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AAR orde van tijd komt de eer dezer Inleiding toe aan den man, met wien
ik de eerste zeventien jaar van het Algemeen Nederlandsch Verbond heb
saamgewerkt, die nooit uit de zuivere sfeer zijner bedoelingen voor zijn
Vlaamsche land en volk is neergedaald, en wiens onverdroten noestheid
in de zelf gekozen levenstaak mij steeds met eerbied heeft vervuld: Hippoliet
door een gedenkboek.
Op onze uitnoodiging hebben verschillende schrijvers zich bereid verklaard, eene bijdrage
te leveren voor de beschrijving van de geschiedenis en invloed van den Nederlandschen
stam. Wij hebben hun daarbij geen anderen band aangelegd, dan in deze aanduiding van

het onderwerp ligt opgesloten, en de voorgestelde omvang der uitgave eischte.
Dat niet nog meer hoofdstukken zouden kunnen zijn toegevoegd, willen wij niet beweren;
nochtans meen en wij, dat het yoornaamste behandeld is. Brazilië is gekozen als één uit
meer "verloren" gewesten.
Het karakter van dit werk als gedenkboek van het A.N.V. wordt bewaard in het hoofdstuk
D e Ges c h i ede nis van het

A I gem een

N ede r I a n d s c h Ver bon d.

Onze eerevoorzitter verklaarde zich bereid, eene inleiding te schrijven.
Het Dagelijksch Bestuur van het Hoofdbestuur;
P. J. DE KANTER, Algemeen Voorzitter.
JHR. J. L. W. C. VON WEILER, Alg. Ondervoorzitter.
Dordrecht, Mei 1923.

B. DE GAAY FORTMAN, Alg. Secretaris-Penningmeester.
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AAR orde van tijd komt de eer dezer Inleiding toe aan den man, met wien
ik de eerste zeventien jaar van het Algemeen Nederlandsch Verbond heb
~
• saamgewerkt, die nooit uit de zuivere sfeer zijner bedoelingen voor zijn
Vlaamsche land en volk is neergedaald, en wiens onverdroten noestheid
•
• in de zelf gekozen levenstaak mij steeds met eerbied heeft vervuld: Hippoliet
Meert, den balling.
Nu echter ik het ben, die mij moet zetten tot dit inleidend woord, nu ligt open voor mij
het boek mijner verbondsherinneringen. En ik weet, dat ik er niet aan denken mag die
veelheid tot haar recht te doen komen. Er is een wemeling in van menschen, Nederlandsche
mannen en vrouwen uit alle oorden, waar onze stam een eigen kven .voert. Er zijn er zoo
veel, dat uit algemeen geldende overweging van de levenden ik na Meert niet een zal
noemen, en van de dooden slechts hen, die thans nog mijn leveh beheerschen.
Allereerst noem ik twee mannen, aan wie ik in het land zelf, waarop zij in het Verbond
hunne beste krachten hebben gericht, onverwacht werd herinnerd. Het was in de voorhal
van het Museum aan het Koningsplein te Weltevreden, waar, ingemetseld in den witten
wand, een marmeren plaat in gulden letters naam en roem vermeldt van Hendrik Kern,
den grooten geleerde en gaven mensch. Hem voor oogen, stond ik kort daarop, even onverwacht, voor een bronzen borstbeeld, dat door treffende gelijkenis, maar vooral door de
zachte straling van het oog, mij opnieuw ontroerde. Op het hooge voetstuk niets dan:
Conrad Theodor van Deventer 1857-1915 (zie blz. 31).
Die twee mannen, zoo verscheiden, toch zoo één, beiden pioniers voor Nederland in Indië
en voor Indië in Nederland, zijn onder de gestorven medewerkers van mijn land genoot en
wel de twee, die bij mij den sterksten indruk hebben nagelaten. Wie Indië bereist, hun
streven huldigend, dien laat hun nobele geest niet los. En naast hen rijst telkens het beeld
van den Ambonees Tehupeiory, weemoediger gedachtenis, en van de broze Javaansche
edelvrouw Kartini.
Maar al zulke gedachten verdrijven niet de dankbare herinnering aan de beide karaktervolle
mannen, die ook Indië hebben gekend en liefgehad, eens trouwe en werkzame leden van
ons Hoofdbestuur, Pijnacker Hordijk en Roelfsema.

•
~

Wieuit Nederland in het laatst der vorige eeuw naar Vlaanderen zag,die zag met kennis des
onderscheids niet de menigte, maar drie boven haar hoog uitstekende mannen: Jan van
Rijswijk, Max Rooses en Paul Predericq. Die ook behooren tot het verleden; het geslacht
van heden heeft hen niet gekend, heeft de bekoring niet ondergaan van hun hoofsche wellevendheid, hun sierlijke levensvormen, hun welsprekendheid en van, bij verschil in waardeering der middelen, hun liefde en trouw voor Vlaanderen. Snel als wij leven en vergeten,
vindt hun naam bij de jongeren geen weerklank meer. De dag toch van heden is meer dan
die van gisteren, en morgen weer zal hij de meerdere zijn van dien van nu.
Maar toen, toen waren zij de Vlaming verpersoonlijkt, evenals kort daarna de naar ons land
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gekomen Afrikaners als type golden van hun geheele volk. Dat zulke mannen enkel toonbeeld bleken van het beste dat hun volk kon geven, wekte allengs bij velen de ontnuchtering,
die op te hoog gespannen verwachtingen pleegt te volgen. Niet de werkelijkheid had dan
schuld, maar de tijdelijke verblinding. Is die geweken, dan eerst bemerkt men bij wie
de geestdrift bevlieging is geweest, en bij wie ernst. Daarom zag het Verbond weinig duurzaam heil in andere toetreding dan uit overtuiging. Dat is wel de langzaamste weg, maar
ook de zekerste en de waardigste.
Ten slotte zijn het echter niet menschen op wie het in de eerste plaats aankomt, want
menschen raken spoedig los uit het verband; die zijn de vlottende zichtbaarheden in het
wereldleven. Geschiedenis is zeker zonder stoffage van menschen, feiten en jaartallen
ondenkbaar; in hooger beroep is zij echter historie der bewustwordingen. Daarom is het
Algemeen Nederlandsch Verbond een historisch verschijnsel, want het stuwde als in een
ijle ruimte het bewustzijn op van een Nederlandsche stamgemeenschap. Wel is ook hier
als altijd aan het bewustzijn een bewustwording voorafgegaan. Kiemen waren aanwezig,
in wijder kring dan kan worden aangetoond, anders zou niet zoo snel heinde en ver het bewustzijn zijn uitgeschoten, als sulfervlammen plotseling uitschieten uit vulcanischen bodem.
Plotseling, want een tijdvak van vijfentwintig jaren is voor menschenleven lang; in het
leven der volkeren echter oogenblik. Dit hebben de leiders van het Verbond steeds voor
oogen moeten houden, dat voor de toekomst moet worden gewerkt, niet enkel voor den
driftigen dag. Wie arbeidt in den dienst van ideëele gemeenschap, moet afstand doen van
den waan, alsof tusschen zijn eigen geboorte en dood begin en einde ligt van alle gebeuren.
Een tweede bewustwording, maar waarvan de openbaring voor een zeer groot gedeelte
tot het Verbond is terug te voeren, is geweest de aanvaarding van de moedertaal als machtige
factor van redding voor een bedreigd volksbestaan. Het was in den tijd tusschen Jamesons
inval en den Boerenoorlog, toen door Afrikaners van invloed, pogingen werden gedaan
om meeningsverschillen, voornamelijk tusschen Transvaal en Kolonie, uit den weg te ruimen. Dat was de eerste aanknooping van het Verbond met Zuid-Mrika. President Reitz
en Professor De Vos traden als sprekers voor het Verbond op en wezen daarbij, op nadrukkelijke uitnoodiging, op het gewicht der taal in den aanstaanden strijd om nationaal bestaan.
En sedert heeft het niet nagelaten altijd en overal, door onverpoosde uiteenzetting in vlugschrift, brief en gesprek, te wijzen op dit kostelijke wapen, dat machtig blijft, ook als elk
ander middel van verweer heeft gefaald.
De Engelsch-Afrikaansche oorlog kwam voor het Verbond te vroeg; het was nog niet de
hechte organisatie van thans. Er was overmacht van arbeid bij zeer enkelen; naar buiten
en naar binnen tegelijk regelen en besturen was onmogelijk. Op Mrika werd alle spankracht
gericht. Wat daarvoor noodig was, was iets anders nog dan inzameling voor zieken en gewonden, van geld en van boeken. Dat alles was uitstekend, maar niet het meest noodige.
De openbare meening over de geheele wereld was jarenlang ten opzichte der Boeren op
een dwaalspoor gebracht; van dat spoor moest zij af. Toen is in Dordrecht een persdienst
geopend voor herstel en die heeft goed werk gedaan; in weinig tijd bleek de invloed ten
gunste.
Als ik aan Afrika denk, dan rijzen zij voor mij op, die mij het naast staan: Steyn, Botha,
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Fischer en Beyers; om hen heen op grooteren afstand: Kruger, De la Rey, De Wet en
zooveel anderen. De jongeren zullen zich gelukkig kunnen prijzen, indien zij in hun leven
menschen ontmoeten, die, schoon gestorven, nog zoo krachtig met hen meeleven tot in
hun hoogen ouderdom. Het leven in en met ons Verbond is zoo mooi geweest voor wie
op ons wijde stamgebied zulke mannen van nabij hebben gekend, als mij uit Vlaanderen
en Zuid-Afrika met onverzwakte genegenheid en blijden trots voor oogen staan.
Was er in den aanvang ruimte geweest van arbeidskracht en geldmiddel, zood at het werk
van meet af gericht had kunnen worden op het geheele terrein, en was het Verbond in
Nederland niet betrokken geweest bij de in Vlaanderen reeds gevolgde methode, dan zou
doeltreffender organisatie van Groep Nederland wellicht overwogen zijn geworden. Uit
oprechte zucht toch om een begrijpelijke, maar nooit getoonde, gevoeligheid in Vlaanderen
te ontzien, werd ook hier de verspreiding der nieuwe denkbeelden overgelaten aan zich
meldenden, die door hun vrijwillig aanbod wel bewezen overtuigde aanhangers te zijn,
maar wier warme instemming op zich zelf nog niet altijd waarborg bleek voor geschiktheid en voor plaatselijken invloed. Het jonge bestuur zag hierin echter te minder bezwaar,
omdat het meende dat Groep Nederland, niet in zijn volksbestaan bedreigd door vreemde
geestelijke overheersching, als moederland gaarne zijn kracht hoofdzakelijk ten bate van
Vlaanderen en Zuid-Mrika zou besteden. Toen later, in den grooten oorlog, tegen deze
opvatting verzet kwam, en op staanden voet grondige hervorming werd geëischt, toen moest
wel de vloed van ijdele werkdadigheid in het zand verloopen. Nog is begrijpelijkerwijs die
hervorming niet ter hand genomen. Niet op brokkelige stukken muur immers richt men
gevaarten op, maar op geheiden grond. Die brokkeligheden waren, behoudens zeer loffelijke
uitzonderingen, de Afdeelingen. Die vormen een instituut welks'voor en tegen het bestuur
in den beginne wel heeft overwogen, maar dat ten slotte volgens de wet der traagheid
zich heeft doen gelden. En tocl~, welke trouwe vrienden en medearbeiders, mannen en
vrouwen, oud en jong, heeft van den beginne af, het Verbond in die Afdeelingen gehad.
En welke prettige samenwerking, in vrede en vriendschap, is er gebleken mogelijk
te zijn, ook in het bestuur van Groep Nederland.
Zij, die met mij het voorrecht hebben op die jare~ te kunnen terugzien, zullen zeker ook,
evenals ik, Buitenrust He~tema gedenken,van de stichting af werkzaam in en voor het
Verbond met de glundere trouwhartigheid, die het stempel drukte op alle uitingen zijner
eerlijke overtuiging.
.
Rijk geschakeerd was en is het Verbond. Het staat open voor ieder Nederlander zonder
uitzondering. Geen vakvereeniging is het, geen kring van genoot en op kerkelijk, staatkundig
of maatschappelijk gebied, waaruit men treedt indien men niet langer persoonlijk het belang
of de belijdenis erkent, en vrij wil zijn van band en wetsdwang, maar een bond waarbij
sprake is noch van deskundigheid, noch zelfs van eenige overeenstemming, tenzij in gehechtheid aan den Nederlandschen Stam. Liefde tot vaderland en stam zijn in den grond
veredelde instincten, die de overheid van een geordenden staat in tijden van hoogen ernst,
moet kunnen vieren of breidelen, al naar de eischen der haar toevertrouwde gemeenschap.
In uren van gevaar, zooals wij hebben beleefd, voegt zich dan een volk naar eisch van haar
wil en naar eisch van de gemeenschappelijke wet.
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Al heeft ons Verbond niet het gezag van den Staat, ook zijn bestuur moet kunnen rekenen
op gehoorzaamheid aan de wet, aan welker gezag men krachtens het feit zijner toetreding,
zich stilzwijgend onderwierp. Drijft eerlijke overtuiging, indruischende tegen de beginselen
van het Verbond, tot daden, die binnen zijne grenzen ontoelaatbaar zouden zijn, dan zoeke
of vorme men daarvoor een andere organisatie.
Binnen het A.N.V. zijn splitsingen van arbeid geweest, die aanschijn hebben gegeven aan
tal van zelfstandige vereenigingen. Naast de alom bekende Boekencommissie, waarvan,
daar zij binnen de verbondsorganisatie gebleven is, elders in dit boek naar eisch gewag zal
worden gemaakt, moeten worden genoemd de vele vereenigingen tot verbetering van
den volkszang, de Hollandsche leergangen voor Indonesiërs, en vooral de Tuchtunie, die
de grootste uitbreiding heeft verkregen. Zulke splitsingen zijn noodzakelijk, want een alles
omvattende organisatie zou een staf van vaste medewerkers en een reeks van kantoren in
één centraal gebouw behoeven, waarvan de kosten in ons land op den duur onmogelijk
te bestrijden zouden zijn, en waarvan het beheer slechts door bezoldigden zou zijn waar
te nemen. Gescheiden samenwerken voor de behartiging van de belangen van den Nederlandschen stam, op elk terrein, waarop vruchtbare arbeid mogelijk is, vergroot de beoogde
winst, bij behoud van vrijwillige krachten. Met groote waardeering volgt het Verbond dan
ook wat de Vereeniging Nederland in den Vreemde doet, die eveneens langs wegen van
geleidelijkheid uit de sfeer van het Verbond naar buiten is getreden, evenals zoovele andere
groepeèringen in de laatste vijfentwintig jaren zijn ontstaan, uit dezelfde aandrift, als
waaruit het A.N.V. gesproten is. De oogst staat ~p wijden akker, maar niet altijd is het aan
te wijzen welke hand heeft gezaaid. Die hand echter is bestuurd geworden door den geest,
die het A.N.V. beheerscht. Geheel in dien geest was ook de wijze, waarop zijn vertegenwoordiger bij de Hollandsch-Belgische Commissie in een in Vlaanderen nog niet vergeten
artikel, de verhouding van ons land tot België met het oog op de Vlamingen heeft bepaald.
Wat doet het er ten slotte toe wie het is die doet wat wenschelijk is gedaan te worden?
Hoe ver ook de splitsing van den arbeid wordt doorgevoerd, geen nood dat die van den
moederbond ooit zal verminderen. Ook zijn groei moge in jaren van algemeene ontwrichting
belemmerd zijn geworden, vrees voor ondergang heeft de leiding nooit gekend, vast
geloovende in langzaam maar zeker herstel. Haar wachtwoord was: laat de natuur werken;
grijp niet ontijdig in; alles zal reg kom. En Groep Vlaanderen is herrezen, niet kunstmatig,
maar uit zichzelf; de eenige juiste gang, die der overtuiging. Voor Afrika is die tijd nog niet
gekomen, maar komen zal hij, zoo zeker als een Afrikaansche natie zich zal ontwikkelen, zoo
zeker als allermeest voor den groei van hun taal, de leiders door het Verbond nauwere
geestelijke aansluiting bij Holland en Vlaanderen zullen zoeken. Dit gedenkboek zal daartoe
meewerken.
Wat in dit boek gegeven 'wordt, geldt heel den Nederlandschen stam. Het zal het wijdst
verspreide boek zijn dat ooit, de wereld over, zóo rechtstreeks heeft gesproken, niet tot de
verbeelding maar tot de levenswerkelijkheid van allen, die in hun Nederlanderschap bewust
voldoening vinden. Het zal ons, heinde en ver, de beteekenis doen zien van het verleden
en heden van onzen stam, overschatting verdrijven, tot klaarheid brengen waar voor de velen
zoo kort geleden nog volslagen duisternis heerschte, en fierheid wekken voor wat wij de hee1e
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wereld over waren en zijn. Dit boek zal een spiegel zijn van Nederlandsche kracht en Nederlandsche zwakheid. Het zal de stralende overtuiging brengen, dat onze stam tot zinnebeeld
mag strekken van vrijheid in vrede, dat wij allen, in tt moederland, in Vlaanderen en Afrika
ons zelf willen zijn, en dat, waar loten van onzen stam met verderf worden bedreigd,zij
blijken zooveellevenskracht te bezitten, dat zij als het Geloof dat bergen verzet, uitgroeien
onder den druk.
Nu bron voor allen, die de geschiedenis van onzen stam beoefenen, eenmaal echter bron
voor hem, die den invloed zal beschrijven van den Nederlandschen stam op den ga"ng
der wereldhistorie.

GOUDEN EEREPENNING AAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH
VERBOND TOEGEKEND VOOR ZIJN INZENDING OP DE WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL IN 1910. OOK OP DE WERELDTENTOONSTELLING TE GENT, 1913, WERD HET A.N.V. MET
GOUD BEKROOND.
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C.VAN SON
LS men den vreemdeling wil wijzen op de beteekenis van Nederland,
. pleegt men vaak hem te herinneren aan de grootheid van het voorgeslacht
der tegenwoordige bewoners, aan de gouden eeuw, toen na de uiteindelijke
zegepraal, waarmee de lange worsteling voor de vrijheid bekroond werd, de
~.~ geestkracht van het Nederlandsche ras zich in al haar forschheid ontplooide;
toen het stoere volk de spieren spande in zwaren, loon enden, welvaartscheppenden arbeid;
toen onze handelsvloot meer schepen telde dan die van alle andere landen van Europa
samen; toen kunsten en wetenschappen in de lage landen bij de zee in ongekenden luister
bloeiden met en door handel en nijverheid.
Na elken heuveltop komt echter weer een inzinking van den bodem. Elk bestaan, ook dat
van een volk, is onderworpen aan de natuurwet der rijzingen en dalingen. Maar telkens
ook komen weer mannen van de daad naar voren, de edelen van den stam, om hun verslapte
rasgenoot en te sterken, hun ideàlen van nieuwe grootheid voor te houden.
Ik denk hier o.m. aan Karel Alberdingk Thijm, die onder den schuilnaam Lodewijk van
Deyssel, welke mede een tijdperk van letterkundige herleving op het eind der vorige eeuw
ging kenmerken, de schoone klacht uitte:
... "het woord was boven uwe hoofden, het stond in groote zonnestralen over de reinheid
van den blauwen hemel geschreven en gij hebt het niet gezien, gij hebt het niet gehoord
in den wind, die woedend over uw huizen voer, gij hebt het niet tot u getrokken uit de
donkere wolken, die het aandroegen van ver. Gij hebt het niet van verre tintelend zingend
hooren komen tot uw oor, voor u heeft het niet geweend in den regen en gelachen in de
zon. Het heeft niet geneuried in de liedjes aan uw wieg, gij hebt het niet gekust van de
oogen uwer moeders, het stond niet voor u op het voorhoofd uwer vaders" 1).
Van hem is de strijdleuze:
"Wij willen Holland hoog opstoot en in de vaart der volken. Zooals eens Griekenland was,
zooals Italië in de Renaissance, zooals wijzelf eenigszins in de zeventiende eeuw, zoo willen
wij het kleine land maken. Wij willen een schittering scheppen, die hun oogen ver glanst
tot bewondering, wij willen hen doen knielen voor de heerlijke kleurendampen uit het
waterland" 1).
.
Deze teekenen van vernieuwing waren een onderdeel van een nationale opleving, een
gevolg der ontwaking van het al te vaak en te lang sluimerend rasgevoel.
De gedachte, dat we toch niet meer konden meedoen in den geestelijken wedijver der
volken, maakte plaats voor een verjongd bewustzijn van volkskracht en op velerlei gebied
werd de Nederlandsche geest weer vaardig: Onze Haagsche, Amsterdamsche en Gooische
schilderscholen dongen naar wereldroem, onze letterkunde verjongde zich en werd een
1) Verzamelde Opstellen I, blz. 17 en 18. Scheltema en Holkema's Boekhandel 1894.
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"nieuwe gids" voor te lang gemeden oorden van schoonheid, onze wetenschappelijke mannen
verwierven zich wereldvermaardheid en behaalden naar verhouding meer eeredoctoraten
en Nobelprijzen dan die van andere landen; onze zakenmannen, nijveraars en ingenieurs
gingen er weer op uit, de wereld in, en de nijverheid verwierf zich op meer dan één gebied
buitenlandsche vermaardheid.
Deze veelzijdige herleving betreft echter uitsluitend het koninkrijk Nederland en min of meer
ook zijn koloniën. Verreweg de meeste Nederlanders waren zich er niet van bewust, dat er
nog meer stamgebieden waren, dat er een Groot-Nederland!) bestond. Als zeevaarders,landontdekkers en -bevolkers, hebben de Nederlanders invloedspheren over heel den aardbol
getrokken en al is er veel gebied-verloren, er is ook
veel gebleven. Onze voorouders hebben mede den
grondslag gelegd van het tegenwoordige land der
toekomst Zuid-Afrika, en het land van Maerlant en
Rubens had al een Nederlandsche beschaving 2) en
kunst, toen de onze nog aan geen gouden eeuw dacht.
Dat het verwantschapsbewustzijn, het samenhoorigheidsgevoel nog leefde en tot nieuwe krachtsontwikkeling bereid was, kwam tegen het eind der
vorige eeuw merkwaardigerwijze op verschillende
plekken van den aardbodem tot uiting, als werkte
één ondergrondsche vuurstroom, die her en der
een uitweg zocht.
Zoo kon het gebeuren, dat eenige personen, niet
eens ter zelfder tijd, toch onbewust van en onbekend
met elkanders pogingen "verzamelen" bliezen voor
de Nederlanders en Stamverwanten, verspreid over
de geheele wereld, en de grondtoon was bij allen PR,OF. DR. J. H. C. KERN, VOORZITTER TOT
het aloude "Eendracht maakt macht". Daarom ook
1902, EERELID. GESTORVEN 19 1 7.
heeft de .officieele stichting van het huidige Algemeen Nederlandsch Verbond op I Mei
18g8 een betrekkelijk lange voorgeschiedenis, in algemeenen zin reeds hierboven geschetst,
in rechtstreekschen hierna te vermelden.
De eerste aanstichter was een der om geloofswille naar Amerika uitgeweken Nederlanders,
een Arnhemmer van geboorte, de heer J. Hoddenbach van Scheltema, die 3 Februari
18g3 in De Nederlander van Chicago, een der vele in onze taal verschijnende kranten van
Noord-Amerika, een artikeltje schreef, get'iteld: Heeft de Nederlandsche taal eene toekomst?
Hij wees op de betrekkelijke uitgebreidheid van ons taalgebied: Nederland, Vlaamsch België,
Zuid-Afrika, Nederlandsch Oost-Indië, Suriname en Curaçao, en besloot als volgt: "Als
~

1) Deze langzamerhand in zwang gekomen benaming heeft altijd tegen gehad, dat ze kan doen denken
aan staatkundige gebiedsvergrooting. Zij, die zich in het A. N. V. vereenigden, streven alleen naar de
verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam.
2) Het eerste werk over de "Nederlandsche Spellinghe", verschenen in 1550, was van den Vlaming Joos
Lambrecht.
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de Vlamingen maar kloekmoedig aan hunne taal vasthouden en als onze stamverwanten
in Zuid-Afrika 't zelfde doen, heeft onze taal nog eene schoone toekomst."
Dit blad kwam in handen van een Vlaamsch leeraar te Ieperen, den heer Hippoliet Meert,
die voorbestemd was zulk een voorname rol te spelen zoowel in de Vlaamsche als in de
Grootnederlandsche beweging. Hij zond aan De Nederlander een uitvoerige studie over
de verspreiding onzer taal buiten het stamland, weidde uit
over de Boeren in Zuid-Afrika
en toonde met verwijzing naar
het werk van de Alliance
Française en het All-Deutscher
Verband, het groote belang aan
van samenwerking tusschen
Nederlanders, Afrikaners, en
Vlamingen ter behartiging van
hun gemeenschappelijke taaIen stambelangen. Onze taal
werd immers door drie tot vier
millioen Vlamingen gesproken,
was ook de taal der Zuid-Afrikaansche Republiek en den
Oranje Vrijstaat, werd verstaan
in Kaapkolonie en Natal, d.i.
tot de Zambesi. Als alle ontwikkelde Nederlanders en stamverwanten zich wilden vereenigen
in 'een Algemeen N ederlandsch
Verbond, zou er een groote
macht van onzen stam kunnen
uitgaan.
Het denkbeeld werd te Chicago met bijval begroet en de
HIPPO LIET MEERT, NAAR EEN IN;I923 TE HANNOVER GESCHILDERD
daar juist geopende World's Fair
PORTRET' DOOR EMIEL JACQUES
bood den heer Hoddenbach de
gelegenheid een lijst neer te leggen ter verzameling van handteekeningen der Nederlanders
en oud-Nederlanders, die er mee instemden. De cacaomolen van Blooker was een uitgezochte plaats voor dit doel en de heer Van Heusden, die deze Hollandsche inzending
beheerde, werkte gaarne mede. Uit verschillende oorden der wereld traden leden toe. Deze
wervingsmanier werd herhaald op tentoonstellingen te Antwerpen, Amsterdam, Berlijn,
Brussel en weldra telde de beweging verscheiden medestanders.
Van een geordende instelling kon echter nog geen sprake zijn, want, wie eenigszins met
het vereenigingsleven bekend is, zal de moeilijkheden beseffen, waarmee een wereldorgani-
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satie als deze te kampen moest hebben en ook altijd te kampen heeft gehad, wat uit het
verder verloop dezer geschiedenis zal blijken.
De heer Meert was inmiddels benoemd bij het middelbaar onderwijs te Brussel en daar,
in het Kunstgenootschap De Distel, werd feitelijk de eerste steen gelegd van ons Verbond.
27 April 1895 trad de heer Meert voor de leden op met het onderwerp: "De uitgebreidheid
van het Nederlandsch taalgebied". Het gevolg was de vorming van een comiteit ter voortbouwing op de gelegde fundamenten. De namen der leden mogen hier als die van pioniers
vermeld worden: Van Besien, J. M. Brans, Leonce du Catillon, H. Coopman, L. de Geest,
Maurits Josson, Johan Kesler (voorzitter van "De Distel"), Prosper van Langendonck,
Raymond Stijns, Schamelhout, Thierry, Toussaint en Van der Weghe. Meert bleef de ziel
van deze Brusselsche voorloopersbeweging.
Het 23ste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres, dat te Antwerpen in den zomer
van 1896 gehouden werd, zou een nieuwen stoot er aan geven. Op de laatste algèmeene
vergadering (25 Augustus 1896), waarop de benoeming der Commissie van onderzoek
tot het stichten eener Nederlandsche hoogeschool in België plaats had, kwam de heer Meert
de aandacht van Noord en Zuid vestigen op hetgeen te Chicago en later was gedaan en
hij sprak met zakenkennis over de verspreiding en de toekomst der Nederlandsche
taal over gansch de wereld.
Hij zei o.m.:
"Op het oogenblik is de toestand zoo, dat reeds verscheidene honderdtallen van personen
leden van dit genootschap zijn. Er is dus geen sprake meer van de stichting eener dergelijke
vereeniging, omdat zij in werkelijkheid bestaat; het zou alleen wenschelijk zijn, dat er van
het Nederlandsch Congres eene krachtige aanmoediging tot toetreding uitging:'
Prof. Jan te Winkel ondersteunde krachtig dat betoog en de Congresvoorzitter, MaxRooses,
sloot er zich bij aan met de woorden: "Wij moeten het onze doen om het grootsche plan te
doen gelukken."
.
Het kind was dus ten doop gehouden en kreeg de volgende peten in Zuid-Nederland:
Johan Kesler, Baron De Maere, Pol. de Mont, Julius Obrie en Julius Sabbe; in NoordNederland : Dr. F. Buitenrust Hettema, Marcellus Emants, Dr. J. W . Muller, Dr. H. J. A. M.
Schaepman en Prof. Dr. J. Te Winkel.
Als dagelijksche verzorgers traden op J. de Vries te Amsterdam (weldra vervangen door
J. J. B. van der Chijs te Delft) en Hipp. Meert, die toen leeraar was geworden aan het Kon.
Atheneum te Gent.
De laatste begreep, dat de beweging, die toen slechts een 50o-tal aanhangers telde, niet
krachtig zou doorzetten, als geen lijfblad stelselmatig de denkbeelden ging verbreiden en
daarom had hij het maandblad Neerlandia gesticht, waarvan het eerste nummer verscheen
I I Juli 18961), den gedenkdag van den Gulden-Sporenslag, den nationalen feestdag der
1) Dit verklaart, waarom het tegenwoordige A.N.V., dat het tijdschrift voortzette, zijn 25-jarig bestaan kaR
herdenken met een maandblad, dat zijn 27sten jaargang reeds is ingetreden. Op den gedenkdag, 1 Mei,

waren dus reeds 323 afleveringen verschenen. Zij bevatten in woord, beeld en zelfs toondicht een schat
van gegevens voor het geestesleven van allen, die behooren tot den Nederlandschen stam. Wie de geschiedenis van dien stam wil schrijven, zal Neerlandia voor bronnenstudie niet kunnen missen.
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Vlamingen. Het was vol herinneringen aan het schitterende wapenfeit der mannen van
Breidel en De Coninc op den Groeningerkouter te Kortrijk.
Het Januarinummer van I897 verscheen met een kop, die in de drie wapens wel de drie
groote stamdeelen: Afrika, Nederland en Vlaanderen aaneensloot, maar vooral den
bestaansstrijd der Boeren in Zuid-Afrika in beeld bracht, benevens het taalmonument
te Burgersdorp (Kaapkolonie), een vrouwefiguur, die het boek der "Vrijheid voor de
N ederlandsche taal" omhoog heft.
De versieringskunst stelt thans
andere eischen, maar wat de voorstelling aan schoonheid te kort
schoot, vergoedde ze aan begrip
van het streven. Wie het blad,
dat in zijn quartoafmeting twaalf
bladzijden besloeg, bezag, werd
door den toch sprekenden kop
onmiddellijk met zijn gedachten
en gevoelens verplaatst tusschen
de kopjes van Transvaal (zie
bh;. ~o).
Wij moeten thans nog gewag
maken van een verwante poging tot
opwekking van het Nederlandsch
stambewustzijn uit Oost-Indië.
Zonder iets van het Algemeen
Nederlandsch Verbond te weten,
schreef de heer A. J. Beauchez
uit Soerabaia een opstel in Vragen van den Dag onder den titel
Onze taal, waarin hij den w~t1sch
DE EEREVOORZITTER DR. H. J. KIEWIET DE JONGE, NAAR EEN
van prof. Veth tot den zijnen
PORTRET IN 1920 GESCHIl.DERD DOOR PROF. DR. JAN VETH.
maakte, dat er een Genootschap
mocht tot stand komen, dat alle Nederlanders over de wereld in één stambroederbond
zou vereenigen, dat zou ijveren voor de verspreiding van de Nederlandsche taal overal,
waar zulks doelmatig kan geschieden en dat er voor zorgen zou, dat geen N ederlandsch
gezin, het moederland verlatend, om zich elders neer te zetten, aan onzen stam zou
ontvallen.
Dat deze strijder spoedig als secretaris voor Oost-Indië bij Meerts legertje was ingedeeld,
zal niemand verwonderen.
Hoe moeilijk echter denkbeelden doordringen, bewees het 24ste Taal- en Letterkundig
Congres, gehouden te Dordrecht in Augustus I897.
Nog spreken oude bezoekers van dit Congres met waardeering over de wijze, waarop de
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geestdriftige Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, toen in de kracht van zijn leven, het leidde en er
een verstrekkende werking van naar buiten deed uitgaan.
Reeds lang, voor die onvergetelijke dagen van Augustus r897 in de Merwestad aanbraken,
had Dr. Kiewiet de Jonge als ~ijn doel kenbaar gemaakt, dat het Dordtsche Congres niet
als vele vorige mocht uiteengaan, ~onder dat het verband tusschen al die samenkomsten
was gelegd en een vereeniging was gesticht, die als dagelijksche taak ~ou aanvaarden, wat de
Congressen 1) slechts om de twee jaar met al te snel neerslaande geestdrift trachtten te
onderhouden. De heele inrichting van het Congres wees naar dat doel. Nog hebben de later
als eerste vijf geschriften van ons Verbond uitgegeven redevoeringen, als vastlegging ervan,
groote waarde. Het ~ijn:
1. Inleiding tot het Algemeen Nederlandsch Verbond, door Dr. H. J. Kiewiet de Jonge;
2. Het gebruik on~er taal in Nederlandsch Indië, door Prof. Dr. H. Kern;
3. De Nederlandsche taal in Zuid-Afrika, door Prof. Dr. J. te Winkel;
4. De Toekomst van den Nederlandschen Stam, door Prof. Dr. Fredericq;
5. Een Algemeen Nederlandsch Verbond, door. Dr. F. Buitenrust Hettema.
Het waren allen taalgeleerden, die de~e redevoeringen hielden, welke een vergezicht
openden op den omvang van ons stamgebied, en het ongeschonden handhaven en verbreiden
on~er taal als de eerste voorwaarde stelden voor ons volksbestaan en voor een vruchtbare
samenwerking van Nederlanders, Afrikaners en Vlamingen.
Geen wonder dus, dat 'Dr. :Kiewiet de Jonge ~ijn stièhting aanvankelijk wilde noemen
Algemeen Nederlandsch Taalverbond, een naam, die als leu~e voor een beweging tot verhooging van het stambewust~ijn eenzijdig mocht heeten, omdat hij de velerlei andere belangen ter zijde stelde, en aan de populariteit ~eker in den weg ~ou hebben gestaan, al is
dan ook "de taal gansch het volk".
Met Hippoliet Meert en ~ijn volgelingen werden dadelijk onderhand~lingen geopend
tot· het vormen van een éénheidsfront. Nog voor het Dordtsche Congres werd gesloten,
was reeds een krijgsraad belegd en aan de beide aanvoerders, benevens aan Dr. Engelenburg
(Pretoria), Prof. Fredericq (Gent) en Prof. Kern (Leiden) opgedragen de statuten eener
algemeene stamorganisatie te ontwerpen. In September r897 vergaderde men te Leiden
in de. studeerkamer van den wereldberoemden geleerde, die bestemd was eerste voorzitter te worden van het nieuwe Algemeen Nederlandsch Verbond. Met de onbaatzuchtigheid, welke de Vlaamsche aanstichters altijd gekenmerkt heeft, erkenden ~ij, dat
het gewenscht was ~den hoofdzetel te verplaatsen van Gent "naar het onloochenbaar
brandpunt der beschaving van den Nederlandscheh stam, naar Noord-Nederland". De
woorden zijn van den hoffelijken Vlaamschen professor, die ~elf een toonbeeld van
fijne Nederlandsche beschaving was te midden van de door Fransche overheersching
achterlijke Vlaamsche bevolking.
1) De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen zijn do"r den Vlaming Snellaert gesticht. Het
eerste werd in 1849 te Gent ,gehouden. Het A.N.V. had na Dordt eenige leiding bij de voorbereiding door
de Bestendige Commissie. In 1912 had het 32ste te Antwerpen plaats; het 33ste in 1914 te Haarlem voorbereid, kon niet doorgaan wegens het uitbreken van den Wereldoorlog en sedert den vrede in 1918 hebben
d~ internationale verhoudingen de hervatting nog niet mogelijk gemaakt.
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Dordrecht, en in die oudste Gravenstad van Holland de gastvrije woning in de Johan-deWittstraat 31, werd het middelpunt der Nederlandsche stambeweging, al bleef die andere
Vlaamsche Gravenstad met haar bekende even gastvrije woning, eerst de Villa Jan Frans
Willems, daarna Spiegelstraat 20, een welvoorzien tuighuis en een toevluchtsoord voor de
Vlamingen, die inlichtingen, troost en steun zochten in hun moeilijken strijd om zich te
midden van rasvijanden en verbasterde rasgenooten te handhaven en voor hun rechten
op te komen.
De verplaatsing van het hoofdkantoor naar Nederland had onmiddellijk een verhoogde
belangstelling ten gevolge, een sterken groei ook van het ledental en een der eerste taken
van het Dag. Bestuur was er voor te zorgen, dat de Nederlandsche koloniën zich aansloten
bij de beweging, te meer daar de wensch naar geestelijke aaneensluiting der drie hoofdstamdeelen uitbreiding had gevonden in het verlangen, de zonen en dochteren van Nederland,
die buiten de grenzen een bestaan zochten en vonden, niet voor ons volk te doen verloren gaan.
De nieuwe beweging nam Meerts tijdschrift over, ook den naam er van, hoewel die niet duidelijk het streven belichaamde. Maar men had eenmaal Neerlandia vereenzelvigd met de bevordering van het Nederlandsche stamleven over de geheele wereld. De vorm werd wat verkleind
en Berlage teekende een nieuwen kop, waarin het algemeen streven beter werd verzinnebeeld 1) (zie blz. 21).
Spoedig zou het Verbond mogen bewijzen, dat het niet ijdel in zijn wapen schreef op
te treden overal, waar de Nederlandsche stam kwijnt of wordt bedreigd. In Zuid-Afrika,
waar in 1898 een krachtige Groep was gesticht met mannen als de presidenten Kruger
en Steyn als eerevoorzitters 2), zouden de Zuid-Afrikaansche RepubliE<k en de Oranje Vrijstaat andermaal moeten strijden voor hun zelfstandig volksbestaan en nog voor de Boerenoorlog was uitgebroken, was er te Dordrecht een groote volksbijeenkomst belegd, waar als
sprekers optraden de predikant Dr. J. Th. de Visser, de tegenwoordige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en Dr. Kiewiet de Jonge. Op indrukwekkende wijze bleek,
dat de Boerenrepublieken konden rekenen op den, zij 't ook zwakken steun van het
A.N.V. De daad werd bij het woord gevoegd en onder de vlag van het Verbond werd te
Dordrecht een door Dr. Kiewiet de Jonge beheerd, zelfstandig werkend Perskantoor 3)
gesticht, dat, geldelijk door velen gesteund, krachtig opkwam voor het goed recht der
Boeren en veel laster heeft achterhaald. De wereldpers werd dagelijks ingelicht over den
waren toestand in Zuid-Afrika, want ondanks de strenge censuur was het Perskantoor
1) In 1905, toen çle Drukkerij Geuze te Dordrecht de uitgaaf begon te verzorgen, verkreeg ons maandblad
wederom een kieiner vorm, dien het tot heden behouden heeft.
2) Afrikaansche voormannen in onze beweging waren toen o.m. F. W. Reitz, staatssecretaris der Z.A.R.,
Dr. H. Reinink, directeur van het Staatsgymnasium te Pretoria; Dr. F. Engelenburg, uitgever van De
Volkstem, Advocaat Jannie Smuts, J. A. Hofmeyr te Kaapstad, Dr. Hoffmann te Paarl en H. B. de Waal,
Consul-Generaal te Kaapstad.
3) Een der voornaamste leiders was Frederik Rompel, de schrijver o.a. van Helden uit den Boerenoorlog,
thans redacteur van De Burger. Het Perskantoor bleef na den oorlog werkzaam in het belang van ZuidAfrika en werd eerst in Iglo opgeheven. Het gaf verscheiden belangrijke geschriften van geschiedkundige
beteekenis onder de vlag van het A.N.V. uit, o.a. De Afkomst der Boeren, door Dr. H. T. Colenbrander,
de Regeering der Z.A.R. en het Onderwijs (Groenboek) en de Buitengewone Staatscourant der Z.A.R.
(Juni-Sept. 1900).
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steeds volkomen op de hoogte. Dordt was in die dagen een brandpunt van geestelijk
verzet tegen al wat eten Afrikaanschen stamverwanten te na kwam.
Is het wonder dat hij, die van de oprichting van het A.N.V. af, eerst secretaris was, daarna
ondervoorzitter, ten slotte voorzitter van 1906 tot 1919, als opvolger van Prof. Mr. W. van
der Vlugt, met eigen oogen land en volk wenschte te aanschouwen, waarvoor hij gestreden had?
In onzen winter van 1908--1909 maakte hij een studiereis naar zonnig Zuid-Afrika 1). Geen
wonder ook, dat hij op zijn zeventigsten verjaardag, 29 September 1917, werd gehuldigd
door vele leden, die Prof. Jan Veth, oud-Dordtenaar, verzochten zijn portret te schilderen,
en dat hij bij zijn aftreden tot eerelid van het Hoofdbestuur werd benoemd, een onderscheiding, die vóór hem slechts den eersten voorzitter, Prof. Kern, in 1903 ten deel was
gevallen. Trouwens in het A.N.V. is men - en terecht - nooit kwistig geweest met onderscheidingen. Wie op zijn veld arbeidt, weet te werken voor algemeene belangen, niet voor
eigen eer en voordeel.
In den aanvang bestond het Hoofdbestuur uit vier afgevaardigden van elk der drie Groepen:
Nederland, België, Oost-Indië. De in 1898 gestichte groep Noord-Amerika benoemde
geen afgevaardigden in het Hoofdbestuur. Toen er later Suriname en de Nederlandsche
Antillen bijkwamen, is het getal tot 20 gestegen.
Hetzouons natuurlijk te ver voeren jaar voor jaar de werkzaamheden van het Hoofdbestuur
na te gaan. Wij stippen slechts de voornaamste punten aan:
Steun aan Nederlandsch Onderwijs in het Buitenland (Argentinië, Smyrna, Zuid-Afrika,
Antwerpen, Westfalen, Rijnprovincie);
----

1) Zie zijn Twee voordrachten over Zuid-Afrika, uitg. 14 van het A.N,V.
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Hulp bij de stichting van Nederlandsche Leerstoelen te Chicago, New-York en Londen;
Studiebeurzen, vooral aan Westindische jongelieden;
Steun voor de studie van Afrikaners aan Nederlandsche Universiteiten;
Uitloven van prijzen voor het Nederlandsch bij wedstrijden en examens;
Inrichting van Vacantieleergangen;
Steun aan de Grootnederlandsche Studentencongressen;
Steun aan Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buitenland;
Bevordering der benoeming van Nederlanders of Stamverwanten tot Consulaire
Ambtenaren;
Steun aan geïnterneerde Vlamingen gedurende den oorlog;
Verzameling van fondsen voor de noodlijdenden op Curaçao in I908 en I9I2;
Bemoeiingen bij de voorbereiding een er betere Wet op het Nederlanderschap.
Stichting van Nederlandsche Boekerijen in het buitenland;
Samenstelling en verspreiding van leesstof over onze stamgebieden;
Verstrekking van inlichtingen op velerlei gebied met betrekking tot ons stamleven over de
geheele wereld; enz.
Wij kunnen niet alle personen, instellingen of ondernemingen noemen, die het Hoofdbestuur
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in de verloop en kwarteeuw heeft gesteund. Om de verscheidenheid aan te toonen
volgen hier nog eenige: de Inzameling voor de Boeren, toen hun voormannen met den
bedelnap Europa doortrokken; de uitgave van de "Geschiedenis der Ned. Gereformeerde
Kerk in Zuid-Afrika", door Ds. Spoelstra; de monsterkamer te Johannesburg; de Hollandsche leergang en het Ned. Hospitaal te Smyrna; het Ned. Historisch Instituut te Rome;
de slachtoffers van den Watersnood in Nederland (I906); het herstel der Nederlandsche
graven op Spitsbergen; de Nederlandsche leergangen voor Inlanders en de volksleesgezelschappen in de Oost.
Voorts werden vele adressen verzonden aan en besprekingen gevoerd met de bevoegde
macht ter verbetering van toestanden, waarbij land- en stamgenooten belang hadden, en
toonde het A.N.V. door de Vaderlandse he Betooging op I6 Maart I9I9 te Utrecht, waarop alle
provinciën door sprekers en meer dan 800 gemeenten vertegenwoordigd waren, dat het
onder den drang van het oogenblik gestalte weet te geven aan het samenhoorigheidsgevoel,
dat in ons volk leeft.
Het Hoofdbestuur kon zich uit den aard der zaak niet bepalen bij de drie groote stamgebieden en de koloniën, maar moest ook 't oog gericht houden op de Nederlanders en stamverwanten in andere oorden van de wereld. Vooral in 1905 nam het Hoofdbestuur dit
deel van zijn taak met kracht ter hand. Nog wordt de oproep van dat jaar "Aan allen, die
behooren tot den Nederlandschen stam", met een werkprogramma, gebruikt als aansporing
tot het vormen van buitenlandsche Zelfstandige Afdeelingen. Uit dien tijd dagteekent ook
de instelling der vertegenwoordigers, die men ook zou kunnen noemen de particuliere
consuls van het A.N.V. Hun getal steeg tot 50. Vele nuttige wenken en waardevolle gegevens
ten bate van onzen stam danken wij hun. Sommigen hunner hielden gedurende hun bezoek
aan het vaderland zittingdagen op het kantoor van het A.N.V. te Dordrecht om inlichtingen
te geven aan belanghebbenden over handel, nijverheid, vestiging enz., welke men trouwens
door hun bemiddeling ook schriftelijk kan verkrijgen.
Er is geen land ter wereld, waar het A.N.V. niet eenige verbindingen heeft en alleen de vrees
om verdienstelijke bezetters van voorposten te vergeten, doet ons afzien van eervolle vermeldingen op de dagorder van ons zilveren jubileum. Van de overledenen mogen worden
herdacht Dr. Gisbert Brom te Rome, J.H. Insinger te Luxor, L.Bizio Gradenigo te Venetië,
P. v. d. Smit te Luimbale (Mombolo), K. Ansoul te Mexico en S. Th. Duwaer te Maracaibo.
Het aantal Zelfstandige Afdeelingen wisselde met het groeiend of afnemend aantal Nederlanders en stamverwanten, dat zich op een plekje ter wereld ophield. Zoo zijn b.v. Constantinopel, Lissabon en Smyrna als afdeeling te niet gegaan, evenals Parijs, welke afdeeling
slechts van I903-1905 bestond. Dit is te betreuren, evengoed als het feit, dat het tot
heden niet gelukt is om te Londen een krachtige afdeeling te vormen. De hoofdsteden der
wereld behoorden immers een eereplaats in het Verbond in te nemen. De oorzaak ligt
voor een groot deel in het bestaan van Nederlandsche vereenigingen in die centra, die i~ 't
bijzonder Nederlandsche belangen behartigen en haar zelfstandigheid niet willen prijsgeven.
Toch zal het Hoofdbestuur als een der naastbijliggende plichten de propaganda in de
wereldsteden met kracht voortzetten. Zoo heeft het ook getracht de Nederlandsche Ver-
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eenigingen in Duitschland, die zich tot een Bond hadden aaneengesloten, aan het A.N.V.
te verbinden. Wanneer deze Bond besluit om, behalve Nederlanders ook stamverwanten
in zich op te nemen, zal hij zich als Groep bij het A.N.V. kunnen aansluiten. Dat GeneraalMajoor Jhr. E. T. M. Wittert thans als vertegenwoordiger van den Nederlandschen Bond
in Duitschland in het Hoofdbestuur zitting heeft, als raadgevend lid, wijst al op een verheugende samenwerking, die tot de gewenschte aansluiting en de juiste werkirtg eener
Groep Duitschland kan leiden.
Om in afwachting van de herleving der Groep Zuid-Afrika nietlanger de voorlichting te
missen van Zuidafrikaansche deskundigen, woont op verzoek van het Hoofdbestuur de
tijdelijk in Holland vertoevende Dr. D. B. Bosman, eveneens als raadgevend lid, de vergaderingen van het Hoofdbestuur bij. De band met Zuid-Mrika is feitelijk alleen krachtig vastgehecht aan den Tafelberg. Vooral aan voorzitster en secretaris der Mdeeling Kaapstad:
Mevr. E. Loopuyt-Maas 1) en den heer J. L. Schoeler, danken wij een opgewekt A.N.V.leven in de stad van Van Riebeeck. Wij v.erwachten ook daar het uitgangspunt te vinden
voor de herlevtng van de Groep Zuid-Afrika.
In de Afdeeling Kaapstad werken metterdaad Zuid-Mrikaners en Nederlanders 'samen tot
versterking van het stambewustzijn. Dat ook in de andere hoofdplaatsen van Zuid-Mrika
te bereiken, stuit nog altijd op groote bezwaren. Eensdeels is het de groote ontwikkeling
der zelfbewustheid bij de Zuid-Mrikaners, die volkomen terecht den indruk willen vermijden, alsof zij niet eene volstrekt zelfstandige natie vormen, zij ft ook onder de·, Engelsche
vlag. Anderdeels is er onder de talrijke daar wonende Nederlanders eenesterke strooming
om onder landgenooten op zich zelf te blijven.
Het bewustzijn moet nog algemeen worden bijgebracht, dat noch het een noch het ander
een beletsel kan zijn om gezamenlijk het stambewustzijn aan te kweeken en aldus samen
te werken aan de ontwikkeling van Zuid-Afrika en de kracht van onzen stam. In Kaapstad
blijkt dat dit mogelijk is. Men zal er ook overal elders in Zuid-Mrika toe komen, mits leiders
opstaan als die, welke het kostbaar bezit van de Afdeeling Kaapstad vorrpen.

*

*

*

Hoewel in de werkzaamheden van het Hoofdbestuur, dat immers bestaat uit afgevaardigden
der Groepen, meermalen haar arbeid tot uiting kwam, had elke Groep toch haar eigen
.belangen z~lfstandig te behartigen. De wijze, waarop de meeste dat deden, verdient afzonderlijke vermelding.
Groep Nederland vormde wel de hoofdgroep, den stam, maar haar werkzaamheden vielen
vaak samen met die van het Hoofdbestuur, te meer daar zij beide lang denzelfden voorzitter en administrateur hadden. Uit een oogpunt van samenwerking had dit zijn groote
voordeelen, maar de zelfstandigheid der Groep leed er onder, zoodat zij in 1919 besloot
1) Zij toont ons de waarde der vrouw in onze beweging. Zij roept ons te binnen wat de dames E. Baelde,

D. Bogaert-De Stürler de Frienisberg, Rosa de Guchtenaere, Van Hooff-Gualthérie van Weezei, A. C.
Veen-Brons, vele jaren voor het Verbond deden om slechts de vrouwelijke leden van Hoofd- en Nederlandsch
Groepsbestuur te noemen. De vrouwen nemen een veel te gtringe plaats in onze beweging in.
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beide voorzitterschappen onvereenigbaar te verklaren. Nadien traden als Groepsvoorzitters op Marc. Eman'ts, P. J. de Kanter, Kol. W,~ C. Schönstedt en Prof. dr. A.
A. van Schelven, welke laatste thans de leiding heeft. Een goed werkend groepssecretariaat was de Groep na de zelfstandigverklaring niet zoo spoedig rijk en de
ingestelde Groepsraad, die de belangstelling aller Afdeelingen in den algemeenen gang
van ;-;aken zou prikkelen, beantwoordde niet aan de verwachting. Thans is echter een vereenvoudigd reglement aangenomen en
daar ook de tijdsomstandigheden, waaronder de hoofdgroep mede geleden heeft,
langzamerhand gunstiger beginnen te
worden, gaat ook zij weer een betere
toekomst tegemoet.
Van haar werkzaamheden stippen wij,
om niet te uitvoerig te worden, slechts
aan: de inrichting van een Afdeeling
Stamverkeer, later opgeheven, gelijk
"Wederkeerig Dienstbetoon"; den stoot,
gegeven tot de oprichting der TuchtUnie; de leiding der gelukte beweging
voor aansluiting van Nederland bij de
Berner Conventie; de uitgaaf van het
door L. Simons samengestelde vlugschrift De aanval op Holland (ook in
het Fransch en Engelsch verspreid),
toen na den Wereldoorlog op annexatiebeluste Belgen allerlei onwaarheden
en onwaardige voorstellingen omtrent
Nederland verspreidden.
De Taalcommissie, opgericht in 19II
GEDENK~AAM DOOR GROEP NEDERLAND IN 1922 AAN DEN
achtereenvolgens onder de leiding van BRIEL GESCHONKEN. ,HET MIDDENSTUK STELT DE KONINKLIJKE FAMILIE VOOR STAANDE OP HET BORDES VAN HET
Marc. Emants, Prof. Dr. J. Verdam STADHUIS, TERWIJL DE KONINGIN DE WOORDEN SPREEKT:
(overleden in 1919) en Dr. M. A. van "IK BEN ER GROOTSCH OP, ZEER GROOTSCH NEDERLANDER
TE ZIJN."
Weel, heeft veel gedaan voor de bevordering van het juist gebruik onzer taal. Zij strijdt niet tegen het gebruik van vreemde
woorden en uitdrukkingen, die niet of moeilijk vertaald kunnen worden; niet tegen het
juiste en verplichte gebruik van vreemde talen; maar wekt elk en Nederlander op tot het
gebruik van Nederlandsche woorden en uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de
vreemde, waaraan men uit achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt; zij wekt elken
Nederlander er toe op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur te geven aan het Nederlandseh.
Haar voortdurende aansporing tot het gebruik van eigen taal, doet bij oningewijden wel eens
de meening ontstaan, dat het A.N. V. is "die vereeniging, die tegen vreemde woorden strijdt".
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Dat doet het A.N.V. onder veel meer. Maar men zal het nut der Taalcommissie niet gering
achten, als men zich eens even rekenschap wil geven van de taalongerechtigheden, dagelijks op
te merken in boek, krant, tijdschrift, aankondigingen, kennisgevingen en zakenbrieven; op
naamkaartjes, uithangborden, winkel opschriften, dischkaarten enz. Overdrijving willen wij
niet. Maar als alle Nederlanders de lijst der "woorden en uitdrukkingen ter vervanging van
-ismen" welke de Taalcommissie reeds in een derden druk heeft uitgegeven, gebruikten,
zouden veel taalongerechtigheden allang zijn opgeruimd. Ook dit onderdeel van onzen strijd
behoort als een middel tot handhaving van eigen aard en volkskarakter door geen enkele groep
te worden verwaarloosd. Daarom ook is het juist gezien, dat de Taalcommissie voortaan
onder het Hoofdbestuur zal werkzaam zijn, dus voor het geheele Verbond.
De werkzaamheid van Groep Nederland openbaarde zich ook herhaaldelijk en niet zelden
voortreffelijk in de Afdeelingen, welker aantal helaas de laatste jaren door de tijdsomstandigheden wat achteruitging, vooral door de afscheiding der studenten, die h.i. voor hun Grootnederlandsche denkbeelden te weinig medewerking bij het Groepsbestuur vondm. Hoe
geheel anders was dat in de jaren 1905-1912, toèn voornamelijk door de krachtige werkzaamheid van de Leidsche en Amsterdamsche studenten de Vacantieleergangen voor Vlamingen en Mrikaners zooveel ~ucces hadden. Namen als Van Blommestein, Cohen Stuart,
Doornbosch, Van Es, Hartevelt, Haslinghuis, Hijmans, Joekes, Kielstra, Leemhorst, Wekker,
Te Winkel, komen ons in de gedachten en we denken aan de Lijst van Nederlandsche Leeren Studieboeken en de uitgaaf Tien oude Nederlandsche Liederen van Ft. van Duyse, door de
Leidsche Studentenafdeeling (opgericht in 1903 en tot zelfs 400 leden gegroeid) uitgegeven,
toen er nog eenswillendheid heerschte tusschen jongeren en ouderen, toen zelfs de Jongeliedenafdeelingen bloeiden, ontstaan uit den N. Z. Mr. Jongeliedenbond, opgericht tijdens
den Boerenoorlog.
Studentenafdeelingen bestaan thans niet meer, J ongeliedenafdeelingen nog slechts te Rotterdam en ·s-Gravenhage. De jongelingschap is dus nog maar schaars vertegenwoordigd in
onze gelederen. Toch kunnen we haar als dragers van de toekomst niet missen. Om de
verbinding met de studentenwereld aan te houden benoemden het A.N.V. en de N.S.O.
(Nederlandsche Studenten-Organisatie) wederkeerig een raadgevend lid in elkanders
hoofdbestuur. Mogen de studenten zich weldra weer aansluiten in het geordende verband
der groote vereeniging.
Van de Burgerafdeelingen verdienen in het bijzonder vermelding: Den Haag, wier Dietsche
kunstavonden onder haar krachtig en werkzaam bestuur en de leiding van Majoor Oudendijk
door heel het land bekendheid verwierven, en Amsterdam, wier in 1905 reeds opgetreden
secretaris-penningmeester S. van Lier Ez., voor de Nederlandsche kinderen in den vreemde
sedert 1914 zoo ontzaglijk veel heeft gedaan en die zich lang te voren als lid van het
Johannesburgsche politiekorps in den Boerenoorlog bekendheid had verworven.
Deze voorbeelden en de algemeene herleving van het A.N.V. na de moeilijke jaren van en
na den Wereldoorlog zullen zeker de bestuurders der andere afdeelingen prikkelen tot
krachtig aanpakken van het vele, dat gedaan kan worden op het uitgebreid veld onzer
stambelangen.
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Groep Vlaanderen is altijd een zwaar beproefd gebied geweest, waar de strijd om eigen taal
en volkskarakter, bij zeer geringe middelen, van de voorgangers steeds de uiterste krachtsinspanning vergde. Haar oorsprong is, zooals we gezien hebben, ook die van het A.N.V.
Zij was in het begin de kern en toonde o.m. door zedelijke en stoffelijke steunbeweging
voor de Boeren van Zuid-Afrika, dat het waarachtig stamgevoel de Vlamingen doorzinderde.
Na de verplaatsing van het hoofdkwartier naar Dordrecht wordt haar rol bescheidener
en legt zij zich op de bijzondere belangen der Vlaamsche samenleving toe. Prof. Paul
F redericq schreef daaromtrent I)!
"Het A.N.V. in Vlaamsch België staat onverpoosd in de bres voor de taalbelangen der
Vlamingen en ijvert bestendig en practisch voor hunne geestelijke toenadering tot het meer
ontwikkelde Noord-Nederland. Tijdens de beweging tot verovering der gelijkheidswet
De Vriend-Coremans richtte het met groot en bijval ontelbare meetingen op den buiten in,
vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, om de boerenbevolkingen wakker
te schudden, en het bewees tot veler verbaûng, dat de zoo kalm geachte bewoners van het
Vlaamsche platteland zeer vatbaar zijn voor geestdrift op het gebied van den taalstrijd.
Hetzelfde ondervond het in de beweging voor het bekomen een er Vlaamsche hoogeschool 2)
en van Coremans' wetsvoorstel op het middelbaar onderwijs.
"Het droeg veel bij tot het talrijk bezoek der Vlamingen op al de N ederlandsche congressen.
Het gaf den stoot of werkte krachtdadig mede aan al de voornaamste Vlaamschgezinde
werken en betoogingen: Peter-Benoit-feest te Antwerpen, oprichting van het gedenkteeken
ter eere van J. F. Willems te Gent, viering van den Gulden-Sporenslag, afkeuring van Prof.
Van Hamels optreden te Gent ten voordeele der Vulgarisateurs, handhaving der Vlaamsche
commando's in de burgerwacht tegen den onwil van eenige officieren, bevordering van
het reisverkeer tusschenNederland en België, bevordering van het hooger onderwijs
voor het volk in de moedertaal (Vlaamsche University Extension), bevordering der Vlaamsche liederavonden (voornamelijk te Antwerpen), bevordering van het studeeren van
Vlamingen aan de Noordnederlandsche hoogescholen, opbeuring der duizenden Vlaamsche
verwaarloosde werklieden in het Walenland (vooral te Doornik en te Charleroi), bevordering van het uitwisselen van sprekers en zangers tusschen Noord en Zuid, enz. Ook het
prachtig Vlaanderenn ummer van N eerlandia (Juni-Juli 1904) waaraan meewerkten: H. Meert,
G. D. Minnaert, Paul Fredericq, L. Scharpé, Karel Lybaert, Maurits Sabbe, Dr. Max
Rooses, Dr. W. de Vreese, Dr. J. van de Velde, Mr. H. de Hoon, Dr. V. Fris, A. Bultynck
en Lodewijk de Raet, was het werk van Groep België.
"Naast het Willemsfonds en het Davidsfonds - doch middenin, buiten en boven elk en
1) Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Deel II blz. 170 vlg. -Boekhandel}. Vuylsteke.
Gent 1906.
2) Wij herinneren aan de jaarvergadering van de Groep 3 Maart 1907 te Antwerpen gehouden, waarin
Lod. de Raet, de man der "Vlaamsche Volkskracht" voor de vervlaamsching ook van het Technisch onderwijs opkwam, en een nieuwe Vlaamsche-Hoogeschoolcommissie werd benoemd, waarin vele onzer Vlaamsche voormannen zitting hadden (o.a. C. de Bruycker, Pol de Mont, Depla, Alb. de Swarte. Dosfel, Heuvelmans, Adelfons Henderickx, Max. Rooses, Rudelsheim, }. Sabbe, Speleers, Van Oye, Vercoullie, Vermeylen,
Willems), die het stelsel-Mac Leod voorstonden en de tweetaligheid' der Gentsche Hoogeschool verwierpen. De tijdelijke vervlaamsching onder, de Duitsche bezetting behoort niet tot de geschiedenis van
het A.N.V.
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partijstrijd - is aldus de Zuidnederlandsche groep van het Algemeen Nederlandsch Verbond de derde voornaamste steunpilaar geworden van de Vlaamsche Beweging in België.
Op dat gebied was Hipp. Meert van den eersten dag af de scheppende en bezielende stuwkracht, zooals eenparig werd erkend door de warme hulde, die hem gebracht werd in September Ig05 te Aalst, toen er het Algemeen Nederlandsch Verbond, een bescheiden, doch
aandoenlijk feest hield tot viering van zijn tienjarig bestaan. tt
Tengevolge van hare steeds groot ere verspreiding over het Belgisch grondgebied (ook in
den Congo) kon de
o r'?Y../·· ....l· R ,/\ L A N o
Groep door middel
\.
". \.
.,)
van
haar afdeelingen
\.--,
i..·--~\
zeer
veel doen om
(
011 Nederlandsche kenz nis en ontwikkeling
cr
o.m. door leestafels,
..J
I
voordracht avonden,
·i u
.. < ~ leergangen enz. aan
de achterlijk gejhouden Vlamingen
::>
l. Q te brengen. Daarbij
'--: C·~
0.~) i I1 verloor zij het Walenland niet uit het
.;""'\
;
i
I
\ oog. Een commissie bestudeerde dit
...
~ liROOT
TAALGRENS TU5!lCH~n
vraagstuk
en Omer
~ VLAAM,sCH fn WAAL5CH.
[HERTOUDOM
._._- RIJt<i5GREN5
Wattez stelde het
\.I.JJXfMBUI
----- . PROVINCiEGRENS.
.... ~
ui tvoerig rapport op:
.
~
De
Vlamingen in
\...-het Walenland, en
GROEP VLAANDEREN VOOR DEN WERELDOORLOG. TAALGRENS, DIE EEN GEDEELTE de Luiksche wereldVAN NOORD-FRANKRIJK OMVAT.
tentoonstelling van
Ig05 bood een mooie gelegenheid om er met een Vlaamsch Te Huis uitte komen. Men
kreeg verbinding met het Katholiek Secretariaat der Vlaamsche Werken, staande onder
de kundige leiding van de pastoors Cronenbergs en de De Gruyter.
Er bleken dus ver buiten de taalgrens 1) Vlaamsche belangen te behartigen en met onverdroten ijver werd de beweging, die een zuiver cultureel karakter handhaafde, doorgezet.
De wereldtentoonstelling te Brussel (IglO) en te Gent (lgI3) gaf Groep België een schoone
gelegenheid doel, streven en inrichting van het A.N.V. en in het bijzonder der Groep in
platen, kaarten, foto's, krantenwanden enz. in beeld te brengen. Met dankbaarheid worde
hier erkend wat twee oudgedienden, Delpire en Kesler, daarvoor hebben gedaan. Het
A.N.V. werd op beide tentoonstellingen bekroond (zie de penning op blz. 12 afgebeeld).
Hoe wees dat alles op gestadigen bloei en op een steeds schoonere toekomst. Edoch, de
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1) Zie hetkaartje.
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mensch wikt ... Groep België trof in I9I4 hetzelfde lot als Groep Zuid-Afrika in I900; zij
werd vernield door oorlogsgeweld. En de gevolgen brachten verdeeldheid mee onder de
eenmaal eenswillende strijders voor dezelfde mooie beginselen, die het zuiverst bewaard
blijven buiten politiek en kerkelijk terrein. De strijd tusschen activisten en passivisten
heeft in elk geval het A.N.V. in België veel kwaad gedaan, en verscheiden oprechte
Vlamingen hebben hun strijd voor Vlaanderen gedurende den Wereldoorlog met ballingschap, vrijheids- en broodroof, enkelen zelfs met den dood moeten bekoopen.
Het A.N.V. met zijn op geen wereldomwenteling berekende statuten, kon onmogelijk
in den inwendigen strijd der partijen onder een bepaalde groep stamgenoot en partij
kiezen. Het moest en moet daarboven staan om in de toekomst te kunnen blijven het terrien,
waarop allen de zuiver gemeenschappelijke belangen kunnen behartigen.
Dat in de eerste jaren na den Vrede van I9I8 de uiteengeslagen troepen niet zoo gauw verzameld waren, laat zich begrijpen. Maar tak Brussel kondigde in I92I zijn herleving aan
en aan de taaie volharding der opbouwers, in het bijzonder aan die van M. Liesenborghs,
is het te danken, dat naast hem de takken Lokeren en Antwerpen herrezen en de Vlaamsche
Groep naar de vergaderingen van het Hoofdbestuur weder haar afgevaardigden zendt, van wier
voorlichting de leiding in Nederland te lang verstoken was door de verbroken verbindingen.

Groep Nederlandsch Oost-Indië werd opgericht in I899 en was reeds een jaar na de stichting
van het A.N.V. de· derde in den Bond 1).
De Groep leefde haar eigen leven, dat zoo heel anders was als dat in Vlaanderen en ZuidAfrika, waar men steeds strijd moest voeren voor instandhouding van eigen taal en eigen
volkskarakter.
De oprichting viel in een tijd, die heel gunstig leek; bij de eigen en vreemde Oosterlingen
openbaarde zich een ernstig verlangen naar kennis van de Nederlandsche taal, op de mindere
welvaart volgde een bloei, die de werkgelegenheid voor Nederlandsch sprekende Oosterlingen vermeerderde en het Gouvernement in staat stelde veel en veel meer aan het volksonderwijs ten koste te leggen.
Welke rol heeft de Groep gespeeld in dezen voor den Nederlandsehen stam zoo hoogst
merkwaardigen vooruitgang?
Als eerste "daad" kan genoemd worden het feit, dat een fonds werd bijeen gebracht, waaruit
steun werd verleend aan fröbelscholen - in afwachting dat het Gouvernement deze
inrichtingen van voorbereidend onderwijs zou steunen; inmiddels moesten deze in
het leven gehouden worden, wat - wij mogen het met dankbaarheid verklaren gelukt is. .
Een volgende daad is geweest de stichting van leergangen om Inlanders, die de Inlandsche
lagere school hadden verlaten, kennis van het N ederlandsch bij te brengen. De eerste
leergangen zijn van afdeelingsbesturen uitgegaan; later bleken de tijden rijp voor een regeling
voor heel Indië, opleidende tot het Kleinambtenaarsexamen. Daar het Gouvernement de
Groep hierin voldoende steunde, is het haar gelukt door de leergangen een werk tot
1) Wij maakten voor de geschiedenis dezer Groep een dankbaar gebruik van de aanteekeningen ons gezonden
door den heer A. J. Roessingh van Iterson, een der nimmer versagende krachten voor onze beweging in de Oost.
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stand te brengen, dat aan duizenden Inlanders, die daar anders van verstoken zouden zijn
gebleven, kennis van de Nederlandsche taal verschaft. Voor hen, die weinig oogen hebben,
voor wat niet tastbaar is, voegen wij hieraan de meded~eling toe, dat een Inlander, die het
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Angelsaksische zendelingen, natuurOPGEDRAGEN AAN DR. H. J. KIEWIET DE JONGE BIJ HET
lijk in het Engelsch.
Ia-JARIG BESTAAN VAN HET A.N.V.
Een ander gevaar, dat der verduitsehing van de Bataks, heeft men helpen tegengaan door het in goeden staat brengen van
de boekerij van de Hollandsch-Inlandsche school welke de Rijnsche zending heeft opgericht1).
Er kan in dit verband ook gewezen worden op de hulp- door het Verbond verleend aan
vereenigingen met een doel, liggende in de richting van het Verbond. Zoo werden met
"Onze Vloot" lezingen gehouden; werd bekendheid gegeven aan de Kartinivereeniging,
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1) Het Bataknummer van Neerlandia, samengesteld door het Batak Instituut, verspreidde met woord en
beeld nuttige kennis omtrent dezen volksstam.
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worden op steun

die het onderwijs in het Nederlandsch aan de Inlandsche meisjes beoogt en aan de Van
Deventerstichting, die Inlandsche onderwijzeressen voor deze scholen wil opleiden. Medewerking werd verleend bij de oprishting van Julianascholen, stichting van Mevr. HissinkSnellebrand, die zich toelegt op het geven van een zoo Nederlandsch mogelijke opvoeding
aan verwaarloosde Indo-Europeesche meisjes. Andere, het zelfde doel beoogende vereenigingen zijn gesteund door de toezending van boeken en zangbundels. Van het Verbond
is uitgegaan de vereeniging Seri Boediman, die jonge Inlanders, buiten hun woonplaats
een school bezoekende, aan goede huisvesting wilde helpen; deze vereeniging is opgegaan
in de J.-P.-Coenstichting, welke de oprichting van een groot internaat voor oogen heeft.
Ten slotte kan er op gewezen worden, dat met het A.N.V. verschillende studiefondsen
aanraking trachtten te verkrijgen in de verwachting te komen tot een algemeene regeling,
welke voeling zou houden met de besturen van het Verbond in Nederland in de plaatsen,
waar de gesteunden· hun opleiding genoten.
Nauw aan & bevorderin(van het onderwijs verwant is de verspreiding van nuttige leesstof.
In dezen is goed werk gedaan en kan en moet nog veel meer gedaan worden. Het meest
voor Indië geschikt is zonder twijfel het werk der Volksleesgezelschappen, dat de menschen
thuis - dus zonder kosten van vervoer - in staat stelt, in luchtige kleeding, in hun gewone
omgeving, te genieten van tijdschriften en boeken. Zij hebben jaren bestaan (te Batavia,
Buitenzorg, Salatiga, Semarang) maar ze zijn gevallen als slachtoffers van de hooge prijzen,
niet alleen van boeken en tijdschriften, maar ook van bindersbenoodigdheden, de trommels
of kisten enz., alsmede van den nood, dien de hooge levensstandaard deed ontstaan onder
de minvermogende Europeanen en Nederlandsch lezende Inlanders, welke dit werk bereikte.
Aan de leeszalen, de laatste jaren in verschillende steden opgericht, heeft het Verbond naar
vermogen meegewerkt, ondanks de groote voorkeur van sommige bestuurders voor de
leesgezelschappen. Er is, naar wij meen en, geen leeszaal alleen van het Verbond, maar ze
hebben alle de belangstelling van Groep Indië ondervonden.
Vooral als voorbeeld tot navolging moge hier verteld worden van bescheiden boekerijtjes,
door een vrouwelijke commies opgericht ten behoeve van het personeel van de werkplaatsen
der Staatsspoorwegen, HoHandsche opzichters, Indo-Europeesch administratief personeel
en N ederlandsch lezende Inlanders, te Madioen en te Bandoeng, welk werk door de Groep
wordt gesteund. Ook onze Boekencommissie heeft in Indië nuttig gewerkt, door zeemanstehuizen, soldatensociëteiten, scholen, verzorgingsgestichten en Inlandsche vereenigingen
te helpen aan de Nederlandsche leesstof, waaraan zij behoefte hadden.
De Groep heeft eens (in 1905) twee prijsvragen uitgeschreven voor oorspronkelijke, in goed
Nederlandsch geschreven, kleine verhandelingen, in den trant der volksgeschriften, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de eerste bestemd voor minder
ontwikkelde Europeanen, de tweede voor Nederlandsch lezende Inlanders. Toen er later
meer behoefte werd gevoeld voor dergelijke geschriftjes, heeft het Gouvernement dezen
tak van volksontwikkeling doen verzorgen door eep ,Commissie, met welke de Groep steeds
aangename aanraking heeft gehad.
Ook in zake kunst heeft de Groep gedaan, wat zij kon. Er kan gewezen worden
wordenop
opsteun
steun
aan het optreden van Nederlandsche tooneelspelers en andere kunstenaars; op het versprei-
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den van afbeeldingen van kunstwerken; op avonden uitsluitend gewijd aan Nederlandsche
muziek; op huldebetoogingen voor levende en doode meesters, op steun aan de vereeniging
Hofwijck, die Huijghens' buitenverblijf zijn ouden luister wil teruggeven.
Portretten van de leden van ons Vorstenhuis werden onder het bereik van de Indische
bevolking gebracht, terwijl er, voordát de Regeering zulks deed, naar werd gestreefd,
althans in elke school een portret van de Koningin te laten ophangen.
De Afdeeling Buitenzorg heeft de viering van den jaardag van H. M. ter hand genomen,
met gevolg dat dit een feest werd, dat zich van die op
andere plaatsen onderscheidt door den eCht Moederlandschen zin. Deze afdeeling bracht ook een verzameling
lantaarnplaatjes over Nederland en de koloniën bijeen om
het houden van lezingen te bevorderen.
Mededeelingen over verwaarloosde graven van N ederlanders deden het Groepsbestuur in overleg treden met
de Regeering. Na rampen in Indië, het Moederland of
de andere koloniën, beijverden de verschillende besturen
en vertegenwoordigers zich om gelden voor de slachtoffers bijeen te brengen. Gezonde voorkeur voor inheemsche en Nederlandschenijverheid werd bevorderd.
Ondanks al deze bewijzen van werkzaamheid daar, waar
de hand wat vond om te doen, zijn de omstandigheden
voor het meedoen aan het algemeene Verbondswerk in
de Oost niet gunstig, niet het minst doordat nieuws uit
het Moederland te laat in Indië komt om er nog in vloed
op te kunnen oefenen. Toch leeft de echte Verbondsgeest ook in Indië 1). In de besturen is een plaats ingeruimd voor stamverwanten uit den vreemde, thans bewoBORSTBEELD VAN MR. C. TH. v. DEVENTER
ners van Indië; bijdragen zijn gezonden aan noodlijdende
afdeelingen, waar ook gevestigd, Afrikaners zijn ontvangen ... En verscheiden Indische leden, die voorgoed in het Moederland zijn teruggekeerd,
blijven het Verbond trouw.
. Twee pogingen om door middel van een eigen maandblad meer vat op de leden en de
bevolking te krijgen, zijn niet gelukt, en de Indische dagbladpers werkte weinig mee.
De gegevens, waaraan dit overzicht van de werkzaamheden der Groep NederlandschOost-Indië zijn ontleend, eindigen aldus:
"Wij hebben ons in dit overzicht onthouden van het noemen van de namen der bestuursleden, die als vaders van denkbeelden of het krachtig doorzette~ van deze, daarop wel aanspraak zouden hebben, ook van het herdenken van de velen, die aan het Verbondswerk
hebben deelgenomen en nu niet meer in leven zijn. Slechts één man willen wij gedenken:
1) Een bewijs daarvoor is ook dat de te vroeg gestorven voortreffelijk Nederlandsch schrijvende Inlanderarts J. E. Tehupeiory in 1908 een mooi verlucht vlugschrift deed verschijnen: De inlander vóór en na de
stichting van het Alg. Ned. Verbond.
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Conrad Theodor van Deventer, omdat deze man in de oogen van de heele Indische bevolking is geweest haar ware vriend.
Het geeft moed te bedenken, dat iemand die zoo volkomen van den Verbondsgeest was
vervuld als Van Deventer, die plaats heeft veroverd; dat geeft moed om, ondanks heel veel
gaan, met het vaste vertrouwen dat het ten
teleurstellingen, met het Verbondswerk door te gaàn,
goede komt aan heel Indië en daardoor aan den Nederlandschen stam".

Groep Suriname werd in 1902 gesticht. O.m. door de zorg van den Min. van Koloniën,
wàren de voornaamste leiders
oud-gouverneur Jhr. Mr. van Asch van Wijk. De eerste jaren waren
Mr. Dr. C. F. Schoch, later langen tijd lid van het Hoofdbestuur in
in. Nederland, en Mr.
P. Hofstede Crull, die in 1922 in het Hoofdbestuur werd qfgevaardigd, waarin reeds een
twintigtal jaren Jhr. Mr. J. L.
~. W. C. von Weiler, voordien lid van het Hof van Justitie te
Paramaribo, de Groep onafgebroken vertegenwoordigt.
Later was het vooral de heer Fred. Oudschans Dentz, die de ziel der Groep werd. Deze
doortrapper in de beweging, een der strijders op de lange baan, had reeds voor 1900 in
Transvaal en later als vertegenwoordiger te Londen zijn rol in de beweging gespeeld en
zette die tot tweemaal in Paramaribo voort.
In zijn "Schets van den Nederlandschen stam en van Neêrlands plaats onder de volken
in het verleden en in het heden"
heden" ontvouwde hij de redenen, waarom zijn hart altijd uitging
naar het oude vaderland en overal, waar hij in het buitenland vertoefde, spoorde hij Nederlandsche herinneringen op en getuigde daarvan in Neerlandia. Hem danken wij het, dat de
Groep, die in een onbewaakt oogenblik door een moedeloos bestuur in 1913 onwettig
ontbonden werd, met het noodlottig gevolg, dat de mooie A.N.V.-bibliotheek (:uoo
(2100 nummers) voor een appel en een ei werd verkocht, in 1917 weder werd ingericht en thans
weer meeleeft en -werkt in de beweging.
Toen het Hoofdbestuurslid voor O.I., de heer J. S. C. Kasteleyn in 1919 als voorzitter van
Suriname-Studie-S yndicaat de kolonie bezocht, spoorde ook deze in een vergadering, die
het Suriname-Studie-Syndicaat
door 200 belangstellenden werd bezocht, tot nieuwe krachtsontwikkeling en meeleven
met het Moederland aan.
Uit de geschiedenis dezer Groep blijkt dus, dat ook zij haar tijden van bloei en verval heeft
gekend. Uit het bloeitijdperk vallen nog aan te stippen: herdenkingen van vermaarde Nederlanders (De Ruyter, Potgieter, Heye); eerste Surinaamsche schilderijententoonstelling
(1907)
vertoon in gen als: een operette, lichtbeelden
(I907) en gas- en verlichtingstentoonstelling; vertooningen
betreffende onze koloniën, geschiedkundige beeldengroepen, schoolfeesten; herdenking
van nationale feestdagen; lezingen over Nederlandsche dichters, tooneel, wetenschap en
kunst. En voor dat bloeitijdperk pleit misschien het meest, dat de Groep er eenige jaren
zelfs een Groepskantoor op na kon houden, achtereenvolgens gevestigd in "Concordia"
(1907-1909), de Emmaschool
(I907-1909),
Emmasch~ol (door het Gouvernement kosteloos afgestaan in het beneden(1912
huis van Mr. Van Praag, Gravenstraat (1910-1912)
(19IO-19I2) en in de woning van Ds. Ort (19I2
-1913)·
3).
-I91
Blijvend heeft de Groep haar werkzaamheden vastgelegd in de volgende geschriften:
Rondzendbrief van Maart 1908 over taalzuiverheid en vreemde woorden.
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Rondzendbrief van December 1910 over leeszaal en boekerij.
Heye-herdenking.
Michiel Adriaanszoon de Ru yter herdacht.
De toekomst van Curaçao als Nederlandsche wereldhaven in West-Indië.
Het bestaan van den Nederlandschen stam als volk gedurende de laatste vier eeuwen.
Mr. Schoch, Van Sandick,
Surinamenummervan "Neerlandia" (verlucht) met bijdragen van: Mr.Schoch,VanSandick,
Surinamenummervan"Neerlandia"
Thomson, Oudschans Dentz, Dragten, Frowein, Dr. Van Capelle, Curiel, Libertador EUis,
Ellis,
Jhr. Van Panhuys, Majoor Bakhuis, Ds. Hoekstra en Kraan, September-October 1903.
Nederlandsche Antillen.
1904, is altijd een der stevigste geweest in het wijde verband. Toen
Deze groep, gesticht in 19o4,
Luit. J. A. Snijders Jr. (thans majoor te Amsterdam) in 1903 het vertegenwoordigerschap
van den bekenden heer Hamelberg overnam, zette hij zich dadelijk aan het werk om de
belangstelling der gezagvoerders van de eilanden in te roepen. De heeren G. R. Zeppenfeldt
van Aruba en G. J. van Grol van St. Eustatius gaven daaraan onmiddellijk gehoor en
ook mevr. Grol-Meyers werkte krachtig mede om de Groep Ned. Antillen voor te bereiden,
welke dan ook weldra tot stand kwam.AI was haar werkkring beperkt tot een klein gebied
van enkele eilanden (Curaçao, Aruba,
Aruba; Bonaire, St. Martijn, St. Eustatius en Saba), zij
heeft den Nederlandschen geest dezer kolonie versterkt, het samenhoorigheidsgevoel verlevendigd en onderhouden en door het samenstellen van bijzondere Neerlandianummers
deel en van Nederover Curaçao, Aruba en Bonaire 1) degelijke kennis verspreid over deze deelen
landsch West-Indië. De ontwikkeling der bevolking werd bevorderd door het stichten van
boekerijen op de verschillende eilanden en toen het Bestuur de wenschelijkheid uitsprak
W.l. jongelieden, die daarvoor in aanmerking kwamen, gelegenheid te geven in het moederW.I.
land te ·studeeren, vond het bij het Hoofdbestuur een goed onthaal en nog zijn er bij het
deele aan het Algemeen
onderwijs te Willemstad krachten werkzaam, die hun opleiding ten dee1e
Nederlandsch Verbond hebben te danken. Ook plaatselijke studiebeurzen stelden weetgierigen in staat zich de gewenschte kennis eigen te maken.
Het Groepsbestuur stichtte van het aanzienlijk overschot der inzameling voor de noodlijdenden op de eilanden, in 1912 door het A.N.V. en "Oost en West" gehouden, een vast
"Ondersteuningsfonds Nederlandsche Antillen". Het doel dezer stichting is, om, ingeval
er tengevolge van langdurige droogte, mislukking van den oogst of andere bijzondere
omstandigheden groot gebrek onder de bevolking heerscht, na gepleegd overleg met den
Gouverneur en het bestuur van de Groep Nederlandsche Antillen, uit de gekweekte rente
en zoo noodig uit het kapitaal uitkeeringen te doen aan de noodlijdenden.
Meermalen liet de Groep voordrachtkunstenaars uit het moederland optreden.
Toen kapitein Snijders in 1908 voor goed de kolonie verliet, werd hij met geschenken
overladen als erkenning voor zijn groote verdiensten.
1) Medewerkers waren: M. Victor Zwijsen, J. H. B. Gravenhorst, A. Jesurun, Dr. J. Boeke, H. Michelsen,
J. H. M. Chumaceiro, C. S. Gorsira JPEz., P. A. Euwens, G. Duyfjes, M. F. Arends, P. J. van Breemen,
A. M. J. Jansen, W. van den Brink, R. J. Beaujon en C, J. Krijt.
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De opvolgende leiders toonden niet altijd zijn voortvarendheid, maar handhaafden toch
den goeden naam der Groep, die echter ook niet steeds vrij bleef van verdeeldheid en nog
kortelings een crisis doorleefde, gelijk de kolonie zelve. Te noodzakelijker is het, dat de
Curaçaoenaars
Curaçao en aars door middel van het A.N.V. meeleven met het moederland, en dat de Groep
in de kolonie het middel is om eene hartelijke verstandhouding te bevorderen tusschen
de Curaçaoenaars en de geboren Nederlanders. Dezen behooren samen te werken, zich
éen gevoelende als Nederlandsche onderdanen.
Groep Noord-Amerika.

Over deze
dezè kunnen we kort zijn, niet omdat het meeleven met ons streven daar minder
belangrijk zou zijn, maar omdat prof. Eekhof, die voor dit Gedenkboek de geschiedenis der
nederzettingen van onze landen stamgenooten in Amerika
beschreef, noodwendig ook het
gebied van het A.N.V. betrad.
Wij mogen dus voor deze Groep
wel naar zijn doorwerkt artikel
verwijzen, waaraan wij slechts
weinig hebben toe te voegen.
Ook in Noord-Amerika ontwaakte de belangstelling voor
het oude Nederland door het
volgen van den heldhaftigen
strijd der Boeren in Zuid-Afrika
en de steunbeweging voor hun
geteisterde gezinnen.
De heer Gerrit Pon te RoseCHICAGO-ROSELAND
V.L.N.R.:
BESTUUR DER AFD. CHICAGO.ROSELAND IN I922. ZITTEND V.
L. N. R. :
E. W. RIJNBERK, W. PLANGE, VOORZITTER, P. GOMBERT SECRETARISland Chicago, die zooveel voor
PENNINGMEESTER. STAANDE: P. J. DE JONG, R. DE HAAS, W. KUIKEN
deze Afdeeling heeft gedaan,
EN W. DEKKER. (VOORBEELD VAN EEN WERKZAME BUITENL. AFD.)
schreef ons nog het vorig jaar:
"De boerenoorlog deed de Hollandsche harten hier sneller kloppen". Dr. Kuypers reis naar
de uitgeweken geloofsgenooten deed de geestdrift zelfs dermate opvlammen, dat een
Westersche en een Oostersche Groep Noord-Amerika van het Algemeen Nederlandsch
Verbond werden gevormd. Maar het vuur sloeg neer en de groepen gingen te niet. Wel
hielden een paar Afdeelingen stand (Chicago en New-York) en lang moesten we slechts
met deze en enkele vertegenwoordigerschappen de gemeenschap tusschen de oude en de
nieuwe wereld onderhouden.
Wijlen de heer Van Folker en na hem de heer F. E. H. Gebhardt, als secretaris der AfdeeNew-York,
ling N
ew-York, en de heer A. v. C. P. Huizinga als voorzitter zijn de voorbereiders geweest
zood at Noord-Amerika nog voor de herdenking van ons
der nieuwe Groepsvorming, zoodat
25-jarig bestaan weer als zesde in den bond kon optreden.

C. VAN SON
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Boekencommissie.
N ederlandsch Verbond nog
~og niet zoo populair
Een der redenen, waarom het Algemeen Nederlandsch
is en nog niet zoo in alle lagen van het volk is doorgedrongen, als zijn beginselen zouden
doen verwachten, is, dat het doel vooral ethisch is en de verlevendiging van het nationaal
bewustzijn en van het stamgevoel zoo moeilijk in zichtbare daden is uit te drukken, zooals
dat gelukte met onze Boekencommissie, in 1902 op aanstichting der Rotterdamsche
leeraren Dr. Th. Nolen (overleden in 1912) en Dr. W. van Everdingen door Groep
Nederland in het leven geroepen.
De Boerenoorlog had velen Nederlanders de oogen geopend voor de stambelangen, die
Nederland in vele oorden der wereld nog bezat, ondanks de verzuimde gebieden uit de
eeuw, toen Holland de wet stelde aan Europa. Men voelde weer de stamverwantschap met
de nazaten van Van Riebeeck en zijn kolonisten, met de millioenen Vlamingen, die onze
taal spreken en nochtans vreemden voor ons waren gebleven.
De stam van 't volk doet nu zijn blaad'ren ruischen
En vreugd voor 't minst is 't ritselen all' te saam,
Te lang in stilt' hing elk voor zich alleen,

zong Albert Verwey in dien veel bewogen tijd. En uit die bewogenheid kwam ook de Boekencommissie voort, welke praktisch d~ samenhoorigheid wilde versterken. Aanvankelijk was
zij slechts bestemd ter iI1:zameling
i~zameling en verzending van boeken naar het zoo geteisterde
Zuid-Afrika. In 1904 werd haar werkkring uitgebreid tot steun aan Oost en West, aan
Zeemanshuizen, waar Nederlandsche zeelieden toegang hebben, kolonies van Nederlanders
over de gansche wereld, aan Vlaanderen enz. Voortaan stond zij onder het Hoofdbestuur.
Naast de verzending van boeken, kwam die van dagbladen, weekbladen en maandschriften
aan de orde.
Van 1903 tot I Jan. 1923 verzond de Boekencommissie: 225.000 boeken, 25.000 pakken
dagbladen en kleine weekblaadjes en 5100 pakketten maandschriften. Wekelijks worden
meer dan 60 pakken kranten naar Zeemanshuizen gezonden, maandelijks bovendien 40
pakken maandschriften naar Nederlandsche kolonies, Vereenigingen enz., terwij125
terwijl 25 abonnementen op andere uitgaven, ook op muzikaal gebied, voor hetzelfde doel - verzending naar
het buitenland - bestemd zijn.
Sedert haar ontstaan heeft de Commissie betrekkingen aangeknoopt met 352 adressen
buiten Nederland, Zuid-Afrika niet meegerekend, hierheen alleen zijn aan honderden
adressen kisten met boeken gezonden. De 352 adressen zijn als volgt verdeeld: 84 zeemansof schippershuizen, 19 militaire tehuizen, 62 kolonies in den vreemde, 39 afdeelingen van
het A.N.V. in den vreemde, 6 plaatsen in Belgisch Congo, 37 adressen in N.O.- en
W.-Indië, 41 Nederlandsche vereenigingen, 64 andere adressen.
JanuariI923
f85.000.-welke
In het geheel bedroegen de uitgaven van 1902 tot I Januari
1923 meer dan J85.000.-welke
Afdeelingen, Groepen
kosten gedekt werden door bijdragen van het Hoofdbestuur 1), Mdeelingen,
ander:.e ver
vereenigingen
en leden van het A.N.V., ander:e
een igingen en personen en ten slotte door giften van
allerlei aard.
1) Diens jaarlijksche steun aan de B. C. steeg geleidelijk tot f 2400.-.
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~ij het uitbreken van den wereldoorlog werd de Boekencommissie met andere vereenigingen door de Regeering uitgenoodigd het gemobiliseerde Nederlandsche leger van
geschikte leesstof te voorzien. Daar ons Boekenhuis tot de best uitgeruste inrichtingen behoorde
om dergelijk werk te verrichten (door den grooten voorraad boeken en tijdschriften, den
ervaren staf van medewerkers aldaar, de uitnemende ruimte om te werken, de geschikte
ligging van Rotterdam ter verzending naar alle zijden), is het niet te verwonderen, dat juist
de Boekencommissie ontzaglijk veel heeft kunnen
doen om de soldaten den
langen duur der mobilisatie te helpen korten. En
niet alleen voor het N
Nederederlandsche leger arbeidde
men al die jaren: ook voor
Vlaamsche krijgsgevangenen in Duitschland, voor
geïnterneerden van allerlei
landaard in kampen hier
te lande, voor gewonde en
zieke vreemde militairen
in ons land, Engeland,
enz. Daar door den oorlog
het andere werk bijna stilKIJKJE IN HET BOEKENHUIS VAN DER DUYNSTRAAT 63, ROTTERDAM.
stond, was er alle gelegen-

heid om voor dit doel te arbeiden. Zoo was het mogelijk om niet minder dan 610 kisten,
in de jaren 1914-1918 gereed te maken, waarbij met erkentelijkheid gewezen moet
worden op den buitengewonen steun, hierbij ondervonden van vele landgenooten, die
duizenden goede boeken en tijdschriften aan het Boekenhuis zonden. Alleen in 1914
konden 50.000 boeken worden verzonden! Nimmer te voren waren meer dan 141 kisten
in één jaar tijds gereed gemaakt: in 1914 gingen er 469 uit. Tot de verste, eenzaam gelegen
posten van de grensbewaking, de kleinste gehuchten, zijn de kisten gekomen, en voorts in
België, Duitschland, Frankrijk en Engeland.
Nederlandsche Zeelieden en Schippers vonden of vinden nog Nederlandsche dagbladen,
Aherdeen, Altona (3 adr.), An,twerpen,
AQtwerpen, Beiroet, Bilbao, Birkentijdschriften en boeken te: Aberdeen,
Chárlestown, Christiahead, Bremen (2), Bremerhaven, Brisbane, Buenos Aires (2), Cardiff, Chár1estown,
nia (2), Cuxhaven, Danzig (Neufahrwasser), Derwenthaugh (Newcastle), Duinkerken,
Duisburg-Ruhrort, Dunston, Emden, Flensburg, Geestemünde, Genua (2), Glasgow,
Greenwich, Hamburg (3), Harburg, Hoboken (N. Y.), Hongkong, Hull, St. John (N. Br.),
Kaapstad (2), Kalmar, Keulen, Kiel, Koningsbergen, Leith, Lerwick (3), Liverpool,
Londen, Marseille (2), Melbourne (2), Methil, Montreal, New Brighton (N. Y.), Newcastle
New-York,t Odes
Odessa,
(N. S. W.), Newport News, New-Orleans, New-York
sa, St,. Petersburg, PhilaFé,
delphia, Piraeus, Rendshurg, Reval, Riga, Rosario de Santa F
é, Singapore, Smyrna,
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Southampton, South Shields, Stettin, Stralsund, Sydney (3), Sydney (N. Sc. Ca~.).
Militaire Tehuizen (en dergelijke inrichtingen) in Oost- en West-Indië ontvangen geregeld
boeken: t. w.: Ambarawa, Bandoeng, Batavia (2), Buitenzorg, Curaçao, Koeta Radja,
Malang (3), Meester Cornelis, Paramaribo, Salatiga (opgeh.), Semarang, Soerabaja, Solo,
Tjimahi (2).
Voorts gaan er naar het Ambonsch Studiefonds: Amboina en Saparoea, Buitenzorg; Julianastichting (voor meisjes), Malang; Comité voor huisvesting van studeerende Inlanders,
Buitenzorg (voor de internaten te Soekaboemi, Soerabaja en Weltevreden); Opvoedingsgesticht Oranje Nassau (Joh. v. d. Steur), Magelang;
Opleidingsscholen voor Inl. ambtenaren en onderwijzers;
Bandoeng, Blitar, Madioen en Serang; Werkplaatsen S. S.
(voor lnl. personeel), Madioen; Scholen voor Inlanders
in de Bataklanden: te Hoeta Godang, Hoeta Nopan,
Manambin, Moeara Sipongi, Padang, Padang Sidempoean, Panjeboengan, Siboga, Si Pirok; kolonie van
Mandailingers te Medan.
In West-Indië kwamen of komen in aanmerking:
Openbare boekerijen op Aruba, Bonaire, Curaçao, St.
Eustatius, St. Martijn, Saba; Vereeniging De Nederlandsche Kolonist, Paramaribo; Scholen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname; Inrichting voor
Melaatschen, Groot Chatillon, Domburg.
Zoo zouden we kunnen doorgaan met namen uit Belgisch en Fransch Vlaanderen, Afrika enz., en wie een
wereldkaart met duimspijkertjes beprikte op alle plaatsen,
waar onze Boekencommissie gedurende haar ruim twinBOEKENHUIS TE ROTTERDAM.
tigjarig bestaan meer of minder groote voorraden
Nederlandsche leesstof heenzond, zou ze bezaaid zien en herinnerd worden aan de Wereldkaart, welke het Hoofdbestuur liet vervaardigen voor de wereldtentoonstelling te Brussel
in 19IO en waarop is aangegeven hoe ons zeevarend volk door de eeuwen heen zijn sporen
in alle landen en zeeën heeft achtergelaten door Nederlandsche namen, nog in gebruik of
in onbruik geraakt.
Het aantal kisten tot heden door de Boekencommissie over heel de wereld verzonden bedraagt thans reeds meer dan 2ooq. Waren de tijdsomstandigheden niet zoo ongunstig, dan
zou dat getal nog veel groot er geweest zijn.
Maar wie een kijkje gaat nemen op een Zaterdagmiddag in het Boekenhuis te Rotterdam,
Van der Duynstraat 63, en daar de ijverige medewerksters en helpers, te midden van een
nog rijken voorraad boeken, tijdschriften en kranten ziet ordenen en inpakken, of wie te
Bilthoven een bezoek brengt aan het vriendelijk buitenhuis Beyersoord - de naam doet reeds
vermoeden dat er een Afrikanervriend woont -zal daar den directeur, Dr. W. van Everdingen,
bereid vinden hem of paar de kantoorkamer te toonen, waar de aansluiting tot stand komt met
zooveel Nederlandsche oorden, die behoefte hebben aan Nederlandsch geestelijk voedsel.
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Propaganda.
Meermalen heeft men ons Verbond voorgehouden t dat het niet genoeg reclame maakte t te
weinig deed voor de verbreiding zijner beginselen onder alle geledingen der samenleving
in zijn verschillende gebieden. Uit den aard dezer beginselent die toch in de eerste plaats
de innerlijke kracht van Groot-Nederland beoogent moeten wij het zeker niet hebben van
de soort reclame t die een fabrikant eens er toe bracht A.N.V.-sigaren in den handel te brengen. Maar aan den anderen kant komt het Verbond niet t waar het wezen wilt zonder goede
propaganda. Daaraan is in den loop der jaren dan ook heel wat ten koste gelegd.
Noemen we enkele feiten:
Tweemaal is een prijsvraag uitgeschreven voor een reclameplaat; aan de eerste in 1904
uitgeschreven t namen slechts tien teekenaars deel en geen hunner kon worden bekroond t
slechts drie inzendingen werden beloond. Wel een bewijs hoe moeilijk het iS t het streven
van het A.N.V. in beeld te brengen. Op een tweede prijsvraag kwamen vele antwoorden
uit Nederland en Vlaanderen int met het gevolg dat een Vlaming t Jan de Graeft uit Antwerpen, werd bekroond. Zijn teekening siert nog altijd ons propagandaboekjet waarvan reeds
vijf drukken zijn verschenen.
Opmerkelijk is het, dat het weer een Vlaming was, de kunstschilder Emiel Jacques t die
in 1922 ons tegenwoordig wapen: de drie barken ontwierp en dat het ook twee stamgenooten
uit Zuid-Nederland warent de dichter Willem Gijssels en de toondichter Emiel Hullebroeck,
aan wien wij ons Bondslied danken 1), dat als uitgave 13 verscheen. Sedert werden nog tal
van geschriften, betrekking hebbende op het A.N.V. en de stambewegingt gedrukt en verspreid. Propagandistische waarde daarvan hebben vooral: "Wat wil het A.N.V.?" door prof.
Te Winkel en "Waarom moet ons volk zijn taal en nationale eigenaardigheden in eere houden?" door Marc. Emants t behalve de in den aanvang van dit artikel reeds genoemde eerste
uitgaven na het Dordtsche Congres.
Tweemaal heeft het Hoofdbestuur een propagandist aangesteld t de eerste maal den heer
Jac. Post t die in de beweging zijn sporen reeds had verdiend als oprichter en medebestuurder
der eertijds zoo bloeiende Mdeeling Johannesburg, daarna Jhr. Von Bose, de bekende
figuur van Volksweerbaarheid; ook was nog een korten tijd LU1tenant Calmeyer, thans
bestuurslid der Groep' N.O.I. t als propagandist werkzaam. Elk naar zijn aard heeft vele
onverschilligen tot het Verbond gebracht door persoonlijke bezoeken en overredingen.
Sedert de laatste jaren is d~ze propaganda gestaakt om de kosten, ook omdat zich geen
geschikte kracht aanmeldde. Te sterker doet zich de plicht van elk lid gevoelen niet alleen
om in zijn omgevingt omgang en bezigheden de beginselen van het Verbond toe te passen,
maar ook om door overreding leden te werven en daardoor onze gelederen met blijvende
goede krachten te versterken. Dat is wel het minste dat een lid kan doen en dat ook van
hem geeischtmag worden.
Het heeft ons verwonderd t dat nog niet veel meer laatste wilsbeschikkingen een blijde
boodschap voor het A.N.V. inhielden. Toen De Nieuwe Courant eens een vraag tot haar
lezers had gericht vereenigingen te noemen, die voor dergelijke schenkingen het meest in
aanmerking kwament werd het A.N.V. het eerst vermeld.
1) Zij droegen het bij het Io-jarig bestaan aan Dr. Kiewiet de Jonge, op. (Zie blz. 29).
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Mogen alle met aardsche goederen gezegenden hieraan denken, als zij een gedeelte van hun
vermogen voor steun aan nuttige instellingen willen vastleggen.
Onder de verdere propagandamiddelen, in· den loop der jaren gebezigd, verdienen nog
vermelding vloeibladen, briefkaarten in kleurendruk met onze lijfspreuk: met raad en daad
voor volk en stam en sluitzegeltjes met verzoek: Briefwisseling, rekeningen, adressen enz.
a.u.b. in 't Nederlandsch, en de sedert 1920 uitgegeven Kalenders, die met woord en beeld
dagelijks herinneren aan de schoonheid van Nedërland, de geschiedel;lis van den Nederlandschen stam en de idealen, waarvoor wij strijden.
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat goed ingerichte bijeenkomsten en kunstavonden, waar
het veelzijdig streven tot zijn recht komt, ook een grooten invloed hebben op de algemeene
gunstige bekendheid der instelling. Zij verhoogen zeer het samenhoorigheidsgevoel der
leden in een zelfde omgeving.
Daartoe heeft men ook meermalen willen aanwenden een draagsteeken (insigne).
Er is nooit van gekomen, omdat het bezwaar niet gering werd geacht, dat van zulk
een teeken niet-leden misbruik konden maken. Mocht men er nog eenmaal toe
komen, dan zouden zeker de drie barken, die ook als sluitzegel goede diensten bewijzen,
hiervoor in aanmerking komen.
Wil het A.N.V. tot algemeene ontwikkeling komen en allen bereiken, die voor het lidmaatschap in aanmerking komen, dan zal het de beschikking JIloeten krijgen over ~en of meer
geestdriftige sprekers, die de onontgonnen terreinen gaan bewerken en dewerkelooze
groepen of afdeelingen gaan inrichten en tot nieuwe krachtige werkzaamheid brengen.
De geldmiddelen zijn altijd een groote zorg voor de opeenvolgende penningmeesters
geweest.
Reeds spoedig nadat het Hoofdbestuur was opgetreden, bleek de onmogelijkheid met
de eigen middelen iets te bereiken.
Er moest worden uitgezien naar Regeeringssteun, die niet kon uitblijven, toen het
Verbond zijn bestaansrecht in enkele jaren had bewezen. Aan welke vereeniging kon het
Landsbestuur trouwens beter steun verleenen dan aan eene, die de verhooging der zedelijke
en stoffelijke kracht van den N ederlandschen stam over de geheele wereld beoogt?
In 1903 kwam de eerste regeeringssteun, f 2000.-, die over de stations 13000.- en f 3600.thans tot f IO.OOO.- is gestegen. Bij het aanmoedigend begin en het voorloopige eindcijfer
mogen met dankbaarheid vermeld worden de ministers Dr. Kuyper, Mr. Rink en Dr.
De Visser, die allen toonden den arbeid van het Verbond te begrijpen en niet alleen met
woorden te waardeeren.
Toch, als we nagaan wat andere naties voor de behartiging harer belangen in het buitenland
aan met het A.N.V. overeenkomst vertoonende vereenigingen ten koste leggen, moet een
"dankbaar maar niet voldaan" klinken. Voor de behartiging der stambelangen over de
geheele wereld zijn oneindig veel hooger bedragen noodig. De geringe bijdragen der leden,
waarvan ~ooveel voor de afdeelingen, het maandblad en de administratie af moet, kunnen
nooit de groote zoden aan den dijk zetten, getuigen de begrootingen, die de laatste jaren om
en bij f 30.000.- bedragen.
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In het doorloopend gebrek aan middelen om de zwakke posten in de verschillende hoeken
der aarde te steunen, ligt voor een zeer groot gedeelte de oorzaak, dat her Verbond nog niet
ten volle zijn bestemming heeft kunnen volgen.
Het besef, dat ook een ethische vereeniging als het A.N.V. bij slot van rekening een
bedrijfskapitaal noodig heeft, deed het Hoofdbestuur in 1917 besluiten den Administrateur
naar vermogende landgenooten af te vaardigen om te trachten een vast Steunfonds te
vormen, wat hem gelukte, dank zij vooral ook de aanmoediging gelegen in de eerste
belangrijke gift voor dit doel van den heer Adr. Stoop te Bloemendaal.
In '19 was de eerste ton bijeen en als de vrede niet nog ongunstiger gebleken was dan de
oorlog, zou de tweede ton reeds een goed eind gevorderd zijn.
Ondanks de moeilijke jaren hebben de achtereenvolgende penningmeesters de twee
einden aan elkaar weten te knoopen. Met dankbaarheid vervulden hen meermalen de giften van H.M. Koningin Wilhelmina en de overige leden van het Koninklijk Huis, die aldus
hun sympathie met ons streven betuigden.
Eenige,malen werd het Verbond ook met een legaat verblijd, n.l. van Mej. I. Rikkers
(Rotterdam), Mej. A. Sjoers (Den Haag) en J. Hartevelt (Leiden).

** *

We zijn aan het eind van ons overzicht, dat verre van volledig is. In Holland staat een Huis,
dat hecht genoeg is gebleken om buiten- enbinnenlandsche oorlogen - want 't had ook: te
lijden van wat door Nicolaas Beets zoo terecht eens genoemd is "wroeten in eigen ingewand"
- te trotseeren. Het bestaat uit gangen, zalen, vertrekken en verdiepingen, en is van vele
kleine steen en opgetrokken, die alle niet genoemd kunnen worden en op zich zelf te gering
zouden schijnen om er in een jubileumbeschouwing prat op te gaan.
Gedurende de 25 jaren van onverdroten arbeid ten bate van den Nederlandschen stam,
heeft het niet aan kritiek ontbroken en het waren niet alleen stuurlui aan wal, maar ook
medestrijders, die grieven te berde brachten en meermalen te kennen gaven zich met de
richting der leiding niet te kunnen vereenigen.
Maar de leiders, die achtereenvolgens het voortouw hebben gevat, zijn zich bij al hun eerlijke
bedoelingen te zeer bewust van hun tekortkomingen om niet te beseffen, dat gezonde kritiek
tot nieuwe inspanning en vermijding van vroegere fouten in de toekomst een der beste
middelen is.
Laten alle Nederlanders, Vlamingen en Mrikaners, die het wel meenen met de stichting
van Meert en Kiewiet de Jonge, de handen ineenslaan tot verhooging der volkskracht van
Groot-Nederland, indachtig aan het woord van Jan Pieterszoon Coen, op ons bestaan toegepast:
En trect de voorgaende misslagen in geen consequentie, want daer can wat grootsch verricht
worden in
'T ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
FRIKA
EDERLAND
LAANDEREN .

Dordrecht, Maart 1923.
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') Van het in 189S door den heer Meert gestichte A.N.V. waren bestuursleden:
Dr. H. J. A. M. Schaepman, Prof. Jan te Winkel, Dr. J. W. Muller, Marc. Emants, Dr. F. Buitenrust Heltema, Aug. baron De Maere,
Prof. J. Obrie, Jul. Sabbe, Pol de Mont, Johan Kesler, H. Meert en J. de Vries.

AARD EN WORDING
DEN NEDERLANDSCHEN STAM
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DOOR

PROF. DR. P.
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J.

BLOK

EN deel van ons vaderland, in het Zuiden en misschien in het Oosten, moet

reeds vroeg bewoond geweest zijn. In Zuid-Limburg zijn sporen gevonden
van overoude bewoning reeds in den zoogenaamden ijstijd, toen hier een poolklimaat moet geheerscht hebben. Niets geeft ons echter het recht om aan te
'.
nemen, dat die bewoners in eenigszins belangrijken graad onze eigen voorouders zouden geweest zijn, evenmin als hunne naaste opvolgers op den eeuwen achtereen ongetwijfeld, zij het dan spaarzaam, door hede' of halve wilden bewoonden vasten
bodem van ons Nederland, die sedert den ijstijd allerlei perioden van ontwikkeling heeft
meegemaakt. Als volkomen zeker mag men slechts aannemen, dat eenige eeuwen vóór onze
jaartelling de tot den lndo-Germaanschen stam behoorende Kelten in onze streken gegevestigd zijn geweest zoowel boven als beneden de rivieren, die in dien over oud en tijd zoo
goed als vrij spel hadden over het deltagebied aan hare uitmondingen in de Noordzee.
Mogen al enkele eigenaardigheden van lichaamsvorm, met name schedelvorm, van kleur
van huid, oogen en haren, b.v. in Zeeland en Brabant, wijzen op een nog vroegere bewoning
door later midden- en zuid-europeesche, "alpine" rassen, de blauwoogige blonde Kelt zoo beschrijven hem de Romeinen, die hem van zeer nabij kenden - heeft zeker een
belangrijk aandeel gehad in de vorming van wat men thans den Nederlandschen of Dietschen
stam noemt. De oudste berichten, die over deze streken tot ons gekomen zijn, uit den tijd
van Alexander den Groote (333) plaatsen de Kelten tot aan den Rijn. Over die rivier moeten
dan toen reeds achter hen opdringende Germaansche stammen gevestigd zijn geweest.
Kelten en Germanen, nauwe verwanten in ieder geval en in de grensstreken tusschen beiden,
dus om en bij onze rivieren, natuurlijk zeer vermengd, zijn derhalve de eerste werkelijke
voorouders, waarvan wij met zekerheid kunnen spreken. Keltisch zijn de oudste namen
van onze rivieren en die van plaatsen daaraan of daarbij door de Romeinen genoemd en
verlatijnscht. De noordelijksté Keltenstammen, gezamenlijk Belgen geheeten, hadden in
Caesarts tijd (omstreeks 60 v. C.) reeds een ontwikkelde beschaving, die welhaast onder
Romeinschen invloed snel en sterk geromaniseerd werd. Ook de noordelijkste Belgen,
ofschoon in beschaving merkbaar achterstaande bij de zuidelijker wonende, hunne n::tuwste
verwanten, voelden zich op hunne beurt beschaafder dan hunne nog grootendeels barbaarsche Germaansche buren, waarmede zij voortdurend in vijandige aanraking waren en die
hen steeds verder terugdrongen of wel begonnen te overheerschen. Zij waren landbouwers
en veetelers (Menapische wol), hadden reeds een aanzienlijke lakenindustrie (Nervische
lakens) en dreven handel in hun produkten.
Het proces van steeds voortschrijdende Germaansche indringing en overheersching
heeft eeuwen lang geduurd, maar nog merkt men in de Limburgsche, Brabantsche, Zeeuwsche, Vlaamsche bevolking eigenaardigheden op, die herinneren aan typisch-Keltische,
reeds door Caesar beschreven, en die volstrekt niet alleen te verklaren zijn uit verschil
•
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van godsdienst of van staatkundige stelling sedert de 17de eeuw. Germaansche overheersching heeft die eigenaardigheden, ook na welhaast 20 eeuwen, niet geheel kunnen verdringen.Menapiërs en Morinen in Zeeland en Vlaanderen aan de zee, Nerviërs, Toxandriërs
en Tungriërs (Tongeren) meer landwaarts in heetten die Belgische stammen.
Bij de Germaansche Bataven, misschien een eeuw vóór onze jaartelling pas hier gevestigd,
bestond de overlevering, dat zij wegens "overbevolking" uit het land der Chatten aan den
Midden-Rijn (Nassau) naar het toen onbewoonde groote eiland aan den Rijnmond waren
afgezakt. Zij hadden zich daar mèt hunne nauwe verwanten, de evenzeer Germaansche
Kaninefaten vastgezet op dit toen en veel later nog zeer moerassige eiland, dat naar hen
door de Romeinen Batavia genoemd wçrd en zich van de Rijnverdeeling - toen zuidelijker
dan Lobith - tusschen de toenmalige Rijnarmen tot de Noordzee uitstrekte. Noordelijker
aan de kust woonden toen reeds de blijkbaar veel vroeger uit het Oosten voortgedrongen
~uiver Germaansche Friezen, de "gelokten", en verderop de min of meer geheimzinnige
Chauken.
In de oostelijke streken van ons vaderland worden door de Romeinsche schrijvers Tubanten,
Chamaven, Chattuariërs en andere kleine Germaansche stammen genoemd.
Toen kwamen tegen het begin onzer jaartelling de Romeinen na de verovering van Gallië
ook die Germanen van de Rijnmonden aan hun oppergezag onderwerpen. Daarmede verbonden was het indringen der Romeinsche beschaving, die, naar de in den grond gevonden
overblijfselen getuigen, ook de "norsche", "botte" Bataven en de "ontembare" Friezen
,en verdere Germaansche stammen in ons land hebben geromaniseerd, al is dit dan niet
-geschied in de mate, waarin de Keltisch-Germaansche bevolking in de omgeving van Luik,
Tongeren, Maastricht, Aken, Trier en Keulen door de Romeinsche beschaving is gegrepen.
Veel vertrouwbare berichten dienaangaande zijn er omtrent onze eigen streken niet, maar
uit alles blijkt, dat de stammen hier zeer veel van oude herkomst hebben behouden, hun
Germaanschen aard niet hebben verloochend. Dat Romeinsche kolonisatie hier in eenigszins
belangrijke mate invloed op de bevolking en hare samenstelling heeft gehad, blijkt uit niets,
al is het wel zeker, dat Romeinsche soldaten uit de legioenen en Romeinsche zwervende
kooplieden zich hier blijvend hebben gevestigd.
Zoo mogen wij dus aannemen, dat de bevolking van Nederland en de aangrenzende streken
van België tijdens de eerste eeuwen onzer jaartelling in hoofdzaak Germaansch is geweest
en gebleven, in het Zuiden met Keltische elementen en de overblijfselen van "alpine" rassen
:sterk vermengd, en dat Friezen en Bataven toen de voornaamste stammen in onze streken
geweest zijn. Maar van de laatsten, als "socii" (verbondenen) voortdurend gedund door
hunne aanzienlijke gedwongen of vrijwillige deelneming aan den strijd der Romeinen tegen
de volkeren aan de zeer uitgebreide Romeinsche grenzen in Midden-Europa en Voor-Azië
en door de sedert de 3de eeuw na Chr. steeds talrijker invallen der opdringende Germaansche stammen in hun eigen gebied, zal op den duur wel niet veel zijn overgebleven: hun
naam verdwijnt in de 4de eeuw uit de geschiedenis, terwijl die der Friezen nog thans voortleeft. Ofschoon ook deze laatsten in de Romeinsche legers dienden, blijken zij krachtiger
weerstand te hebben kunnen bieden aan den Romeinschen invloed en de latere Germaansche
stroomingen.
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Dan komen de onder den naam van Franken verbonden Germaansche stammen van aan
en over den Rijn het eiland der Bataven overstroomen, de overblijfselen der Bataafsche
bevolking in zich opnemend gelijk z;ij deden met die van de kleine stammen in onze streken.
Het is zoo goed als zeker, dat de naam Franken in onze berichten over hen geen afzonderlijken Frankischen stam aanduidt, maar veeleer een bond van stammen, zooals noordelijker de naam Saksen uit denzelfden tijd de in Noord-Duitschland gevestigde Germaansche
stammen samenvat,' die in onze oostelijke gewesten voortdrongen. Noch Franken,
noch Saksen slaagden er echter na eeuwenlangen strijd in om de hardnekkige Friezen uit
hunne moerassige "zeelanden" te verdrijven of hen in zich op te nemen. Integendeel,
de Friezen breiden zich in dezen tijd allengs over de geheele zeekust van de Wezer tot de
Schelde uit, brengen die ten minste onder hunnen invloed en weten dien te handhaven,
ook landwaarts in, al kunnen zij op den duur de machtige Franken en Saksen slechts weinig
terugdringen en moeten z;ij reeds vóór het einde der 7de eeuw tijdelijk, sedert Karel Martel
ert Karel den Groote in de 8ste voorgoed de Frankische opperheerschappij erkennen, die
gansch Midden-Europa, zelfs Italië, Noord-Spanje, Gallië tot de Keltische westkust in
Bretagne en het Baskenland beheerscht en ook het kleine Friezenvolk, z;ij het dan eerst na
drie eeuwen van verbitterden krijg, ten slotte bedwingt.
Friezen in het door wateren doorsneden gebied aan de zeekust; Franken in het land der
oude Bataven, Menapiërs, Morinen, Toxandriërs, Nerviërs enz. aan Rijn, Maas en
Schelde; Saksen in het Oosten, van de Vecht tot de onbewoonbare Drentsch-Groningsche
moerassen, een natuurlijke grensscheiding - dit is het ethnographische beeld, dat zich in
de 8ste eeuw aan ons vertoont. Friezen, Franken en Saksen - dàt zijn de stammen, waarin
wij de oorspronkelijke samenstellende factoren der latere Nederlandsche of Dietsche bevolking tot op onze dagen terugvinden in uiterlijk en inborst, in taal en gewoonten. Onderlinge vermenging heeft de oorspronkelijke stamverschillen, vooral in later et.uwen,
natuurlijk zeer verzwakt. Het, van het sterker geromaniseerde Zuiden uit, reeds in de 4de
eeuw, den zelf bekeerden Frankischen veroveraar in de 6e eeuw opgedrongen, met
name van Trajectum uit, en op godsdienstig gebied allen en alles gelijkmakende Christendom; de staatkundige overmacht der Franken, die hunne staatsinstellingen, ten deele hun
recht, oplegden aan de overwonnenen, hebben die verschillen allengs doen afslijten; maar
nog thans heeft het karakter der oorspronkelijke stammen zich in het algemeen duidelijk
weten te handhaven.
De stoere, zelfstandige Fries, de bewoner der tallooze eilande'n en eilandjes aan de monden
van den Rijn, later ook de beheerscher van de monden van Maas en Schelde, heeft zijn
eigenaardigheden van eilander, van visscher, jager en veeboer, vooral na de droogmaking
en indijking zijner tallooze meren, plassen en wateren van allerlei soort sedert de 16de en
17de eeuw, natuurlijk voor een deel verloren om als landbouwer en veeteler, als zeevaarder
en handelaar, later als industrieel en stadsmensch verder te leven. Maar zijn oorspronkelijk
onbuigzaam, koppig, energiek karakter, z;ijn taaie volharding, z;ijn voorzichtigheid, z;ijn
werkzaamheid, z;ijn spaarzaamheid, z;ijn zindelijkheid, zijn neiging tot stille huiselijkheid, 'z;ijn
etwat zware ernst, zijn zin voor persoonlijke vrijheid en staatkundige onafhankelijkheid,
z;ijn helder en vlug intellect, zijn behoefte aan dadelijk energiek ingrijpen, alles gesterkt en
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gestaald in den eeuwen- en eeuwenlangen strijd tegen de elementen, tegen welke hij onophoudelijk zijn woning, zijn grond, zijn eigen leven en dat der zijnen had te verdedigen,
hebben den stempel gezet op een overwegend deel van den Nederlandschen stam, welks
eigenaardigheden door den vreemdeling vooral in die richting worden opgemerkt. Zijn
Friesche taal moge thans beperkt
zijn tot de oud-Friesche provincie,
die zijn naam draagt en dezen
nooit voor een anderen verwisseld
heeft, zij heeft onuitwischbare
sporen nagelaten in de taal der
bewoners van Holland, Zeeland
en de Vlaamsche kust. Zijn oudFriesch recht moge verdwenen
zijn ten gevolge van de Frankische
heerschappij en de Romeinschrechtelijke beginselen, die in geheel Europa het recht zijn komen
vormen en doordringen, zijn
boerenhuis heeft stand gehouden
in dat oud-Friesche gewest en
op de daarmede samenhangende
Noordzee-eilanden over het Wad,
zijn oud-Friesche zeden, opvattingen en gewoonten aan de
geheele zeekust van ons land; zijn
oud-Germaansche marken zijn
al vroeg opgelost in bijzonder
grondbezit. Die eigenaardigheden
vooral zijn overgegaan naar de
Dietsche koloniën in Zuid-Afrika
en Noord-Amerika; men vindt
er sporen van in de oude Nederlandsche
koloniën in NoordERASMUS
Duitschland en Denemarken: in
al die koloniën toch hebben Friezen en Hollanders het grootste getal der oorspronkelijke
kolonisten geleverd. Die eigenaardigheden zijn voorgoed opgenomen in het Nederlandsche
volkskarakter, gelijk de lichamelijke eigenschappen niet alleen in het tegenwoordige Friesland
maar ook in geheel Noord-Holland en aan de geheele zeekust tot in Vlaanderen toe nog
duidelijk zijn waar te nemen; de lange, blonde, blauwoogige Fries, met zijn niet bijzonder
krachtig maar taai spierstelsel, zijn groote handen en voeten, mag het type heeten van den
tegenwoordigen bewoner van Friesland zoowel als van Groningens Ommelanden, van den
Noordhollander, van de visschersbevolking aan de kust, terwijl hij ongetwijfeld ook in de
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met Alpinen, met Kelten, met Franken sterk vermengde Zuidhollanders, Zeeuwen en WestVlamingen voor een goed deel zijn nakomelingen mag zien. Zijn karakter heeft hem goede
diensten bewezen in de Middeleeuwen tegen Hollandsche, Duitsche, Geldersche en
Bourgondische bedreigers zijner hem boven alles dierbare persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid; zijn vrijheidszin heeft hem gesterkt in den heldenkamp tegen het machtige
Spanje; zijn onbedwingbare energie heeft ongetwijfeld een groot aandeel gehad in den
schitterenden opbloei van de Nederlandsche Republiek, die in de kustlanden hare grootste
kracht vond - de kustlanden, waarin zijn stam het krachtige stramien vormde van de
betrekkelijk dichte bevolking, die er later woonde. Nog thans zijn die streken, hoe gemengd
van samenstelling de inwoners allengs ook geworden zijn, d.e kern van het nieuwe Nederland,
dat zich sedert meer dan een halve eeuw opnieuw een eervolle plaats in de wereld heeft
weten te veroveren.
Anders dan hij waren de Frankische en Saksische elementen, die in het Midden, Oosten
en Zuiden van het Dietsche gebied de overgroote meerderheid der bevolking vormen.
Ook bij hen vindt men, voorzoover zich, wat de Franken betreft, Keltische of Alpine, laat
ons zeggen Waalsche invloed en vermenging het karakter vrij sterk hebben gewijzigd, met
name op het platteland van Vlaanderen en Limburg, de Noord-Germaansche kalmte, de
flegmatische natuur, die bij de Friezen zoo krachtig uitkomt; maar de landbouw, in hun
hooger gelegen of vroeg drooggemaakt land, op hunne heidevelden en teellanden sinds
eeuwen meer of minder rustig uitgeoefend van geslacht tot geslacht, heeft hun een duidelijk
uitkomend en landbouwersaard gegeven in tegenstelling tot de Friesche eilanders en kustbewoners. Niet de zee, maar het van ouder tot ouder bewoonde land van de klei en de hei heeft
hun karakter bepaald; niet het water en het moeras maar de heide en het vruchtbare bouwland
van de rivierklei was hun woonplaats, van de Vlaamsche en Brabantsche dreven over de
sedert den laten Romeinschen tijd droge Betuwe tot de moerasgrenzen in het Noorden.
Rustig voortschrijdende heide-ontginning van het oude lang in markentype gebleven bouwland uit, langzame uitbreiding en exploitatie, naar de behoeften eener langzaam maar
gestadig toenemende bevolking, van de dorpsesch, van den eerst laat. verdeelden gemeenschappelijken markegrond is het hoofdkarakter gebleven van hun boerenleven. Ontwikkeling
van het stadsleven, sterke uitbreiding der fabrieks-industrie in de heide- en veenstreken
mag ook hier het oorspronkelijke type aanzienlijk hebben gewijzigd, de grondslag is nog
in onzen tijd ook hier duidelijk herkenbaar: niet alleen de taal maar ook lichamelijke
en geestelijke eigenschappen onderscheiden den Vlaming en den Brabander, den
Gelderschman van den vlasharigen Saksischen Drent, van den Fries; van den in de
grensgebieden gevestigden stamgenoot in oostelijk Holland, Utrecht en Salland. Door het
zware landwerk gestaalde spieren ziet men daar, over het geheel korte, stevige, breede
gestalten, blonde haren, fletse blauwe oogen, langzamer denken en doen, eerder zich
schikken onder den maatschappelijk of ambtelijk meerdere, gewilliger, tegemoetkomender
en goedhartiger, meer bereid om ter wille van zijn landelijke rust en het behoud der vruchten
van zijn dagelijkschen arbeid zich te voegen naar de omstandigheden van tijd, plaats i!n gelegenheid, gehecht aan het oude, vredelievend, tevreden met het bestaande, stoer en krachtig
maar minder fier, minder onafhankelijk, minder taai en hard, minder zelfstandig dan de Fries.
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Het water, de zee heeft den Fries, het bouwland,de akker den Frank en den Saks gevormd.
Onze geschiedenis kan het getuigen. Niet van de "landgewesten" is het taaie verzet tegen
Spanje uitgegaan, niet door hen is de opwekkende kracht, de geniale leiding van de eerste
Oranjes op hat:e werkelijke waarde geschat; niet in Vlaanderen of Brabant, niet in Gelderland
en Overijsel heeft men de taaie volharding in den strijd voor de vrijheid getoond, die de
onvergankelijke eer van de landen aan de zeekust is geweest: deze gewesten moesten van
Holland en Friesland uit veroverd worden op den Spaanséhen vijand. Niet hunne stammen
vooral hebben in de 17de eeuw den Nederlandschen naam met hoogen klank doen klinken
in de wereld; niet zij hebben ter zee en te land de spits afgebeten in den gevaarlijken strijd
van 1628 en 1672 en stand gehouden in de laatste schansen; niet daar is in 1813 door energieke leiders de vaan van den opstand tegen den vreemden heerscher geheven. Al mogen
vele Gelderschen en Utrechtschen, Overijselaars en Drenten zich aangesloten hebben bij
het steeds van Holland, Zeeland, Friesland, Groningen uitgaande initiatief, al kan men
ook daar enkele namen noemen, die ons al dadelijk voor den geest komen, als men spreekt
van onze groote mannen ter zee en te land - het valt niet te ontkennen, dat de zeeprovinciën
groot er aandeel hebben in onze roemrijke landshistorie dan die meer landwaarts in.
Die verschillen vallen thans minder in het oog. De gelijkmakende 19de en 20ste eeuw hebben
een einde gemaakt aan de historische afzondering der verschillende gewesten. Een gelukkige
vermenging, gevolg onzer algemeene maatschappelijke ontwikkeling in de laatst verloopen
eeuw, veroorzaakt, dat uit de drie machtigste elementen onzer bevolking de nieuwe Nederlandsche natie is ontstaan. Die moderne Nederlandsche natie, in Vlamingen, ZuidBrabanders en Belgisch-Limburgers van harte broeders ziende van éénen, den Dietschen
stam, zij het dan van andere staatkundige gemeenschap, van anderen geest als gevolg van
lange staatkundige scheiding, van eeuwen lang overwegenden Franschen invloed, van
godsdienstverschil, kortom van afwijkende historische ontwikkeling - die moderne
Nederlandsche natie heeft aan alle drie der genoemde stammen een deel harer tegenwoordige
eigenschappen te danken, een deel van hare maatschappelijke ontwikkeling. Wie roemt
niet den Hollandschen zeehandel, de Twentsche en Brabantsche nijverheid? Wie zegent
niet de Geldersche en Drentsche heide-ontginning? Uit die vermenging is de moderne
Nederlander gesproten, met zijn deugden, met zijn gebreken.
Maar hij is volstrekt niet gebleven, wat T ollens in zijn volkslied (ondankbaar) ft van vreemde
smetten vrij" meende te moeten noemen. Ook andere dan de drie hoofdelementen hebben
tot zijn wording belangrijk medegewerkt.
Naar oude tijden teruggaande, kan men daarbij denken aan de Noorsche Wikingen, die
in de gde eeuw hier niet alleen maar verwoest hebben doch zeker ook, ten minste hier er:
daar, zich blijvend hebben gevestigd en, zij het dan moeilijk te herkennen, sporen in de
samenstelling der Nederlandsche bevolking hebben nagelaten; de vernietiging van het in
de tweede helft dier eeuw kort hier gevestigde Norenrijk heeft dien invloed spoedig doen
eindigen en die der latere Scandinaviërs op onzen landaard is slechts zeer gering geweest.
Duidelijker en krachtiger is de inwerking op ons volk van de Waalsche en Fransche Refugiés
der I7de eeuw. Terwijl zeker ook de Dietsche Vlamingen, die in de 13de en 14de eeuw de
lakennijverheid in Holland hebben versterkt en vervormd, in de 16de en 17de handel en
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nijverheid beide mede tot een groote hoogte hebben helpen verheffen - ûj waren hoofdzakelijk van onzen stam - mag de invloed der om het geloof hierheen gevluchte protestantsche Walen en Franschen zeker niet worden :verwaarloosd, een oogenblik afgezien van
den Waalschen invloed in Zuid-Vlaanderen, Zuid-Brabant en ons Zuid-Limburg, aan andere
oorzaken toe te schrijven.
Onze'btschaving heeft sedert
de latere Middeleeuwen ongetwijfeld zeer veel aan Frankrijk
te danken. Onze letteren, onze
wetenschap, onze staatsinstellingen, onze zeden en gewoonten, onze beschaving in het
algemeen hebben over Vlaanderen in de 12de en 13de eeuw
in Zeeland en Holland het
eerst, vervolgens in de andere
gewesten een machtigen en
zich in de volgende eeuwen
telkens weder vernieuwenden
invloed van Fransche zijde
ondervonden. Die invloed
heeft krachtig medegewerkt
om van ons een ander volk te
maken dan de verwante N ederDuitsche bevolking over onze
Oostergrenzen; die invloed
heeft zich krachtig doen gelden
bij de wording van onze volksbeschaving, op den duur
Friezen, Franken en Saksen
in hunne voortschrijdende
,·VVL TVS· FIGVRA: AFFF.CTIONES· PE.
samensmelting mede helpen
• SE.CRF.TJORE.S·INOICAT·
vormen tot een samenhangend
volk. Dat is begonnen misschien al in den Karolingischen
MARNIX VAN ST. ALDEGONDE.
tijd, zeker in dien van de oude
Hollandsche graven der 12de en 13de eeuwen voortgezet door de Henegouwers en
hunne Beiersche verwanten, trotsch op hunne afkomst van de Avesnes. Met de Bourgondiërs krijgt het groote kracht en in de 16e, 17de en' 18de eeuw dreigt het zelfs het
oorspronkelijk Germaansche volkskarakter ernstig aan te tasten, ten minste in de
hoogere standen. In het begin der Igde eeuw scheen de Fransche overheersching een
krachtig middel om ons land, onze bevolking geheel te verfranschen en nog in de Igde en
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oorspronkelijke volkskracht

20ste eeuw zet die invloed zich voort, thans in wel bewusten kamp tegen den Duitschen.
Maar behalve onze beschaving heeft ook ons bloed in de I7de eeuw een sterke invloeiïng
van Franschen kant aan te wijzen. De tallooze huwelijken van Waalsche industrieel en
en Fransche Refugiés en hunne nakomelingen, geleerden en ongeleerden, fabrikanten
en arbeiders, met zuiver Hollandsche elementen, hebben ongetwijfeld invloed gehad op
ons volkskarakter, veel grooter dan die der vrij talrijke Engelschen en Schotten en
Ieren, die in de I7de en I8de eeuw met de geregeld in Staatschen dienst zijnde Engelsche .
troepen of door de handelsbetrekkingen in
onze zeesteden zich hier blijvend gevestigd
hebben. Wie de arbeidersbevolking en den
middenstand in steden als Leiden en
Haarlem kent, herkent in hun namen, soms
deerlijk verhaspeld of min of meer onhandig
vertaald, zoowel als in hun uiterlijk en
geaardheid, de nakomelingen der duizenden
Waalsche en Fransche ingekomenen uit de
I7de eeuw, die zich in deze en weldra ook
in maatschappelijk hooger geplaatste standen hebben doen gelden.
Die invloed is te vergelijken met de
instrooming van Duitsch bloed inde tweede
helft der I9de en in de 20ste eeuw: handelaars, industrieelen, manufacturiers zoowel
uit de Rijnstreken en Westfalen, uit Oostfriesland en het Bentheimsche zijn in dien
tijd tot op onze dagen toe in menigte naar
ons land overgekomen, terwijl tot op dien
tijd de vestiging van Duitschers hier te
lande zich voornamelijk beperkte tot minachtend als "moffen" bestempelde bedienJOHAN VAN OLDENBARNEVELT
den en krijgslieden. De omstandigheid, dat
het een halve eeuw lang onvergelijkelijk snel en schitterend opbloeiende Duitsche Rijk als
economisch "achterland" voor Nederland van groote beteekenis werd,datDuitsche"Kultur"
vooral op het gebied van schoolwezen, wetenschap, nijverheid, handel, sociale wetgeving,
militaire instellingen, taalgevoel zelfs hier te lande toenemende bewondering en navolging
vond en den alouden Franschen invloed begon te evenaren, zelfs zeer merkbaar terug te
dringen, werkte daarbij mede. Tal van Duitschers lieten zich hier naturaliseeren, tallooze
onderlinge huwelijken versterkten den toevoer van Duitsch bloed, die ook na den diepen
val van het machtige rijk in I9I8 is voortgezet, vooral toen armoede en ellende daar in het
gevolg der nederlaag en der daarmede samenhangende omwenteling op bedroevende wijze
hunne intrede deden.
Gelijk in Vlaanderen en Zuid-Brabant de Fransche invloed de oorspronkelijke volkskracht
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sedert eeuwen in voortdurende werking dreigde te verstikken, was in Nederland omstreeks
1900 de vrees niet ongewettigd, dat de Duitsche beschaving op haar beurt de Nederlandsche
zeer ernstig aantastte. Ook in Vlaanderen bond zij den strijd aan met de Fransche, die
zij tijdens de Duitsche bezetting van 1914 tot 1918 zelfs dreigde te overwinnen met hulp
van de Vlaamsche strijders
tegen "al wat Walsch is tt • Wat
in de 17de eeuw, toen de Duitsche beschaving, letterkundige
en maatschappelijke, staatkundige en wetenschappelijke ontwikkeling verre bij de onze
achterstond, niet denkbaar
scheen - integendeel scheen
voor de Nederlanders, als zij
er zich op hadden willen toeleggen, de gelegenheid open te
staan om ten minste NoordDuitschland zoo niet aan
hunnen staat te hechten als gelijkgerechtigde bondgenooten,
dan toch geheel onder hunnen
invloed te brengen dat
scheen nu een ernstig gevaar
te worden voor het Nederlandsche volkskarakter, ja zelfs voor
het voortbestaan van den
Nederlandschen en den Belgischen staat, voor de oplossing
van beide natiën in het groote
"Germaansche tt geheel. "Hol4lnd annektiert sich selbst tt ,
heette niet zonder grond BisDE RUYTER
marcks meening omtrent dit
ernstige vraagstuk. Onze Rembrandt heette reeds een "Erzieher tt van Duitschen bloede,
onze De Ruyter de Duitsche erfvijand van het gehate Engeland, onze Vondel een
Duitsch dichter. Maar het gevaar werd ingezien, niet het laatst door het Algemeen
Nederlandsch Verbond, en vooral in het begin der 20ste eeuw kwam er ernstig en
krachtig nationaal Nederlandsch verzet, van Fransche zijde natuurlijk gaarne aangemoedigd, tegen de Duitsche indringing. Ware echter de Wereldoorlog ten gunste van
Duitschland uitgevallen... wie weet? Thans schijnt het gevaar van Duitsche overheersching niet zoo groot meer, maar toch houden warme vaderlanders het oog geopend
voor de verschijnselen van dezen aard zoo goed als in Brabant en Vlaanderen front wordt
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overeenkomstlge, na de zegepraal
gemaakt, ongeveer sedert een eeuw reeds, tegen het overeenkomstIge,
weder belangrijk versterkte Fransche gevaar. De Dietsche stam heeft zich tot zinspreuk
gekozen het fiere woord van het Luxemburgsche volkslied: "Wij willen blijven wat wij
zijntt. Het is de plicht van ieder Nederlander te waken voor de toekomst zijner nationaliteit,
zijn".
voor het eigen karakter zijner natie - een plicht, waarop niet genoeg kan worden gewezen
zoowel ten opzichte van de taal, welker zuiverheid, gelijk in de 17de en 18de eeuw door
het Fransch, thans door het Duitsch ernstig werd geschaad, als ten opzichte van de
beschaving in het algemeen.
Veel minder sterk is de werking geweest van de Engelsche immigranten der 17de en 18de
eeuw; van hen hebben wij nooit een aantasten onzer nationaliteit te vreezen gehad, sedert
Cromwells pogingen tot vereeniging der beide zeestaten mislukt zijn en de vriendschappelijke samenwerking sedert Wi1lem
Willem III de economische tegenstelling niet heeft kunnen
overbruggen.
Toch mag men zeggen, dat de ingekomen Franschen, Walen, Duitschers en Engelschen
zich met den Nederlandschen stam tot nog toe gemakkelijk hebben kunnen verbinden,
dat zij als Nederlanders mèt de oude ingeborenen zijn samengesmolten, al hebben velen
hunner uiterlijk en innerlijk de eigenaardigheden hunner afstamming uit vreemden stam
min of meer behouden. Dat is ook het geval met de twee of drie volkselementen, die ook
nog op de wording van den modernen Nederlander belangrijken invloed hebben gehad:
Nederlandsch;..lndië.
de Portugeesche en Duitsche Joden, de bewoners van Nederlandsch;..Indië.
Duitsche Joden zijn hier reeds in de 13de eeuw aan te wijzen, zij het dan in geringen getale
en alleen in de voornaamste handelsplaatsen. Eerst in de 17de zien wij hun aantal, met
name weder in de steden, toenemen, maar dit getal blijft betrekkelijk beperkt en met de
Christenen vermengen zij zich nog niet dan bij zeer hooge uitzondering; de handel in oude
kleeren, goud en zilver, oud roest, oude meubelen, benevens de geldhandel zijn dan hun
voornaamste bedrijven; zij blijven maatschappelijk tot den kleinen burgerstand beperkt,
wonend in achterbuurten en bescheiden terugtredend op bijna ieder gebied. Slechts zeer
enkelen hunner weten zich omstreeks het einde der 18e eeuw als praktizijns, advocaten,
rechtsgeleerden in het algemeen, geneesheeren, geleerden op te werken. Hooger in stand en
rijkdom verheffen zich de sedert het einde der 16de eeuw om het geloof uit Portugal en
zich in den
Spanje uitgeweken, ook uit Antwerpen overgekomen "Portugeesche"
"Portugeesche tt Joden, die ûch
bezigheid, in de
handel, vooral den internationalen geldhandel, vanouds hun geliefkoosde beûgheid,
18de ook in den handel en de industrie van West-Indië, in het bijzonder de plantageindustrie van Suriname, op den voorgrond stellen. Evenmin als de Duitsche Joden hebben
de Portugeesche zich vóór de tweede helft der Igde eeuw in belangrijke mate met Christenen
vermengd of hun geloof laten varen om tot het christelijke geloof of wel tot ongeloof over
bver
te gaan. Zij hebben - Duitschers en Portugeezen - op de wording van den Nederlandschen
stam in lichamelijken zin geen merkbaren invloed kunnen oefenen, wel degelijk daarentegen
op de geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling ervan, waarbij hun scherp verstand,
hunne "oostersche tttt levendigheid, ja onrust, hunne veelzijdige begaafdheid zoowel in de
praktijk des levens als op het gebied van wetenschap en kunst hun een veelszins belangrijke
rol in het latere Nederlandsche volksleven deden spelen. De ruime godsdienstvrijheid,
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die hun reeds in d~ 17de eeuw, vooral ter wille van den handel werd toegestaan, de volkomen
gelijkstelling in het burgerlijke leven, die hun in theorie sedert de revolutie van 1795, in de
praktijk eerst sedert het midden der 19de eeuw werd toegekend, gaf hun gelegenheid hunnen
invloed op dat volksleven
krachtig te versterken.
Was vermenging van
~t1Jbt;.t"llt ,~
N ederlandsch met InlJ J ~
disch bloed ook in de
17de en 18de eeuw geen
zeldzaamheid, de gevolgen daarvan bleven toen
hoofdzakelijk tot den
Oost of de West, beperkt:
het was een hooge uitzondering, wanneer werkelijk Indische of eenig
Indisch bloed in zich
opgenomen hebbende
mannen en vrouwen zich
blijvend in het moederland vestigden. Dat is sedertde laatste halve eeuw
zeer veranderd. Nergens
bijna in onze steden, in
de groote dorpen zelfs,
ontbreekt thans het Indische element, al blijft
het een uitzondering, dat
geheel zuiver Indische of
Westindische personen
zich hier te lande vestigen. De vermenging van
Nederlandsch met InREMBRANDT
disch bloed is in Neder-:land zeer gewoon geworden en heeft op de bevolking bij het toenemende verkeer tusschen
moederland en koloniën zoowel naar het uiterlijk als naar het innerlijk een zeer goed vast te
stellen invloed gehad. In regeerings- en militaire kringen, in den hoogeren burgerstand
vooral zijn de voorbeelden van afkomst uit gemengd bloed voor het grijpen en hier en
daar zijn reeds duidelijke sporen aanwezig van eigenschappen van geest en hart, onder de
algemeene eigenschappen van het moderne Nederlandsche volk in het oog vallend, die
teruggebracht kunnen worden op Indische afstamming. En bij de toeneming der wisselwerking tusschen het moederland en met name Indonesië is het te verwachten, dat deze
I
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JOHAN DE WITT
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latere Nederlandsche volksleven deden spelen. De ruime godsdienstvrijheid,
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beginselen, met groote kracht. Het sedert een eeuw veelszins voortreffelijk geregelde en met
de behoeften van den tijd meegaande onderwijs; de in zoo goed als alle kerkgenootschappen,
hoe veelzijdig verschillend ook, tot nieuw leven gewekte godsdienstzin en, waar deze zich
minder sterk deed gevoelen, het zelfstandig wijsgeerig denken over de geheimen en raadselen van de natuur in het algemeen, van het menschelijk bestaan in het bijzonder; de uit
Engeland en Duitschland naar ons overgekomen neiging tot lichaamsoefening, tot lichamelijke
ontwikkeling, tot sport; de ongekend snelle ontwikkeling in de 19de eeuw van de kennis
der natuur, van de middelen om haar dienstbaar te maken aan de behoeften en neigingen
van den mensch; de meer en meer toenemende gelijkstelling van man en vrouw in
het volksleven; de onrustige wisseling van
staatkundige en maatschappelijke toestandt:n
- dat alles heeft den modernen Nederlander
niet minder dan andere volken gegrepen en
aan zijn karakter een andere plooi gegeven
dan het te voren had.
Het type van den Nederlander, dat sedert
het einde der 16de tot dat der 19de eeuw den
vreemdeling bijzonder trof, geldt niet meer
voor dien van onzen tijd. De wijdgebroekte
Volendammer en zijn zwaargeroktewederhelft
mogen niet geheel verdwenen zijn, matrozen
en visschers mogen nog steeds hun waardig
bedrijf onder ons voortzetten, als vertegenwoordigers van het N ederlandsche volk
deugen zij niet meer dan alleen voor den
caricaturist, om ons te plagen met de
herinnering aan vervlogen tijden. De stoere
VAN HOGENDORP
zeeman, de deftige regent, de breede, onbehouwen Hollander der 17de eeuw, de aan den drank verslaafde burger en boer van
Jan Steen kunnen evenmin als typeerend voorbeeld van den Nederlander van onzen
tijd dienen als de welgedane, rustig in zijn eenvoudige huiskamer of op zijn stoep
zijn Goudsche pijp rookende en zijn glaasje drinkende 18de eeuwer, als de slappe, gemoedelijke burgerman uit de dagen van den jongen Beets. De Nederlander van onzen tijd is
veeleer een variatie van den modernen wereldburger, in kleeding en voorkomen, in zeden
en gewoonten steeds minder zich onderscheidend van het gemiddelde type van den modernen mensch, welke taal deze ook moge spreken, waar diens wieg ook moge gestaan hebben.
De alles en allen gelijkmakende nieuwe tijd heeft ook hem min of meer met zijn stempel
van wereldburgerschap geteekend.
Maar toch is' hij als Nederlander nog altijd gemakkelijk te herkennen voor wie dieper ziet
dan het uiterlijk, voor wie hem langer- bespiedt dan gedurende een vluchtige ontmoeting.
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Nog steeds dient de waarheid erkend te worden van wat Fruin en Vissering schreven in
het bekende stuk, dat vooropgaat in de uitgave van des eersten Verspreide Geschriften.
Zij stellen daar op den voorgrond: "de hoofdtrekken van het Nederlandsche volkskarakter
z;ijn samen te vatten in het woord flegmatisch (bedaard)", Dat woord "bedaard", dat "in
z;ijn volle beteekenis in geen andere taal z;ijn wederga vindt", sluit in zich, zeggen zij
terecht: bedachtzaamheid, langzaamheid, koelheid in voorspoed, geduld in
tegenspoed, volharding bij "reerstand,
kalmte in ongeluk en bij genot, In de
eene richting leiden deze eigenschappen
dikwijls tot traagheid, flauwheid, plompheid, starz;innigheid, stroefheid in den
omgang; in de andere tot voorzichtige
karigheid in woorden en toezeggingen,
soberheid van levenswijsJ trouw aan het
eenmaal gegeven woord, inriigheid van
huiselijk leven, zuinigheid tot schrielheid
toe, afkeer van nieuwigheden en uitersten, voorzichtigheid, volharding, bezadigd overleg, ernst zonder grootschheid
van opvatting bij wat hij onderneemt,
Zijn vrijheidszin vermeit zich niet in
hemelhooge idealen: daarvoor is hij te
nuchter, te praktisch, te koelverstandig;
vrijheid is voor hem vooral persoonlijke
vrijheid in zijn doen en laten, zonder al
te veel acht te slaan op de belemmering
van, in tegenstelling zelfs mèt wet en
regel in het algemeen belang. Hij is in het
algemeen zindelijk, huiselijk, eenvoudig,
godsdienstig in protestantschen of we]
THORBECKE
katholieken zin naar gelang van opvoeding
en afstamming, werkzaam, weldadig. Daartegenover staat, dat hij gevoelig is voor prikkels,
met name voor die van tafelgenot, drank en spel - oude gebreken, correctieven van zijn
flegma. Natuurlijk gaat dat alles niet op voor alle Nederlanders, zelfs al laat men daarbij de
bloedmenging buiten rekening. Met name de verwildering van den oorlogstijd en diens nawerkingen heeft in vele opzichten, gelijk bij de volkeren, die werkzaam aandeel hadden aan den
Wereldoorlog, ook zijn hoedanigheden hetzij verduisterd, hetzij tijdelijk gewijz;igd. Wat van
die veranderingen en wijzigingen blijvend zal blijken, is thans niet te zeggen, maar gewettigd is
het vertrouwen, dat bij den te wachten terugkeer tot meer normale maatschappelijke, staatkundige, financieele, huiselijke omstandigheden veel van die tijdelijke wijzigingen binnen normale perken zal terugkeer en, zelfs de hartstocht voor sport, voor ruwe sport niet het minst, al
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behoort die reeds tot de vóór den oorlog opgetreden verschijnselen in onze volksgewoonten.
Hoe het zij, en welke de verschillen ook mogen zijn of worden tusschen den Nederlander
van thans en dien van de 17de eeuw, na anderhalve eeuw van blijkbare inzinking heeft hij
zich in de laatste halve eeuw weder een hooge plaats in de wereld weten te verzekeren en de
met beleid en volhárding tijdens
den Wereldoorlog gehandhaafde
onzijdigheid te midden der
hoogopgaande golven van vijandelijken hartstocht en
volkshaat is bekroond met
zoo goed als algemeenen
lof voor dat beleid en die
volharding, die van
Nederland een oase
maakte in dewoestijn
van oorlog en vernieling, een veilige
wij kp 1a a t s voor
vluchtelingen en
ballingen uit de
naburige landen,
van door de ooronze grenzen
logskans binnen
op gen 0 men
geïnterneerden
10gvoerende
uit alle oornatiën. - De
moderne Nederlander'mag,
als in de grootsche dagen van
de oude Oranjes, van Tromp
en De Ruyter,
v. Rembrandt
en Huygens,
van Coen en
Van Diemen,
van Huig de
Groot en Spinoza, van 01denbarnevelt en
Johan de Witt,
van Vondel en
Hooft, van de
Trips en de Geers,
trotsch zijn op zijn
vorstenhuis, zijn
huishoudkundigen,
staatslieden en staatop zijn handel en nijverheid, zijn kunst, zijn
wetenschap, zijn letteren.
Hij is nog altijd bereid
om voor zijn vrijheid, zijn
volksvrijheden, zijn onafzwaarste offers te brengen. De
hankelijk volksbestaan de
oorlogstoestand tijdens de gevaren
van den Wereldoorlog heeft bewezen, dat, als het erop aankomt, als GROEN VAN PRINSTERER de nood dreigt, ondanks alle theorieën over ontwapening en gewilde weerloosheid, zijn leger en vloot, hoe anders ook dan in de
17de eeuw, nog gereed staan om met de wapenen in de hand voor zijn goed recht op te komen,
gesteund door de zoo goed als algemeene bereidheid om, als het dan moet, daarvoor het uiterste te wagen. Hij gevoelt zich met fierheid Nederlander. Hij reikt, als "oudere broeder", de
behulpzame hand aan den Indonesiër, den West-Indiër, die op den duur ook hun vol
aandeel willen hebben aan de voordeelen van beschaving en ontwikkeling, ja die opgevoed
willen worden tot een min of meer zelfstandig volksbestaan. Hij reikt de broederhand aan
zijn stamgenoot en in het verdrukte Vlaanderen, Zuid-Brabant en Belgisch-Limburg,
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in Zuid-Afrika, in Noord-Amerika, aan de verspreide Nederlanders in alle hoeken van
de wereld, mèt ons Verbond overtuigd van de noodzakelijkheid om allen, die tot zijn stam
behooren, te doordringen
van de beteekenis der
gemeenschappelijke afstamming, van de daaraan verbonden ideëele,
cultureele en praktische
die er deel aan hebben.
voordeelen voor allen,
Zoo gaat hij met moed
en vertrouwen de onzekere toekomst in, vast
besloten om te blijven,
wat hij is: Nederlander,
van Dietschen stam.
En mocht eenmaal,
zooals velen hopen en
verwachten, de ontwikkeling der wereldtoestanden de verschillen
tusschen de volkeren
uitwisschen om ze samen
te brengen in één volksgemeenschap, dan rekent
hij erop, dat zijn hoedanigheden, zijn eigenaardigheden in dien
wereldvolkerenbond zijn
nakomelingen in later
eeuwen ten goede zullen
komen ten opzichte van
de plaats, die zij in dien
bond zullen innemen.
Want al is zijn stam
betrekkelijk klein, al
omvat die nauwelijks een
12-tal mi1lioenen menschen, zijn hoedanigheden - de wereldgeschiedenis der laatste
eeuwen is er om het te
te krachtig dan dat zij
bewijzen - zijn te goed,
zouden kunnen verdwijnen zonder merkbaar
spoor achter te laten. Daarom is het onze plicht, als Nederlanders èn als menschen, ze
naar vermogen te bewaren en aan te kweeken, niet alleen in ons eigen volksbelang, maar
ook in het belang der menschheid zelve.
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'OEN op 3r Julir667 de Vrede van Breda gesloten werd, waarbij Suriname
.aan Nederland werd toegewezen als zijnde vóór ro Mei veroverd, schreef
Mr. Pieter de Huybert, Heer van Burgt en Kraayenstein, Raadpensionaris
I
. van Zeeland, aan Johan de Wittl), die met hem de ziel der onderneming was
.geweest om Suriname op de Engelschen te veroveren:
"Wij hebben desen avont door Godes genadigen zegen de tractaten van Vrede onderteyckent, die myns oordeels in jegenwoordicheyt niet als tot groote eere van den staet
konnen gedyen en voor haere meerder seeckerheyt in het toekomende".
Met uitzondering van 3 korte Engelsche tusschentijdperken, 8 Oct. r667-r Mei r668,
1799-r802 en r804-r8r6, is de kolonie Suriname dus meer dan twee en een halve
eeuw aan Nederland verbonden. Tevoren was Suriname van r643-r667 eene Engelsche
volksplanting geweest.
Het vorenstaande willen wij doen voorafgaan, wanneer wij den invloed van den N ederlandschen stam willen bespreken op Suriname, eerst volksplanting, toen kolonie, ten slotte in
I922 volgens artikel 1 van de gewijzigde grondwet, behoor ende tot het grondgebied van het
Koninkrijk der Nederlanden.
Dat men van Suriname wel spreekt als Nederlands r2e provincie, mag vermoedelijk
worden toegeschreven aan het feit, dat zij van alle Nederlandsche Koloniën, die nu met
Nederland het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden omvatten, de meest
N ederlandsche kolonie is, n.l. N ederlandsch in opvoeding, in karakter en in gewoonten.
I

Gaarne had ik daarbij ook willen voegen: "in taal", Doch in geen enkele van onze bezittingen in West-Indië is de Nederlandsche taal het middel van gedachteuiting van all~ daar
verblijvende Nederlandsche onderdanen: in Suriname moet het Nederlandsch als landstaal
naast zich dulden het Negerengelsch, dat wel geen toegang heeft verkregen tot de salons,
maar dat toch ook door blanken gebruikt wordt, wanneer zij met de gekleurde bevolking in
aanraking komen; op Curaçao, Aruba, Bonaire is 't Negerspaansch of Papiëmentsch de taal,
waarin ook de beschaafde inwoners veelal met elkaar van gedachten wisselen, en op de
eilanden boven den wind St. Eustatius, Saba en St. Martijn heerscht het Engelsch oppermachtig 2).
"De bontheid der taalkaart van onze West heeft drieërlei oorzaak: de betrekkelijke gemakkelijkheid waarmee Nederlanders in den vreemde hun moedertaal prijsgeven, de overmacht
van talen door volken gesproken die ons in handelsgrootheid en getalsterkte overtreffen, de
omstandigheid dat in verschillende streken reeds vóór ons zich blanken hadden gevestigd
en er hun taal hadden overgebracht. Het schijnt mij toe", zegt Prof. Hesseling verder,
"dat dit tweede factor de gewichtigste is, toch kan men licht de beide andere onderschatten.
1) Brieven'· van Johan de Witt, 2e deel, bewerkt door Robert Fruin, uitgegeven door N. Japikse, Amster-

dam 1922.
2) Het Negerhollands der Deensche Antillen, D. C. Hesse1ing, Leiden 1905 blz. 1-2,
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Immers toen Engelands handel de onze in veel geringer mate overtrof dan thans het geval
is, was de toestand reeds soortgelijk; te allen tijde hielden de Engelschen veel strenger aan
hun eigen taal vast dan wij, voor een deel uit minachting van 't geen zij niet begrijpen, voor
een ander deel uit een gevoel van eigenwaarde dat navolging verdient".
"Toen de Engelschen, die in 1667 de kolonie aan ons moesten afstaan - waar zij in 1665
reeds een 40 à 50 stuks suikerplantages bezaten - in grooten getale het land verlieten,
had zich daar reeds onder de gekleurde bevolking een mengeltaal gevormd, die ondanks
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het gestadig toenemen van hollandsche woorden en uitdrukkingen, nooit het karakter van
Negerengelsch heeft verloren:'
De invloed van den Nederlandschen stam in Suriname is merkbaar op velerlei gebied.
Wij willen hier kortelijks onderstaande punten bezien.
Nederlandseh.

Nederlandsch is de officieele taal van Suriname 1) en wordt er zooveel gesproken, dat men
ook daarom Suriname de meest Nederlandsche kolonie noemt. De vérbreiding van het
Nederlandsch had geleidelijk plaats. De eerste Europeesche taal, waardoor men zich er
verstaanbaar maakte, was de Engelsehe. Ondanks een bijna 132 jaren onafgebroken bezit
1) Bij resolutie van 5 Juli 1688 werd besloten in den Hove "om alle misverstanden en dubbe1zinnigheede
voor te comen geen bescheiden sou den worden aangenomen anders dan in de Nederlandsche taal."
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had de Engelsche taal in I799 reeds zoodanig veld gewonnen en vooral in verbasterden
vorm zich ingeburgerd bij de slaven en de lagere klassen, dat het Nederlandsch beperkt
bleef tot een kleinen kring. Hierbij kwam, dat tot het midden der Ige eeuw de Hollanders
hunne taal als een soort kastetaal beschouwden en haar ongaarne door hunne minderen
hoorden bezigen; voorts, dat in de leidende klasse het aantal Hollanders in verhouding
tot de Portugeesche joden, die een andere taal spraken, steeds zeer gering was, en eindelijk,
dat de verbreiding van den godsdienst onder de lagere bevolking en de slaven voor het
grootste gedeelte overgelaten was aan vreemdelingen (Duitsche Hernhutters). Dit laatste
vooral heeft de ontwikkeling van het Nederlandsch zeer belemmerd. De Hernhutters
bedienden zich van het Neger-Engelsch, niet alleen bij de verkondiging van het Evangelie,
maar ook bij het gewone onderwijs aan de kindèren en zulks was tot het laatste vierde deel
der vorige eeuw nog het geval. De arbeid van den eersten Inspecteur voor het onderwijs
Dr. H. D. Benjamins (I878-I907) heeft hierin geleidelijk verbetering gebraèht; thans is
het N ederlandsch op alle scholen de voertaal van het onderwijs.
Onder de geheele inheemsche bevolking (met uitzondering van Boschnegers en Indianen)
wordt Nederlandsch gesproken en verstaan, en zelfs onder de ingevoerde Britsch-Indische
bevolking maakt de kennis dier taal vorderingen. De omgangstaal van het volk is het Nederlandsch evenwel niet.

Neger-Engelseh, Neger-Hollandseh.
De eerste vestigingen van blanken, welke van blijvenden invloed geweest zijn op de ontwikkelingsgeschiedenisvan Suriname, waren die van de Engelschen onder Lord Willoughby
en die der Portugeesche Joden, van Brazilië en Cayenne in Suriname gekomen, aan de
Boven-Suriname, beide in het midden der I7e eeuw. Zoowel Engelschen als Israëlieten
voerden negerslaven aan uit verschillende deelen van Afrika. Deze slaven trachtten de taal
hunner meesters te spreken, en zoo ontstonden door den invloed der Afrikaansche dialecten
en de geringe verstandsontwikkeling der slaven twee bastaardtalen, het Neger-Engelsch
of ttNingré tongo" (negerspraak) en het Neger-Portugeesch of ttDjoe tongo" (Jodenspraak). Het laatste kreeg later door de talrijke naar Saramacca gevluchte· slaven ook den
naam van Saramaccaansch. Beide talen waren natuurlijk rijk aan Afrikaansche woorden
en uitdrukkingen. Aangezien de vestiging der Engelschen aan de benedenrivier het overwicht had, en zich daar de hoofdplaats van het land ontwikkelde, waarheen ook de Joden
der Boven-Suriname verhuisden, loste zich het Neger-Portugeesch allengs op in het NegerEngelsch, evenwel niet zonder zijn stempel hierop te drukken, waaraan voor een deel de
vloeiende uitspraak der meestal op een klinker eindigende woorden van het NegerEngelsch toegeschreven moet worden.
Ook het Fransch van kolonisten, van Cayenne naar Suriname verhuisd, alsmede het Hollandsch, het Hebreeuwsch en verschillende Indiaansche talen, hebben elementen aan het
N eger-Engelsch gegeven.
Het is lang de gewoonte geweest der Hollanders om met de inlandsche bevolking niet
Hollandsch maar Neger-Engelsch te spreken, een gewoonte, die de laatste jaren aan het
afnemen is. Immigranten en vreemdelingen in het algemeen maken zich voor hun verkeer
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met de Creolenbevolking lichter het gemakkelijk aan te leeren Neger-Engelsch eigen,
dan het voor hen zoo moeilijk Hollandsch.
Na de definitieve teruggaaf der kolonie aan Nederland in 1816 begint de invloed van het
Hollandsch op het Neger-Engelsch duidelijk merkbaar te worden. Het bijna volslagen gebrek
aan uitdrukkingen voor abstracte grippen en aan taalschakeering wordt zoodoende verholpen,
terwijl ook de zaaknamen verhollandschen. Nadat een 4o-tal jaren geleden het Hollandsch
algemeen de voertaal van het onderwijs was geworden - op de scholen der Hernhutters
had het Neger-Engelsch tot dusver dienst gedaan, - is die invloed gegroeid en het NegerEngelsch ziet men thans veranderen en N eger-Hollandsch worden.
"Er zijn er die wenschen,er zijn er ook die beweren, dat de Neger-Engelsche taal weldra
geheel in onbruik zal zijn geraakt en aldus tot de doode talen zal behooren. Hadden de
Nederlanders alhier vroeger gedaan zooals hunne Engelsche en Fransche naburen en den
ondergeschikten negers en kleurlingen vergund, ja min of meer genoodzaakt, met hen de
taal van het moederland te spreken" - schrijft Ds. C. H. Moes 1) - "zoo zou dit thans
zeker met meer waarschijnlijkheid kunnen worden tegemoet gezien. Bij den aanwezigen
staat van zaken gelooven wij niet, dat het N ederduitsch anders dan zeer langzaam het N egerEngelsch zal vervangen. Of deze vervanging over tt algemeen wenschelijk is te achten?
Om verscheidene redenen: ja, want:
Ie. is de negerengelsche taal eene gebrekkige taal;
2e. heeft zij eene zeer beperkte litteratuur, waarvan uit hoofde van het lage cijfer der
bevolking, geen aanmerkelijke uitbreiding te verwachten is;
3e. verdient het de voorkeur dat door eene gansche bevolking· een en dezelfde taal
gesproken wordt;
4e. zou ook door het algemeen gebruik van het Nederduitsch het aannemen van
N ederlandsche zeden en gewoonten onder inboorlingen worden bevorderd, en de band, die
Suriname aan het moederland hecht, nauwer worden toegehaald".
Neger-Hollandseh.
Merkwaardig is het, dat op St. Thomas en St. Jan, aanvankelijk door Nederlanders
bewoond en door Denemarken onderscheidenlijk in 1671 en in 1716 in bezit genomen, het
Nederlandseh de taal der Deensche regeering was, en later een "bastaardhollanösch" ontstond, dat ook op St. Croix (in I733 van Frankrijk gekocht) gesproken werd. Het Engelsch
won langzamerhand veld door toenemend handelsverkeer, het Nederlandsch verdween, het
Neger-Hollandsch hield nog vele jaren stand, totdat het in de Ige eeuw uitstierf 2). Een
vrij groot getal gedrukte boeken heeft in het Neger-Hollandsch van de Deensche Antillen
het licht gezien.
Onderwijs.
Het onderwijs heeft in Suriname lang op een laag peil gestaan. Onderwijs was bijzaak. De
eerste voorzanger, voorlezer en koster van de hervormde kerk, Waltherus van Aernhem,
1) Predikant bij de Ev. Luth. Gem., West-Indië, 2e deel, 1858 blz. 300.
2) Het doodvonnis werd over het Neger-Hollandsch geveld, toen op 4 Juli 1848 de slaven werden vrijverklaard. Hesseling, blz. 29.
Gedenkboek A. N.V. 5
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hield in 1686 "publique schoole" als bijbaantje, en zoo bleef de toestand nog vele jaren.
Afgedankte militairen, verloop en planters, uit hun land gevluchte vreemdelingen werden
schoolmeester. Allerlei onbekwame personen kregen verlof om scholen te openen. Tot
1760 waren er alleen voor de blanke jeugd scholen, n.l. de Nederduitsche en de Fransche
school. Eerst in dat jaar werd er een school geopend voor mulatten en negers d.w.z. "vrijen".
Slavenkinderen kregen geen onderwijs.
Hoewel gedurende de Ie helft der Ige eeuw het peil van het onderwijs minder laag stond
dan in de vorige, zoo waren de resultaten alles behalve bevredigend. In 1850 waren er in
Suriname ongeveer 2500 blanken, een 2000-tal kleurlingen, van wien het meerendeel geen Hollandsch
sprak, en een 50.000-tal negerslaven, wien het zelfs
verboden werd om Hollandsch te spreken.
Groote uitbreiding verkreeg het onderwijs, toen in
1863 de slavernij werd afgeschaft, en er voorzien
moest worden in het onderwijs van de toenmalige
slavenkinderen.
Het wordt duidelijk welke belangrijke vorderingen
het onderwijs heeft gemaakt, als men bedenkt, dat er
tal van examens voor den Ien rang in Suriname zijn
afgelegd, dat de drie hoogste klassen van de Hendrikschool overeenkomen met de 3-jarige H. B. S. in
Nederland, dat er 3I Dec. "1921 87 (gouvernementsen particuliere) scholen in de kolonie zijn met 12609
schoolgaande kinderen, dat er 2 onderwijzersgenootschappen zijn, die een eigen blad uitgeven, dat er een
schoolmuseum en een schoolspaarbank zijn, dat er INGANG VON ZINSENDORFSCHOOL
ambachts- en landbouwonderwijs wordt gegeven en
PARIMARlBO
er hoedenvlechtscholen, eene geneeskundige school, een machinistencursus en een handelscursus bestaan.

Litteratuur.
Het onderwijs voert ons naar de litteratuur. In mijn artikel "De Pers in Suriname" 1)
vermeldde ik reeds, dat de .eerste krant hier werd uitgegeven op 10 Augustus I774, en er
thans 17 kranten en tijdschriften in de kolonie worden uitgegeven, alle behalve de "New
Paramaribo Times" in het Nederlandsch, terwijl I blaadje in het Neger-Engelsch verschijnt,
een stichtelijk blaadje "Makzien foe christen soema zielee", dat onder de uitgebreide gemeente der Hernhutters veel aftrek vindt.
Vóór de naburige kolonie Demerara en ook vóór Ned. Indië bezat Suriname dus zijn
courant, met de veelzeggende spreuk:
Te weten hoe het elders gaat
Voedt den geest en stut den Staat.
1) Op de Uitkijk, 4e jaargang, 26 Maart 1921, No. 203.
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Wanneer men nagaat wat er een 50-tal jaren geleden is geschreven over Suriname, dan zal
men ontwaren, dat nagenoeg alles van de hand van Europeanen afkomstig is, en dat eerst
delaatste 25 jaren de Creool een plaats inneemt in de litteratuur der kolonie 1). Met den
vooruitgang van het onderwijs en het toenemend intellect der bevolking mag worden
aangenomen, dat die plaats van meer beteekenis zal worden.
Aan boekenverzamelingen 2) heeft Paramaribo geen gebrek gehad. Behalve de Koloniale
Boekerij van het Gouvernement (Openbare boekerij), die een rijken schat van zeldzame
boekwerken, pamfletten en kaarten bevat, is de stad nog wel een 12-tal boekerijen van
verschillende instellingen rijk en een 5-tal leesvereenigingen om in de geestelijke behoefte
van een deel der inwoners te voorzien.
Tooneelspeelkunst, Teekenaars, Schilders.

Van oudsher is de tooneelspeelkunst bij de burgerij van Paramaribo in eeregeweest.Nepveu
maakt op 19 Juli 1773 voor 't eerst melding van een tooneelvoorstelling door liefhebbers,
die maandelijks eene vertooning zouden geven "om de ingezeetenen bij deeze fataale omstandigheeden van haar en miserabie staat eenigzints te distraheeren tt • In 1775 wordt de
eerste Hollandsche schouwburg opgericht. In de laatste jaren van de 18e eeuw rezen te
Paramaribo de tooneelgezelschappen als paddestoelen uit den grond. In 1785 (en hiermede
was men ook Batavia vooruit) richt men het "Genootschap der Surinaamsche lettervrienden tt op onder de zinspreuk:
Zo word in dit gewest, gelijk aan Bato's strand,·
De zucht tot weetenschap en kunsten voortgeplant.
Evenzoo ontstaat een letterkundig genootschap "Docendo Docemur tt en vele andere
genootschappen, wier namen ik hier niet alle zal noemen.
Het in 1837 opgerichte genootschap "Thalia tt stichtte zijn eigen schouwburg, die in 1840
werd ingewijd en nog bestaat.
Door schilders-teekenaars is er, in vergelijking met Oost-Indië, in Suriname al heel weinig
gedaan. Zondert men Europeanen uit als Benoit, Bray, Voorduin, Van Heemskerk van
Beest, Cateau van Rosevelt, Mr. Borret, Box en Winkel, wier teekeningen min of meer
bekend zijn, dan blijven slechts over de schilders J. E. Loth, overleden te Rome ~n, Rustwijk
in 1914 overleden.
Godsdienst.

Het kan niet ontkend worden, dat de Hervormde Gemeente, die sedertI 667, de EvangelischLuthersche Gemeente, die sedert 1742, en de R. K. Gemeente, die sedert 1786 haar voorgangers en priesters uit het moederland naar de kolonie zenden, een beschavenden en opbouwenden invloed op de bevolking hebben uitgeoefend. Vooral op het gebied van onderwijs isde
kolonie aan de R. K. Missie, evenals aan de Ev. Broeder Gemeente, niet weinig verplicht.
1) Zie mijn artikel: "The place of the creole in thelitterature of Surinam, "Timchri", Thejournalofthe

Royal agricultural and commercial Society of British Guiana, vol VII (third series), august 1921.
"De creool in de litteratuur van Suriname", Suriname, 74e jaargang, 18 April 1921 No. 31.
2) Zie mijn artikel "De koloniale bibliotheek te Paramaribo" in De Boekzaal 30 Juli 1909; idem in de Sur.
Almanak 1910, "Het bibliotheekwezen in de kolonie Suriname", De Boekzaal, Febr. I9II.
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Zooals reeds bij het punt "Nederlandsch" is vermeld, zijn de zendelingen der Ev. Br.
Gemeente Duitschers. Vermoedelijk is het aan de omstandigheid, dat niet-Nederlandsche
zendelingen het evangelie aan de slavenbevolking van Suriname brachten, voor een deel
toe te schrijven, dat het Neger-Engelsch zulk een taai leven heeft gehad.
Werd een 2o-tal jaren geleden in de kerken der Ev. Br. Gemeente nog uitsluitend in het
Neger-Engelsch gepreekt, sedert wordt in de drie stads kerken des Zondags althans één
Hollandsche preek gehouden.
In de Hervormde kerk is steeds in het Nederlandsch gepreekt. Eenige malen is er in het
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Neger-Engelsch gepreekt door den heer W. Boekhoudt, candidaat tot den H. dienst, die
4 jaren als gouverneur bij de kinderen van den Gouvernementssecretaris Mr. Lisman
werkzaam was, en gedurende 6 maanden voor Ds. Roelofsz; in r847 den dienst waarnam.
De eerste negerenge1sche preek werd in Juli r846 gehouden. Het verz;oek van den kerkeraad in r846 om Boekhoudt tot hulpprediker aan te stellen, voornamelijk om hem éénmaal
's weeks in het Neger-Engelsch te laten preeken, werd door den Gouverneur geweigerd.

Karakter, Zeden, Gewoonten, KZeederdracht.
Op karakter, z;eden en gewoonten der bevolking heeft de Nederlander onmiskenbaar z;ijn
stempel gedrukt, ofschoon de Engelsche invloed toch goed merkbaar is. Vandaar dat z;ij,
die uit het moederland in Suriname komen, z;ich aanstonds in de kolonie thuis gevoelen.
Hier vindt hij een Hollandsch sprekende bevolking, een Hollandsch stadje, netjes aangelegd
naar den Hollandschen aard. Doch ook de deugden en gebreken der Nederlanders (z;oowel
als die van andere naties) vindt men hier terug. En komt de Surinamer in Nederland, dan
voelt hij z;ich daar onmiddellijk thuis.
.
De Surinamer voelt z;ich Nederlander met alle voorrechten, die dez;e bez;it. Zijn Nederlanderschap waardeert hij. Hij is een loot van den Nederlandschen stam, die kleur noch
godsdienst uitsluit. Het vorstenhuis heeft hij lief en - hij bekenne het eerlijk - onder geen
ander volk z;al hij de vrijheden en waardeering genieten, als die hem verzekerd z;ijn onder
het Nederlandsche volk. Een z;onderlinge afwijking van een groot deel van het schoone
geslacht is de kleeding, de eigenaardige kleeding der Surinaamsche negervrouw, die niettegenstaande de lange aanraking met de westersche beschaving maar langz;aam verandert,
ofschoon de nationale "Kotto Missi"-dracht naar het voorbeeld der Europeesche vrouw,
meer en meer gemoderniseerd wordt.

Namen
Heeft Amsterdam z;ijn Heeren-, Keiz;ers- en Prinsengrachten, Paramaribo heeft z;ijn gelijknamige straten. Van uit het bescheiden plein te Paramaribo bestuurt de Gouverneur
Suriname, evenals de Minister van Koloniën van het Plein te 's-Gravenhage al de koloniën bestuurt. Alle straten, voor z;oover die niet naar personen genoemd z;ijn, dragen echte
Hollandsche namen z;ooals Gravenstraat, Noorderkerkstraat, Krommeëlleboogstraat,
Hofstraat, Wagenwegstraat, Watermolenstraat, Waterkant, Steenbakkerijstraat, Pontewerfstraat enz;.
, En wat de plantages aangaat, door onze voorouders aangelegd, men herkent al spoedig
aan de namen of Nederlanders, Franschen of Duitschers er de eerste eigenaars van waren.
De namen Alkmaar, Nieuw-Amsterdam, Breukelerwaard, Breda, Groningen, Geertruidenberg, Katwijk, Lyerdorp, Leyden, Overtoom, Purmerend, Rotterdam, Voorburg, herinnerden de kolonisten aan het vaderland, terwijl namen als Fortuin, Goudmijn, Weltevreden, de Goede Verwachting, de Dankbaarheid, 't Vertrouwen, Sorgvliet, evenals Meerzorg, Zorg en Hoop, Korte Duur, Huwelijksz;org, Moed en Kommer, Twijfelachtig, hun
gemoedsstemming uitdrukten.

0

F. OUD SCHANS DENTZ

Nickerie en Albina.

In het vorenstaande hebben wij trachten na te gaan den invloed, die Nederland en de
Nederlanders op Suriname hebben gehad. Daarbij hebben wij niet afzonderlijk gesproken
over de districten Nickerie en Marowyne.
Een enkel woord moge daarover geschreven worden. Nickerie, in I79I aangelegd, grenst
aande-EngelschekolonieBritsch-Guyana en wel aan de voormalige Nederlandsche kolonie
Berbice. Het district heeft tot heden een Engelsch 'cachet tengevolge van de omstandigheid
dat vele Engelschen daar plantages hebben aangelegd. Van Nieuw-Ni<.:kerie spreekt men
als van New Town. De 2 groote
suikerplantages aldaar zijn nu
nog in handen van Schotten.
In I8I3 deed de Gouverneur
van Berbice, Robert Cordon,
het voorstel om Nickerie bij
Berbice te voegen, doch op raad
van den Gouverneur van Suriname, Sir Pinson Bonham, wees
de Britsche regeering dit verzoek van de hand. De Engelsche planters in Nickerie kregen
gedurende 3 jaren (I8I6-I8I9)
vergunning van vrijen invoer
hunner benoodigdheden uiten vrijen uitvoer hunner producten naar Engeland of de
Britsche W.I.Koloniën met
GROEPJE BOSCHNEGERS, WERKZAAM AAN DE SARAMACCA-RIVIER. DE
Engelsche schepen.
KAPITEIN VAN HET DORP IN AMBTSKLEEDING.
Het 76 jaren oude plaatsje
Albina in het district Marowyne grenst aan de Fransche kolonie Cayenne. Zooals bij alle
grensplaatsen is ook in Albina de Fransche invloed sterk merkbaar. Het verkeer met
Franschen. de betalingen met Fransche munt, de gemeenschappelijke belangen van gouden balatanijverheid verklaren zulks vanzelf.
Bevolking.
Suriname is een stalenkaart van naties. Want haast iedere Europeesche natie is er
vertegenwoordigd. Men vindt er bovendien Britsch-Indiërs, Javanen, Chineezen, Syriërs,
en de afstammelingen van de uit Afrika ingevoerde negerslaven met de vermengingen van
al deze rassen onderling, waarnaast de oorspronkelijke bewoner, de Indiaan, een zeer
bescheiden plaatsje inneemt en ten slotte wel zal uitsterven.
Dat onder een zoo bonte bevolking, voor welker vorming zoovele jaren noodig waren, de
invloed van den Nederlandschen stam slechts langzaam is voortgeschreden, is te begrijpen,
doch die invloed had sterker kunnen zijn. Aan onverschilligheid van vorige ge-
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slachten is in dit opzicht veel te wijten, en er is in de 20e eeuw veel moeten worden
ingehaald, dat onze voorouders hebben verzuimd. Daarbij bedenke men, dat men van een
volk, dat eerst 60 jaren geleden aan de slavernij ontrukt werd, moeilijk dien vooruitgang kan
verwachten, als van een Europeesch volk, dat eeuwenlang noodig heeft gehad om zijn
tegenwoordig peil van beschaving en ontwikkeling te bereiken, en des te meer moet het onze
bewondering wekken, dat de toestand zoo betrekkelijk gunstig is.
En al beleeft de kolonie op economisch gebied thans donkere tijden, waardoor het voor
het moederland hoe langer hoe moeilijker wordt de steeds stijgende tekorten te dekken,
toch zal Nederland de helpende hand niet terugtrekken, doch tot re'delijkr:' bezuiniging en
verhoogde krachtsinspanning opwekken. Aan overdoen der kolonie aan een andere koloniseerende mogendheid moet niet. worden gedacht. Men zij eerder indachtig aan hetgeen
Pieter de Huybert op IO April 1672 andermaal aan Johan de Witt schreefl):
"Het overneemen van Suriname schijnt nu heel van de hant gewesen te worden; in vreedige
"en voorspoedige tijden heeft die Colonie niet alleene meer aansoeckers, maer self benijders;
"nu heeft deselve beschermers van noode. Immers die de crachtige hant tot maintien van
"deselve nu niet en willen uytsteecken ofte verloor en synde, die helpen recupereren, die
"sullen naederhant immers geen fondament ter werelt hebben, om aen die vaert en negotie
tImede te participeeren" •

** *
Thans nog 'een korte beschouwing over de naburige kolonie Britsch-Guyana,
bestaande uit de voormalige Nederlandsche koloniën Berbice, Essequibo en Demerara.
Het waren voornamelijk Zeeuwsche kooplieden, die de kust van Guyana in het begin der
17e eeuw hebben bevaren. Reeds in 1627 vestigde men zich in Berbice, Pomeroon en Essequibo~ Een tweetal eeuwen heeft Nederland dat deel van de Noordkust van Zuid-Amerika
gekoloniseerd. Op het einde der 18e eeuw verloor Nederland zijne koloniën aldaar en had
ze nog een korte tusschenpoos daarna in zijn bezit. Slechts een paar jaren waren ze onder
Fransch bestuur. In 1831 werden de bovengenoemde koloniën onder den naam van BritschGuyana vereenigd. Het oude Stabroek, in 18u herdoopt in Georgetown, bleef
de hoofdstad. Bij het herstel van Neerlands onafhankelijkheid in 1815 werden deze
koloniën niet teruggegeven. Bij art. 13 van de Conventie van I8I4 werd de volgende verklaring afgelegd: "Zijne Britsche Majesteit verbindt zich, om in alle gevallen, waarin de
rechten en belangen van Nederlandsche eigenaren betrokken zijn, met de uiterste billijkheid
en onpartijdigheid te werk te gaan!'
"Nimmer dan ooJs;", zegt Netscher 2), "heeft men in de koloniën reden gehad, om een terugkeer tot de vroegere Hollandsche toestanden te wenschen, want de Engelsc.he regeering
heeft zich steeds met volkomen goede trouwen welwillendheid aan de bepalingen der
conventie van overgave en zelfs aan den geest van het bedoelde art. 13 gehouden. De
rechten der Hollanders en zelfs hun gewoonten en gebruiken werden steeds ontzien en
toen langzamerhand de oude koloniale instellingen en ambtenaars betrekkingen meer en
1) Brieven van Johan de Witt, 2e deel, N. Japikse, 1922, blz. 625.
2) Geschiedenis van de Koloniën Essequibo, Demerara en Berbice, F. Netscher, 1886.
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meer op Engelsche leest werden geschoeid, geschiedde zulks altijd met gematigdheid en
met eerbiediging van eenmaal verkregen rechten en aanspraken. tt
Eenige jaren na het optreden van den Gouverneur Sir Benjamin D'urban (wiens naam
wel bekend is als die van de hoofdplaats van Natal) maakten de oude Hollandsche titels
van President van den Hove, Fiscaal, Drossaart of Schout plaats voor Chief J ushce,
Attorney General, en High Sheriff.
Wie zou thans nog in de typisch Engelsche kolonie iets herkennen van oudhollandsche
grootheid? Al de vroeger aan de rivier hoogerop gelegen plantages zijn verlaten. Dat daar
reeds honderden schoon aangelegde plantages bestonden, waar
een bedrijvig leven heerschte en
waar alles getuigde van de vlijt
en volharding der oude Hollandsche kolonisten, onze stoere
voorvaderen, die evenals in Suriname het oerwoud in fraaie,
bloeiende plantages wisten te
herscheppen,-dat er 60 Engelsche mijlen hooger op de rivier
een fort "Kijk Overal tt en een
stadje Cartabo bestond, waar
ongeveer een kwart eeuw de
Commandeurs van Essequibo
woonden, dat de brave
Storm van 's Gravensande
gedurende 30 jaren het bewind
KOLONISTENWONINGEN OP DE PLANTAGE "SORGVLIET".
voerde op het Vlaggeneiland,
- dat het eiland Borsselen langer dan 25 jaren de zetel van den eersten Commandeur
van Demerara was, - dat een reeks van Commandeurs in Berbice gedurende r50 jaren
het bestuur uitoefenden op Fort Nassau, - dat er in deze streken veel geleden,
gestreden, veel gezondigd is, - dat er lafheid en zwakheid, maar ook veel volhardende
moed is betoond, - daarvan is geen spoor meer te vinden, tenzij hier en daar de half
vergane stelling of aanlegplaats eener plantage en eenige overblijfselen van steenen fundamenten of een oude grafzerk, verscholen onder het dichte hout! Daarin ligt iets tragisch.
Maar nog in later jaren wrocht een Hollander werken, die de trots van pemerara uitmaken.
De waterbouwkundige Jhr. H. F. C. Hora Siccama werkte met vrucht van r878-r882 in
Britsch-Guyana als Hoofdingenieur van openbare werken (Chief Engineer of Public
Works). Belangrijke dijk- en kanaalwerken voerde hij uit. Onder andere bouwde hij de
borstwering te Georgetown, de "seawall tt • Hij ontwierp en bouwde het Paleis van Justitie
(Victoria Law Courts).
Nog bestaande Hollandsche plantagenamen als Haarlem, Doetichem, Rotterdam, Amsterdam, Woerden, Utrecht, Zeelandia, Friesland, Gelderland, Haags Bosch en Javaroepen
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herinneringen wakker aan het grijs verleden en die van Oranje Nassau, Oranjestein, Prins
Willem V, Wilhelmina getuigen van de liefde der oude kolonisten voor het vorstenhuis.
Dat ijver, vlijt en zorgzaamheid onzen voorouders eigen waren getuigen de nu nog levende namen van Meerzorg, Zorg en Vlijt, Wisselvalligheid, Zorg, enz. en dat goed vertrouwen, vrede
en vriendschap de voorvaderen bezielde, spreekt
uit namen als: Goede Verwachting, Vredelust,
Recht door Zee, Lust en Rust, Klijn en Rhyn,
Tijd en Vlijt, Goed· Fortuin, de Toevlugt,
Tusschen de Vrienden, Het Vergenoegen, Vertrouwen, terwijl namen als: Vrijheid, Vrijheidslust, Handt en Veldt, Bijgeval, Vereeniging,
Sparendam, Nog eens, Ruimzigt enz. zijn blijven
leven op heden.
Nog bestaan de dorpen: New Amsterdam,
Beter verwachting, Vreed en Hoop, den Amstel,
Klein Pouderouen, Goed Fortuin in Demerara;
Kort beraad, de Kinderen, Standvastigheid in
Berbice; Vergenoegen, Huis 't Dieren, Zeelandia
in Essequibo.
De "Stabroek market" houdt den naam van
de oude hoofdstad nog in herinnering. De naam
Bourda, een stads gedeelte van Georgetown,
zegt tot niemand meer, dat J oseph Bourda
een lid van het Hof in Demerara was in het
midden der 18e eeuw.
Hollandsche familienamen komt men van tijd
tot tijd nog tegen als: van Sirtima, van Rijk,
De Groot, De Wever, Gravesande, enz.
Met I Januari 1915 verving het Engelsche recht
het Romeinsch Hollandsch Recht behalve voor
zoover dit betrekking heeft op onroerende
goederen.
REENBERTUS ALOISIUS TAMMENGA. t
Men spreekt nog van "polder" en "stelling"
(DE LAATSTE DER HOLLANDSCHE KOLONISTEN)
en de vele steenen plantagesluizen, door de
Hollanders gebouwd, hebben den tand des tijds weerstaan. Oude grachten zijn langzamerhand gedempt en in breede lanen herschapen. Overigens biedt de hoofdplaats weinig,
dat herinnert aan Hollands glorie van weleer. Nederlandsch wordt er niet gesproken
(uitgezonderd natuurlijk bij· de aldaar wonende Surinamers). Zelfs bezit Nederland
geen Nederlandsch sprekenden Consul. Een Nederlandsche vereeniging "Fides" tracht
den band tusschen de Surinamers hecht te houden. De archieven uit den Hollandschen tijd zijn nog aanwezig. Ik beschreef die in het in 1922 verschenen verslag van
's Rijks Archief over 1920, waarin tevens een lijst is opgenomen van het· avondmaal-
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zilver, dat aan de Hollandsche kerk van Rio Demerara en Rio Essequibo heeft behoord,
en thans als eigendom der Schotsche kerk in de Guiana Bank wordt bewaard.
Als bewijs voor de waardeering, die de Nederlandsche wijze van koloniseering ook in de
naburige Fransche kolonie ondervond, kan het volgende gelden.
Een der beste bestuurders, die Fransch Guyana heeft gehad, was Malouet, die in 1776
te Cayenne voet aan wal zette, en daar getroffen werd door het treurig aanzien der kolonie,
hetgeen in zoo scherpe tegenstelling was met hetgeen hij in Suriname had gezien.
"De Hollander" riep hij uit "moet toen hij daar kwam niet anders gezien hebben dan een
uitgestrekte: strandvlakte, bij vloed bedekt met water, bij eb met modder. Daar was het dat
ik bewonderde en versteld stond van den moed, de nijverheid, de onversaagdheid, van
dien Europeaan, die in de modder rondploeterde en tot zijn kameraad zeide: "Laat ons
hier een kolonie stichten en de modderplassen droogleggen." Wanneer dan in minder dan
een eeuw tijds 400 vestigingen - de kleinere plaatsen met minder dan 20 negers niet inbegrepen - ontstaan, alle volgens hetzelfde plan aangelegd; wanneer ik me dan op zoo'n
vestiging bevond, en daar tuinen zag zoo groot en zoo goed aangelegd als die der Tuileriën,
terrassen zag ev~nzoo genivelleerd als die van Bellevue, kanalen van 60 voet breed bij een
lengte van 2000 vaam, dan kon zulks niet nalaten een diepen indruk van bewondering op
mij te maken."
Malouet stelde zich Suriname ten voorbeeld, en wist daar zekeren Guisan te bewegen hem
naar Fransch-Guyana te vergezellen en daar te werken. Onder leiding van dezen Hollandschen Ingenieur werden groote werken uitgevoerd, waardoor het aanzien der hoofdstad
Cayenne aanmerkelijk verbeterde. Door de uitgevoerde werken ging de kolonie in korten
tijd belangrijk vooruit, maar allerlei omstandigheden maakten hieraan een einde.
I

FORT ZEELANDIA
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DR. B. DE GAAY FORTMAN .
• - ~. ~. EDERLANDS DERDE KOLONIE kon tot voor kort Curaçao geheeten
. .~
worden, en wanneer men het zoo genoemd heeft, dacht men niet in de eerste
• plaats aan eene mindere belangrijkheid van Curaçao, die het eene plaats zou
geven na Oost-Indië en Suriname, maar aan den omvang van dit koloniale
• gebied. Sedert de jongste grondwetsherziening, die ook in kleinigheden beteekenis gezocht heeft, zal het woord "kolonie" niet meer gebruikt kunnen worden, zonder
dat nochtans vaststaat, dat ieder aanstonds verstaan zal, welke gewichtige wijzigingen men
met de schrapping van dit woord heeft willen doen gepaard gaan. Ik zal niet trachten in
het vervolg de oude aanduiding angstvallig te vermijden.
De "derde" is Curaçao zeer stellig in bekendheid voor het moederland. Wie zijn aardrijkskunde vergeten is, schijnt in den regel geneigd het met Suriname te vereenzelvigen,
althans als onderdeel dier kolonie te beschouwen; en wie het nimmer bezocht, weet dikwijls
maar weinig van den betrekkelijk grooten afstand tusschen beide gebiedsdeelen, terwijl die
tusschen de twee eilandengroepen van Curaçao aan slechts enkelen bekend is.
Men wil dit wel uitsluitend geweten zien aan te geringe belangstelling in het moederland
voor de kleine kolonie. Niet geheel terecht, naar het mij voorkomt. Er gebeurt in Curaçao
niet veel, dat noodzakelijkerwijs de aandacht trekken moet, en er zijn daar slechts weinigen,
die trachten meer bekendheid te geven aan land en volk en hunne belangen. Men is veelal
ietwat huiverig om in de kolonie over de kolonie te schrijven, een gevolg mede van de kleine
gemeenschap, waarvan men daar deel uitmaakt. Hoe ver dit gaat, blijkt duidelijk uit hetgeen
een deskundige als de geschiedvorscher Hamelberg meedeelt omtrent de redenen, die hem
bewogen zijne beschrijving der geschiedenis van de Nederlanders op de West-Indische
eilanden van het begin af niet verder uit te stippelen dan tot I8I6, als hij in het voorbericht
van dit werk schrijft: "Het onpartijdig schrijven van de geschiedenis van zaken, waarin
personen waren betrokken, met wier onmiddellijke nakomelingen men bevriend is, levert
groote moeilijkheden op. Dwalen is menschelijk en zerfs het degelijkste onderzoek. zou in
enkele gevallen een verkeerd licht kunnen werpen op zaken en personen, hetgeen in onze
kleine Curaçaosche maatschappij slechts tot onaangename verwikkelingen aanleiding zou
kunnen geven."
Zoo schreef Hamelberg in I90I, en nog heeft niemand het ondernomen zijnen onvolprezen
arbeid, dien hij bij I782 reeds eindigen moest, voort te zetten. Misschien zal het eerste
gedeelte dezer taak spoediger worden opgevat, nu eenige jaren geleden de archieven der
kolonie tot I828 naar het Rijksarchief in Den Haag zijn overgebracht.
Dit opstel wil in eenige bladzijden de geschiedenis en den invloed van den Nederlandschen
stam in Curaçao in den loop van bijna drie eeuwen schetsen.

~
~~~

Op 29 Juli I634 landde eenekleine vloot van de West-Indische Compagnie onder Johannes
van Walbeek op Curaçao. Bonaire was reeds elf jaren vroeger door Nederlanders aangedaan.
Met Aruba werden beide eilanden in I647 in het gouvernement van Nieuw-Nederland
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onder den bekenden Petrus Stuyvesant, die reeds in 1643. het bestuur van Curaçao op ûch
had genomen, vereenigd. Toen in 1664 Nieuw-Nederland verloren gmg, kwamen de tegenwoordige benedenwindsche eilanden meer in zelfstandige betrekking tot de W. I. C.
Bedoeld als steunpunt voor de vloot, werd Curaçao vooral middelpunt van den WestIndischen slavenhandel. Hoewel al spoedig ook de landbouw beoefend werd, en de gewone
handel z;ich ontWIkkelde - zout was een belangrijk uitvoerartikel, zelfs suiker, tabak en katoen
werden verbouwd - gelukte het niet de kolonie tot groot en bloei te brengen. Aanvallen
van buiten en . binnenlandsche twisten maken meer dan éen bladzijde van de geschiedenis van Curaçao tot weinig opwekkende leesstof.
Hadden de Engelschen reeds eerder blijk gegeven
van naijver jegens de Republiek ter zake van haar
koloniaal bez;it in West-Indië - de Franschen
gingen onder den gouverneur van Martinique, De
Baas, in 1673 tot een aanval op het eiland Curaçao
over. De tegenweer was niet sterk, en het gelukte
den vijand tot vóór de stad te komen, waar de
directeur Doncker zeker niet voornemens was, z;ich
zonder slag of stoot over te geven. Het vervolg der
geschiedenis doet denken aan wat wij lezen in
2 Koningen 7 omtrent de verlossing van Samaria
uit de hand van den koning van Syrië, die de
stad belegerde, toen vier melaatschen het legerkamp
der belegeraars binnenkwamen, en "z;ie, toen was
er niemand". Immers kwam in den vroegen morgen
een overloop er berichten, dat de vijand "de voorleden nacht met groote haest naer hare schepen
PETRUS STUYVESANT
geretireert was." Trouwens vijf jaren later werd
Curaçao op niet minder wonderbare wijze bewaard voor een aanval van eene sterke Fransche
vloot onder den admiraal D'Estrées; die waarschijnlijk tengevolge van z;ijne eigenz;innigheid
met meer dan de helft z;ijner schepen op het Aves-rif schipbreuk leed.
Vijf en dertig jaren van rust tegenover een buitenlandschen vijand schiepen allerlei kleinsteedsche ruz;ietjes tusschen de directeuren en andere Compagniesambtenaren, en gaven
bewindhebbers bij herhaling aanleiding zich erover te beklagen, dat Curaçao voor de Compagnie "een considerabele last" was. Hoewel men de laatste jaren van dit tijdvak z;ich ook
ten nutte had gemaakt om het eiland te versterken, heeft dit in 1713 geen weerstand
kunnen bieden aan den inval van den Franschen admiraal Jacques Cas sard, die met eene
brandschatting van niet minder dan f 288.500.- moest worden tevreden gesteld, - eene
zeer donkere bladzijde in de Curaçaosche geschiedboeken. Een onlangs door mij geraadpleegd "Journael" o"9"er deze gebeurtenis, zich bevindende in de Gentsche Universiteitsbibliotheek, dat ik elders hoop openbaar te maken, vestigt sterk den indruk, dat èn de
directeur èn de tot daadwerkelijke verdediging van het eiland geroepenen ernstig z;ijn te'
kort geschoten in "moed, beleid en trouw".
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Kort hierna werd Curaçao weer een tooneel van inwendige twisten; in economisch opzicht
werden de tijden al moeilijker, en daarbij kwam in 1750 een groote slaven opstand, die in
bloed gesmoord werd, en veel geldelijke schade veroorzaakte.
De Amerikaansche vrijheidsoorlog maakte in weinig tijd aan veel ellende een einde. De
handel bloeide als nimmer te voren; Curaçao was de stapelplaats voor de West-Indische
producten. Maar deze bloei was niet van langen duur, en kort voor het einde
der W. I. C. wisten de Staten-Generaal de uitzending te bevorderen van de hh. Jhr.
W. A. Sirtama thO"e Grovestins en Mr. W. C. Boey als commissarissen van den Prins van
Oranje Willem V, opperbewindhebber der Compagnie, die in hun verslag hunne taak voor
Curaçao aldus omschrijven: na te gaan "waar uit eigentlijk de alhier plaatshebbenden
oneenigheden [welke alhier zedert zoo langen tijden tusschen de Leden van de Regering
en tusschen de Ingezetenen hadden plaats gehad] waren voortgesproten, wat de Regering
gedurende dezelve had in het werk gesteld, en wat als nu verrigt behoorde te worden om
de goede rust te herstellen, die Regering wederom klem te geven en de Ingezetenen tevrede
te stellen." Men kan het voornaamste uit dit rapport, dat wel een indruk geeft van alle
mogelijke groote en kleine ruzietjes, die bestonden, vinden in De West-Indische Gids
jg. 1919/20, bladz. 441 e. v.
En toen ging het met snelle vaart achteruit. Het revolutietijdvak was voor Curaçao noodlottig. De handel met het moederland ging door Engelands optreden ter zee volslagen te
niet. Teenstra deelt mee, dat van 1795-1802 geen enkel vaartuig uit Holland op Curaçao
kwam. En ten slotte moest Curaçao als handelsmiddelpunt plaats maken voor St. Thomas.
In 1800 namen eerst de Fransehen bezit van het eiland, later in hetzelfde jaar nog de Engelsehen, die het bij den vrede van Amiens teruggaven. Twee jaren later, in 1804 en 1805,
trachtten de Engelsehen onder Murray opnieuw Curaçao te bemachtigen, een aanval, die
mede door het beleid van den bekenden lateren Venezolaansehen admiraal Louis Brion,
geboren Curaçaoenaar, werd afgeslagen, maar op Nieuwjaarsdag 1807 gelukte het Brisbane
bij verrassing het eiland voor Engeland te veroveren. Tot 1816 bleef Curaçao onder Engelsch
beheer.
Van Aruba en Bonaire is weinig geschiedenis te geven. Hunne lotgevallen volgden die van
Curaçao. Bonaire was eene plantage der W. I. C. onder een commandeur, en schijnt ook
als strafkolonie te hebben dienst gedaan. Aruba was door zijne ligging meer op de vaste
kust aangewezen. Het bracht aan de W. I. C. eene jaarlijksche schatting van huiden, vee
en gezouten geitenvleesch op. Men k.an omtrent de geschiedenis dier eilanden het belangrijkste, dat daarvan bekend is, lezen in de bijdragen van den heer P. A. Euwens O. P. in
het Aruba-nummer en het Bonaire-nummer van Neerlandia, in 19II en 1907 verschenen.
De latere bovenwindsche eilanden, St. Eustatius, St. Martijn en Saba stonden tot de
W. I. C. in geheel andere verhouding dan Curaçao en onderhoorigheden. Hamelberg zegt
er dit van: Curaçao, Bonaire en Aruba "waren feitelijk bezittingen der Compagnie; St.
Eustatius en later ook St. Martin en Saba, waren met machtiging der Compagnie door
particulieren gestichte kolonies. De Compagnie kreeg daarover eerst gezag, na hen van de
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zoogenaamde "patroons" te hebben gekocht ••• Tot voor dien tijd werd er het gezag gevoerd
door de patroons, die aan de Compagnie geen verdere rekening en verantwoording schuldig
waren, dan bij de aan hen verleende concessie of "octrooi" was bepaald. Meer nog dan
Curaçao door de omstandigheden 0 vergeleverd aan de wisselvalligheden van den krijg,
waren zij beurtelings Engelsch, Fransch of Nederlandsch bezit, gelijk het ook ons gelukt
is gedurende korten tijd de later Engelsch gebleven eilanden St. Kitts en Tobago in onze
macht te hebben.
Du Tertre, die de geschiedenis der Fransche West-Indische eilanden heeft beschreven,
doet een ietwat sprookjesachtig verhaal van de deeling van St. Martijn tusschen Nederlanders
en Franschen. Bij de ontruiming van het eiland door de Spanjaarden zouden 4 Franschen
en 5 Hollanders, Spaansche krijgsgevangenen, hebben weten te ontsnappen, elkaar na het
vertrek der Spanjaarden ontmoet hebben, en overeengekomen zijn hunne dichtstbijzijnde
gouverneurs, de Hollanders dien van St~ Eustatius en de Franschen dien van St. Kitts,
te waarschuwen. Dit zou geleid hebben tot de overeenkomst van 23 Maart r648 op de
Montagne des Accords, door Du T ertre in negen artikelen meegedeeld.
Van Sint-Eustatius is bekend de groote rijkdom in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog
en de verovering van Rodney, die met één slag het eiland tot den bedelstaf bracht.
Ook de drie bovenwindsche eilanden werden na de wederwaardigheden van r795-r8r6
in laatstgenoemd jaar aan Nederland teruggegeven.
Op 4 Maart r8r6 droeg, de Engelsche Luitenant-Gouverneur John Lebouteur het eiland
Curaçao over aan den Vice-Admiraal Albert Kikkert, eersten Gouverneur-Generaal van
Curaçao en onderhoorige eilanden. Een verbaal van deze overgave en inbezitneming vindt
men in het Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde van Maart r914. Bonaire
en Aruba werden door commissarissen namens den Gouverneur-Generaal in bezit genomen
in den loop derzelfde maand. De bovenwindsche eilanden waren kort te voren reeds teruggekeerd tot het moederland, en vormden in het vervolg samen eene afzonderlijke kolonie.
De toenmalige toestand der eilanden is uitvoerig beschreven in de door de GouverneursGeneraal Kikkert en A. de Veer van St. Eustatius, St. Martijn en Saba daarover opgemaakte
rapporten aan de Nederlandsche Regeering, welke door dr. J. de Hullu zijn openbaar gemaakt 1). Verre van gunstig was die toestand in meer dan één opzicht. Reeds toen was,
als nu, de kolonie der benedenwindsche eilanden niet in staat hare kosten goed te maken;
aan St. Eustatius gelukte dit nog tot r830.
De r9de eeuw heeft in menig opzicht groote veranderingen gebracht. De geschiedenis van
Curaçao is dan economische en staatkundige geschiedenis geworden; van oorlogen, aanvallen en brandschattingen is geen sprake meer.
De beide eilanden-koloniën vormden van r8r8-r845 één -geheel met Suriname, waarbij
de niet-verwezenlijkte bedoeling voorzat, dat de overschotten van Suriname de tekorten
1) "Curaçao in 1917" in Bijdr. t. d. taal-, land- en volkenkunde van N. I., Sste reeks 111, blz. 563 e.v.
St. Martin en Saba omstreeks ISIS" in de Indische Gids 1916, "St. Eustatius in ISI9" in Bijdr.t.d.
taal-, land- en volkenkunde van N. I., 1913.

ç.TJ..~.Y.~.<?........ ............ ....... ............ ........ ...... ...... ...... ..........

.............................................

81

der eilanden zouden dekken. Sindsdien werd de tegenwoordige toestand in het leven
geroepen, de zes eilanden één kolonie, genoemd naar het hoofdeiland. Het Regeeringsreglement van 1865, tot nu toe geldend, regelde de nieuwe indeeling.
1 Juli 1863 werd de slavernij in de geheele kolonie afgeschaft.
Hoewel aan den landbouw veel is ten koste gelegd, vooral onder Gouverneur R. F. baron
Van Raders (1836-1842), heeft de economische toestand van het eiland Curaçao zich toch
in hoofdzaak ontwikkeld op het gebied van den handel. De doorvoerhandel naar Venezuela,
Maracaibo, en van Venezolaansche producten naar Noord-Amerika en Europa heeft Curaçao
voor een belangrijk deel tot zich weten te trekken. Bekend is de prachtige haven,
die in de St: Annabaai en in het Schottegat ligplaats bieden kan aan een groot
aantal schepen. Als kolenstation neemt Curaçao
eene belangrijke plaats
in. Sedert 1915 heeft de
Curaçaosche Petroleummaatschappij er eene raffinaderij gebouwd, die
de uit Venezuela aangevoerde ruwe olie verwerkt.
Bonaire is, nadat het in
1863 àls gouvernementsplantage had opgehouden
te bestaan, in beteekenis
niet vooruitgegaan.
A r u b a daarentegen
INGANG ST. ANNABAAI, CURAÇAO
heeft eenige jaren van
groote welvaart gekend, die echter eerst in het einde van de vorige eeuw vallen. De
ontdekking van phosphaat, kort nadat de ontginning van Klein-Curaçao zulke verrassende
gevolgen had gehad, heeft niet alleen Aruba gouden jaren doen beleven, maar gedurende
een tiental jaren de sedert 1848 bestaan hebbende wanverhouding tusschen uitgaven en
inkomsten der geheele kolonie gekeerd.
Voor Aruba is deze tijd waarschijnlijk onherroepelijk voorbij, 'op Curaçao is in 1913
de phosphaatuitvoer, die van 1876-1895 den belanghebbenden zoo groote en der koloniale
kas zoo veel matiger winsten bracht, hervat.
De bovenwindsche eilanden hebben niet veel geschiedenis gemaakt. De economische
toestand is ook daar weinig gunstig. Katoen en sisal worden met gouvernementssteun verbouwd; eene poging om de St. Martijnsche zoutindustrie er boven op te helpen heeft niet
het gewenschte gevolg gehad. De Sabanen hebben zich tot zeevaarders ontwikkeld. Het zijn
vooral de tekorten der bóvenwindsche eilanden, die de geheele kolonie nog steeds een
schadepost in geldelijk opûcht voor het moederland doen zijn; de ontwikkeling van het
hoofdeiland vertoont onmiskenbare teekenen van vooruitgang.
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Van de oorspronkelijke bewoners der eilanden zijn er geen meer over. Op Aruba heeft
men tot het einde der vorige eeuw nog wel gemeend zuivere Indianen-afstammelingen
te kunnen aanwijzen, maar het hiervoor aangevoerde bewijsmateriaal was niet heel sterk.
De nakomelingen der slaven met die der kolonisten, onder welke een belangrijk aantal
Joden, o.a. na het verlies van Brazilië hierheen gekomen, vormen de kern der blijvende
bevolking. De geboren Hollanders en van naburige landen overgekomenen zijn grootendeels eene vlottende bevolking. Op de bovenwindsche eilanden zijn de bewoners meerendeels van Engelschen oorsprong.
De sterkte der gekleurde bevolking zal op de benedenwindsche eilanden niet belangrijk
verschillen van die der als Roomsch-Katholiek te boek staande bewoners n.l. ongeveer
ruim 45000 op de nog geen 50000.
Het ras der kolonisten is taai gebleken. Hamelberg heeft de trouwboeken der Gereformeerde
gemeente op Curaçao van I7I4-I722 openbaar gemaakt in het Vijfde jaarlijksche verslag
van het "Geschied-, taal-, land- en volkenkundig genootschap" te Willemstad, en men vindt
daarin verscheidene namen van Hollanders, wier nakomelingen nog in de kolonie leven,
als: Van der Dijs, Pietersz, Van Uijtregt, Evertsz. Onder de Israëlieten treft men nog aan
de families Cardoze, Henriquez, Coutinho, Marchena, die behooren tot de oudste geslachten, die kort na de inbezitneming van Curaçao zich daar gevestigd hebben.
Er zijn er, die zeggen, dat de kolonie ook uiterlijk een Hollandsch karakter bij uitnemendheid heeft, en dat dit aanstonds opvalt, wanneer men de haven van Willemstad binnenstoomt. Het is ontegenzeggelijk waar, dat Curaçao een gansch anderen indruk maakt dan
Suriname, en dat de havenaanleg een handelsstad doet vermoeden, maar een Hollandschen
indruk heb ik noch bij eersten oogopslag noch bij nadere kennismaking ook niet van Willemstad gekregen. In den huizenbouw en stratenaanleg heb ik zelden iets gezien, dat aan Holland
doet denken, en men hoort geen Hollandsch spreken bij den weg; alleen de scheepsvlaggen
en die van enkele openbare plaatsen maken het duidelijk, dat men N ederlandsch grondgebied betreedt, en de schipbrug kan met eenigen goeden wil vergeleken worden met wat
wij in ons land daarvan zien.
Curaçao maakt een eigen en een aardigen indruk. Het heuvelachtige terrein doet in de
hoogte hier en daar de mooie groote huizen als eenlingen goed uitkomen, terwijl in de
laagte de witgerande daken der huisjes, naast elkaar gezet als Neurenbergsch speelgoed,
gelijk eens opgemerkt is, vóór alles een helderen indruk maken, die bij nadere kennismaking niet altijd bevestigd wordt.
Wanneer men de geschiedenis der kolonie bestudeert, blijkt onmiskenbaar, dat Nederland
op taalgebied heeft ingeboet. Het Papiementsch, vroeger de taal der slaven, die deze onderling spraken en die met hen gesproken werd, heeft van onderop het N ederlandsch verdrongen, ook in families, die van ouder tot ouder van Hollandschen oorsprong zijn, zoodat
het thans tot "landstaal" geworden is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in het algemeen is het Nederlandsch slechts de taal der vlottende Hollandsche bevolking, en verder
de officieele schrijf- en spreektaal. Zelfs dit laatste nog niet in alle opzichten. In de openbare
terechtzittingen wordt Papiementsch gesproken, tenzij de rechter of een der rechters die
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taal niet machtig is, in welk geval de bijstand van een tolk niet kan gemist worden. Zelfs
kwam het onlangs voor, dat een ingezetene zich tot den kolonialen Raad wendde met een
verzoekschrift in de Engelsche taal, wat misschien wettelijk geool;'loofd mag heeten, maar
niet bepaald getuigt van waardeering voor de nationaliteit van het land, waar men woning
en werk gevonden .heeft.
Op de scholen is thans het N ederlandsch voertaal bij het onderwijs. In verband hiermee
heeft de Koloniale Raad
zich kort geleden uitgesproken tegen afschaffing
van het voorbereidend
onderwijs. Het is echter
de vraag, of,' als het
Nederlandsch onderwijs
. slechts onvoldoenden
steun vindt in de omgangstaal, hierdoor het voor
de Hollandsche taal verloren gegane gebied kan
worden herwonnen en
nieuw terrein veroverd.
Op de bovenwindsche
eilanden is de toestand
nog heel wat erger. Daar
is Engelsch eigenlijk de
eenige taal, ook de officieele. Het Engelsch is
voertaal bij het onderwijs,
de taal van den Raad van
ST. MARTIJN
politie, van den ommegaanden rechter, in de kerken. Vooral· is dit eigenaardig op Sint-Martijn, waar op het
Fransch gedeelte, dat toch in hoofdzaak de wisselvalligheden van ons deel gevolgd heeft,
het Fransch eene plaats heeft weten te behouden.
De in I904 opgerichte groep van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft in de kolonie
vooral op taalgebied eene belangrijke en mooie taak.
In het algemeen kan men zeggen, dat de band met Nederland in de kolonie wordt gewaardeerd, al zijn er in de laatste jaren wel eens stemmen vernomen, die een wanklank deden
hooren, of tot waarschuwing dienden.
Een St. Martijnsche landraad nog wel achtte het eenige jaren geleden oorbaar den president
der Vereenigde Staten van Amerika te hulp te roepen, en in den Kolonialen Raad wees nog
in. I919 een der leden op het gevaar, dat dreigde van eene strooming ten gunste van denzelfden staat.
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Wel teekenend is het, dat op hetzelfde eiland, waar men Wilsons hulp had ingeroepen,
eenige jaren later een beweging ontstond, wel "los-van-Curaçao" maar ten gunste eener
nauwere verbinding me~ het moederland.
De waardeering voor het moederland berust niet op dankbaarheid voor de groote sommen,
aan de kolonie ten koste gelegd. Integendeel, in toonaangevende kringen en in het "vertegenwoordigend lichaam" der kolonie, zooals sommigen ten onrechte den uit door de Koningin
benoemde leden samengestelden Kolonialen Raad noemen, werden voortdurend klachten
vernomen over de groote sommen, die het moederland de kolonie dwingt uit te geven voor
dingen, die men daar niet of niet op zoo grooten voet wenscht. Men ziet daarin een belemmering op den weg naar autonomie, die men begeert, maar velen niet voor verwezenlijking
vatbaar achten, zoolang de kolonie geldelijk blijft van Nederland.
De uitvoering der nieuwe grondwettelijke bepalingen zal vermoedelijk voor langen tijd
beslissen, in hoeverre en op welke wijze het ook Curaçao in beginsel toegedachte zelfbestuur,
waarvan de beteekenis niet licht overschat kan worden, inderdaad zal worden toegekend.

Dordrecht 5 Februari I923.
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VIJF-EN-TWINTIG JAAR HOLLANDSCH.
VLAAMSCH LEVEN IN NOORD-AMERIKA
DOOR
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Ii~ E ondernemingsgeest, die de Hollanders op het einde der zestiende en in het

begin der zeventiende eeuw ver over zee naar vreemde landen lokte en
• Hollands invloed op alle deelen der aarde vestigde, is ook de drijfveer voor de
I""~""~ vest~ging en koloniseeri?g van Nieuw-N~dèrland .. geweest. Terecht :egt
......,..~ .Adnaen van der Donck m den eersten volzm van ZIJn "Vertoogh van NIeuNederland" betreffende dezen ondernemingsgeest van ons volk: "Onder alle yverighe
volcken ter weerelt om uytheemsche landen, vaerwateren ende handelinghen op te soecken,
sullen degeenen, die den naem van de Nederlanders voeren, heel licht haer plaets onder de
voornaemste moghen houd~n, ghelijck dit genoechsaem bekent is aen alle degeene, die den
drempel der geschiedenissen eenichsints begroet hebben" 1). Vóór de Nederlanders de
Nieuwe Wereld betraden, hadden reeds andere zeevaarders, na Columbus in 1492, deze
kusten bezocht: de Italianen Johannes en Sebastiaan Cabot, de Florentijn Giovanni de
Verrazano, de Portugees Estevan Gomez. De Hollanders kwamen hier voor het eerst in
1598 en stichtten ook in volgende jaren kleine handelsposten, waar zij de huiden, die de
Indianen aanbrachten, inkochten en verscheepten. Eerst in 1609 kan met de komst van
Henry Hudson op zijn schip "de halve Maen" geacht worden, dat de streken, waar thans
New Vork ligt, meer bekendheid hebben gekregen, want bij zijne terugkomst· wekte
de mededeeling van zijn ervaringen groote belangstelling 2). Particulieren gingen op eigen
risico met hunne schepen uit. Adriaen Block, wiens vaartuig "De Tijger" in het jaar 1614
in Nieuw-Nederland verbrandde, bouwde daar een ander "De Onrust". Jan Cornelisz.
May maakte tusschen de jaren 16IO-1612 een reis naar de IJszee en de Amerikaansche
kust. Nadat eenige koopliedtln uit Amsterdam en Hoorn in 16I4 voor den tijd van 4 jaar
verlof hadden gekregen een vêreeniging te stichten ten einde handel te drijven op Amerika,
welke na beëindiging van den termijn echter niet werd vernieuwd, werd 3 Juni 1621 de
West-Indische Compagnie opgericht. Een voorloopige nederzetting ontstond, toen het
schip "Nieu Nederland!" in Mei 1624 eenigeWaalsche huisgezinnen, uit ons land afkomstig,
naar de nieuwe wereld overbracht, welk feit in 1924 zal worden herdacht, waarvoor zich de
"Huguenot Walloon Tercentenary Commis sion" heeft gevormd. Uit het oog zal echter
niet mogen worden verloren, dat er, blijkens eene mededeeling van Bastiaen Jansz. Krol,
zich in datzelfde jaar 1624 "in de Virginiis" ook reeds eenige Nederlandsche huisgezinnen
bevonden, waarvan sommige vrouwen op het punt stonden weder moeder te worden en die
naar de overkomst van een preqikant uitzagen, om den doop te kunnen bedienen. Over
het algemeen gevoelt men in Amerika echter het meest voor een herdenking van
de stichting van New Vork in 1926, immers in 1626 kwam Pieter Minuit als gouverneur
..

• •
••

1) Vertoogh van Nieu-Neder-Land weg hens de Ghelegentheydt, Vruchtbaerheydt, en Soberen Staet desselfs.

's-Graven-Hage, 165°'
2) Deze gebeurtenis is in 1909 bij gelegenheid van de Hudson-Fulton-feesten in Amerika herdacht.
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naar deze gewesten en kocht het eiland Manhattan, het tegenwoordige New Vork,
van de Indianen voor ruilwaren tot een waarde van 60 gulden, wanneer men· eerst
van eene wezenlijke nederzetting zou kunnen spreken. Krijn Frederichs bouwde
daar een fort, dat den naam kreeg "Nieuw Amsterdam"; binnen in het fort werd een molen
gebouwd en boven in dien molen een kerk ingericht, waar de eerste predikant Jonas Michaëlius, die in 1628 naar Nieuw-Nederland kwam, de godsdienstoefening leidde; vóór dien tijd
had Bastiaen Jansz. Krol als ûekentrooster het geestelijk leven der kolonisten verzorgd 1).
Langzamerhand werden ook elders in de nieuwe wereld Nederlandsche koloniën gevormd.
Het fort Oranje, het tegenwoordige Albany, werd gesticht en daarbij werd in 1630 de
kolonie Rensselaerswijck uitgelegd. Aan de Noord:"Rivier (Hudson River), halverwege
fort Oranje en Nieuw-Amsterdam kwam Esopus (het tegenwoordige Kingston) tot stand,
. en in de omgeving van Nieuw-Amsterdam en op het Lange Eiland verrezen allerlei dorpen.
Aan de Zuid-Rivier (Delaware River) stichtte de stad Amsterdam in 1656 de kolonie
N ieuwer-Amstel.
Dit gebied nu, dat zich van kaap Cod in het noord-oosten tot de Zuid-Rivier uitstrekte,
zoo ongeveer tusschen 38° en 42° noorderbreedte, werd, gelijk wij reeds opmerkten, NieuwNederland genoemd. Wij vinden dien naam voor het eerst gedrukt in een boek van Hugo
de Groot, in ûjn: "Bewijs van den waren godsdienst", uitgegeven in I 622. In eenige regels
van dit gedicht handelt hij over America "twelck door Columboos soecken geluckigh is
ontdeckt" en vervolgt dan:
Waervan een schoon Landouw met Florida belend,
Werd met den soeten naem van Nederland bekend.

De kolonie ontwikkelde zich zeer voorspoedig tot 1664, in welk jaar de oneenigheden
met de Engelschen begonnen, welke eindigden met de verovering van Nieuw-Amsterdam,
dat nu voortaan New Vork genoemd werd. In de herinnering van het Amerikaansche volk
is het leven en bedrijf dier eerste Hollanders op Manhattan omringd gebleven met een sfeer
van romantiek.
Wanneer wij nu van Hollanders in Amerika spreken, en dit dan in den breedsten ûn van
het woord genomen, dan moeten wij duidelijk tweeërlei groepen onderscheiden. In de eer1?te
plaats hen, die van die Hollanders afstammen, die in de 17de eeuw Nieuw-Nederland
hebben gesticht en die thans meerendeels in New Vork en langs de Hudson River wonen,
en in de tweede plaats dezulken, die vooral in het midden en het laatst der vorige eeuw,
hetzij om godsdienstige of sociale redenen, naar Amerika ûjn getrokken, en die zich op het
platteland, vooral in het Westen, in Michigan, Wisconsin, Illinois en Iowa hebben gevestigd
en daar Nederlandsche kolonies hebben gesticht.
Het spreekt wel vanzelf, dat wij over de eersten hier slechts zeer kort zullen zijn. Deze
afstammelingen van Nederlanders, die in den tijd van de West-Indische Compagnie naar
1) L. Wittert van Hoogland,New York's Tercentenary 1626-1926, in: Holland and her Colonies, Sept. 1922,
P.2-7.Zieook:Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 Nov. 1922 Avondblad.-Zie voorts:A.Eekhof,Bastiaen
jansz. Krol, krankenbezoeker, kommies en kommandeur van Nieuw-Nederland, (1595-1645), 's-Gravenhagel91o, blz. XXIII, en A. Eekhof,DeHervormde Kerk in Noord-Amerika, (1624-1664), 's-Gravenhage
1913. In 2 deelen.
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Amerika zijn overgestoken, gaan trotsch op hunne afkomst. Zij hebben een vage en dikwijls
onjuiste voorstelling van Nederland en Nederlandsche ~eden en gewoonten, een oppervlakkige kennis van de Nederlandsche geschiedenis en kunst, zij spreken veelal geen woord
Hollandsch, of het moest zijn "Oranje boven" en "Eendracht maakt macht", omdat dit in
het wapenschild van de (Dutch) Reformed Church in America staat, een spreuk die hun
bij het uitspreken nog ve!e moeilijkheden baart. Maar met dat al verheerlijken zij Nederland
en zijn verleden, en mogen gaarne gewagen van het "land dat ontworsteld is aan de zee".
Wij kennen ze, die Amerikanen, die de archieven afzoeken naar Hollandsche voorouders,
die zich bij bepaalde feestelijkheden in Oranje tooien, klompen dragen, Goudsche pijpen
rooken, keuvelen over "koetjes in de klaver en paardjes in de haver", die, als zij naar Nederland zijn overgekomen, Marken en Volendam bezoeken, voor Hollandsche kleederdrachten
en windmolens in verrukking geraken, en die meenen in afstamming een hoofd boven hunne
medegenooten uit te steken, indien zij "van" voor hun naam schrijven; kortom, die er een
eer in stellen van Hollandsche afkomst te zijn, zooals de Nieuw-Englander gaarne zijn
stamboom tot de Pilgrim Fathers terugvoert.
Wat er nog uit den Hollandschen tijd te New Vork en omgeving over is - en dat is niet
veel - wordt zorgvuldig bewaard. Vooreerst zijn ~r namen van straten in New Vork, van
eilanden en plaatsen, uit den Hollandschen tijd of met Hollandschen klank. Staten-Island,
dicht bij New Vork gelegen, - steeds nog als "a" uitgesproken - ontving in l609 van
Hudson dien naam. In N ew York zijn N assau-street, Van Cortlandt-street en Bleecker-street
- nog steeds als Bleecker en niet als Bliecker uitgesproken. Het buitengoed van den gouverneur-generaal Petrus Stuyvesant, "de Groote Bouwerij" geheeten, gaf den naam aan
het tegenwoordige "The Bowery". Aan den oudsten Hollandschen tijd herinnert voorts
Maiden Láne, thans het centrum van de juwelierswinkels, eertijds ,,tt Maagden Paatjen"
geheeten, een land pad langs een riviertje, welks loop thans nog merkbaar is in de kromming
van de straat. Voorts is er Wall-street, het beurs kwartier, een naam ontleend aan den in
l653 onder Stuyvesant gebouwden wal, waarvan bij het afbreken in l699 nog gedeelten
zijn gebruikt voor den bouw ván het nieuwe stadhuis. Ook de Beaverstreet, waar tegenwoordig het Nederlandsch consulaat e.n de Ned. Kamer van Koophandel gevestigd zijn,
is van Hollandschen oorsprong, de direkte opvolgster van de Bevergracht. Yonkers en
Yonckers-Island ontleenen hun naam aan jonker Adriaen van der Donck, die in l650 op
den Paradegrond een huis bouwde. Ook onder de later in grooter New Vork opgenomen
stadsdeel en komen nog eenige Hollandsche namen voor. Brooklyn is het in l636 gestichte
Breukelen; Haerlem is naar de bekende stad in ons vaderland genoemd. Verder vinden
wij nog Flushing, het in l645-l646 gestichte Vlissingen, en Hempstead het oude Heemstede. Ook hebben straten en dorpen hun ouden naam verloren: Schreyershoek, de Heerestraat, de Stadhuislaan, de Heeregracht, de Hooghstraat, de Slijcksteeg, alle eertijds in
Nieuw-Amsterdam en New Vork; voorts: Rustdorp, dat Jamaica werd en Middelburg
dat New Town heet. Niet alle Hollandsch klinkende namen zijn van Hollandschen oorsprong:
zoo is Wil1iamsburg genoemd naar een U. S. A. capt3.in Williams en Governors !sland
draagt dien naam sinds l6g8 naar de Enge1sche gouverneurs (vroeger Nooteneiland).
De naam Hoboken, een voorstad van New Vork, blijkt te zijn afgeleid van het Indiaansche
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woord Hopoghan. Hopoghan Hacking wil zeggen het land van de tabakspijp; vandaar
kregen de Indianen den steen waaruit zij hunne pijpen vervaardigden. Op den hoek
van Nassaustreet en Johnstreet, dicht bij "Ye Olde Dutch Shop House" kon men in 1912
op den Zaterdag-middag, op straat, midden in New Vork, nog Hollandsch hooren spreken.
Diamantbewerkers vertelden dan elkander lief en leed in hunne moedertaal1).Behalve dit, en
eenige namen ook van personen, is er weinig meer in N ew York en omgeving - uitgenomen
in de musea en bibliotheken - dat aan den oud-Hollandschen tijd herinnert. Waar eertijds
de huizen van de Compagnie stonden, verrijzen thans de "skyscrapers", die nog wel zoo
goed zijn om in een donker hoekje van den buitenmuur een bronzen tablet te dulden, waarop
vermeld staat wat men op die plaats eertijds· vinden kon. Op de plaats waar eens het fort
Amsterdam stond, dat in 1790 werd afgebroken, ziet men tegenwoordig het "Custom House".
Uit dien kolonialen tijd komt geen beeld sterker tot ons dan dat van Petrus Stuyvesant,
die van 1647 tot de overgave aan Engeland in 1664, directeur-generaal van Nieuw-Nederland is geweest. Deze ietwat stijfhoofdige man, moeilijk in den omgang, heerschzuchtig
van nature, maar "een reghte lyffhebber ende patriot deser provincie", heeft vooral door
Washington Irving's "Knickerbocker's New York" groote vermaardheid gekregen. Dat
een stuk van den stam van den pereboqm, dien Stuyvesant uit Holland zou hebben meegebracht en geplant op den hoek van Thirteenth Street and Third Avenue, nog op het stadhuis te New Vork wordt bewaard, weet ieder kind in New Vork te verhalen, en gaarne wijst
men u: St. Mark's Episcopal Church in the Bowery, waar eenmaal een kapel stond door
Stuyvesant op zijne Bouwerij opgericht, waarin thans het graf van hem is te vinden, benevens
gedenkramen geschonken door "theDaughters of Holland Dames". Een borstbeeld van Stuyvesant, in opdracht der N ederlandsche regeering vervaardigd door Toon Dupuis en aan de stad
New Vork aangeboden, is op St. Nicolaasdag van het jaar 1915 plechtiglijk in bovengenoemde
kerk onthuld. Bij deze gelegenheid hield onze toenmalige gezant ridder Van Rappard aan het
noenmaal eene rede, waarin hij o.a. er aan herinnerde wat de universiteit te Leiden voor de
eerste Hollanders in Amerika heeft beteekend.Adriaen van der Donck, de eerste N ewYorksche
advocaat, Hans Kierstede, de eerste N ew Yorksche dokter en Jonas Michaëlius, de eerste New
Yorksche predikant, hadden te Leiden gestudeerd. Onder de toehoorders waren verscheidene
met namen van echt-Hollandschen klank, thans behoorende tot de eerste familiën van New
Vork: Roosevelt, Suydam, Stuyvesant Fish, Stuyvesant Pillot, Van Buren, Van Cortlandt,
Schuyler van Rensselaer, Guy van Amringe, Van Duzer, Beekman, Gansevoort Sanford
en anderen 2). Nog altijd worden door Nederlanders en afstammelingen van Nederlanders
St. Nicolaasdiensten in deze kerk gehouden. Zoo nog 3 December 1922 bij welke gelegenheid het Wilhelmus en liederen van Valerius werden gezongen, een redevoering werd
gehouden o.a. door den toenmaligen consul-generaal te New Vork, Dr. D. H. Andreae,
en door den heer Neil van Aken, redakteur van "Holland and her Colonies", het maandblad
van de Ned. Kamet van Koophandel te N ew York, die sprak over Stu yvesanten Roosevelt 3).
Neerlandia, 1912 bIt. 38, 64; I~I I, blz. 40; Frank Bergen Kelley, Historical Guide to the City of New
York, New Vork 1909.
2) Neerlandia, 1915 blz. 205 (afbeelding borstbeeld aldaar); 1916, blz. 40, 41.
3) Een uitvoerig verslag, met portret van Stuyvesant en foto van de kerk, in het Decembernummer van
"Holland and h~r Colonies" Vol. 2, No. 9.
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Verscheidene vereenigingen zijn mettertijd opgericht, om de herinnering aan het koloniale
tijdperk levendig te houden en den band met Nederland te versterken. In het jaar l885
werd de "Holland Society of New York" gesticht; tot lid dezer vereeniging kan niemand
worden benoemd: "unless he be of full age, of respectable standing in society, of good
moral character, and the descendant in the direct male line of a Dutchman, who was a
native or resident of New York or of the American colonies prior to the year l675". Deze
vereeniging beweegt zich op historisch, doch vooral ook op genealogisch terrein; geeft
jaarlijks een prachtig uitgevoerd "Yearbook" uit, terwijl de maaltijd, met een "Hollandsch
menu", een van de aantrekkelijkheden van den herdenkingsdag is. Voorts is er de "St. Nicholas
Society", opgericht in l835. Voeg hier nu nog bij de "Knickerbocker Society", de "Netherlands-America Foundation", - die samenwerkt met de onlangs in ons land opgerichte
"Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie" (secr.: Prof. Dr. W. Martin), welke heeft twee
commissiën voor Wetenschappen en Kunst - , de "Society of the Holland Colonial Dames"
ende vereenigingen, die uitgaan vap. de "Reformed Church in America tt , en men krijgt
eenigszins een indruk van wat er gedaan wordt, om de herinnering aan de "Dutchtt levendig
te houden en de liefde voor Neerland's verleden en heden aan te kweeken.
De "Dutchmantt en de "Dutchtt - ziedaar twee woorden, die men voor den Nederlander
in Amerika toch niet gaarne gebruikt ziet. En waarom niet? De oppervlakkige Engelsche
kolonisten onderscheidden niet zoo nauwkeurig; zij noemden "Dutchman" onverschillig
of men uit Duitschland of uit Nederland kwam, vandaar: Pennsylvania Dutch (Duitschers
uit de Paltz, die zich in Pennsylvania gevestigd hebben) en Mohawk Dutch. Later echter,
toen zich meer Duitschers van goeden doen in Amerika gingen vestigen, wilden zij zich
onderscheiden zien van de Nederlanders, die er niet zoo goed aan toe waren, en lieten zij
zich "Germans" noemen; de Nederlanders waren dan de "Dutch". En thans doet de
N ederlandsche immigrant er wel aan - het is reeds eenige jaren zoo - om te zeggen
dat hij "Hollander •• is, en niet "Dutchman", aangezien "Dutch tt veelal in Amerika verward
wo.rdt met "Duitsch tt • Hierbij komt nog, dank zij de Engelsche karikatuur-voorstelling,
dat het woord "Dutchtt in Amerika steeds een minachtende bijbeteekenis heeft. Men spreekt
van: the drunken Dutch; a Dutch bargain ·(een koop gedaan onder invloed van sterken
drank); Dutch courage (jenever-moed, valsche moed); a Dutch treat (bijeenkomst waar
ieder zijn eigen gelag betaalt); a Dutch uncle (een norsch man); a funny Dutch look;
his face is Dutchly; double-Dutch (onsamenhangende wartaal). In Amerika noemt
men een spijker. waarmede men het broddelwerk van een timmerman of steenhouwer
moet verhelpen: a Dutchman; de kikvorsch is "the Dutch nightingale" en de Engelsche
schimpwijze: "In matters of commerce the fault of the Dutch - Is offering toa little and
asking toa much tt, is aan de Amerikanen overgedaan 1).
De Amerikaan leidt ons land dan ook gaarne bij zijne landgenooten in als "Holland".
Wij kennen allen het in populairen vorm geschreven boekje van Dr. William Elliot Griffis
"Brave little Holland", en de moeite en zorgen die dezelfde persoon zich
, gegeven heeft
om overal in ons land, waar men herinneringen vindt voor de Amerikanen van belang,
1) Neerlandia. 1905 blz. IJ-18. 212; 1910 blz. 261; 1918 blz. 142.
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gedenkplaten op te richten, namelijk in Utrecht, Nijkerk, Amsterdam, Leiden, ts-Gravenhage
en nog in andere plaatsen. Geen gedenkplaat, maar een olieverfportret van George
Washington, den eersten president van Amerika, heeft de Zaansche koopman Claas Taan
gekregen, voor m~ed, beleid en trouw in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog betoond. De
Nederlanders toch hebben Amerika in dien krijg dapper bijgestaan en de Amerikaansche
vlag is door hen het eerst begroet den 16den November 1776, en wel op het eiland
St. Eustatius; toen de Amerikaansche brik "Andrew
Doria tt daar voor de ree de kwam. In dezen oorlogstijd
werd een levendige sluik-handel in wapentuig gedreven
en in de molens van de Zaan vooral werd buskruit
voor Amerika aangemaakt l ). Een van de kooplieden te
Zaandam, met name Claas Taan, die op Baltimore
handel dreef in tabak, wist met eenige schepen door de
Engelsche blokkade heen te breken, ten einde de
inwoners van Baltimore van de noodige levensmiddelen
te voorzien. Als belooning voor deze daad ontving Claas
Taan omstreeks 1793 van George Washington diens in
olieverf geschilderd portret, waarbij een eigenhandig
schrijven door Washington was gevoegd. Dit portret
is jarenlang in het bezit van de familie van Taan geweest,
en wij hebben het genoegen hierbij een reproductie
ervan te kunnen geven. Het eigenhandig schrijven
van Washington is verloren gegaan 2).
Hoe enthousiast hij moge zijn, toch is het dikwijls
GEORGE WASHINGTON
1) Zie hierover: F. W. van Wijk, De Republiek en Amerika 1776 tot 1782, Leiden 1921, blz. 3-4,25-31.
2) Eenige Amerikanen, leden van de Holland Society te New York, die inx888 ~n bezoek brachten bij
den bekenden tabaksmakelaar Pieter de Vries Sr. te Arnhem, een afstammeling van Claas Taan, bezichtigden in diens huis het genoemde portret van George Washington, dat hij aan Claas Taan had geschonken.
Het portret draagt den naam van den schilder: C. Polk, 1793, een kunstenaar van wien nog eenige andere
portretten van George Washington bekend zijn. Pieter de Vries Sr. (geb. te Zaandam 1810) was de zoon
van Claas de Vries (geb. te Zaandam 1784, overl. aldaar 1839), die weer de zoon was van Cornelis de
Vries (geb. te Zaandam 1758, overl. aldaar 1831) en Grietje Taan (geb. 1758 en overl. te Zaandam 1828).
Grietje Taan nu was de dochter van Claas Taan, die, zooals is opgemerkt, handel dreef op Baltimore in
tabak, en wiens kleinzoon Claas de Vries in 1820 nog twintigduizend gulden ontving, toen de tabaksaffaire
te Baltimore geliquideerd werd. Claas Taan stierf zelf in 180!. Uit de briefwisseling met de heeren P. ten.
Cate de Vries, consul te Dresden en Mr. P. Tideman te Bloemendaal, die ik voor hunne bereidwilligheid
mij inlichtingen te verschaffen, vriendelijk dankzeg, is mij voorts nog gebleken, dat Mevrouw Wed. Dikker,
kleindochter van Cornelis de Vries en Grietje Taan, bij notariëele acte van 21 April 1876 te Zaandam
verleden, verklaard heeft, dat in hare familie steeds een mondelinge overlevering is geweest, dat dit portret
door president Washington aan Taan is geschonken. Ook vind ik vermeld, dat het portret gevat wasin
een eenvoudige houten lijst, waaromheen de heer Pieter de Vries, naar aanwijzing van den consul-generaal
van Amerika, den heer Muller te Amsterdam, omstreeks 1876 een andere houten lijst heeft laten maken.
Ook Mr. James Birnie, gezant van de Vereenigde Staten te 's-Oravenhage heeft het portret in 1876 gezien.
De heer Pieter de Vries wilde nooit toestaan dat een afbeelding van het portret gemaakt werd, met eene
uitzondering, te weten voor de Holland Society te New York, in wier "Yearbook, 1888-1889" men het
dan ook gereproduceerd kan vinden, en waaraan het hier gebodene is ontleend. De erfgenamen van den
heer Pieter de Vries hebben het na 1888 verkocht, doch waar het zich thans bevindt, ben ik niet te weten
kunnen komen. Zie ook Neerlandia, 1908, blz. 35.
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met de kennis van den Amerikaan over Holland niet bijster goed gesteld. Een geestig artikel
hierover, waarin de schrijver intusschen veel over ons land mededeelt, heeft Edward Bok
gegeven onder den titel: "Well, I did n't know that 1" in "The Atlantic Monthly" 1). Hij
vertelt daarin zoo losjes weg wat Amerika aan Nederland te danken heeft. Bok wijst op
het openbare-school systeem, de vrijheid van drukpers, de instelling van het notariaat als
dingen, die Amerika aan Holland te danken heeft. De "Dec1aration of Independance" zou
de Nederlandsche tot voorbeeld hebben gehad; Thomas Hooker, destichtervanConnecticut,
en Roger Williams, de stichter van Rhode Island, zouden, volge;::s Bok, lang in Nederland
hebben vertoefd, terwijl William Penn een hollandsche moeder zou hebben gehad. Zoo
zingen de Amerikanen een loflied op Nederland, zijn historie en zijn kunst, zijn zeehelden en
staatslieden, en boven alles uit wappert de Oranje-vaan.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft al de jaren van zijn bestaan terecht van deze
uitingen nota genomen en daaraan door zijn orgaan nog meer bekendheid gegeven. Het
moedigt alles aan wat maar gedaan kan worden om den band tusschen de beide landen aan
te snoeren. Indertijd maakte de afdeeling "Nieuw Nederland" een voorschrift, dat alleen
die Nederlandsch spreekt als lid kon worden toegelaten. Nu is in I922 door het Verbond
wel gpedgekeurd de door de afdeeling nieuw ontworpen bepaling, dat personen, die geen
N ederlandsch spreken, doch de Afdeeling willen steunen, als begunstiger kunnen worden
toegelaten; echter is de opmerking erbij gevoegd, dat de Verbondsstatuten vermelden, dat
"ieder die het wenscht te steunen" als lid kan worden toegelaten. Het Verbond wenscht dus,
dat de deur in Amerika nog wijder zal worden opengezet 2).
Maar gelijk van zelf spreekt gaat aan ons Verbond de handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal en letterkunde in Noord-Amerika bovenal ter harte, instemming
betuigend van heeler harte met het woord van Matthijs de Vries: "Een natie, die hare taal
niet in eere houdt, verloochent haren volksaard, verspeelt haren invloed en is den ondergang
nabij" 3).
Het Algemeen NederEmdsch Verbond vindt dus een ruim arbeidsveld onder die tweede
groep van Nederlanders, ,namelijk onder hen, die de Nederlandsche taal nog kunnen lezen,
spreken en verstaan, en het wil vooral ook bij hunne kinderen de liefde voor die taal opwekken én leiden. Vooral dus ook met betrekking tot de Nederlandsche en Vlaamsche
koloniën in Amerika heeft het Verbond eene roeping te vervullen. De allereerste vraag, die
nu dient beantwoord te worden is deze: hoe groot is het getal Nederlanders en Vlamingen in Noord-Amerika, en waar vindt men tegenwoordig de Nederlandsche en Vlaamsche nederzettingen?
In de vijfentwintig jaargangen van "N eerlandia tt , die ik heb nagezocht, heb ik veel materiaal
gevonden, dat mij van dienst kon zijn om een inzicht te krijgen in den arbeid van het Verbond
in Amerika, berichten, die ik met gegevens van elders heb aangevuld. Als de vraag besproken
is waar de nederzettingen der Hollanders zich bevinden, dan willen wij in de tweede plaats
1) The Atlantic Monthly, Oct. 1922, p. 480-489.
2) Neerlandia, 192:! blz. IO:!.
3) In de "Inleiding tot het Woordenboek ,der Nederlandsche Taal," blz. LXXXVIII.
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nagaan, welke de geschiedenis en ontwikkeling van het A. N. V. in Amerika is geweest en
hoe het heeft bijgedragen tot verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen stam, door de handhaving en verbFeiding van de Nederlandsche taal,
door het beter bekend doen worden van de Nederlandsche geschiedenis, letterkunde en
kunst, door het vormen van een band tusschen personen, die tot een en denzelfden stam
behooren. Eerst handelen wij dan over de Hollanders, daarna over de Vlamingen. Het zal ons
dan tevens duidelijk worden van hoe groote beteekenis het A.N.V. voor Amerika is geweest,
hetzij door de dingen, die het zelf op touw heeft gezet, of door die, welke het heeft gesteünd
en bevorderd.
Wanneer wij dus nu allereerst de vraag moeten beantwoorden hoe groot het getal is van
geboren Nederlanders, die thans in Amerika wonen, en hoeveel Nederlanders in den loop der
laatste jaren naar Amerika zijn geëmigreerd, dan is deze taak niet gemakkelijk. Vooreerst al
omdat eerst sedert het jaar 1820 officiëele gegevens zijn verzameld, maar dan ook omdat
velen zich niet hebben gemeld, of onder een anderen volksaard zijn ingeschreven. Met de
getallen zal men dus voorzichtig moeten zijn. Volgens de volkstelling van IgIO woonden er
in het geheel II9.377 geboren Nederlanders in Amerika, waarvan in Michigan: 33.400; in
Illinois: 14-400; in New Jersey: 12.700; in New Vork: 12.600; in Iowa: 11.300; in Wisconsin:
7300; in Minnesota: 3500; in South Dakota 2600; in Washington 2IOO; in Californië: 2300;
in Ohio: 2200; in Indiana: 2100; in Utah 1400; in Pennsylvania 1200 en in andere staten
kleinere getallen, terwijl in sommige (Arizona, Florida, Georgia, Maine, Mississippi, Nevada,
New Hampshire, New Mexico, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Vermont,
Wyoming) geen noemenswaard aantal voorkomt. Tientallen jaren geleden waren er veel
minder. In 1850 waren er g848 geboren Nederlanders; in 1860: 28.281; in 1870: 46.842; in
1880: 58.ogo; in I8go: 81.828; in IgOO: I04.93I; in IgIO: II9.377, terwijl het getal thans geschat wordt op 131.262. Dus ruim honderd dertig duizend geQoren Nederlanders wonen in
Amerika. Het aantal Nederlanders, dat in dë laatste zeventig jaren naar Amerika is overgestoken, benevens dat hunner afstammelingen, werd in IgII op meer dan 325.000 geschat 1).
Nu echter de vraag, waar hebben deze Nederlanders koloniën gesticht? De meesten
wonen in Michigan. Het getal Nederlanders in de stad Grand Rapids wordt op 30 à 40
duizend geschat. Dan komt de groote kolonie "Holland" met de verschillende dorpen
(Friesland, Zeeland, Overissel, de Graafschap, Zutphen enz.); voorts de steden Detroit,
Muskegon en Kalamazoo, alle in Michigan gelegen. Ten Zuid-Westen van Michigan vinden
wij den staat Illinois. Daar ligt de stad Chicago met de voorstad Roseland, waar het getal
Nederlanders in IgIg op 21000 werd geschat. Ook Fulton in Illinois heeft een Hollandsche
kolonie. Nog meer ten Westen in den staat Iowa hebben wij Sioux County, Pella, Sheldon
en Boyden. Ook de staat Wisconsin heeft Nederlandsche neerzettingen in Milwaukee,
Cedar Grove, Sheboygan, Alto, Little Chute en De Père.
1) Deze gegevens zijn ontleend aan de mededeelingen van A. Oosterheerdt (Neerlandia, 1914 blz. 16)
en het belangrijke artikel van prof. A. v. C. P. Huizinga "Statistiek betreffende Nederl. Landverhuizing
naar Amerika (Neerlandia, 1909 blz. 80, 81). Oosterheerdt komt voor 1900 tot een getal van 94.922;
Huizinga tot: 104.931; dit zit hem in verschil van opgave voor Illinois: Oosterheerdt: 11.916; Huizinga,
21.916. Joseph H. Doherty, Holland Immigrants in the United States, in: Holland and her Colonies,
August 1921, p. 19; Neerlandia, 191 I blz. 183.
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In het Oosten van Noord-Amerika vindt men min of meer sterke kolonies in New Vork
en Hoboken, vooral ook in Paters on en Passaïc, beide niet ver van New Vork gelegen, in
West-Sayville op Long Island. Dan in Rochester en County Wayne, ook in de stad Cleveland. In Nieuw-Engeland, in den staat Massachusetts, vindt men de Hollandsche kolonie
Whitinsville.
Verder zag ik nederzettingen vermeld in Kansas City (Kansas), in Friesland en Butler
(Minnesota), in Harrison (South Dakota), in Firth Pella, Adams en Holland (Nebraska),
in San Francisco, Lynden en Sonora (Californië), in Seattle, Whitbay-Island, Whatcorn
County, Yakima County (Washington), in Amsterdam (Texas), in Basic City (Virginia)
in Philadelphia (Pennsylvania), terwijl het heel waarschijnlijk is dat zich elders ook nog wel
kolonies zullen bevinden.
De Nederlandsche nederzettingen in het Westen, in Michigan en lowa, zijn voor het
meerendeel gesticht door mannen en vrouwen, die in de jaren 1846, 1847 en 1848 Nederland,
. om des geloofs wil, verlieten. Zij, de "Afgescheidenen", werden in Nederland vervolgd
en gingen voor een deel onder ds. Van Raalte naar Amerika, waar zij "Holland" stichtten
(Nov. 1847). De Zeeuwen onder ds. Cornelius van der Meulen, op drie schepen naar Amerika getogen, stichtten Zeeland; Pella in lowa is door ds. Scholten gevestigd. En zoo is het
Westen van Amerika vooral door Hollands onverdraagzaamheid bevolkt.
Echter hebben ook de Roomsch-Katholieken hier Nederlandsche kolonies gesticht. Een
der oudste is Little Chute te Wis con sin, gesticht door pater Van den Broeck, geboren te
Amsterdam in 1795. Hij had reeds onder de Indianen zending uitgeoefend, keerde in 1847
naar Nederland terug, om dçln in 1848 op drie schepen "Amerika", "Maria Magdalena"
en "Libra", met een groep Hollandsche kolonisten, weder naar Amerika te zeilen. Op
14, 15 en 16 Juni 1898 is het 50-jarig bestaan van de kolonie Little Chute gevierd. Ook heeft
men daar in de Brown- en Outogamie Counties andere Hollandsche nederzettingen o.a. te
Greenbay, De Pere, Wrightstown, Hollandtown, Freedom, Buchanan, waar in 1898 de
Hollandsche en Vlaamsche taal nog goed gesproken werd 1). Ook te Butler en Onamia
(county Mille Lacs) zijn door de katholieke Kolonizatie-Maatschappij kolonies gesticht,
met het doel katholieke landverhuizers te vrijwaren tegen het vervreemden van hun godsdienstplichten. In 1910 ging pastoor August van den Heuvel met negentig kolonisten hierheen, en stichtte hier de landbouwkolonie Butler. In een boekje vag H. W. IJzer mans,
Kruisheer, getiteld: "Naar de nieuwe katholieke kolonie te Butler in Minnesota" kan men
deze kolonie beschreven vinden 2).
Ook Doopsgezinden uit Nederland hebben zich in de Vereenigde Staten van NoordAmerika gevestigd. De doopsgezinde predikant van Wieringen, J. M. Leendertz, heeft in
1921 deze Mennonieten bezocht, gaf hierover een voorloopig verslag, en zal, naar wij vernemen, binnenkort over hen een uitvoerig geschrift het licht doen zien. Wij stippen dus
slechts aan. Sinds het allereerste begin zijn er rechtstreeks maar heel weinig Doopsgezinden
naar Amerika overgestoken. Behalve enkelingen, toog een kleine groep, aangevuurd door de
leeraren Siemensma en Smit, in 1853, uit het Friesche dorp Balk, naar de Nieuwe Wereld.
1) Neerlandia, Juli 18g8, Aug. 18g8.
2)

Neerlandia,
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De algemeene dienstplicht was de aanleiding tot hun vertrek. Zij wonen thans in het landelijke
dorpje New. Paris, dicht bij Goshen en Elkhart, in den staat Indiana. Twee oude mannen,
in Friesland geboren, konden in I92I het Hollandsch nog goed verstaan. Ook de geheele
gemeente van Alexanderwohl, in den staat Kansas, ten Noorden van Newton gelegen, waar
de Mennonieten ook verreweg in de meerderheid zijn, komt oorspronkelijk uit Nederland.
Ds. Leendertz deelt mede, dat hij in het huis van den predikant P. H. Unruh, een oud
lidmatenboek vond, waarin vermeld staat, dat de gemeente behoort tot de "oude Vlamingen
of Groninger Sociëteit!' Van uit Groningen is deze gemeente in haar geheel uitgeweken
naar West-Pruisen, en toen het Pruisisch militairisme begon te drukken, naar Zuid-Rusland,
en toen het Russische militairisme hun te na kwam, in I874 naar Amerika, en dat telkens
om der wille van geloofsvrijheid. De liefde voor Holland is er nog altijd groot; verscheidene
kerkbezoekers konden de lezing van den Hollandschen Bijbel nog goed volgen; huizen,
kerkgebouw, de gezichten van de menschen, hunne namen als Jansen, Klaassen, Harmsen,
zijn nog typisch Hollandsch. Zij hebben de kale prairiën, waar de buffel rondzwierf, herschapen in een bloeiend landschap en zijn thans welvarende landbouwers. De velden zijn
zwaarbevracht van koren en maïs. Onder hooge boomen, met oprijlanen naar den weg,
liggen de welvarende boerderijen, omringd door groote van elevators voorziene schuren;
daarom heen vruchtboomen zonder tal. Op iedere boerderij vindt men een of meer automobielen, waarmede men naar de kerk gaat en de kinderen naar school brengt. Er is in Alexanderwohl zelfs een doopsgezinde politieagent, die echter geen wapenen draagt en ze ook
nooit noodig heeft gehad, want zoolang de nederzetting bestaat heeft er nog nooit een misdaad plaats gehad. Komen er kleine gevallen voor, bijv. dat iemand zijn schulden niet betaalt,
of dat opgeschoten jongens kattekwaad uithalen, dan worden die voor den predikant en
de oudsten der gemeente gebracht, die de schuldigen vermanen en straffen. Voorwaar, een
lieflijk oord ! Ook in Canada, in Saskatchewan en Manitoba, twee staten in het Westen
van Canada, vindt men doopsgezinde nederzettingen, van Friesche afkomst. Deze kolonisten
zijn eerst naar Zuid-Rusland getrokken en vandaar omstreeks I874 naar Canada. Thans
overwegen sommigen hunner het plan om weder op te breken en naar Durango, midden in
Mexico, te gaan, daar zij, ontstemd door de leerplichtwet, hunne kinderen niet willen sturen
naar de godsdienstig-neutrale staatsscholen, waar zij in de Engelsche taal het onderwijs
ontvángen, doch hen willen doen onderrichten op hunne eigen scholen, waar het godsdienstonderwijs bovendien in het Duitsch gegeven wordt. Zij beroepen zich op de belofte indertijd
door de Regeering gedaan, toen zij zich hier kwamen vestigen. Een deel van hen daarentegen
tracht zich aan de nieuwe toestanden aan te passen 1).
De N ederlandsche kolonies in het Oosten van Amerika zijn meerendeels gevormd door
personen, die om lotsverbetering naar de Nieuwe Wereld trokken, van wie enkelen ook een
nieuw leven wilden beginnen. Emerson zeide eens: "America is another name for opportunity". Zoo hebben velen, door den bitteren nood gedrongen, het vaderland verlaten en
1) Zie: J. M. Leendertz, Onder de Mennonieten in Amerika, in: De Zondagsbode, 4 Sept. 1921; 18 Sept.
1921. - J. M. Leendertz, Doopsgezind Pioniersleven in Amerika, ais No. 51 van: Geschriftjes ten behoeve
van de Doopsgezinden in de Verstrooiing. - C. Henry Smith, The Mennonites of America, Goshen, Indiana,
1909 (484 p. - wetenschappelijk bewerkt); J. H. Langenwalter, The immigration of Mennonites into
North America. Bethel College Librarv. Newton, Kansas (IDO p. - populair).
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de Nederlanders zich in Amerika toe: op den landbouw, op de fruitteelt en op de nijverheid.
Ongeveer 80 % is in landbouw en fruitteelt werkzaam en 20 % in de industrie. In de stadjesPaterson enPassaic (New Jersey) zijn het vooral de zijdeweverijen en de stoelenfabriekendie
een goed bestaan geven;inNewYork zijn velen in de diamantslijperijen en in den scheepsbouw werkzaam; inPittsburg zijn zij in dienst van de staalfabrieken. En overal zijn zij als werkkrachten en bedrijfsleiders zeer gewild. De Hollandsche kolonie West Sa yville op Long Island
werd een zeventig jaar geleden door arme oestervisschers gesticht. Vlijtig als zij waren, wisten
zij aan hunne zaken groote uitbreiding te geven, zood at thans ongeveer 200.000 vaten oesters
jaarlijks naar alle deelen van Amerika en Europa worden gezonden 1). In de Blue Ridge
Mountains bij Waynesboro en Basic City in Virginia had indertijd de N. V. NederlandschAmerikaansche Fruitteeltmaatschappij "Virginia" een groote uitgestrektheid in eigendom,
welke bezitting jaarlijks geleidelijk ontgonnen werd en tot fruitplantage's ingericht. Deze
ontginning werd begonnen in het najaar van 1912 en de eerste plantage werd "Gelderland"
genoemd. De arbeiders waren Amerikanen; het kantoorpersoneel en de leiders uitsluitend
Hollanders, die in 1913 voor het meerendeel waren aangesloten bij het Algemeen Nederlandsch Verbond. Eveneens is er een vrij groote Nederlandsche kolonie in County Wayne,
het westelijk gedeelte van den staat New Vork, met een eigen Hollandsche kerk te OostWilliamson. De meeste bewoners hebben hun bedrijf in de fruitteelt, waartoe deze schoone
en vruchtbare streek zich bijzonder leent 2). In het Westen van Amerika leggen zij zich
vooral op den landbouw toe en worden om hunne goede eigenschappen bijzonder geprezen.
Laat ons één bericht geven uit vele. Als in 19II twee honderd Nederlandsche immigranten
op Ellis-eiland (het quarantaine-eiland van Amerika) zijn aangekomen, voor Iowa bestemd,
dan schrijft een in Iowa verschijnend Amerikaansch dagblad: nDit is een aangenaam bericht.
Als landeigenaar, pachter of land-arbeider zijn de Hollanders de beste ter wereld. Zij zijn van
meer waarde voor Iowa dan twee honderd land bezitter-nietsdoeners met 50.000 dollar geërfd
geld. Deze Hollanders brengen mede: kennis van wat de bodem kan opbrengèn en bekwaamheid om er uit te halen wat er met vakkennis, zorgvuldigheid en arbeid uit te halen is. Zij hebben
het kalme vertrouwen in den grond, dat karakteristiek is voor den Nederlander. Zij zullen
sterven op hun eigen boerderij en niet in een zijstraat van een stad. De boerderij is zijn tehuis
en niet een pleisterplaats. De Hollanders zijn voorbeeldLn van spaarzaamheid en tevredenheid, onderwijzers van intensieven arbeid, zij zijn hun gewicht in goud waard. Gegeven
het land en de Hollander zelf en het resultaat is zoo zeker als dat van een tafel van vermenigvuldiging" 3). Als landbouwers en industrie-arbeiders zijn de Hollanders in Amerika
in hooge eere. Zij beschouwen hun boerderij, niet als een doortrekplaats waar zij zich rijk
moeten boeren, om dan naar Nederland terug te keeren, niet als een ft wingewest", maar
zij maken er hun "tehuis" van, waar eens naar zij hopen ook hunne kinderen het bedrijf
zullen voortzetten 4).
1)
2)
3)
4)

Holland and her Colonies, August 19:U, p. 17.
Neerlandia, 1913 blz;. 295, 88.
Neerlandia, 19II blz;. 160-161.
Het .artikel "Hollanders in America" in The Literary Digest, Dec. 6, 1919 wemelt van onjuistheden.
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Om onder deze Nederlanders in Amerika de N ederlandsche taal in stand te houden en te
verbreiden is geen gemakkelijke taak. Reeds in 1748 merkte de Zweed Kalm bij een bezoek
aan New Vork op, dat de ouderen van de volksplanters nog wel hunne moedertaal spraken,
doch dat zij langzamerhand gewoonten en inz;ichten begonnen teveranderen,maar dat vooral de
jongeren toen al hoofdzakelijk Engelsch spraken, liefst de Engelsche kerken bezochten, en boos
werden, wanneer zij voor Hollanders en niet voor Engelsehen werden aangezienl ). Velen die in
Amerikazijn geweest heqben dezelfde ervaring opgedaan. Toen de Zuid-Afrikaander ds. Van
Broekhuizen om de zaak van de Boeren te bepleiten in 1901 te Grand Rapids was, merkte
hij op, dat men de Hollandsche taal begon te verzaken. De oudèren spraken die nog wel, maar
de jonge mens eh en niet meer. Hij spoorde de Hollanders in Amerika aan, om hunne moedertaal
in eere te houden en die te oefenen door huisgodsdienst, lez;ingvan den Bijbel en gebed 2). En
een onderwijzer schreef uit Holland (Michigan): "Het schijnt zeer moeilijk in Amerika; waar
alles snel verengelscht, den goeden weg te vinden om de Hollandsche taal in eere te houden"3).
Welke oorzaken nu zijn hiervoor aan te wijzen?
In de eerste plaats moet men dit toeschrijven aan het feit, dat de kolonisten, die uit Nederland
naar Noord-Amerika, hetzij om godsdienstige hetzij om maatschappelijke redenen overtrokken, voor het meerendeel zeer eenvoudige lieden waren, die in Nederland kommer en
gebrek hadden geleden en nu kwamen in een land van overvloed. Zoo begonnen zij, in
betere omstandigheden gekomen, vrij koel over "the old country" te denken, maar de
liefde voor de Nieuwe Wereld, groeide bij den dag aan. Zij kenden geen andere taal
dan de Nederlandsehe, doch hunne kinderen waren weldra beter thuis in het
Amerikaansch dan in de taal, die zij alleen nog thuis, in de kerk of op de catechisatie
hoorden spreken. Gingen de oude kolonisten nog eens op bezoek naar Nederland, dan
werd het hun hier gauw te benauwd, en wilden zij maar weer naar "Vrij-Amerika" terug.
Hierbij kwam ten tweede dat, al bood Amerika groote mogelijkheden en had het rijke
bronnen, de strijd om het bestaan aanvankelijk zeer zwaar wa~. Dag in, dag uit, moest men
hard werken. Zoo stelde men meer belang in materiëele zaken dan in geestelijke, misschien
de godsdienst uitgezonderd; men voelde meer voor het verdienen van het dagelijksch
brood dan voor het beoefenen van een taal, die men zelf gebrekkig sprak en slecht schreef.
In de derde plaats moet men bedenken, dat iemand die een andere taal dan de Amerikaansche in Amerika spreekt, als een "greenhorn tt wordt aangez;ien. Vandaar dan ook dat
de kolonist al heel spoedig zijn taal met Amerikanismen gaat doorzulten, als: de "stove"
voor: de kachel; de "store tt voor: de winkel; ik heb dat gauw "gefixed tt , voor: ik heb dat
gauw in orde gemaakt. De Amerikaansche uitdrukking: "you bet you" - aardig aangevend
den dobbellust van de Amerikanen en zooveel beteekenend als: nu, dat zou ik denken! Onder andere ook deze: "It is the hope of the majority of Hollanders who come here to return to the old
country after they have amassed sufficient means to ·ensure comfort in the declining days of their lives"_
Daarom te treuriger, omdat het moest dienen ter voorlichting van de kinderen op de High School. Dr.
Henry Beets van Grand Rapids onderwierp het aan een vinnige kritiek in: The Banner, 18 Dec. 1919,
Zie ook: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 Februari 1920, A.vondblad.
1) The American Historical Review, Vol V (1900), p. 575-576.
2) Neerlandia, 1901 blz. 122.
3) Neerlandia, 1904 blz. 7-
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wordt een geliefkoosd tusschenwerpsel. Op een van de bladzijden van "Neerlandia" kan
men een geestig vers vinden, waarin deze lust om toch maar Amerikaansch te willen spreken
gehekeld wordt. Een zekere Zwaantje van der $cheer, een eenvoudig boerenmeisje, vindt
het heel deftig om brabbel-amerikaansch te spreken. Zij komt in een winkel om raode
baai voor een boezeroen van haar vader te koopen, en zegt: "I vant to see red baai, for
fader". De eenige "red boy" die er in de zaak werkzaam is, wordt opgezocht en komt zich
presenteeren. Zwaantje bloost .•. "en Zwaantje spreekt het Hollandsch weer" 1).
Een vierde oorzaak is te zoeken in de opvoeding op de lagere school. Niet alleen wijst men
daar steeds naar Engeland, maar de "gelijkmakende en yankiseerende molen",zooals deAmerikaansche predikant Bloemendaal de openbare school in Amerika noemt, heeft de zielen
der kinderen zoo gekneed en gevormd, de gangbare denkbeelden er zoo ingedrukt en het
karakter, zoo naar hetAmerikaansche model, versneden, dat de Nederlandsche taal - zoo
zegt hij - zoo goed als opgelost is 2). Voeg hier nog bij het Americanizatie-proces
gedurende den oorlog. De vreemde taal, meende men, stond het worden tot goede
Amerikaansche staatsburgers in den weg. Zoo is in Iowa een Hollandsche school in brand gestoken en verséheidene andere moesten sluiten; de prediking in een andere dan de Engelsche
taal werd met argwaan gadegeslagen; men was bang voor het kweeken van "hyphen-Americans". Soms schandelijk eti onteer end verloochende men zijne N ederlandsche afkomst, gelijk
die Nederlander, die heulend met het vreemde, te Kalamazoo den naam "Groninger Avenue"
wilde veranderd zien 3 ), en die ouders te Paters on die zelfs nog in I920 hunne kinderen niet toelieten mee te zingen in een Hollandsch zangkoor, uit vrees van niet als echte Amerikanen
te worden aangezien 4). Is het dan ook te verwonderen, dat men niet zelden de droeve
klacht kan vernemen: "Amerika is voor onze taal een verloren terrein" 5).
Zóó heeft echter het Algemeen Nederlandsch Verbond er niet over gedacht, en de man, die
het Verbond inAmerika heeft geplant en zijn beginselen verbreid, is niemand minder dan
Dr. Abraham Kuyper geweest. Wel was de stoot tot de oprichting van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Chicago gegeven 6), gelijk elders beschreven zal worden, maar eerst
met de komst van Dr. Abraham Kuyper is de geestdrift ontwaakt.
Vóór Kuyper zijn bekende reis naar Amerika in I898---:-1899 ondernam, heeft hij, die van
den beginne af lid van den Raad van Bijstand van het Verbond was, zich persoonlijk door
herhaald onderhoud met den toenmaligen secretaris van het Verbond op de hoogte gesteld
van de bedoelingen dezer Vereeniging en van hare wetenschap omtrent NederlandschAmerikaansche toestanden. Die kennis was toen nog zeer gering, maar gaarne gaf men
Kuyper op zijn verzoek een brief mede, waarin bij voorbaat alles bevestigd werd wat hij
tot stand zou brengen. "Zijn reis - zoo heeft het Hoofdbestuur in een huldigend woord
aan Kuyper bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag gezegd - heeft voor het Verbond
1) Neerlandia, 1919 blz. 135.
2) Neerlandia, 1910 blz. 259.
3) Neerlandia, 1921 blz. 50. Prof. A. v. C. P. Huizinga, Thompson, Conn., stelt dezen persoon terecht

aan de kaak en zegt: "Het is altijd en overal een eer Nederlander te zijn".
4) Neerlandia, 1920 blz. 84.
5) Neerlandia, 1907 blz. 184.
6) Neerlandia, Aug. 1896; Nov. 1896; Juli 18g7.
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Amerika geopend. Hij heeft de groote verdienste den Nederlandschen stam in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika te hebben getoond in zijn ware gedaante, de vaagheid der voorstellingen te hebben weggewischt, klaarheid te hebben gebracht waar slechts illusie leefde •.•
In den korten tijd van zijn verblijf heeft hij den sluimerenden stamgeest wakker geschud" 1).
Hoe nu heeft hij dat gedaan? Op den gden December I8g8 hield Dr. Kuyper in Fifth Avenue
Hotel te New Vork de constitueerende vergadering voor de oprichting van de Oostersche
sectie van de Amerikaansche groep van het A. N. V. Bekende figuren uit de New Yorksche
intellectueele wereld werden tot leden van het Bestuur gekozen, als de oud-rechters Augs. van
Wyck en Geo. M. van Hoesen, ook Samuel W. Pennypacker,de bankierWarnervanNorden,
de professoren H. Carp'enter, Williams Jacobus en Geerhardus Vos, ook dr. William Elliot
Griffis, terwijl de heer Cornelius W. van der Hoogt als tweede secretaris dienst deed. Doel
was: het bevorderen van de wederzijdsche benoeming door de regeeringen van de Vereenigde Staten en Nederland van zulke diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers,
waarvan het bekend is, dat zij sympathie gevoelen voor de versterking van de historische
banden tusschen beide volkeren; het oprichten van clubs om de N ederlandsche taal, letterkunde,
geschiedenis en het oud-Hollandsche recht te bestudeeren; het benoemen van een hoogleeraar
in het Nederlandsch aan een van de Amerikaansche Hoogescholen; de oprichting van bibliotheken met Nederlandsche boeken; het vertalen en verspreiden van belangrijke Nederlandsche geschriften; het bevorderen van de bekendheid van den invloed door Nederland en
zijn koloniën op het Amerikaansche Gemeenebest geoefend; het aanleggen van geslachtslijsten van hen, die van Nederlanders afstammen 2).
Het scheen aanvankelijk dat deze Oostelijke afdeeling zou groeien als een palmboom, maar
eilacie! dat is niet het geval geweest. Toen Kuyper was vertrokken, bleek de jonge spruit
weinig levensvatbaarheid te bezitten, en in Ig02 is zij gestorven. Het Hoofdbestuur besloot
nu de verstrooide N ederlandsche leden in het Oosten van Amerika bij de Westersche afdeeling te voegen, die nu voortaan "Groep Amerika" geheeten werd, 'van welke men betere
verwachtingen koesterde. Daar immers in het Westen las men nog Hollandsche boeken,
daar werd in het Hollandsch gepreekt, Hollandsche weekbladen en tijdschriften werden
daar uitgegeven en Hollandsche denkbeelden en gewoonten waren inheemsch. Deze
Westersche afdeeling was, mede op voorstel van dr. Kuyper, I9 Juli I899 ontstaan. Vooraanstaande mannen hielden dien dag een vergadering in Winants Chapel, van Hope College
in Holland Mich., en benoemden tot bestuursleden Geo. Birkhoff Jr., consul der Nederlanden te Chicago, John Steketee, vice-consul te Grand Rapids, den advocaat G. J. Diekema,
de. professoren dr. H. E. Dosker en dr. G. J. Kollen en de predikanten F. M. ten Hoor,
R. H. Joldersma en A. Keizer, benevens den boekhandelaar J. B. Hulst. Prof. Dosker
stelde een omzendbrief op, waarin hij opriep tot steun, echter een uitdrukking gebruikte,
waartegen men later wel eens bezwaren geopperd heeft, namelijk: "Hollandsch worde
straks een weeldetaal, maar als zoodanig blijve het dan ook voortleven". Verscheidene personen toonden hunne belangstelling, en zoo vatte men het plan op om plaatselijke afdeelingen in het leven te roepen.
1) Neerlandia, I907 blz. 168.
2) Neerlandia, Jan. 1899.
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De eerste stad waar men aan dacht was Grand Rapids. Inderdaad gevoelde men daar iets
voor het plan en 22 Februari 1900 had de feitelijke oprichting plaats in de tweede gereformeerde kerk, na een lezing van prof. Dosker over: "De beteekenis van ·het Algemeen
Nederlandsch Verbond". Prof. Dosker, bekend door zijne boeken over "de Pelgrimvaders
van het Westen" was hier juist de rechte man op de rechte plaats, en toen men dr. Henry
Beets, predikant te Grand Rapids, tot president koos, wist men in hem iemand te hebben
met warme liefde voor Nederland en Amerika beide. De heer Henry Hulst werd tot vicepresident gekozen en de advocaat Gelmer
Kuiper tot secretaris. In het uitvoerend
comité hadden ook de professoren A. J.
Rooks en K. Schoolland zitting. Een tweeen-zeventigtal personen trad als lid toe, dat
weldra tot een honderdtal aangroeide. Viermaal per jaar werden publieke vergaderingen gehouden, waar onderwerpen als:
"De invloed van Nederland op Amerika";
"De schoonheid en kracht van de Nederlandsche taal"; "De invloed ván Nederland
op ons wetstelsel en op ons schoolsysteem";
"Onze roeping als Hollanders in Amerika"
werden behandeld. Groot was gewoonlijk de
opkomst niet, maar die er kwamen luisterden met volle toewijding. Langzamerhand
ontstonden nu ook andere afdeelingen.
Vooreerst te Pella, in lowa, ook te Fulton,
in l11inois, en op den 5den April 1901 in
Muskegon, in Michigan, waar destijds van
de 20.000 inwoners een vijfde deel Hollanders was 1). Aan den consul George BirkGEORGE BIRKHOFF SR.
hoff Jr. te Chicago werd in ditzelfde jaar
opgedragen om een commissie samen te stellen ten einde ook in zijne woonplaats en in de
omstreken tot oprichting van een onder-afdeeling te komen. Dit was een goede keus, want
hij was de zoon van den zoo hoog geëerden George Birkhoff Sr., aannemer van beroep, die
zich in 1869 in Chicago had gevestigd 2), een even energiek man als zijn vader. Zoo werd een
vrij levendige belangstelling allerwege gewekt voor datgene wat het Verbond voorstaat,
welke echter eenigszins werd afgeleid door den worstelstrijd der Boeren in Zuid-Afrika,
waarvoor men zich toen in Amerika ging interesseeren. Ook in Holland Mich. en eveneens
in Zeeland, dat eenige mijlen van Holland verwijderd ligt, werden onderafdeelingen gevormd, ieder met ongeveer 30 leden.
1) Neerlandia, Ig01 blz. 37, 74; Ig04, blz. 3O-3~.
2) George Birkhoff Sr. is in IgII overleden. Zie over hem: dr. T. de Vries in Neerlandia, 19II blz. 88-go.

Ook zijn portret aldaar, blz. 88.
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Maar met hoeveel vuur opgezet, toch gingen ook deze afdeelingen weldra weer kwijnen en
Dr. Henry Beets schrijft in het jaar 1903 aan het Hoofdbestuur: "Tot onze smart moet
worden gezegd, dat deze (afdeelingen) niet zeer bloeien. Het schijnt, dat het volk van Nederlandsche afkomst veel te weinig besef heeft van het vele heerlijke, waarop onze stam kan
bogen, en te weinig begeerte om voort te planten en aan te kweeken alles wat zulks waardig
is. Het Westen wordt evenals het Oosten sinds lang is: bestanddeel van een nieuwe natie
in besef van eigen eenheid en de banden, die met de oude wereld binden, worden steeds
slapper. Om de Nederlandsche spraak op te houden als.een der hoofdtalen gelijk bijv. in
België, is een onmogelijkheid. Zulks te doen als weeldetaal, als een bijtaal, zal zelfs zeer
bezwaarlijk wezentt. Echter dr. Beets wil hiervoor arbeiden en hij hoopt, dat het A. N. V.
in Nederland en België zal medehelpen.
Doch al spoedig meende men niet meer te kunnen voortgaan en evenals den Oosterschen
ging het den Westerschen Tak van het A.N.V. In het laatst van het jaar 1903 diende het
Bestuur zijn ontslag in. Evenwel de onderafdeelin:g Grand Rapids bleef in leven; al was nu de
Westersche Tak gestorven, deze afdeeling meende kracht genoeg in zichzelf te bezitten om
te kunnen voortbestaan. Op 28 December 1903 werd hiertoe besloten en werden onderhandelingen met het Hoofdbestuur in Nederland aangeknoopt. Dit keurdehetbesluittotvorming
van een onderafdeeling goed en zoo was er na de ledenvergadering van 12 April 1904 weder
een zelfstandige onderafdeeling te Grand Rapids. De lijst van leden werd herzien; de namen
van hen, die lauw waren en geene belangstelling hadden, werden geschrapt, en het was
alweder Dr. Henry Beets die met de nieuwe afdeeling van 50 leden in zee ging. De stadsbibliotheek te Grand Rapids, waarin zich reeds uoo Nederlandsche boekdeelen bevonden,
werd ,uitgebreid 1). En zie, ook deze scheut had geen levenskracht. Kwitantiën werden
eenvoudig niet betaald; sprekers waren traag in het houden van lezingen; de laatste vergadering, waar zeven leden tegenwoordig waren, werd 22 Februari 1905 gehouden. In een
droeven brief gaf de heer T. Joosten kennis aan het Hoofdbestuur van het overlijden dezer
eenige afdeeling die het N. A. V. in Amerika had. Zes der aanwezigen op de laatste vergadering wilde persoonlijk met het A.N.V. niet breken en verzochten iederhunne60pencetedoen
opzenden, opdat zij in elk geval voor het loopende jaar "Neerlandia tt nog zouden kunnen lezen.
De veertien dollar die nog in kas was werd aan het Hoofdbestuur in Nederland overgemaakt2).
Zoo scheen het dus met het Verbond in Amerika in 1905 voorgoed gedaan! Maar er kwam
nieuw leven. Aan den ouden stam botten twee nieuwe spruiten uit. In hetzelfde jaar dat
Grand Rapids bezweek, werden te Chicago en te Roseland, een voorstad van Chicago, twee
nieuwe afdeelingen gesticht. De heer H. Jacobsma was uit Grand Rapids gekomen en wilde
in Chicago tot stand brengen, wat in Grand Rapids niet mogelijk scheen. Allerlei voorbereiding werd gemaakt, tot men eindelijk het getal van 20 leden bijeen had om een afdeeling
te stichten. 8 Juni 1905 is de stichtingsdag van de afdeeling Chicago. Behalve de heer
Jacobsma, hadden ook de heeren Henry Berends en Uden Masman zich verdienstelijk
gemaakt; en mochten zij ook oogsten van het zaad door Birkhoff gezaaid. In een zaal met
vlaggedoek versierd, waar in het midden het portret van onze Koningin prijkte, werd reeds
1) Neerlandia, 1904 blz. 32, 59-60.
2) Neerlandia, I905 blz. 72, 73.
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den 31sten Augustus 1905 een propaganda-bijeenkomst gehouden, waar de heer Masman
een rede hield over het A.N.V. en een mannenkoor Nederlandsche liederen ten gehoore
bracht. Het Hoofdbestuur stelde ook de jonge afdeeling aanvankelijk vrij van de bijdrage
voor de Algemeene Kas, zond tien extra-nummers van "Neerlandia" als propaganda-middel
en deed voorts alles om te steunen. Een degelijke Hollandsche bibliotheek - de "Wilhelmina-bibliotheek" - werd opgericht, zoo genoemd, omdat een vijftig gulden van de vijfhonderd gulden, die JI. M. de Koningin ten behoeve van de in het buitenland wonende
Nederlanders had bestemd, tot vorming van deze bibliotheek werd gegeven. Ook met de
Boekencommissie in Nederland werden betrekkingen aangeknoopt 1).
In de eerste Chr. Geref. Kerk te Chicago werd door ds. Broekstra van Englevoood in
1906 een rede gehouden, waarin hij er op wees hoe het kleine Nederlandsche volk zich kenmerkte door ondernemingsgeest, taaien moed, redelijk inzicht, beginselvasthèid en vrijheidszin; hoe het invloed heeft uitgeoefend op den handelsgeest, het rechtswezen en den regeeringsvorm van Amerika; hoe de Hollanders in Amerika gemeenschap met Nederland kunnen
oefenen door het bestudeeren van de Nederlandsche taal en letterkunde en de Nederlandsche
geschiedenis en door het vasthouden aan de Calvinistische beginselen. Debat-avonden
werden gehouden over het onderwerp: "Wij moeten onze nationaliteit hier zoolang mogelijk
ophouden"; tegen de gedachte, dat de beoefening van de Nederlandsche taal in Amerika een
"weeldezaak" zou zijn, komt men op; portretten van H. M. de Koningin worden verspreid
en opgehangen o.a. in de Theo!. School te Grand Rapids, in het Theo!. Seminary te Holland,
Mich., in de Christelijke School aan de lo4de straat en in de Chr. School te Englewood.
Men denkt er over om ook in Chicago een Kamer van Koophandel te op richten evenals te
New Vork, en een inlichtingsbureau doet reeds goeden dienst. De gedachte aan een cursus
in de Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis aan de universiteit te Chicago begint
op te komen. De secretaris is vol moed: "terugziende op het afgeloopen jaar hebben wij stof
tot dankbaarheid en moed voor de toekomst" 2).
Ook de afdeeling Chicago-Roseland begint langzaam op te bloeien. In 1909 waren er 92
leden en 22 Juni van ditzelfde jaar vierde men den zestigsten verjaardag van de stichting
dezer gemeente, die nu meer dan 25.000 inwoners telde. Beide afdeelingen Chicago en Rose-'
land werkten hand in hand. Stierf in 1908 de bekwame geneesheer Dr. Birkhoff, die zooveel
voor de afdeeling had gedaan, de heer Albertus Oosterheerdt bleek een krachtige steun te
wezen. Er is geestdrift, al wordt ook de klacht wel vernomen dat die echte Amerikaansche
zaken-trek "betaalt het?" een belemmering is voor verdere grondige uitbreiding. Treffend
is ook op te merken dat noodlijdende stamverwanten in den vreemde niet worden vergeten:
een collectie voor de Hollanders op Curaçao bracht ruim 26 dollar op.
En nu begint ook het Oosten weder te ontwaken, wat in 1909 schrijft de heer J. van Folker:
"Ik heb mij reeds van 12 leden voor de vorming eener groep "Nieuw-Nederland" kunnen
verzekeren. Hieronder begrijpe men de vroeger van de Potomac tot de Connecticutrivier
reikende streken met Nederlandsche volksplantingen in Noord-Amerika" 3). In de lente
1) Neerlandia, 1906 blz. 57-58, 135.
2) Neerlandia, 1907 blz. -3 1 •
3) Neerlandia, 1909 blz. 63, 85.
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van I909 kwam de afdeeling "Nieuw Nederland" tot stand. Haar kern werd gevonden
in den boezem van de Nederlandsche Vereeniging te New Vork "Eendracht maakt Macht",
die in I864 opgericht, de oudste vereeniging van Nederlanders in Amerika is. De toenmalige
gezant te Washington Jhr. Dr. J. Loudon nam het beschermheerschap der afdeeling op
zich. De oude doch krasse 78-jarige letterkundige Ds. J. A. Mets, die zooveel voor "Eendracht maakt Macht" had gedaan, stelde zijn tijd en krachten ook in dienst van de nieuwgestichte afdeeling, en de heer H. Baron van Oldenneel was behalve v<?orzitter ook telkens de
gulle gastheer. Op den 27sten Augustus I9IO werd reeds een Nededandsche Stamdag te
Newark gehouden, waaraan behalve de leden van "Eendracht maakt Macht" en die van de
afdeeling "Nieuw Nederland", ook de Nederlandsche muûek- en zangvereenigingen ("Crescendo", "Concordia" en "Utspanning trouch Ynspanning", alle te Paterson, het Neder!.
Mannenkoor te Hoboken en "Oefening kweekt kunst" te Garfield (N. J.) deelnamen.
Meer dan 2000 menschen luisterden naar de feestrede van ds. H. Boer van Passaic 1).
De beide afdeelingen Chicago en Roseland breiden zich uit. Het ledental, dat zeer verspreid
woont, en de vergaderingen bezoekt, wisselt af tusschen 30 en 50. Behalve op lezingen en
bijeenkomsten kunnen wij nog op het volgende wijzen. Een eigenaardig soort van propaganda bedacht de afdeeling Chicago-Ros eland n.l. het plaatsen van een drinkfontein in
een der hoofdstraten van Chicago, in de I03de straat dicht bij Michigan Avenue, van welke
men een afbeelding in "Neerlandia" kan vinden. Weldra is deze nog door andere gevolgd 2).
Wanneer in I9I6 een gedeelte van ons vaderland door overstroomingen wordt geteisterd,
dan zamelt men ook te Chicago en Roseland geld in; een bedrag van 585 gulden werd voor
leniging van den nood gestuurd 3). En zoo zetten beide afdeelingen rustig hun werk voort,
en zonden getrouw jaarlijks een verslag van de lotgevallen op aan het Hoofdbestuur. De
afdeeling Chicago telde in I922 ruim zeventig leden en Roseland tweehonderd leden 4).
De afdeeling van het Verbond te New Vork "Nieuw Nederland" breidde zich onder de
leiding van den reeds genoemden H. Baron van Oldenneel en den energieken journalist
J. van Folker, den oud-officier met zijn indrukwekkende militaire gestalte, door zijne
vrienden steeds "de Ritmeester" genoemd, voortdurend uit. De stamdagen werden met
opgewektheid gehouden. Nederlandsche volksspelen als ringrijden, mastklimmen enz.
vonden plaats. De openbare vergaderingen, waar Nederlandsche muziek en zang ten gehoore
werden gebracht en waar voordrachten gehouden werden, waren druk bezocht; minder bezocht
de algemeene ledenvergaderingen. Het gefal leden is wisselend, gemeenlijk 50, wat
vooral ook komt door de vlottende Nederlandsche bevolking in New Vork en door de verre
afstanden. Het moet dankbaar erkend worden dat onze N ederlandsche vertegenwoordigers
in Noord-Amerika Jhr. Loudon, Ridder Van Rappard, Mr. Philips, Mr. Everwijn, en
Jhr. De Beaufort, de consuls-generaal Planten, Spakier en Andreae, de consuls Steyn Parvé
Reurs, Schrikker Jr., Steketee en andere - er zijn er thans meer dan 20 - van hun belangstelling in de ontwikkeling zoowel van deze afdeeling als ook van die te Chicago en .te
1)
2)
3)
4)

Neerlandia,
Neerlandia,
Neerlandia,
Neerlandia,

1910 blz. 88-8g, 132, 198.
19II blz. 174; 1913, blz. 124;
1917 blz. 103.
1922 blz. 76.
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Roseland hebben doen blijken. Een eigenaardig denkbeeld werd door de afdeeling ttNieuw
Nederland" aan de hand gedaan, om de Nederlanders in Amerika en in patria nader tot
elkander te brengen. Eenige Nederlandsche ruiter-officieren hadden in November I9IO
deelgenomen aan de wedstrijden in Madison Square Garden te New Vork en waren door
de afdeeling onthaald, waarbij Baron Van Oldenneel de tafel presideerde. Dit bezoek gaf
aanleiding aan den heer Albert van der Laan de Bie om een plan te ontwerpen, dat zonen
van in Amerika en Afrika wonende Nederlanders dienst zouden doen in het Nederlandsche
leger. Dit ontwerp werd aan het Hoofdbestuur van het Verbond toegezonden, die de goede
bedoeling ten zeerste prees, doch de uitvoering niet mogelijk achttei). Ten behoeve van een
Nederlandsch Tehuis voor immigranten te New Vork zamelde men gelden in; voor Nederlandsche kinderen in den vreemde werd een bedrag aan het N ederlandsch comité opgezonden. In I9I7 vierde de afdeeling haar tienjarig bestaan met een banket, waar ook de
gezant Ridder van Rappard, de consul-generaal Spakler en de consul Steyn Parvé mede
aanzaten 2). Niet lang daarna, in Februari I9I9, stierf de voorzitter Baron Van Oldenneel,
wat voor de afdeeling een zwaar verlies was. Hoe dikwijls was hij niet zelf de gastheer
geweest! In zijne plaats werd nu op de jaarvergadering Prof. A. van C. P. Huizinga tot zijn
opvolger gekozen. Reeds in I908 had deze aan het Hoofdbestuur van het A. N. V. geschreven: ttIk gevoel sterk voor mijn Vaderland en draag er trots op Nederlander te zijn. Het
A. N. V. zal wel doen het bewustzijn van taal en Nederlanderschap levendig te houden
en te versterken, zelfs in den vreemde" 3). Krachtig nam hij de propaganda ter hand.
ttNieuw Nederland" moest groot worden. Er woonden toch wel drieduizend van den
Nederlandschen stam te New Vork - zij moesten bewerkt. ttHandhaaft" - aldus Van
Huizinga in zijn omzendbrief-ttde eer en de roep van den Nederlandschenstam!Wij moeten
allen ontwaken, om anderen op te wekken en aan te werven voor een krachtiger N ederlandsch Bewustzijn. Laten wij allen gezamenlijk en eendrachtig streven naar meer liefde,
licht en leven voor den Nederlandschen stam. Sluit u aan 1" De afdeeling gaf een boekje
uit geschreven door prof. Van Huizinga: ttSome interesting points of history to be
considered in Dutch-American relations". De heer Van Folker schreef in Amerikaansche
bladen en tijdschriften opwekkende artikelen. Een goed geslaagd St. Nikolaas-concert werd
gegeven, waar Hollanders zongen in Volendamsch kostuum. Ook verscheen St. Nikolaas soms
in het traditioneele Nederlandsche kostuum, samen met zijn zwarten knecht. (De Amerikaansche Santa Klaus komt namelijk anders ten tooneele. Hij draagt geen mijter of
kromstaf, doch een roode muts en een rood jasje met witte pels afgezet, en rijdt in een
slede bespannen met zes rendieren). Er worden lijsten opgemaakt van de Nederlanders, die
binnen het afdeelingsgebied wonen: Paterson, Passaic, Sayville, Garfield, Wortendyke,
Clifton, en stamdagen worden gehouden, en Oranjefeesten gevierd op het buiten van den
heer Joh. M. Gantvoort, te Mount Beacon,90 mijlen van New Vork gelegen, waar de lanen
met vlaggedoek zijn afgezet, waar men zwemt en vischt, eet en drinkt, naar gloeiende Nederland-lievende redevoeringen luistert en oud-vaderlandsche liederen aanheft. Ook een
1) Neerlandia, 19lI blz. 27, 139,
2) Neerlandia, 1918 blz. 89.
3) Neerlandia, 1908 blz. lI8.
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orgelconcert, met Nederlandsche kunstenaars, wekt grootere belangstelling. En zoo is het
ledental langzamerhand tot bij de 250 geklommen. De man aan wien men veel te danken
had, Van Folker, ging in 1920 naar San Francisco en overleed daar reeds in 1921. Zijn opvolger als secretaris werd de heer F. E. H. Gebhardt. Prof. Van Huiûnga stond tijdelijk
zijn voorzitterszetel af aan den vice-consul Anton J. Schrikker, terwijl korten tijd ook prof.
dr. A. J. Barnouw, van Columbia University, de vergaderingen en bijeenkomsten leidt 1).
Iri de laatste jaren ûjn er in Amerika nog drie nieuwe afdeelingen van het Verbond bij
gekomen. 23 April 1921 werd te Paters on een gesticht met 22 leden, in het laatst van het
jaar 1922 een te Boston en dit jaar een te Minneapolis. Zoo zijner dan thans zes afdeelingen
van het A. N. V. in Noord-Amerika: Chicago-Roseland, Chicago, New York("Nieuw
Nederland"), Paters on, Boston en Minneapolis. Thans zijn deze afdeelingen vereenigd
en kan men dus nu voortaan weer spreken van een "Groep N~ord-Amerika" 2).
Behalve door het houden van leûngen en vergaderingen, door het geven van Hollandsche
concerten en zangavonden, door stamdagen en St. Nikolaasfeesten hebben de afdeelingen
in Amerika zich ook verdienstelijk gemaakt door het bevorderen van de stichting van leerstoelen in de Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis aan Amerikaansche universiteiten. Reeds in 1896 wees een inzender in "The Nation", een Amerikaansch blad, in
een artikel op de wenschelijkheid van het instellen van een leergang in de Nederlandsche
taal aan een der Amerikaansche hoogescholen. Waarschijnlijk was dit Godkin, die eenige
jaren te voren Nederland had bezocht en toen getuigd: "Uw land, uw volk, uw taal moeten
meer bekend worden". Aan dezen wensch werd eenigsûns tegemoetgekomen, toen Leonard
Charles van Noppen op verschillende plaatsen lezingen ging houden en op het 25ste TaaIen Letterkundig Congres de studie der Nederlandsche taal in Amerika om philologische
en historische redenen aanprees. Weldra, zoo vreesde hij, zou het N ederlandsch in Amerika
als voertaal zijn uitgestorven en geheel opgelost in die eenheid van rassen en talen, die juist
de trots van den Amerikaan is ~).
Ook te Chicago begon men pogingen aan te wenden om een leerstoel aan de universiteit
aldaar te verkrijgen. Men vroeg het A. N. V. om .voorlichting, dat aanried ûch ~et den
heer Van Noppen in verbinding te stellen. Een commissie, met Dr. Birkhoff als voorzitter,
werd benoemd, om een petitie voor dit doel op te stellen. In 1908 werd van uit Nederland
door het Verbond adhaesie betuigd, nadat men eerst prof. Van Huiûnga over de zaak
had gehoord. De heeren Van der Ploeg, Emmering en vooral de heer Oosterheerdt
verzamelden handteekeningen, en 17 November 1908 werd de petitie aan den senaat der
universiteit van Chicago overhandigd. De senaat erkende de rechtmatigheid, en vooral de
voorzitter Dr. Judson, die zelf het N ederlandsch eenigsûns kende, was warm met het plan
ingenomen. Wel werd reeds in de "Art Department" onderwijs gegeven in. Nederlandsche
geschiedenis en kunst, doch ook hij achtte onderwijs in de Nederlandsche taal- en letter1) Neerlandia, 1919 blz. IlO, 134; 1920, 83, 84; 1921, blz. 20, 42; 1920 blz. Il2; 1921 blz. 51.
2) Neerlandia, 1921 blz. 51, 77, 97; 1922, blz. II, 75, 94, 164.
3) Neerlandia, Nov. 1896; Dec. 1896; Jan. 1899; Oct. 1899; i902 blz. 1-3.
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kunde zeer noodig. Evenwel alsnog ontbraken de fondsen. In 1910 kwam Dr. Tiemen de
Vries, Groninger van geboorte, aan de Vrije Universiteit gepromoveerd,. met aanbevelingen
van Dr. Kuyper en Dr. Bavinck te Chicago aan. Aan hem nu werd deze leerstoel aangeboden op voorwaarde echter, dat de Nederlanders in Chicago en andere belangstellenden
een som van duizend dollar per jaar, gedurende den tijd van twee jaar, zouden waarborgen,
hetgeen als bewijs van hun ernst met de zaak moest dienen. De som kwam bijeen. Op 26 Juni
191 I werd door Dr. J udson, president van de universiteit, medegedeeld, dat de benoodigde som,
dus twee duizend dollar, door de afdeeling van het Verbond te Chicago en de "Holland Society of Chicago" was beschikbaar gesteld en dat de cursus dus in September kon beginnen. Een
langgekoesterdewensch was vervuld. Op 17 October 191 I haddeformeeleinstelling plaats. Prof.
De Vries hield zijn eerste voordracht in Cobb's Hall voor 'een talrijk publiek en het A. N. V.
schonk als bewijs van belangstelling en aanmoediging, kwijtschelding van de bijdrage voor
de Algemeene Kas over 1910 en 1911. De Vries geeft nu colleges (4 uur per week in de
Ned. geschiedenis) en openbare voordrachten, die niet alleen door Nederlanders maar
ook door hen~ die van Engelsche en Schotsche afkomst zijn, worden gevolgd. Zijn er aanvankelijk 14 studenten, die geregeld de colleges bezoeken, in 1912 is dit reeds tot 24 gestegen.
Nu ook wordt een uur aan Nederl. kunst en letterkunde gewijd. De Vries richtte op de
Knickerbocker Club, die om de veertien dagen ten huize van de studenten of van voorname
families in de stad vergaderingen hield, waar voordrachten over kunst en letterkunde·
werden gehouden, wat zeer in den smaak schijnt gevallen te zijn. Intusschen publiceerde
prof. De Vries een voordracht getiteld: "The influence of Holland on America", ook afgedrukt in zijn grooterewerk "Dutch History, Art andLiteratureforAmericans-Lectures
given in the University of Chicago" (Grand Rapids 1912). De schrijver, dien men hier ook
afgebeeld vindt zittende in zijn studeerkamer, heeft deze lezingen op verzoek van zijn
studenten uitgegeven. Hij handelt daarin over Prins Willem I, Philips II, Rembrandt,
den dichter Jacob Steendam, Washington Irving en Erasmus. Toen de twee jaar om waren,
teekenden 350 studenten een verzoekschrift om hem een vaste benoeming als hoogleeraar
te geven. Doch wat geschiedde. Er waren geen fondsen meer, de finantiëele belangstelling
was verflauwd en na de. tweejarige proef werd de stoel opgeheven. Men meende nu dat het
een fout was geweest, dat de leerstoel aan een "private" en niet aan een state-universiteit was
gesticht. Het oog werd dus geslagen op de University of Illinoisi weer werkte men met
petities, maar met weinig resultaat. Deze poging schijnt op niets te zijn uitgeloopen 1).
Anders en beter ging het te New Vork. In Juni 1913 is aan Columbia University aldaar het
Queen Wilhelmina Lectureship (Koningin Wilhelmina Lectoraat) opgericht voor de studie
van de Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis. Het zijn vooral prof. dr. G. Kalff,
Dr. Kiewiet de Jonge en de heer Wouter Nijhoff geweest, die veel voor deze zaak hebben
gedaan. De geschiedenis van de instelling van dit lectoraat heeft prof. Kalff in een keurig
boekje: "A New Holland-America Line", zoowel in het Engelsch als in het Nederlandsch
gesteld, beschreven. Met steun en voorlichting van vooraanstaande mannen uit regeeringsen handelskringen werd de benoodigde f 35.000 bijeengebracht, welke door het Bestuur
1) Neerlandia, 1907 blz. 171; 1908 blz. ~24, 183; 1909 blz. 84; I9IO blz. 88, 24°, 259; I9rI blz. 147, 256;
1912 blz. 65, 140; 1913 blz. 22, 69; 1915 blz. 135; 1916 blz. 134.
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van Columbia University met een gelijk bedrag zou worden aangevuld. Met die gezamenlijke gelden hoopte men tien jaar lang een lector te kunnen bezoldigen. H. M. de Koningin
gaf vergunning haar naam aan het te stichten Lectoraat te verbinden. Wie de eerste lector
zou zijn was niet twijfelachtig. Wie anders dan Leonard Charles van Noppen, een jong
Amerikaansch dichter van Hollandschen bloede. Afkomstig bij Goes, was hij als jongen van
6 jaar met zijne ouders naar Amerika gegaan, waar zijn vader zich in North Carolina vestigde.
Al spoedig was de knaap al zijn Nederlandsch vergeten. Hij studeerde aan een paar College's,
aan de University of North Carolina en was voor de rechtspraktijk bestemd. Maar de dichterziel sprak in hem. Hij ging naar Walt er Page, redacteur van "The Forum", den lateren
gezant van de Vereenigde Staten in Amerika, die hem voorthielp. Toen reisde hij naar
Holland, pikte op een boekenstalletje een uitgave van Vondel's "Lucifer" op en vertaalde
deze op zulk een voortreffelijke wijze in het Engelsch, dat prof. Kalff zich voor hem ging
interesseeren. De vertaling zag het licht, met houtsneden van den Hagenaar Jan Aarts, en
prof. Kalff en prof. Carpenter van Columbia Vniversity schreven een inleiding. In 1917
beleefde deze vertaling een tweeden druk. Voorts maakte hij een begin met de vertaling
van "Adam in Ballingschap" en "Samson", en vertolkte gedichten van Perk, Kloos, Van
Eeden, Verweij, Gorter en Hélène Swarth. De portretten van Van Noppen, in "Neerlandia" gegeven, toonen ons iemand, met lorgnet en grijzen hoed, ons beschreven als een
goed man, met drogen humor 1).
Zoo verrichtte hij pionierswerk. Hij hield geregeld voordrachten te Columbia University
waar het getal dergenen die zijn lessen volgden, betrekkelijk gering was, zelden meer dan
tien, doch hij wist eenigen hunner op te wekken tot eigen werk. Een zijner leerlingen had
veel succes met de vertaling van Kartini's brieven; een ander, Gilmore, vertolkte
De Sevenste Bliscap van Maria; een derde, met name Hamilton Vreelandt, ging naar Nederland, om studiën te maken over het leven van Hugo de Groot en zijn beteekenis als internationaal geleerde. Een andere jonge Amerikaan Albert Hyma (M. A.) werd opgewekt
tot het schrijven van eene monografie over de Broeders des Gemeenen Levens en hunnen
invloed op de Europeesche cultuur van dien tijd. Zijn werkkring beperkte hij echter niet
tot het onderwijsgeven aan Columbia University alleen, doch ging ook op uitnoodiging
uit naar verscheidene instellingen van Hooger Onderwijs in de Vereenigde Staten om lezingen
te houden. Zoo ging dus aanvankelijk alles goed. Doch toen kwam de oorlog. De colleges
liepen leeg: met Nederlandsche taal en letterkunde moest men de Amerikanen vooreerst
niet aan boord komen. De Queen Wilhelmina Lector werd toegevoegd aan het Amerikaansch
gezantschap in Den Haag, later aan dat te Londen. Toen de oorlog ten einde was, wenschte
Van Noppen zich niet weder beschikbaar te s.tellen. Hij wilde rustig voortwerken aan de
vertaling van zijn "Samson" en "Adam in Ballingschap" en de voltooiïng van een groot
gedicht "Armageddon". Als zijn opvolger werd benoemd Dr. A. J. Barnouw, leeraar in
het Nederlandsch aan het Haagsch gymnasium, die intusschen onlangs door Columbia
University als professor is benoemd, met een zetel in de letterkundige faculteit. Ook hij
maakt rondreizen door Amerika, waar hij lezingen houdt en korte cursussen geeft over
Nederlandsche onderwerpen 2).
1) NeerlaTldia, 1910 blz. 171; 1913 blz. 145.

2) Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 Nov. 1922.
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Ook aan andere Colleges en Universiteiten worden cursussen in het Nederlandsch gegeven,
Of maakt men plannen om leerstoelen op te richten. Prof. P. A. F. Appelboom onderwees
in I9I6 Nederlandsche taal en letterkunde aan de universiteit van Kansas, dr. Van
Loon aan Cornell University te Ithaca N.Y. Ook in Calvin College te Grand Rapids werd in
I9I5 de heer H. J. G. van Andel benoemd om in onze· taalles te geven. Aan de University
of Michigan, te Ann Arbor, niet ver van Grand Rapids, Holland, Zeeland, Zutphen,
Graafschap, in het centrum dus van Hollandsche kolonisatie, worden reeds sedert I914 pogingen gedaan een leerstoel op te richten. Hier toch waren 75 studenten vanNederlandsche
afkomst en prof. Hutchinswashetplan zeer genegen. In I9I6 werd ten huize van den Nederlandsehen consul Jacob Steketee te Grand Rapids een vergadering gehouden, waar ook
Mejuffrouw Cathr. Kuyper, dochter van
Dr. A. Kuyper, deze zaak bepleitte.
Plaatselijke commissies werden benoemd
te Grand Rapids, Holland, Zeeland,
Muskegon, Grand Haven, Kalamazoo en
Detroit om gelden te verzamelen. In I9I7
werd hiervoor te Grand Rapids een
concert gegeven, waar T ill y Koenen
zong. En in den allerlaatsten tijd is men
weer druk met de zaak bezig 1).
Ook op de Christelijke scholen, die er
onder de Hollanders zijn, wordt het onderwijs in onze taal gegeven. Zij hebben zich
in getal in de laatste tien jaar uitgebreid.
HOPE COLLEGE
Waren er blijkens een artikel in "The
Banner tt in I9II in het Westen van Amerika ongeveer 33 van zulke scholen, vooral
te Chicago, Grand Rapids, Muskegon en Kalamazoo, met I72 onderwijzers en bijna
7000 leertingen, in I9I8 was het getal scholen, onderwijzers en leerlingen reeds meer dan
verdubbeld. Aanvankelijk werd vooral de nadruk gelegd op het Nederlandsch karakter
van het onderwijs, thans, inzonderheid ook na den oorlog, wordt meer in het bijzonder
de christelijke geest van geheel het onderwijs in het oog gevat. Aan de beide onderwijsinrichtingen Hope College te Holland Mich., dat uitgaat van de (Duteh) Reformed Church
in America 2) en Calvin College te Grand Rapids, dat uitgaat van de Christian Reformed
Church, en aan de daarmede verbonden seminaria tot opleiding van predikanten, wordt
natuurlijk ook onderwijs in onze moedertaal gegeven. Hope College, in I850 in zijn aanvang,
vooral na I866 zich krachtig ontplooiend, heeft veel aan den president der School, prof.
dr. G. J. Kollen, schoonzoon van Van Raalte, te danken. Hij was na I893 de stuwkracht.
Hoofddoel van de stichting was de vorming van predikànten, doch ook van christelijke leiders
in het algemeen, advokaten, leeraren, doktoren enz., die straks onder de Hollanders zouden
1) Neerlandia, 1915 blz. II9; 1917 blz. 120-121; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 Nov. 1922.
2) Zie over de vestiging dezer Kerk: A. Eekhof, Bastiaen jansz. Krol, 's-Gravenhage 1910, en A. Eekhof,
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moeten arbeiden. Aan hen gaven aanvankelijk prof. C. Doesburg, daarna ds. P. Siegers en
ds. A. W. de Jonge, les in onze moedertaal; na 1903 werd dit aan prof. A. Raap opgedragen,
die veel voor het onderwijs heeft gedaan. De Hollandsche club - de Ulfilas-Club - tracht
door het houden van voordrachten, vergaderingen en lezingen de liefde voor taal en volk
bij de studenten aan te kweeken, en vlerde in 1912 haar "25-jarig bestaan. De jongeren hebben
een dergelijke oefenschool in de "Van Raalte Vereeniging". Vermeldenswaard is, dat de aanmoedigingskreet van Hope College nog altijd is:
Tik, tak, tol,
De boer die nam een knol
Al van den wagen
Zonder vragen
Tik tak, tol!

waarna dan volgt de langgerekte slotuitroep: Keeesje ! Dat "tol" en "knol" is voor angelsaksische monden natuurlijk bijna niet uit te spreken, evenmin als "wagen" en "vragen" een soort van sjibboleth dus! Een hee1e aanwinst was het voor de bibliotheek van Hope
College, toen dr. William Elliot Griffis zijn Nederlandsche bibliotheek van meer dan 600
deelen aan dit College ten geschenke gaf 1).
In Maart 19I6 was het veertig jaar geleden dat de Theologische School te Grand Rapids
gesticht werd, aanvankelijk op de bovendieping van een woonhuis gevestigd, met één

CAL VIN COLLEGE

1) Neerlandia, 19II blz. 39, 161; 1912 blz. 183; 1917 blz. 203. Afbeelding: 1914, blz. 162.
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professor en zeven studenten. Thans is zij met Calvin College, dat in 1904 werd opgericht,
vereenigd en in één gebouw ondergebracht, waar 17 hoogleeraren van wie 6 theologische,
aan meer dan 4°° leerlingen les geven, van wie 36, die theologie studeeren. Zoo tenminste
was de toestand in het jubeljaar 1916. In 1917 werd een nieuw gebouw betrokken, dat behalve den grond, 15°.000 dollar had gekost. Behalve het onderwijs in onze taal is hier ook een
literarische club "De Zevenster", terwijl een maandblad "Calvin College Chimes", in beide
talen, door de studenten wordt uitgegeven 1).
Nog kunnen wij wijzen op onderwijs in onze
taal, dat gegeven wordt in Grundy Center
College en Central College te Pella (Iowa), in
de North Western Classical Academy te Oranje
City (Iowa), in Wisconsin Memorial Academy
te Ripon (Wisc.), op de Nederlandsche Opvoedkundige Vereeniging te Ogden (Utah). Aan de
"University of Philadelphia" werd in 1907
een "Holland Dental Club" opgericht met
~anvankelijk 9 Hollandsche studenten en 20
~merikanen van N ederlandschen oorsprong,
f n in 1918 studeerden niet minder dan 17
INiderlandsch-sprekende studenten aan Princeton University, waar de groote Calvijn-kenner
I rof. B. Warfield, die nauwe betrekkingen met
Nederland onderhield, vol bewondering voor
un verstand en ijver, hunne belangen warm
~oorstond 2).

~

I

Met. een enkel woord dient ook gesproken te
worden over de Hollandsche k r a n ten e n
t ij d s c h rif ten, die in Amerika verschijnen
of eertijds het licht zagen. Dr. A. Kuyper heeft
EEN PIONIER ONDER DE AMERIKAANSCH-NEDERin z;ijn "Varia Americana" hierop reeds geLANDSCHE KRANTEN.
wezen; een uitstekend artikel van Theo de Veer
"Journalistiek in Amerika", van fraaie afbeeldingen voorzien, komt voor in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 19°9, blz. ro7-1!4; terwijl dezer dagen van de hand van Dr. Henry
Beets te Grand Rapids een bijdrage in "Michigan History Magazine", 1922, p. 435-441,
onder den titel: "Dutch Journalism in Michigan" is verschenen. Voorts geven de verschillende jaargangen van "Neerlandia" het een en ander.
De Hollanders, die zich in 1834 van de Nederlandsche Hervormde Kerk hadden afgeschei1) Neerlandia, 1910 blz. 40; 19II blz. 68; 1916 blz. 112, 113 (afbeelding var. "ebouw); 193 (afbeelding der
professoren); 1917 blz. 192 (afbeelding nieuwe gebouw); Henry Beets, De Chr. Gerei. Kerk in NoordAmerika, Grand Rapids 1908, blz. 147-153; 206-212; 293-302; 364-372.
') Neerlandia, 1917 blz. 121; 1918 blz. 129, 25; 1908, blz. 164.
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den, hadden hunne bezwaren en idealen uiteengezet in een blad, dat zij in 1837 oprichtten, "De
Reformatie" geheeten. Toen sommigen hunner nu in 1846 en volgende jaren naar Amerika
overstaken, begonnen zij er aan te denken hunne denkbeelden ook door de pers te verbreiden
en onderling door de courant voeling te houden. De oudste poging om dit te doen was,
vreemd genoeg, niet in Michigan, waarheen Van Raalte en de zijnen zich begeven hadden,
maar in een klein stadje in Wisconsin, Sheboygan geheeten, waar Jacob Quintus 16 October
1849 zijn "Sheboygan Nieuwsblad" oprichtte, een godsdienstig-getint blaadje, dat aanvankelijk democratisch was gekleurd. In 1850 kwam te Allegan Mich. een tweede blad uit
"De Hollander" geheeten, eerst half-Hollandsch, half-Engelsch, later geheel Hollandsch,
dat in 1852 naar Holland Mich. werd overgebracht. Dit blad heeft bestaan tot 1895, en
was op sommige tijden nog al fel gekant tegen Van Raalte en zijn kerkelijke en maatschappelijke politiek. Bij den brand, die in het jaar 1871 bijna geheel Holland Mich. in de asch
legde, is ook de drukkerij en boekerij vernietigd. Een exemplaar (No. 8) van Zaterdag 23 Nov.
1850 is nog over en wordt thans als goud bewaard. Een afbeelding ervan kan men in bovengenoemd artikel van De Veer vinden. De oudste Hollandsche krant van Grand Rapids was
"De Stoompont", die daar eveneens door Mr. Quintus werd opgericht, doch, na kort bestaan, is bezweken.
Alle bladen en tijdschriften op te sommen; die zijn opgekomen en weer verdwenen, zou ons
veel te ver voeren. Noemen wij de volgende: De Lantaarn; De Honigbij; De Vrijheidsbanier; De Stem des Volks; De Christen Werkman; Stemmen uit de Vrije Gemeente
(orgaan van de kerk v~n ds. Hugenholtz te Grand Rapids); De Kerkbode; De Geestelijke
Wandelaar; The Yankee Dutch; De Gereformeerde Amerikaan (1916); Gereformeerd
Maandblad; De Heraut; Ons Vaandel, (dat een blad als de Nederlandsche "Standaard"
zou wezen); voorts de socialistische bladen: De Volks stem en de Voorwaarts.
Welke Nederlandsche bladen bestaan er tegenwoordig nog in Noord-Amerika?
In G r a n dRa p i d s en Ho 11 a n d, M i c h. worden uitgegeven:
De Grondwet (oudste en beste weekblad; in 1860 opgericht; in 1909 onder krachtige leiding
van Uden Masman; niet bepaald kerkelijk; komt sterk op voor instandhouding van
Nederlandsche taal; in 1909: 8000 lezers).
De Hope (weekblad; officiëel orgaan van de (Dutch) Reformed Church in America en Hope
College; in 1865 samengesmolten met "De Verzamelaar"; kerkelijk-orthodox; in 1909:
2000 lezers).
De Wachter (weekblad; officiëel orgaan van de Chr. Reformed Church; kerkelijk-orthodox;
in 1909: 5000 lezers).
, Kleinere bladen, die eveneens in G r a n dRa p i d s worden uitgegeven zijn: Christian
journal, eertijds "De Calvinist", samengesmolten uit: De Getuige, De Schoolbel en De Gids
(weekblad). - Standaard-Bulletin, samengesmolten uit: De Standaard en The Bulletin
(weekblad). - De Huisvriend (maandblad). - De Heidenwereld (zendingstijdschriftmaandblad). - Holland Home News (vele artikelen in de Nederlandsche taal- maandblad).
In K a I a m a zoo verschijnen:
De Hollandsche Amerikaan (driemaal per week; reeds 33 jaar geleden opgericht; in 1909:
1500 lezers).
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Teekenen der Tijden (wekelijks, vroeger maandelijks verschijnend).
In 1850 werd "De Nederlander" hier opgericht, doch dit blad verschijnt thans niet meer.
In Mus keg 0 n verschijnt:
De Bereër (tweemaal per maand; tolk van een groep kerken, die zich van de Christian
Reformed Church, wegens hare oppositie tegen het Pre-Millennialism, heeft afgescheiden);
Een blad, "De Volksvriend", dat hier werd uitgegeven, heeft opgehouden te bestaan.
In De t r 0 i t verscheen De Detroitenaar. Of dit blad nog bestaat is mij niet bekend.
In 1909 had men in 10 w a vier Hollandsche kranten:
Pella's Weekblad, te Pella (oudste orgaan; in 1863 opgericht; geredigeerd in den geest van
Scholte, den pionier en stichter der nederzetting; in I909: I900 lezers).
De Volksvriend, te Oranje City (kerkelijk-orthodox; in I909: 35°0 à 4°°0 lezers).
De Vrije Hollander, te Orange City (in I909: lOOO lezers; demokratisch).
Sioux Center Nieuwsblad, te Sioux Center: (in I909: I200 lezers). Deze bladen bij elkaar
hadden in I909 tusschen de 7600 en 8000 lezers.
In I909 had men in 111 i n 0 i s twee Hollandsche kranten:
,
Onze Toekomst te Chicago (weekblad; door Uden Masman omhooggebracht; publiceert
ook Belgisch Nieuws; in I909: 14°0 lezers).
De Grondwet, eigenlijk uitgegeven te Holland Mich., doch ook met Chicago-editie; in 1909:
1800 lezers.
In Wis con si 1J. wordt te De Pere een roomsch-katholiek blad De Volksstem uitgegeven,
met een oplaag in 1909 van 25°0 ex. In Ne w Y 0 r k en Ne w Je r s e y vindt men:
De Telegraaf, te Paterson (oplaag 2000 ex.) en Het Oosten te Passaic (oplaag 15°0 ex.). In
191 I werd te Paterson voor Vlamingen en Hollanders een blad opgericht "Nieuw Nederland",
dat "elck wat wils" zou geven, doch dat na een jaar bestaan reeds is bezweken 1). Verder
heeft men in den staat U t a h nog De UtahNederlander, die te Salt Lake City wordt uitgegeven. Voorts vind ik vermeld: Friesland Journal in Minnesota en De Alto Demokraat.
Er zullen nog wel eenige meer zijn. Op volledigheid maakt dit lijstje natuurlijk geen
aanspraak. Voor de leeszalen in Nederland werd in 1920 uit alle deze gekozen: Pella's'
Weekblad, De Grondwet, De Telegraaf, De Hollandsche Amerikaan en De Wachter, die
dus wel onder de beste gerekend kunnen worden.
De meeste van al deze bladen hebben een godsdienstigen, veelal een kerkelijk-orthodoxen
ondertoon; aanvankelijk democratisch zijn zij meerendeels republikeinsch geworden, als
reactie, naar Theo de Veer meent, op Cleveland's vrij handelspolitiek, waarmede een stand
van zakenverval en armoede intrad, terwijl bij de komst 'Yan McKinley, den republikein,
bloei en welvaart daagde. Zij geven vooral binnenlandsch en lokaal nieuws, terwijl de eigen
artikelen veelal middelmatig en in gebrekkig Nederlandsch zijn gesteld. De advertenties
zijn dikwijls koddig om te lezen. Wij geven een uit vele: "Kom hier en verneem wat de
kleed er maker u dit najaar dient te geven. Anderen zullen deze zelfde stijlen in het volgende
jaar verkoop en, maar wij zullen bij dien tijd weder een jaar vooruit zijn. De laatste buitenlandsche en binnenlandsche stoffen worden opgemaakt in deze nette tinten van bruin, in
1)

Neerlandia,

19II

blz.

140; 1912

blz. 90.
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dubbel en enkel borst. Zie ons raamvertoon ! 1) Natuurlijk schreven mannen als Uden
Masman, Dr. Steffens en Dr. Dosker, Dr. Henry Beets en Dr. Geerhardus Vos, om slechts
enkelen te noemen, een goeden Nederlandschen stijl. En nu de vraag, hoe staat het thans
met de Hollandsche journalistiek in Amerika? De twee grootste kerkgenootschappen, waarin
ûch Nederlanders bevinden, de (Dutch) Reformed Church in America en de Christian Reformed Church publiceer en ~oor het jongere geslacht in het Engelsch gestelde bladen: "The
Leader" en "The Banner". "The Christian JournaI" te Grand Rapids, met zijn hoofdredakteur H. J. G. van Andel, heeft moeite om de Nederlandsche taal als voertaal te behouden 2). Zal de Hollandsche journalistiek in Amerika kunnen blijven bestaan? Dr. Henry
Beets, die zoo goed op de hoogte is, velt in dezen een scherp oordeel als hij zegt: "Dutch
Journalism in Michigan is moribund, inevitably" 3). Zijn er nog middelen om dit tegen
te gaan? Prof. A. van C. P. Huizinga wijst op enkele: laten zakenmenschen in Nederland
in Amerikaansche kranten adverteeren; laten penvaardige onderwijzers artikelen schrijven
voor Amerikaansch-Hollandsche bladen en tijdschriften, waardoor zinsbouw en taaleigen
verbeterd wordt en laat men het Nederlandsche element steunen met den vaderlandschen
taalrijkdom 4).
Behalve de School en de Pers heeft ook de Kerk bijgedragen tot instandhouding en verbreiding van de Nederlandsche taal en tot verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht
van den Nederlandschen stam. De meeste Hollandsche gemeenten in het Westen zijn
gesticht door Van Raalte, Scholte en hunne opvolgers. Later ontstonden ook kolonies aan
het een of andere spoorwegnet; bij een station werden een kerk, een school en een postkantoor
gebouwd. Schrijver dezes heeft in zijne jeugd eenige jaren, als predikantszoon, in een Nederlandsche kolonie in de binnenlanden van Wisconsin doorgebracht. Daar stond de houten
kerk, met de eveneens van hout gemaakte pastorie, en daaromheen de stallen, waar de paarden
des Zondags werden neergezet, als men in "buggies" en "democrats" of des winters in "cutters"
ter kerke kwam. In den winter waren de mannen in zware pels en gehuld, die in het voorportaql van de kerk werden opgehangen. Na den middagdienst trokken ze achter elkander
weder naar de boerenplaatsen, mijlen ver in den omtrek, terug. Kwam onverwachts een
zware donderbui of sneeuwstorm los, dan gingen de mannen uit de kerk, voorzagen paarden
en voertuigen; de predikant wachtte eenige oogenblikken, en als men was teruggekeerd ging
hij weer verder. 0 ! die eenvoud! dat roerend psalmgezang! die uitbundige hartelijkheid!
die heerlijke gastvrijheid! die diepe godsvrucht bij deze mannen en vrouwen!
Een Afrikaander, Pieter Koch, die in 191 I. een dienst te Pella in Iowa bijwoonde, heeft die
ons in zijn eigen taal zoo levendig beschreven. Hij zegt: "Sondag was ons in die Gereformeerde
kerk, en dit was baje aangenaam om weer in Hollands te hoor sing en dit uit ons bekende
psalmboeke. Die preek was o'er die Heidelbergse Katechismus ... Dit was ~pmerkelik om
te sien toen die borkes (bordjes, collecteschalen) rondgaan ver kollekte, elkeen van die ou
1)
2)
3)
')

Neerlandia, 1905 blz. IO.
Neerlandia, 1940 blz. 23.
Michigan History Magazine, 1922 p. 441.
Neerlandia, 1918 blz. 144•.
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oom met sy kirriekie (stokje), tot die kindje wat skaars kan loop, sij stukkie geld daarin plaas,
iets wat 'n mens nie al te veel aantref nie bij die meeste ander Amerikaners in partij dele van
die land. Dan ook sing almaal hartelik same, weer anders als bij die gewone· Amerikaner
waar die koor bijna al die singe moet doen. Dan ook sit almaal daar met eerbiedige ernstige
gesigte, met weinig uitsonderinge". Koch wijst er op dat de jonge menschen reeds veel
naar de Engelsche Methodisten- en Baptistenkerken gaan, omdat zij liever Engelsch
hooren dan Hollandsch en deze kerkdiensten voor hen aantrekkelijker zijn. Ook de vereenigingen aan de kerken verbonden lokken hen aan 1). Zoo vindt men overal nog Hollandsche
kerken, waar in het Nederlandsch gepredikt wordt en de kinderen in onze taal
hun catechetisch onderwijs ontvangen.
In Grand Rapids waren er in 1906 wel
dertig Hollandsche kerken 2). Voor het
meerendeel zijn zij orthodox. Een vrijzinnige Hollandsche gemeente werd in
1885-1886 te Grand Rapids gesticht en
kreeg als predikant ds. F.W. N. Hugenholtz, die gehoor had gegeven aan een
oproep door prof. Kuenen in "De Hervorming" van 23 Mei 1885 ten behoeve
van de vrijzinnigen in Grand Rapids
gedaan. Toen de eigen kerk 22 Dec.
1886 werd ingewijd, telde de gemeente
300 leden, en voerde ook rabbi N. Rosenau
bij die gelegenheid het woord. Sinds
1889 preekte ds. Hugenholtz in het
9 NEDERLANDSCHE KERKEN IN EEN AMERIKAANSCHE STAD
Engelsch. Tot zijn dood op 17 Februari
1900 heeft hij deze "Vrije Hollandsche Gemeente" gediend 3). Ook in het Oosten vindt
men. Nederlandsche kerken;' zoo waren in 1915 te Paters on nog negen Nederlandsche
kerken, die men alle in "Neerlandia" vindt afgebeeld 4).
Wanneer de Nederlandsche kerkelijke gemeenten eenige jaren bestaan hebben,danhouden
zij eene herdenking. I)e laatste gedachtenisviering was wel die in de oudste kerkelijke gemeente van het Westen te Holland Mich., in de "Old Colonial Church" door Van Raalte
in 1847 gesticht, welk 75-jarig jubileum op 16 November 1922 plaats had. Gedurende de
eerste vijf jaren van hun verblijf in Amerika, hielden de kolonisten godsdienstoefening.
in een blokhut. In 1855 werd de eerste kerk gebouwd, die het mooiste gebouw Uit heel
. Holland Mich. moest zijn en die met haar zes pilaren in front, nog staat, gebruikt wordt
tot op dezen dag en ruimte biedt voor meer dan duizend menschen. De groote brand
1) Neerlandia, 19II blz. II5.
2) Neerlandia, 1906 blz. 135.
3) Hollandia (niet te verwarren met: Neerlandia) 19°0, blz. 290, 291 (aldaar afbeelding van de kerk en

Hugenholtz' portret).
4) Neerlandia, 1915 blz. 70.
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van I87I, die bijna de" geheele stad in asch legde, tastte haar niet aan, en de haan op den
toren draait nog altijd in de holte van een omgekeerde wijnflesch, waarin zij, bij gebrek
aan beter, geplaatst werd. Van Raalte, die I7 Nov. I846 te New Vork voet aan wal zette,
heeft hier twintig jaar lang het evangelie verkondigd. Bij de herdenking was de eenige
dochter van Van Raalte, Mrs. C. van Raalte-Gilmore tegenwoordig, en naast de Enge1sche
toespraken hield ds. A. Keizer een redevoering in de Hollandsche taal" 1). Ziehier één voorbeeld uit vele herdenkingen. Het zestig-jarig bestaan van het dorp Zeeland, niet ver van
Holland Mich. gelegen, dat in I907 gevierd werd, heeft Theo de Veer ons in kleuren en
geuren bes~hreven. Het artikel is verlucht met eenige aardige plaatjes o.a. de afbeelding
van twee oudjes, Johan Duyser en zijn vrouw, 88 en 89 jaar oud, de . eenig overlevenden
van de oude voortrekkers van I847 2). Zoo wordt de Nederlandsche taal ook door de Kerk
gehandhaafd. De heer J. van Hinte, leeraar te Amsterdam, die in "I92I een studiereis door
Noord-Amerika maakte, deelt mede hoe hij bijzonder getroffen was door het feit, dat zoovelen te Hoboken, Paterson, Grand Rapids, Ho~tmd, Zeeland, Chicago, Pella en Oranje
City nog de Nederlandsche taal konden spr~ken. Vooral te Pella viel dit sterk op. Eenige
malen woonde hij Hollandsche kerkdiensten bij. "Het ontroerde mij diep, zoo getuigt hij,
te hooren zingen en spreken in onze mooie taal, zoover van het vaderland". De jongeren
toonen wel minder belangstelling voor Nederland en de Nederlandsche taal. Maar dit is
1) The Banner, 7 Dec. I922.
2) Theo de Veer, Ons Hollanders in Michigan, in: Eigen Haard, I907, blz. 628-634; 804-808.
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eigenaardig: "op ouderen leeftijd ontwaakt de liefde voor het land en de taal, waarover
men in zijn jeugd vader en moeder zoo dikwijls hoorde spreken". Een zeer bemoedigende
opmerking! 1)
Over de Nederlandsche Doopsgezinde Gemeenten spraken wij reeds; ook de RoomschKatholieken hebben kerken, waar in het Hollandsch gepreekt wordt door Hollandsche of
Vlaamsche priesters. In I9I7 waren er omstreeks 300 Nederlandsche en Vlaamsche priesters
in de Vereenigde Staten, die een priesterbond (Belgian and Holland Priests Association)
hebben opgericht, waarvan het hoofdkwartier te Rochester is 2).
Allerlei Ver een i gin gen hebben de Hollanders in Amerika opgericht, op sommige
waarvan wij reeds de aandacht vestigden. Eenige dezer hèbben de liefdadigheid ten doel.
In Grand Rapids (Mich.) en te Pella (Iowa) en ook te Paterson bestaan reeds lang Tehuizen
voor ouden van dagen. Ook te Chicago is een Tehuis opgericht. Te Hoboken, bij New Vork,
is in I9I5 door de "Christian Reformed Church" een Ned.erlandsch Tehuis voor zeelieden,
in tegenwoordigheid van den gezant, ridder Van Rappard, plechtig geopend; Een som van
f 32.000 was hiervoor door de leden dier Kerk bijeengebracht. De vergaderzaal biedt
ruimte voor 80 personen; ook is er een leeszaal en conversatiezaal. De Boekencommissie
van het A. N. V. zendt hierheen boeken en nieuwsbladen, gelijk zij dit ook doet naar de
zeemanshuizen te Newport News (Va), New Orleans (La), Philadelphia (Pa), Charlestown
(Mass.) en het Tehuis voor bejaarde zeelieden te New Brighton op Staten Island N. Y.
In I922 is het Zeemanshuis te Hoboken verplaatst van Hudsonstr. 3IO naar Riverstr. 322,
waar het onder leiding van ds. Jongbloed staat 3 ). Te New Vork is ook de Nederlandsche
Liefdadigheidsvereeniging (Netherlands Benevolent Society of New Vork), die H. M. de
Koningin tot Beschermvrouwe heeft, en de werkverschaffing beoogt. In I9I8 telde zij
I20 leden en was gevestigd op 2I7 East I9th Street. Te Denver (Co) moet ook een sanatorium voor teringlijders zijn, Bethesda geheeten.
Voorts zijn er Nederlandsche vereenigingen ten dienste van handel en nijverheid. Er is
een Nederlandsche Kamer van Koophandel te New Vork (44 Beaverstreet), in I903 opgericht, die de belangen van den handel tusschen Amerika en Nederland wil behartigen,
maar ook kennis verbreidt over Holland en zijn koloniën in een keurig verzorgde periodiek "Holland and her Colonies", waarin mannen van naam en invloed artikelen geven.
Ook te San Francisco wordt een Nederlandsch-Amerikaansche Kamer van Koophandel
gevonden. In Amerika zijn ook groote winkels, die door Hollanders worden gedreven: zoo
die van de firma Siegel en Cooper te Chicago. Cooper (eigenlijk: Folkert Harmensz. Kuiper)
kwam in I866 uit Akkrum (Fr.) naar Amerika, doodarm, maar energiek en spaarzaam. Hij
bouwde een van de grootste department-stores in Chicago, verheugde op een Kerstdag ieder
van zijn 600 bedienden met een levensverzekeringspolis en stichtte te Akkrum de liefdadigheidsinstelling "Coopersburg". Hij overleed op Oudejaarsavond 1904 te New Rochelle
(N.Y.) 4). In den winkel van Kuyvenhoven te Chicago zag men in I906, aanstonds
1)
2)
3)
4)

Neerlandia;
Neerlalldia;
Neerlandia;
Neerlandia;

19::n blz;. 153.
1917 blz;. 122.
1915 blz;. 95; 207 (afbeelding); 1922 blz;. 96.
Sept. 1896; Febr. 1897; 1905 blz;. 9.
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bij het binnentreden, een levensgroot portret van onze Koningin. Daar kon men ook echte
Hollandsche artikelen verkrijgen als: groene zeep en Goudsche pijpen, Hollandsche kaas
en raapolie; Haarlemmer-olie en Berenburger-kruiden en niet te vergeten Hollandsche
klompen. O! die Hollandsche klompen. Inl9II nog waren zij geliefde artikelen. Een
scheepslading van 600 kisten kwam toen te Grand Rapids aan. Of het waar is, wat beweerd
wordt, dat er te Grand Rapids, Chicago en Holland Mich. meer klompen gedragen worden
dan te Amsterdam, weet ik niet; wel moet waar zijn dat Paterson, St. Louis en Lancaster
County (Iowa) nog ieder jaar groote hoeveelheden van deze doelmatige voetbedekkingen
invoeren 1). De Nederlandsche bloembollen hebben overal in Amerika een groote vermaardheid gekregen.
Ten slotte zijn er vereenigingen, waar de gezelligheid beoefend wordt of waar men door
kunstavonden den Hollandschen geest tracht levendig te houden, die ook geleerden en
kunstenaars uit het buitenland laten optreden, of de boeken van Nederlandsche schrijvers
doen vertalen. Ik denk hier aan geleerden als: SnouckHurgronje, Kuyper, Bavinck, Eerdmans,
Lorentz, Kapteyn, Hugo de Vries, Van Leersum, Cohen e.a., en kunstenaars als: Julia Culp,
Urlus, Louis Bouwmeester, Albert Vogel en Mengelberg, die de eer van Nederland in Amerika hebben hooggehouden. De boeken van prof. Blok, Kuyper, Bavinck, Couperus en
anderen zijn in het Engelsch voor de Amerikanen overgebracht. Er zijn zangvereenigingen
en tooneelvereenigingen (o.a. te Paterson); er is de Hollandsche Club te New Vork, die, in
1903 opgericht, thans heeft een fraai gebouw, met leeszaal, eetzaal, logeerkamers enz. op 3
Gramercy Park West. In 1916 werden door den N ederlandschen vice-consul J. A. Schuurman
gegevens verzameld over Nederlandsche instellingen in de Vereenigde Staten, welke wij hier
nog willen geven. Als vereenigingen noemt hij te Ne w Y 0 r k: De Hollandsche Club; Eendracht maakt Macht; De Nederl. Weldadigheidsvereeniging; Ho bok e n N. J.: Neerlandia; Sa n Fr anc i s c 0: Nederlandsche Vereeniging in Californië; Nederlandsche
Ondersteuningsvereeniging; Sa n Die g 0 (Ca1.): Nederlandsche Vereeniging; Los
A n gel e s (Co1.): Nederlandsche Vereeniging; Sa n A n ton i 0 (Texas): Hollandsche
Club van Texas; A kro n (Ohio): Holland Athletic Club; G r a n dRa p i d s (Mich.):
Twee Nederlandsche hulpvereenigingen Fas et Jus (politieke vereeniging) en Credimus ut
intelligamus (studentenvereeniging); K a I a m a zoo: Hollandsche Onderlinge Hulpvereeniging; St. L 0 u i s (Mo): Nederlandsche Vereeniging; C h i c a g 0: Holland Society
of Chicago; Zelf Hulp; Hulp in Nood; Excelsior; Eendracht maakt Macht; Vriendschap
en Trouw; Christian High School Association; Kim be r I e y (Wisc.): Neerlandia Club;
Hollandsche Bond 2).
En thans rust op ons nog de aangename taak om iets te zeggen over: D e V I a min gen
i nNo 0 r d - A mer i k a. In 1910 heeft Graaf Conrad de Buisseret, gevolmachtigd
minister van België in de Vereenigde Staten, in .opdracht van zijne regeering een studiereis
ondernomen, om gegevens te verzamelen over de Belgen in Noord-Amerika. Aan dit
verslag ontleenen wij het volgende: Het is moeilijk om het juist getal Vlamingen of Walen
1) Neerlandia, 1906 blz. 184; 1907 blz. 123; 19II blz. 256; 1915 blz.
2) Neerlandia, 1917 blz. 121.
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in Amerika te leeren kennen, omdat de Vlamingen meestal worden ingeschreven als Hollanders of Duitschers en de Walen als Franschen. Onder de katholieke bisschoppen van de
V. S. vindt men verscheidene Vlamingen; ook vele priesters zijn Vlamingen. De v-olkstelling van IgOO geeft 3576 Belgen (door geboorte) voor de staten New Jersey, Rhode
Island en Connecticut; in Massachusetts staan IOOg personen als Belgen ingeschreven; in
de staten Maine, New Hampshire en Vermont bijna geen. De Vlamingen werken voornamelijk
in de sigarenfabrieken en spinnerijen. In Pennsylvanië zijn de Belgen zeer talrijk. Onder de
werktuigkundigen en spinners, de dokwerkers en vleeschhouwers worden veel Vlamingen
aangetroffen. In Michigan zouden er 15.000 zijn, die zich hoofdzakelijk op den landbouw
toeleggen en die een vereeniging "Eendracht maakt Macht" hebben opgericht. Te Detroit
is een Vlaamsche Maatschappij van onderlingen bijstand met 175 leden en een Tooneelkring ,,tt Roosje bloeit in tt wilde". Vele Vlamingen wonen in Minnesota, Illinois,
Indiana en Iowa, waar een groot aantal belangrijke Belgische Vereenigingen bestaan
en landbouwkoloniën zijn gesticht. Vele plaatsen in Wisconsin herinneren aan België:
Belgium, Brussels, Ghent, Namur, Luxemburg, Rozière, Walhain. In Brown waren
in IgOO op de IO.600 inwoners 2155 geboren Belgen. Te Omaka in Nebraska wonen
ongeveer 500 Belgen, die hun eigen kerk hebben. Vele Vlaamsche families zijn er ook
in South- en North-Dakota, in Colorado (wel 5000 Vlamingen), in Wyoming en New
Mexico. In Californië zijn er te San Francisco slechts 350 en te Los Angeles slechts
64 ingeschreven, maar dit getal zal veel te klein zijn. Er is een kolonisatie van den Priesterbond, die twee kolonies heeft: Onamia in Minnesota en Wilhelmina in Missouri 1).
Schreef in Ig04 Dr. Henry Beets nog dat de talrijke Vlaamsche broeders in Amerika zich
nog geenszins begeerig getoond hadden om onder hen afdeelingen van het A. N. V. in
het leven te roepen, op den 5den Sept. IgIO werd een groote nationale conventie van alle
Vlaamsch sprekende Vereenigingen van Amerika te South Bend (Ind.) gehouden, om nauwere aaneensluiting te zoeken. Voorzitter van die "Belgian-American National Alliance"
werd de heer Edward Corijn van Moline, secretaris de heer Van Slembrouck en penningmeester de heer Van der Vennet. Als vrucht van de samenwerking kwam al aanstonds te
New Vork het Belgische Huis, onder leiding van Vader Stillemar tot stand, dat de zorg
voor aankomende landverhuizers op zich zou nemen 2).
Vraagt men nu waar men een der meest typisch-Vlaamsche koloniën in Amerika kan vinden,
bijv. te vergelijken met Grand Rapids of Holland Mich. onder de Hollanders, dan vindt
men die te Moline in Illinois. Deze plaats is schilderachtig gelegen op, den oever van de
Mississippi Rivier, ongeveer 180 mijlen west van Chicago. In 1830 was deze streek nog
een groote wildernis, waar een stam van de Indianen, de Sacs, onder het gezag van Black
Hawk, woonde. In 1832 werd hij door de blanken overwonnen en gevangengenomen; de
bevolking in deze, gunstig aan de rivier gelegen, streek groeide aan, zoodat Moline zelf
thans meer dan 30.000 inwoners telt, met hare zustersteden East Moline, Rock Island en
Davenport in Iowa wel een bevolking omspannend van 150.000 zielen. J ohn Deere vestigde
hier in 1847 de ploegnijverheid, zoodat Moline over de geheele wereld als de "plow city"
1) Neerlandia, 1910 blz. IlO; 191I blz. 67, 68.
2) Neerlandia, Ig04 blz. 32; IglO blz. 240.
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bekend is. Op het dicht bij, in de Mississippi, gelegen Rock Island, meer dan drie mijlen
lang, is een groot arsenaal, waar gedurende den Oorlog meer dan 14.000 menschen werkten
en nu zoowat 2000. Moline is een der oudste Vlaamsche nederzettingen. Wanneer de eerste
Vlamingen er kwamen, is onbekend, maar zij brachten Vlaamsehen aard en Vlaamsche
zeden. In de jaren 1840-1850 waren daar reeds: Bernard van Kerkhove; Constant van
Wambeke; Karel van de Moortele; Bruno de Clercq; Bernard van den Berghe, Jacob
Cattoor, Karel Goethals; Franciscus Rommelaere, verder Schatteman, Van Landschoot,
De Baets, Vereecken, Verhetsel, Veerdegem, De Jager, De Zutter, Thienpondt e.a. Ze waren
gekomen uit Lembeke, Thielt, Lootenhulle, Beernem,
Aeltre, St. Niklaas. In het huis van Bruno de Jaeger,
afkomstig uit Lembeke, die reeds in 1857 in Wisconsin
was gekomen, doch in 1860 naar Moline was gegaan,
en in 1873 de plaats betrok, waar zijn weduwe en
kinderen nu nog wonen, was jaren lang de vergaderplaats van het handjevol Vlamingen in Moline. Eenige
familiên verhuisden naar de plaats, waar nu Atkinson
is gelegen en naar Long Grove in Iowa. Het aantal
Vlamingen groeide tusschen 1880 en 1890 merkelijk aan.
Aanvankelijk werkten de Vlamingen, gelijk gezegd, in
de ploegindustrie, ook in de zaagmolens en de papierfabrieken;:s winters kapten ze hout in de bosschen. De
Vlamingen zijn roomsch-katholiek. Om hunne kerkelijke
plichten te vervullen gingen zij eerst naar een kleine kerk
van rotsblokken op Rock Island, waar rondreizende
missionarissen de H. Mis lazen. Ook kerkten zij bij de
Duitsehers in Davenport. Voor de eerste kerk gaf pater
Dubuque, wiens familie de stad Dubuque in Iowa
VLAAMSCHE KERK TE MOLINE.
stichtte, den grond, die door Aloïs Vereecken gelijk werd
gemaakt, waarop Bernard van Kerkhoven in 1857 een uit ruwe planken opgetrokken
kerkje oprichtte. Tot 1875 lazen missionarissen hier de Mis; toen werd De Greve, door
den bisschop van Chicago als pastoor aangesteld, die er bleef tot 1898. Hij kende
Vlaamsch en verstond de Vlamingen door en door. Dit kleine kerkje werd voor een
grooter verwisseld en Vader Kelley als pastoor aangesteld, die verscheidene Vlaamsche
kapelaans tot zijn hulp had. Men achtte uitbreiding noodig en thans is er te Moline
een Vlaamsche parochie van 't Heilig Hart, met een prachtige nieuwe kerk, waar E. J. H. B.
Ceulemans pastoor is.
Moline heeft ook een eigen roomsch-katholiek dagblad, "De Gazette van Moline" geheet en,
waarvan 15 November 1907 het eerste nummer verscheen. Het is gesticht door pastoor Ceulemans samen met Edward Corijn, een der edelste figuren uit den allereerstentijd der nederzetting.
Van eenvoudige ouders, ui~ Lootenhulle afkomstig, ging Corijn naar Amerika, werd te Moline
een bemiddeld bankier, die zeer veel voor hetstoffelijk en geestelijk leven van deVlamingen
tot zijn dood in I92I gedaan heeft. Deze "Gazette van Moline" nu bestond onlangs 15 jaar
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en werd door zijn Vlaamschen confrater "De Standaard" in België met vriendelijke woorden
gehuldigd.
Vlamingen en Hollanders verbroederden zich en sedert 1903 is er te Moline een bloeiende
vereeniging "Belgian Club", later met den naam "Belgian-American Club", die een Vlaamsche bibliotheek heeft en een Vlaamsche Tooneelvereeniging "De Eendracht", en ook met
de Vlamingen te South Bend, Rochester, Chicago, Kansas City, Detroit en St. Louis
vriendschapsbanden onderhoudt. De "Belgian Club" verzamelde gedurende den oorlog
geld voor de lijdende Belgen, en Vlamingen uit Moline trokken mee ten strijde, van wie een
gesneuveld isl). Zoo hebben de Vlamingen naar ginder
een stukje van Vlaanderen gedragen, een brok stoer
r------- ~_
katholiek Vlaamsch leven; zoo wordt in de wereld
I '
getuigenis
gegeven wat Vlaamsche volks kracht vermag;
II
1
en in het verre Westen behouden ze de kleur van het
!
Vlaamsche leven, de kracht en pittigheid van een volk,
I waartoe ze naar bloed en geest behooren.
Rijst dan nog ten slotte de vraag, wat het Algemeen
Nederlandsch Verbond in de toekomst kan doen, om
in de Nederlandsche nederzettingen in Noord-Amerika
de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen Stam te verhoogen. Het komt mij voor, dat
daarbij op het volgende moet worden gewezen:
Het Algemeen Nederlandsch Verbond bevordere:
I de uitzending naar Amerika, liefst met medewerking
van de Regeering, van een persoon die vloeiend beide
...:J talen spreekt, om daar in de Nederlandsche neerzettingen naar alle zijden heen belangstelling te wekken
EDWARD CORIJN.
voor Nederland en zijn koloniën, door publieke voordracht, onderlinge bespreking en vooral persoonlijk contact, die gegevens verzamele over
de Hollanders in Amerika en na zijn terugkeer zijn bevindingen te boek stelle; 2° de
voorlichting van geleerden en kunstenaars die zich naar Amerika begeven; 3° de oprichting
van leerstoelen in de Nederlandsche taal, letterkunde, geschiedenis en kunst aan Amerikaansche universiteiten; 4° het studeeren van afstammelingen van Hollanders in Amerika aan
onze Nederlandsche universiteiten; 5° de stichting van beurzen voor hen, die in Nederland
willen komen studeer en, en -zijn zij eenmaal hier, het verschaffen van een gezelligen en
huiselijken omgang, opdat zij zoo den Hollandschen aard en de Hollandsche gewoonten van
nabij leeren kennen; 6° het adverteeren door Nederlandsche firma's in Amerikaansch-Hollandsche bladen en tijdschriften; t het insturen van dagbladartikelen over Nederlandsche
aangelegenheden in Amerikaansch-Hollandsche bladen, door Nederlandsche schrijvers;
8° het uitloven van prijzen voor het beste Nederlandsche boek, dat jaarlijks in Amerika verO

1) De Vlamingen in West-Amerika, in: Ons Volk Ontwaakt, Brussel (Em. Jacqmainlaan 127),3 Dec. 1922;
De Vlaamsche pers in de Vereenigde Staten, in: De Standaard, 6 Dec. 1922.
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schijnt, door een Hollander in Amerika geschreven; 9° het instellen van een centrale in
Nederland waarheenAmerikaansch-Hollandsche dagbladen en tijdschriften geregeld gezonden
worden; WO het verzamelen en uitgeven van Amerikaansch-Hollandsche poëzie; Il° het
uitzenden van nieuwe kolonisten, liefst groote familie's, naar de Nederlandsche neerzettingen
in Amerika, opdat er zoo frisch bloed kome, waarbij het vooral er op aan komt, dat gezonden
worde niet wie maar wil, maar wie het meest geschikt schijnt te zijn; 12° het versterken van
geloof en vertrouwen in d~ toekomst van den Nederlandschen Stam, ook in Noord-Amerika.
Ziehier eenige middelen, die ook voor de Vlaamsche koloniën van toepassing zijn. In dit
opzicht zal ook de pas opgerichte reeds krachtig werkzame "Nederlandsch--Amerikaansche
Fundatie" vruchtbaar werk kunnen doen.
Hiermede meen ik de mij opgedragen taak te hebben vervuld. Naar algeheele volledigheid
streefde ik niet. Men had wellicht het een iets breed er uitgewerkt wenschen te zien, het
ander iets beknopter gehouden. Het is waarschijnlijk, dat de naam van een persoon,
die zich verdienstelijk heeft gemaakt, die men gaarne vermeld had gez;ien, niet is genoemd.
Gelijk de anderen brengen wij dien niet-genoemde gaarne onze hulde, evenals aan al
die stille werkers, wier namen niet geschreven staan in de "Annalen" van "Neerlandia",
maar wier daden luide zullen blijven spreken. Wanneer eenige cijfers en feiten niet
meer met den tegenwoordigen toestand mochten kloppen, dan bedenke men dat het
verzamelen van betrouwbare gegevens uiterst moeilijk is, en dat Amerika bij den dag,
na den oorlog schier bij het U\1r, verandert. Wat ik heb trachten te doen is een beeld
geven van wat het Algemeen Nederlandsch Verbond in vijf-en-twintig jaren in NoordAmerika heeft tot stand gebracht en van datgene, dat er omheen is ontstaan en opgegroeid;
men weet nu in welke richting de verdere onderzoekingen moeten worden voortgezet en
welke onderwerpen bij dit onderzoek in het bijzonder de aandacht verdienen.
En voorts, broeders Hollanders en Vlamingen in Amerika 1 houdt de N ederlandsche taal
hoog en verlooc~ent uwe afkomst nooit 1 De Amerikanen zien met trots naar u op, naar uw
stam en uw land. Sprak niet eenmaal de president van Columbia University te New Vork,
de wijd en zijd vermaarde prof. Nicolas Murray Butler zelf deze treffende woorden: "Niets
is meer noodig voor het hedendaagsche Amerikaansche leven, dan een waardeering van de
degelijke oud-Hollandsche gewoonten, die den geest stalen, en de burgerlijke vrijheid
en den vooruitgang waarborgen" 1). Komt dan, met opgeheven hoofde en vernieuwden
moed vooruit, gedachtig aan het woord van onzen Kern: "Het is een onafwijsbare plicht, dat
wij Nederlanders, in alle oorden der wereld onze eigen nationaliteit hoog houden 1" 2).

Leiden.
1) Neerlandia, 1907 blz. 108.
2) Neerlandia, 1905 blz. 204.
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~'~ AAR de geschiedenis der Nederlandsche gewest~n aanv2ngt, daar beginnen

ook - ~oo kan men zeggen - de betrekkingen met Italii!. Zoodra immers,
, . in de eerste eeuw vóór Christus' geboorte, de schemer der historie opgaat over
•
• de verschillende volksstammen, die sedert den Nederlandschen stam ~ullen
•
vormen, dan staan daar binnen hunne landpalen reeds de Romeinsche
legioenen. 't Eerste contact met de Romeinsch-Italische wereld was krijgshaftig. Men kent
de conflicten. Doch behalve versterkte legerplaatsen werden er door Caesar's troepen,
en door die der keizers na hem, ook verkeerswegen aangelegd. De Romeinsche beschaving
vond ingang. Eenvoudige woorden immers als "tafel" en "vork" (naast de Germaansche
"disch" en "gaffel") leveren het bewijs. Door opgravingen en geleerde onderzoekingen
wordt dit gedurig versterkt, en het grijze Lugdunum Batavorum, aan den mond van den
Rijn, volgens sommigen van den oorsprong af reeds de sleutelstad, bleef tot heden het symbool van Latiniteit op Nederlandschen bodem.
Ontvingen wij het Christendom vooral van Britsche predikers, en niet dan indirect uit
Rome, dan is dit geen onderbreking eener traditie, want het Christendom is uitteraard
niet "Italiaansch". Wel degelijk Italiaansch waren echter de Lombarden, die in de 13e en
I4e eeuw den geldhandel in deze gewesten in handen hadden, en die met de door hen verleende kredieten mogelijk maakten, dat de Hollandsche graven, steunende op de opkomende
burgerij, aan den machtigen en rijken adel het hoofd konden bieden. "Der Keerlen God"
had weinig kunnen bereiken, als niet zijn staatkunde, die een strikt economisch karakter
droeg, door de Lombardische bankiers was gefinancierd. 't Waren harde schuldeischers,
die panden vergden ... Een ander eenvoudig woord in onze taal: "lommerd" (lombard)
herinnert nog aan hun winstgevend bedrijf 1). 't Gaat hier, ~ooals men ziet, over betrekkingen
van zeer materieelen aard; maar de relaties van koopmanschap zijn steeds oor~aak dat ook
cultureele invloeden zich doen gelden.
Dat was in den tijd, dat Brugge het groote centrum was van den geld- en warenhandel
in West-Europa. Verscheidene Noord-Italiaansche banken vestigden er hun succursalen;
groote firma's als de Soria en de Pignatelli hadden er sedert het eind der 13e eeuw hun
kantoren, maar vooral Florentijnsche huizen deden er groote zaken. De beroemde historieschrijver Giovanni Villani was de agent der Peruz~i te Brugge in het eerste kwart der 14e
eeuw. Een Arnolfini werd er door Jan van Eyck tot tweemaal toe uitgeschilderd. Tomaso
Portinari, bestuurder van het succursaal der Medici, bestelde aan Hugo van der Goes het
beroemde drieluik, met de "Geboorte", voor zijn familie kapel te Florence, dat nu in de
Uffizi wordt bewaard.

1) Niet alleen in Vlaanderen, Brabant en Holland oefenden de Lombardi hun beroep uit, maar evenzeer in
Ge1dersche steden; sedert 1300 ongeveer: Nijmegen, Arnhem, Harderwijk, Doesburg, Tiel, Zalt-Bommel...
Zie Mr. G. van Hasselt "Geldersche Oudheden" I (1805) bI. 555-558. - Te Brugge komen de Lombarden of Cauwersijns sedert 1298 voor en zij verlieten die stad in 1492. Zie Ad. Duc1os, Bruges, 1913,

blz. 47. Ook voor hetgeen volgt.
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]USTUS VAN GENT.

DE COMMUNIE DER APOSTELEN

(1474)

I

MUSEUM TE URBINO.

De namen der kunstenaars herinneren eraan, hoe Rogier van der Weyden omstreeks 1450
aan het hof te Ferrara werkzaam was 1). Markgraaf Lionello d'Este, die groote bewondering
had voor de Vlaamsche kunst, wilde niet alleen de werken, doch ook den man zelf; en
Federigo da Montefeltre, die reeds den bekenden wiskunstenaar en astronoom Paulus van
Middelburg onderkomen in zijn paleis en een jaargeld had verleend, dacht er niet anders
over, toen hij Joost van Gent naar Urbino ontbood. Diens altaarstuk uit 't jaar 1474, met
de "Communie der Apostelen", dat zich nog heden ter plaatse bevindt, is beroemd.Omgekeerd was reeds Antonello da Messina naar Brugge gereisd, om zich onder Jan van Eyck
in de techniek van olieverfschilderen te bekwamen. De Vlaamsché primitieven maakten
1) Het bericht gaat terug op een tijdgenoot: Bartolomeo Fazio, "De Viris Illustribus", 1456.

~.~ ...~.~P.~~~~~P.~.~...~~.X~A~.~.~ ................................................................................................................................... ~.~~
in Italië weldra zulk een ·opgang, dat men ze begon na te doen, en zoo ontstond in het
Koninkrijk Napels de merkwaardige school van gemengd karakter, die ook anderzijds,
door Catalaanschen invloed, basterd-Vlaamsche elementen in zich opnam. De kruising
van invloeden deed ook elders in· Italië werken ontstaan, die een niet ingewijd beschouwer
in verlegenheid brengen.
Te Genua is het een "AlessandroH van Brugge, dien wij omstteeks 1475 ontmoeten, terwijl
Joos van c1eef - bekend als de Meester van den Dood van Maria - hier in de eerste jaren
der 16e eeuw heeft gewerkt en er het prachtige drieluik met de "Aanbidding der Drie
Koningen H in de kerk van San Donato heeft nagelaten. Twee andere triptieken van hem
bevinden zich in het Museum te Napels. - Op zulke Zuid-Nederlanders is het dat Ligurische meesters als Donato Bardo en Lodovico Brea zich duidelijk inspireeren, zoodat b.v.
in een "KruisigingH van laatstgenoemde (gest. 1519) van nabootsing mag gesproken worden.
Als men zulk een artistieke afhankelijkheid opmerkt, verwondert het te minder, dat in dezen
tijd zelfs een Leonardo da Vinci de achtergrond-landschappen der "Fiamminghi H blijkt
te hebben bestudeerd. Joachim Patinier, 1515 meester in 't gild te Antwerpen, bereisde
zeer stellig Italië, en zijn paneelen, die naar 't algemeen gevoelen de natuur ongemeen
"aerdigh ende suyver tt weergaven, vonden er tot nà 1600 zooveel aftrek, dat men zelfs
begon ze te vervalschen.
Een eeuw lang waren het Vlamingen en Brabanders, die naar Italië trokken om te "geven";
niet zoozeer om te "nemen tt 1). En nog in 1550 kon Boeren-Brueghel over de Alpen reizen
zonder door de vreemde kunst in 't minst in zijn oorspronkelijkheid te worden geschaad.
Intusschen was er een kentering ingetreden. Reeds waren Jan Gossaert Mabuse (in
1508-'09) en Jan van Scorel (in 1522-'24) te Rome geweest, om er de nieuwe manier
van schilderen, d.i. de Rafaëlitische der Hoogrenaissance, zich eigen te maken. Zij zijn
respectievelijk voor de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden de eerste eigenlijke
Romanisten. Na hen komt wat men de periode van schadelijke overwoekering der Italiaansche invloeden heeft genoemd, welke periode echter ook als een tijdvak van ernstige
scholing kan worden beschouwd en in elk geval het stadium van overgang is geweest tot
de groote eeuw van Rubens en van Rembrandt. Wij laten hier niet alle de Romanisten
der drie opeenvolgenden generaties, van Barent van Orley en Michiel Coxcie af tot Hendrik
Goltzius en Karel van Mander toe, de- revlfe passeeren, doch herinneren er slechts aan,
hoe onder hen twee van Rubens' leermeesters zijn geweest: Bartholomeus Sprangher
en Otto Venius, die in 1567-'70 en 1576-'81 te Rome worden aangetroffen. Een tijdgenoot van deze beiden, de Mechelsche schilder Hendrik van den Broeck, is het, die de
Nederlandsche school in de Sixtijnsche Kapel - heiligdom der Renaissance-kunst vertegenwoordigt met zijn "Verrijzenis van Christustt. In dezen zelfden tijd bloeide te
Rome ook het merkwaardig Zuid-Nederlandsch beeldhouwersatelier onder leiding van
Nicolaas Pippa, meester van Atrecht (gest. 1599), van wiens gezellen er verscheidene bekend
zijn, en, gelukkig, ook hun werken.
1) Over de betrekkingen tusschen de Italiaansche en Nederlandsche schilderkunst ten tijde der Vroegrenaissance, zie de bijdragen van Jacques Mesnil in "Onze Kunst", 1902 en 1904. In 19II ook in 't Fransch
verschenen: "L'Art au Nord et au Sud des Alpes à l'époque de la Renaissance".
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De geschiedenis van de talrijke Nederlandsche kolonie te Rome in de 16e en
en 17e eeuw :wordt het best gekend uit
de archieven y~]~~.~.~.~.~.!..~.g
der nationale instellingen,
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welke vanwege het "Istituto Storico
Olandese" aldaar werden onderzocht,
terwijl ook de studiën uitgaande van
het Belgisch Instituut tot de kennis
van het "milieu" veel hebben bijgedragen 1). De oudste dezer nationale
instellingen, bestemd om aan pelgrims
onderdak en leeftocht te verschaffen,
is San Michele dei Frisoni, waarvan de
stichting tot vóór 't jaar 800 opklimt.
Het kerkje, gewijd aan de HH. Michaël
en Magnus, bestaat nog heden ten
I. M. L FR.
IN '!EMORIAM
dage, al werd het in later eeuwen geVII" CLARISSIMI
HERMANNI J. A. M. SCHAEPMAN
heel en al verbouwd. Van het archief
PROTONOTARII APOST01.ICl A, I. P.
ANTISTfTIS VR,8ANI
der "schola", zooals zulk een nationaal
THEOL. PHIL. ET UIT. DOC rORJ S
SEMlNARUARCHJDIOEC. VLTRAYECTENSIS PRorEsSORIS
gesticht te Rome oudtijds heette, is
DEPVTATt,AO CONSJUV'v( LEGIFERVM f\'(ERLAf\DJAE
COETV1 DE.P\ITATORVM CATHOLlCOR. PRAEFECTI
helaas maar weinig bewaard. Wij weten
EQ. ORD. LEON. NEER LAND.
il'iSIGNl • PRO FCCL ET POfl.,:'rrFICEI DECORATJ
nochtans, dat zij in de 13e en 14e eeuw
DvelS IN'LEOJONE liONOR .•
EQ. ORD. AVR. LEON
QVI
nog in vollen bloei was 2).
NATVS IN orp. TVBBERGEN DIE 11 MART. MOCCC"XXXIV
-. TERTIOFRANCISCAU ORDINl ADSCI\IPTV'S
Even oud was te Rome de door Karel
ECCLESlll
RITE MV:'oIITVS
AC: PLVRIES PONTmCIA ' DO,,~rvs BENEDICTIO'"
den Groote gestichtte "ScholaFrancoROMAE PLACrof IN' 01"0 ~aDORMIVIT. bIE ltXI U.N.MOlllI
.\..
rum", die sedert groeide tot de steeds
nog bestaande stichting van Santa
Maria in Campo Santo, pelgrimshuis
en kerk voor geloovigen, van den geheelen Germaanschen stam. Nog tot
ver in de 17e eeuw was het bestuur der
instelling verdeeld ond"er de twee
"naties": de Hoogduitsche en de GRAFMONUMENT VOOR DR. H. J. A. M. SCHAEPMAN TE ROME,
Nederlandsche, en hoewel mettertijd
MET RELIEF VAN PIER PANDER.
N-4.S~AVIEN.

SACRA~Ui.NTIS

1) De resultaten van het onderzoek van het Neder!. Historisch Instituut te Rome vindt men vergaderd
in het tweede deel der "Bescheiden in Italië" enz. (1913) Rijks Geschiedk. Publicatiën, kleine serie
No. 12. - De Belgische zusterinstelling publiceerde in 1914 in haar Bulletin de studiën van wijlen Dr.
Paul Liebaert ("Artistes Flamands en Italië pendant la Renaissance") en Mgr. Maurice Vaes, rector
van St. Juliaan van Vlaanderen ("Les Fondations Hospitalières flamandes à Rome du XVe au XVIIIe
sièc1e").
2) Zie nader Prof. P. J. Blok "De Friezen te Rome" in De Vrije Fries (1902) en in "Verspreide Studiën",
1903. - Vg!. "Bescheiden in Italië" 11, blz. 217. Onnoodig is het schier aan J. van Lennep's "Onze voorouders" te herinneren, waar het legendarisch verleden der Friezen te Rome behandeld wordt.
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de Nederduitschers hun rechten opgaven, zijn Vlamingen en Hollanders nog altijd in den
raad van beheer vertegenwoordigd.
Op den kleinen door hooge cypressen overschaduwden Godsakker vond Dr. H. J. A. M.
~chaepman in 1903 een laatste rustplaats, en nog kort geleden werd het stoffelijk overschot
van Z. Exc. Mr. Regout, Nederlandsch_Gezant bij den H. Stoel, hier ter aarde besteld.

HET INWENDIGE DER KERK VAN SANTA MARIA DELL' ANIMA TE ROME, GESTICHT IN

1386.

Een puur Nederlandsche stichting te Rome is evenwel die van Santa Maria dell'Anima
(hospitium en kerk), welke in 1386 of omstreeks dat jaar werd gegrondvest door Johannes
Pietersz. van Dordrecht, leek in pauselijken wapendienst, en door zijn echtgenoote. Het
echtpaar bestemde zijn stichting voor de gezamenlijke "natio alamannorum tt , waartoe zij
zichzelf uitteraard rekenden, doch door een samenloop van noodlottige omstandigheden
werd zij omstreeks 1700 tot een keizerlijk-Oostenrijksche instelling. De Nederlandsche
rechten op de "Anima tt , zooals men te Rome kortweg zegt, werden krachtig bepleit door
wijlen Mgr. Dr. Gisbert Brom, eersten directeur van het Neder!. Historisch Instituut
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en vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond, die in verschillende
geschriften wees op de groote onbillijkheid, dat een vrome stichting aldus aan haar ware
bestemming wordt onttrokken 1). Want, werd de "Anima" door een Hollander gesticht,
Brabanders en Stichtenaren hebben er door schenkingen 't meest toe bijgedragen, dat zii
tot welstand en bloei geraakte, en zij deden dit zeker niet ten bate van Habsburgsche onderdanen der ,tegenwoordige eeuw!
Vooral in den tijd van den Nederlandschen paus Adriaan VI (1522-'23) en door toedoen
van diens gunsteling den kardinaal Willem van Enckevoort kwam de stichting der
"Anima" tot grooten voorspoed; maar reeds in 1415 was het de Brabander Koenraad
van Hal, die op eigen kosten de kerk geheel liet herbouwen. Willem van Enckevoort deed
er de nationale kapel der Brabanders, gewijd aan de H. Barbara, patrones van den Goeden
Dood, aan toevoegen en droeg aan Michiel Coxcie - Brabander als hij - op, deze met
fresco's te versieren. Hij was het ook, die in het koor het kostbaar grafmonument voor
Paus Adriaan deed oprichten. Zelf werd hij ook, in 1534, in de kerk begraven.
Behalve hij zijn voor en na talrijke aanzienlijke Nederlanders te Rome bestuurders der
"Anima" geweest; en vele landgenooten liggen in de kerk begraven. Talloos zijn de personen
mE"t ons bekende namen, die als leden tot de broederschap zijn toegetreden: Philips Willem
van Oranje in 1595; de opeenvolgende apostolische vicarissen: Sasbout Vosmeer in 1602,
Philippus Rovenius in 1623, Jacob de la Torre in 1639. In den laatsten tijd wordt er beraadslaagd om Nederland en België in de verloren maar daarom niet verbeurde rechten te herstellen.
Nog één nationale stichting hebben wij te vermelden: "San Giuliano dei Fiamminghi",
die vermoedelijk in de eeuw der kruistochten werd gegrondvest en zich na een belangwekkende geschiedenis tot Belgisch-nationale stichting heeft ontwikkeld met een terrein van
geestelijke en weldadige werkzaamheid, uitgebreider dan voorheen. Weldoener van "San
Giuliano" was in de I7e eeuw de vermogende apotheker en maecenas Nicolaas van
Haringhen (uit Yperen, gest. 1705), die aan den schilder Dirk Helmbreker van Haarlem, toen te Rome woonachtig, het schilderij bestelde, dat nog het Hoogaltaar der kerk
versiert 2).
Op de Nederlanders te Rome komen wij aanstonds terug, doch ook buiten de Eeuwige Stad
hebben zij zich doen gelden. Het was in de tweede helft der 16e eeuw, dat de Brabander
Dionijs Calvaert· een eereplaats innam als hoofd der schilderschool te Bologna. De naam
en de doeken van Guido Reni's eersten leermeester zijn daar tot heden ten dage niet vergeten, zooals de Baedeker mag leeren. Te Parma, onder invloed van Correggio, werkte
Jan Sons van 's Hertogenbosch, . van wien het museum ter plaatse nog een groote "Opstanding 'Van Ch,ristus" bezit, gedateerd 1590. De meester blijkt echter nog meer tot manierisme te zijn vervallen dan Hendrik van den Broeck te Rome, en is voor ons in aesthetisch
opzicht weinig genietelijker • Toch maakte hij niet geringen opgang.
Dit deed ook de Brusselaar Aart Mijtens (geb. 1541), die eerst te Rome en daarna te Napels
1) Vgl. "Bescheiden in Italië", 11, blz. 497.
2) Afg~beeld in Oud-Holland 1913-
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werkte, en van wien drie kapitale werken nog worden aangetroffen in de kerk van San
Bernardino te Aquila in de Abruzzen. In 1575, toen ter gelegenheid van het jubeljaar
vijfhonderd ingezetenen van Aquila in pelgrimage naar Rome trokken, schonk zij daar
aan de kerk van St. Pieter een processievaandel, dat door dezen "Rinaldo Fiammingo"
geschilderd was. Op 't laatst van zijn leven vestigde deze meester zich wederom in de
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~
Eeuwige Stad en kreeg er opdracht voor een groot altaarwerk in St. Pieter. Vóór hij dit
schilderstuk echter ten uitvoer had kunnen brengen, overleed hij, in 1604.
Een andere kunstenaar, die lang te Napels werkte, is Jan Franckaert van Antwerpen. Van
hem is in de kerk der Franciscanen van die stad nog een schilderij aanwezig, voorstellende
de "Aanbidding der Herders", gedateerd 1556. Ook hij woonde lang te Rome, waar in
1599 zijn dochter huwde met Wenzel Cobergher.
Te Florence zijn het kunstenaars als Jan van der Straet (Stradano) en Pieter de Witte
(Candido), die onder de epigonen van Michelangelo worden aangetroffen, en daar even
cerebraal werkten als in hun vaderland een Frans Floris de Vriendt. In hun tijd waren zij
evenwel even hoog in eere als de getogen Florentijnen, Salviati of Pontorrno. Frans Floris,
die met Bronzino wedijverde, hedt dezen. echter in het portret alleen waarlijk op zijde
gf'streefd 1 ).
Groote aantrekkingskracht op de Nederlandsche schilders heeft ook Venetië uitgeoefend.
Portretschilders als Dirk Barentsz. van Amsterdam en Jan Stevens van Calcar hebben zich
daar gevormd, en bleef de eerste "echt" Hollandsch, de laatste werd, blijkens zijn werken
te Berlijn en te Parijs (van 1536 en 1540), een even "echte" Venetiaan. Maarten de Vos
en Lambert Sustris behooren verder tot deze sfeer, evenals de Antwerpenaar Paulus Franck,
leerling van Tintoretto. Franck bleef zelfs aan de lagune gevestigd, schilderde er o.m. een
van de officieele wandschilderingen in de groote raadszaal van het "Palazzo Ducale", en
overleed er in 1596.
Te Venetië hadden de N ederlandsche kooplieden en verdere neringdoenden reeds sedert
1383 hun eigen broederschap en kapel, maar vooral in de 16e en 17e eeuw onderhielden
zoowel de Noordelijke als de Zuidelijke gewesten met de Republiek van San Marco de
meest levendige betrekkingen 2). De Republiek der Geünieerde Gew~sten was met de
"Serenissima" verbonden in vrede en in oorlog. Hooft mocht terecht de goede verstandhouding roemen t~sschen "den Leeuw met het Zwaard e~ den Leeuw met het boek !"
~asis van die verstandhouding waren alweer gemeenschappelijke belangen ·van handel en
scheepvaart. Zulke belangen maakten ook, dat de Hollanders zeer gezien waren te Livorno,
de havenstad van Toscane. Daar bestaat nog heden de Hollandsche Loskade (lo Scalo
Olandese), tervv:ijl een kerk er, niemand weet recht waarom, la chiesa olandese wordt genoemd. De kanonnen van de citadel namen in 1653 de Engelsche schepen onder vuur,die,
met schending der Toscaansche neutraliteit, de vloot van Van Galen in de haven aantastten.
Er is te Rome in een particuliere verzameling een schilderij van Jan Baptist Weenix, dat
1) Over de op deze bladz. genoemde en vele andere meesters zie men van schrijver dezes: "Nederlandsche
schilders in Italië in de i6e eeuw"; aldaar ook nader over de ontwikkellng van het Romanisme.
2) Vgl. J. C. de Jonge: "Nederland en Venetië", 1852, en Prof. Dr. P. J. Blok: "Relazioni Venezian1".
Rijks Geschiedkundige Publicatiën No. 7 (1909).
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op levendige wijze aanschouwelijk maakt, hoe een Hollander, pas aan wal gestapt, te Livorno
door gauwdieven met strijkages en geflikflooi wordt opgelicht. tt Had hem denkelijk ook
te Venetië kunnen overkomen; - doch daarvan niet.
Als men van Nederlanders te Venetië spreekt, denkt men allereerst met bewondering aan
de rol, welke zij er op musicaal gebied hebben gespeeld. Adriaan Willaert (geb. te Brugge
in I490) werd hier in Dec. I527 tot kapelmeester van San Marco aangesteld, en zijn roem
verbreidde zich weldra over heel Italië. Toen hij in 1563 stierf, werd hij opgevolgd door zijn
leerling Cipriaan de Rore (van Mechelen), die door zijn composities nauwelijks geringere
vermaardheid verwierf. - Te Rome was het Jacob Arcadelt, die in 1540 directeur der
Capella Sistina werd, na eerst twee jaren kapelmeester van St. Pieter geweest te zijn. In
dit laatste ambt werd hij opgevolgd door "Rubino di Fiandra die in 1553 aan niemand
minder dan aan Palestrina de leiding overdroeg. Rubijn was reeds vanaf het jaar der stichting
(1535) directeur der zangerskapel van tt Lateraan geweest, waar hij in 1540 in zijn
beroemden landgenoot "Orlando Lasso" een waardig opvolger vond. Zelf ging hij over
naar Santa Maria Maggiore (Capella Liberiana), om hier in 1561 voor Palestrina plaats
te maken. Orlando Lasso (Roland de Lattre) werd geboren te Bergen in Henegouwen in
I520. In 1545 verschenen zijn eel'ste composities te Venetië in druk. - Ook in andere
steden maakten de Zuid-Nederlandsche toonkunstenaars grooten opgang. Jacob Ob recht
was kapelmeester aan het hof van den koning te Napels; Jacob van den Oever vinden wij
aan het hof te Mantua.
Doch het is niet mogelijk van al deze musici de namen hier te noemen, laat staan van hunne
werkzaamheid een overzicht te gevenI). Wel moet nog vermeld worden, hoe Jacob Sweelinck
naar Venetië kwam, om onderZarlino, leerling van Willaert, zijn opleiding te genieten,
zoodat in de Dogenstad de Noord-Nederlandsche muziekschool der 17e eeuw als tt ware
zich inent op de Zuid-Nederlandsche van het vorige tijdvak.
Nogmaals denkt men aan Venetië en aan Padua, de aloude universiteit op Venetiaanschen
bodem, zoodra er van de Nederlandsche geleerdheid in Italië sprake is. Erasmus, ten huize
van Aldus Manutius, in 1508, vertoeft daar niet als een die, uit het noorden gekomen, de
Italiaansche geleerdheid het eerst ontdekte. Reeds meer dan twee eeuwen lang had hij voorgangers gehad, die over de Alpen trokken om hunne studiën te voltooien. Zelf promoveerde
hij den 4den Sept. 1506 te Turijn, bezocht reeds Bologna en Florence, om dan in ft voorjaar van 1509 voor de eerste maal ook Rome te aanschouwen. - Te Padua wijdde Erasm4s
zich vooral aan de Grieksche studiën 2).
Te Padua ook was het dat Daniël Heinsius in 1648 zijn bundel elegieën publiceerde, waaraan
hij den titel "Italia gaf. 3) Zijn Latijnsche vers is vol leven als hij den Tiber toezingt, of
mijmert over den Posillipo met myrthen en lauweren. De zeereis van Napels naar Livorno
inspireerde hem evenzeer als de aankomst te Venetië ... Te Rome zou hij in 165I nog terugkeeren.
tt

,

tt

------------------------~--------------------------------.

1) Genoeg zij de verwijzing naar Ambros, "Geschichteder Musik" 111 (1893). Aanvullingen gaven in 1912
en 1913 de jaarverslagen van het Nederl. Histor. Instituut te Rome. Ten onrechte wordt door Ambros

op bladz. 600 Rubijn van Vlaanderen "Rubino di Prancia" genoemd.
2) P. de Nolhac "Erasme en !talie". Paris 1898.
3) De opdrachtbrief aan "Cassianus a Puteo" is gedateerd: te Padua, Oudejaar 1647.
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Van de verdere Nederlandsche geleerden zij nog Isaäc Vossius genoemd, die in 1641 naar
Italië reisde en daar talrijke betrekkingen aanknoopte. Vóór 1600 hadden daar reeds juristen
als Paulus Meruia en Arnoldus Buchelius hun kennis verrijkt. Vakgenooten van hen, als
Johannes Honorius van Axel (uit Utrecht) en Gerard Meysz (uit Maastricht), vestigden
zich in 't begin der 17e eeuw metterwoon te Rome. Dat deed ook de oriëntalist David Haex
1). - Henricus ...Gravius
(uit Antwerpen); dat
deden verscheidene
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g
.. .J.~.~geneesheeren
...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~
~g~~ werd, na
vier jaar lang professor in de theologie te Leuven geweest
te zijn, door Sixtus V naar Rome geroepen, en door
Gregorius XIV tot praefect der Vaticaansche bibliotheek
aangesteld 2).
Te Bologna, waar verreweg de meeste studenten uit de
Nederlanden de colleges kwamen volgen, verkregen zij in
de 17e eeuw hun eigen college in de Stichting Jacobs, bekend
als "Collegio dei Fiamminghi". Deze stichting met hare
fondsen, waaruit aan drie of vier studenten tegelijk onderkomen en middelen kunnen worden verstrekt, bestaat nog
heden. De stichter was Jan Jacobs, burger van Brussel, die
te Bologna als goudsmid zich een vermogen had verworven.
Bij testament van 9 Sept. 1650 bestemde hij zijn college voor
jongelieden, die Nederlanders moeten zijn, geboren in de
stad Brussel of te Antwerpen, of ten minste Brabanders 3) •.
Leveren de matrikels van de hoogescholen te Bologna en
te Padua de namen op van honderden Nederlandsche studenten, ook aan kleinere universiteiten hebben zij gestudeerd.
Een Nederlander, die te Siena in San Domenico de kapel van
de H. Barbara betredende, opeens voor grafteekens met
bekende namen van landgenooten komt te staan, zal niet
terstond begrijpen, dat het ••• geen studentengrap is ditmaal,
HET COLLEGE JACOBS TE BOLOGNA,
die hij aanschouwt maar studentenernst· tragische getuiGESTICHT IN 165°'
'
•
genis van in den vreemde vroeg afgesneden levens.
Van de geleerden op de dichters komende, bedenken we hoe al in de Meimaand van 141 I
Dirk Potter te Rome kwam als afgezant van graaf Willem VI, en hoe hij daar aan den Tiber
"Vrouw Venus" ontmoette, die hem aanspoorde te beschrijven, "hoedanich is der minnen
1) T.w. Gerlarus Lommius van Vianen, Gisbertus Vossius van Amsterdam (lijfarts der aartshertogen),
Henricus Corvinus van Delft, Hilgherus Lambertinus van Zwolle, Johannes Stangher van Amsterdam.
Zie "Bescheiden in Italië" omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, II (1913); Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie No. 12.
2) Gest. in 1591. Hij mag niet verward worden met zijn ongeveer gelijktijdigen naamgenoot Henricus
Gravius, van Alphen a. d. Rijn, secretaris van den kardinaal Madrucci en later procurator van den apostolischen vicaris Sasbout Vosmeer. Deze Gravius overleed te Rome in 1623.
3) Zie rapport Mr. H. Gallois, Oranjeboek 1914, blz. 54 vlg. - Oproeping van gegadigden, welke van de
stad Brussel uitgaat, wordt nog steeds gericht tot jongelieden, geboren te Brussel, te Antwerpen of in het
voormalig hertogdom Brabant. Afstammelingen van Jan Jacobs genieten, krachtens zijn beschikking,
de voorkeur.
Gedenkboek A. N. V.
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loop, ende hoe vaste si bindet den knoop." - Zoo werd ook in den zomer van I600 Pieter
Cornelisz. Hooft aan den oever van den Arno door Vrouwe Italië toegesproken, gelijk hij
verhaalt in zijn rijmbrief uit "Fiorenza" aan de Camer in Liefde Bloeyende. Men weet hoe
hij ook Venetië, Rome en Napels bezocht, en voortaan groot bewonderaar, der Italiaansche
letteren is gebleven. Zijn zoon Arnout Hellemans Hooft reisde in I649 naar Italië in gezelschap o.a. van den dichter Reijer Anslo, die te Rome tot de katholieke kerk zou worden
bekeerd. In I650 was de laatste te Venetië in gezelschap van Jan Six en verbleef hij nog te
Rome tot I656 1).
Evenzeer om het Roomsche Rome, en niet om.het Heidensche, was het den priester-dichter
Johannes Stalpart van der Wielen te doen, die van I609 tot I6n er verblijf hield, en in de
theologie promoveerde 2). Of ook Witlem van den Vondel, die in I625 in de Eeuwige Stad
vertoefde, daar Roomsch is geworden, is nog steeds onzeker. Het blijkt uit zijn brieven
en gedichten in het minst niet 3). Wel zijn deze merkwaardig, omdat zij leeren met welke
oogen Joost's zeer begaafde en reeds vroeg gestorven jongere broeder Italië bekeek. CQnstantijn Huygens vergezelde in I620 den Heer van Aerssen van SommeIsdijk, afgezant
der Republiek, op diens reis naar Venetië 4). Hij kende toen reeds Italiaansch, daar hij den
Raad imponeerde door een toespraak in die taal, waarin hij later ook uitstekende verzen zou
schrijven. Tot Rome drong hij niet door; wel deed dit zijn zoon, de jonge Constantijn,
in I650. - Vele namen zouden nog te noemen zijn.
Van Hooft, die Petrarca vertaalde en Guarino in het herderspel op den voet navolgde, die
ook voor zijn lyrische gedichten telkens en telkens Italiaansche "voyzen" gebruikte 5),
zal het niemand verwonderen, dat hij in een minnedicht af en toe ook van zijn ultramontaansche collega's heele versregels of een volledige strophe borgt 6). Te min zal men dus Tesselschade Roemersd. hard vallen, wanneer zij in haar bekend gedicht "Onderscheyt tusschen
een wilde en een tamme zangster" zich vreemd goed toeëigende. Wanneer zij aanheft:
"Prijst vrij den nachtegaal
Als hij U menigmaal
Verlust en schatert uit:
Een zingend vedertje en een gewiekt geluid .•• "

dan is die laatste regel, zooals reeds is opgemerkt, de vertaling van Marini's nàg mooier
vers: "una piuma canora, un canto alato". Alleen is niet opgemerkt, dat de Hollandsche
dichteres een natuurhistorische flater begaat door den nachtegaal een "zingend vedertje"
te noemen. Marini spreekt van den leeuwrik - "hemellawerke" zegt Gezelle - maar het
.1) Dr. H. Knippenburg "Reijer Anslo", Amsterdam 1913, blz. 259, 291, 301, 306"317.

2) Nader G. J. Hoogewerff "Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten". Bussum 1920.
3) J. F. M. Sterck in 't eerste verslag van het "Vondel Museum" 1902-'03, bh;. 33 vlgg.
4) Zie Worp. "De gedichten van Huygens", I, bladz. 185, noot.
5) Een der bekendste is zeker "Amaryl de deken zacht", waarvan als wijs staat opgegeven "BeHa nimfa
fugitiva". Men vindt de melodie in Stalpart van der Wielen's "Gulden-Jaers Feestdagen" (1635) op 2
December, Sinte Bibiana.
6) O.a. van Giraldi Ferrarese, wiens canzone "Se i vivi raggi" door Hooft werd omgewerkt tot zijn ,,0
Phoebus, fiere pronker", met navolging in 't bijzonder van de tweede helft: "Puoi ben tu, Febo ....., en
wat er volgt.
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stadskind Tesselscha maakte er philomele van, om haar musicale vriendin Maria Pilt een
plezier te doen.
Ook Vondel, die nooit Italië zag, maar de taal van Dante en Tasso met gemak heeft gelezen,
gebruikte Italiaansche "voyzen" en voorbeelden, meer dan men nog weet. Zijn roerend
en beroemd "Constantijntje" is· zulk een nadichting van een anoniem minnedicht, dat
voorkomt in een muziekuitgave van 1621:
"Angioletta,
Tropp' in fretta
Tu mi lasci et abandoni".
Zelfs waar men het allerminst verwacht, in de zoo echt drastisch-Hollandsche kluchten
van Breeroo, blijken de stoffen aan voorbeelden uit Italië ontleend 1).
Zoo zien wij in de 17e eeuw de Hollandsche "fraaie letteren" geheel van Italiaansche cultuur
en van de - goeddeels van Italië afgeleidde - Fransche cultuur doordrenkt. En zelfs het
volk zong meer met Italiaansche dan met eigen melodieën. In het manhafte lied van Bergop-Zoom klinken de tonen eener Toscaansche "villanella". Wanneer men, niet meer denkend
aan 't militair-forsche "Hoort de Spaansche trommels slaan, hoort Maraans trompetten",
de wijs maar aandringend-mild voor zich heen neuriet, verneemt men vanzelf de vleiende
minneklacht ... Niet anders hoort men de zang van een meer blijmoedig amoureus gemoed
in 't even bekende: "Wilt heden nu treden voor God onzen Heere .•• " In tal van andere
liederen luwen de zonnige of kwijnende klanken uit het Zuiden tot ons over 2). Wat Vlamingen aan Italië hebben geleerd, dat zoeken Hollanders in Italië, om zich 't hart te verwarmen •.•
En niet alleen de letteren, ook bouwkunst en beeldhouwkunst zijn van den Italiaanschen
geest doordrongen. De geheele heerschende kunstopvatting is ten onzent in de 17e eeuw
geen andere dan die van het Italiaansch barock en daarna die van den Franschen "style
Louis XIV". De onoorspronkelijkheid is schrikbarend! Zelfs in een Rembrandt zijn de
Italiaansche invloeden bijzonder sterk 3), en 't schijnt een oogenblik of ons Hollanders aar.
eigen geschilderde schoonheid weinig anders wil overblijven dan Jan Steen en Paulus
Potter .•• Frans Hals was van Mechelen geboortig ...
Maar Holland ontdekte de schoonheid van 't simpel binnenhuis, van 't stilleven, van 't
landschap; 't voer ter zee en schilderde de golven; 't schiep zijn eigen portretkunst, en
bracht in dat alles die intensiteit van eigen ziel en bezieling, die méér is dan al het door
ontleening verworvene,· al werd het door de toen levende menschen voor minder geacht.
Stilleven en landschap waren het dan, die de Nederlanders op hun beurt den Italianen
leerden zien en schilderen. 't Interieur hebben dezen nooit verstaan.
Wij zagen reeds hoe tot ongeveer 1600 de Nederlandsche kunstenaars naar Italië trokken
1) De "klucht va>]. den molenaar" komt overeen met Franco Sacchetti, novelle 206; de "klucht van den
kwakzalver" met Ascanio de' Mori, novelle I I . Voor zijn "klucht van de koe" gebruikte Breeroo een
Fransche stof: "Nouvelles Nouvelles" door Nicolas de Troyes, 2e nov.
2) In Valerius' Gedenckc1anck staan meermalen Italiaansche "voysen" boven de liederen aangegeven,
doch ook waar een zangwijs met Neder!. of Fransche aanhef wordt aangeduid, blijkt de melodie vaak van
Italiaanschen oorsprong. Vg!. ook Dr. A. D. Loman "Oud-Nederlandsche liederen", II, blz. 19.
3) Zie Dr. Jan Veth "Rembrandt en de Italiaansche kunst", Oud-Holland, 1915.
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om zich in Romanistischen geest te bekwamen. Na 1600 wordt het doel der reis een ander,
deels omdat de aandrift der artiesten zich gewijzigd had, deels echter ook omdat Italië
zelf zich emancipeerde. Rome bleef het, waarnaar aller hart uitging.
De kunstenaars-archeologen, als Maarten van Heemskerck en Francisco de Hollanda, die,
van 1532 tot 1536 de een, van 1538 tot 1540 de ander, de oudheden te Rome vlijtig afteekenden in hun nog bewaarde schetsboeken, werden gevolgd door de gey~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~ .. E~...~99~P.::~~~.~~~A ..........~~
letterde oudheidlidhebbers als Philips
van Winghen, die in 1578 de Catacomben van de Priscilla aan de Via
Salaria ontdekte, en den reeds vermelden Arnout van Buchel, die in
15 87 - '88 te Rome verblijf hield 1).
De tweede catacombe, welke ontdekt
werd, was in 1591 die van Domitilla
en ook hier waren het twee Nederlanders die er 't eerst in afdaalden: de
apotheker en arts Henricus Corvinus
van Delft, met den geneesheer Gisbertus Vossius van Amsterdam. De
jonge Bosio, de eerste wetenschappelijke onderzoeker der Catacomben,
volgde hen twee jaar later, maar ook
tal van "fiamminghi tt , die ter gedachtenis hun namen op de wanden'
ingriffelden 2).
Henricus Corvinus was een goede
vriend van Rubens, die sedert 1600 te
Mantua voor den hertog Vincenzo I
Conzaga werkte, en in 1602 tijdelijk
naar Rome kwam, om er voor Santa
Croce in Gerusalemme drie doeken INGRIFFELINGEN VAN NEDERLANDERS IN DE CATACOMBEN
VAN DOMITILLA, OMSTREEKS 1600.
uit te voeren. In 1605 keerde hij in de
1) Zijn "Diarium Romanum" (Iter Italicum) werd uitgegeven met aanteekeningen door R. Lanciani in
de werken der "Società Romana di storia Patria", 1902. - Philips Winghen, edelman, geboortig van
Leuven, was een der eerste onderzoekers der christelijke oudheden. Hij maakte te Rome o.a. kennis met
Hendrik Goltzius, die hem ook naar Napels vergezelde. Hij overleed in 1592 te Florence. Zijn reisverhaal
wordt in handschrift bewaard in de Kon. Bibliotheek te Brussel.
2) Onder hen verscheidene kunstenaars. Vgl. Mgr. Dr. A. H. L. HENSEN in "De Katholiek", Dl. CXLIX,
blz. 410-423. Andere ingriffelingen van Nederlandsche artiesten uit de 16e eeuw worden gevonden in
de onderaardsche gewelven van Nero's "gouden huis"; zie de meededeelingen van Prof. Dr. J. Six en
Prof. Dr. A. W. Byvanck in het "Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond" 1913, blz. 232 vlgg. en 1914,
blz. 73 vlgg. - Dergelijke "graffiti" uit de I7e eeuw, van bentvogels, worden in 't kerkje van S. Costanza
buiten Rome aangetroffen.
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RUBENS.

"ROMULUS EN REMUS DOOR DE WOLVIN GEZOOGD''.(1608). KAPITaaL TE ROM:J

Eeuwige Stad terug en schilderde voor de toen pas gebouwde kerk Santa Maria in Vallicella
de drie groote stukken, welke nog het Hoogaltaar sieren, en in 1608 gereed kwamen. In dezen
tijd maakte hij ook voor het Kapitool het beroemde werk met "Romulus en Remus door
de wolvin gezoogd", dat de stad Rome trotsch is te zitten. Een opdracht van zijn vorstelijken
beschermer bracht hem voorts naar Genua, alwaar de kerk van St. Ambrosius twee kapitale
schilderijen van zijn hand bezit: de "Besnijdenis van Christus", ter plaatse gemaakt, en de
"Wonderen van St. Ignatius van Loyola", in 1620 verworven.
Te Genua zou ook langen tijd Anthonie van Dijck voor den adel, voornam dijk als portret-
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LILLA BORGHESE, GEBOUWD DOOR JAN VAN SANTEN IN 1612. GEGRAVEERD DOOR T. VERKRUYS IN 1716.

schilder, werkzaam zijn. Hij sloot zich aan bij zijn stad- en vakgenooten, de gebroeders De
Wael, en stichtte er in r623 een atelier, dat na zijn vertrek door zijn leerling Giovanni
Bernardo Carbone werd voortgezet, die in zijn werken aanvankelijk den meester zoo gelukkig
nabootst, dat beider handen moeilijk te onderkennen zijn. Geleidelijk vindt Carbone zich
dan een eigen weg, maar verloochent onder de Italianen nooit de school, waaruit hij voor,
kwam (gest. r683)' Van Dijck schilderde ook korten tijd te Rome, o.m. het beroemde portret
van den prins Colonna te paardl), en ontving voorts vorstelijke opdrachten te Mantua,
te Turijn en te Palermo. In laatstgenoemde stad schiep hij in r624 de indrukwekkende
"Verheerlijking van Maria" (Madonna del Rosario) voor de Triniteitskerk. In r628 keerde
hij naar zijn vaderstad terug.
Het verblijf van Rubens te Rome valt onder het pontificaat van Paulus V, die evenals zijn
"nepote", kardinaal Scipio Borghese, groote voorliefde had voor de Nederlandsche kunstenaars, mits die bekwaam werden gevonden - en rechtzinnig. De kardinaal Borghese was
protector "delle Fiandre", d.w.i. van de XVII Gewesten; en te Brussel werd in dezen tijd
de nuntiatuur bekleed door zijn vriend Guido Bentivoglio, een prelaat, die als kenner nog
zijn meerdere was. Bentivoglio was het die den kardinaal kostbare wandtapijten bezorgde,
1) Naar dit portret schier gecopieerd is de beeltenis van den aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, in

't Prado te Madrid, geschilderd om de overwinning der keizerlijke troepen bij Nordlingen te vieren

't Is onbegrijpelijk hoe dit schilderij steeds aan Rubens wordt toegeschreven!

(1634).
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welke te Antwerpen opzettelijk werden geweven. Behalve schilderijen zond hij ook curiositeiten ten geschenke: vandaag een klok met speelwerk, morgen een verrekijker, een anderen
keer een partij bloembollen 1).
Geen wonder dat de aandacht van Scipio Borghese op de kundigheden der Nederlandsche
artiesten en ambachtslieden gevestigd was. Een Urrechtsch schrijnwerker, die zich te
Rome tot architect had bekwaamd, Jan van Santen, droeg hij op zijn buitenhuis te
bouwen, in 't pas aangelegde park, dat sedert de Villa Borghese werd. Op zijn voorspraak
werd Van Santen in 1613 tot pauselijk bouwmeester benoemd, in welke hoedanigheid hij, de tijdgenoot van Carlo Maderna, verscheidene werken kreeg uit te voeren. Een
stadgenoot van Jan van Santen, de schilder Gerard van Honthorst, werd door den kardinaal
eveneens begunstigd, en nog zijn er te Rome en in de omgeving tien altaarstukken van zijn
hand aan te wijzen, behalve de doeken, die zich in verschillende oude verzamelingen bevinden. Zoodra echter Paulus V in 1621 kwam te overlijden, werd Vasanzio - zooals hij
in Italië nog genoemd wordt - ontslagen, en Honthorst, die geen bestellingen meer kreeg,
keerde naar huis terug 2).
Na 1621 zijn het niet meer Nederlandsche kerkschilders, die te Rome opgang maken, maar
vooral de meesters, die in klein-formaat werken, zooals (om nog bij Utrecht te blijven)
Cornelis Poelenburgh en Bartholomeus Breenbergh. De eersfe was te Rome van 1615 tot
1626, de tweede van 1620 tot 1627; beiden zijn zij onder de stichters van de "Schildersbent"
te Rome, die zich waarschijnlijk in 1622-'23 heeft gevormd 3). Weldra komen de bentvogels
bij hee1e scharen opzetten. Piet er van Laer, van Haarlem, is onder hen aanvankelijk de
belangrijkste figuur. Hij kwam te Rome in 1628 en bleef er tien jaren. De oudere van Adriaan
Brouwer, is hij de eerste, die in de Hollandsche schilderkunst de realistisch-populaire
voorstellingen tot een bepaald type heeft gemaakt. Van Laer vereenigde om zich een aantal
lustige metgezellen en sloot ook vriendschap met Claude Lorrain, met wien hij uitstapjes
maakte in de omgeving der stad, blijkbaar om naar de natuur re teekenen. De gebroeders
Both behoorden in 1636 tot dezen kring, en 't is opmerkelijk hoe Andries in zijn werken
Pieter van Laer navolgde, terwijl Jan Both in de Nederlanden het heroïsch geïnterpreteerde
landschap in den trant van Claude ingang zou doen vinden. Deze echter had op dit terrein
te Rome een beroemd Nederlandsch voorganger in Paulus Brill, overleden in 1626.
De bentvogels woonden bij voorkeur in het toen nog nieuwe kwartier tusschen de Porta
del Popolo en de Piazza di Spagna, en wel voornamelijk in de Via Margutta, ook thans nog
1) De aardige documenten betreffende deze zendingen werden in het Vaticaansch archief aangetroffen

door Mgr. Dr. A. H. L. Hensen, directeur van het Nederl. Histor. Instituut te Rome. Zij zullen in het
derde deel der "Mededeelingen" van genoemde instelling worden gepubliceerd. Over de wandtapijten
zie reeds "Mededeelingen" I (1921), blz. 141~I53. -Bentivoglio's portret werd in 1622 te Rome door Van
Dijck geschilderd. Thans te Florence in 't paleis Pitti.
2) Van Santen stierf weldra van hartzeer. Zie over hem de bijdragen van schrijver dezes in het "Bulletin
van den Oudheidk. Bond", 1914, 1916; en over de werken van Honthorst te Rome "Onze Kunst" 1916.
Andere Nederlandsche kunstenaars, die in dezen tijd samen te Rome werkten, zijn de vlijtige teekenaars
Willem van Nieulandt de Jonge en Gerrit ter Borgh (1609), wier merkbaardige schetsboekbladen in het
Prentenkabinet te Amsterdam berusten.
3) Zie over de Stichting en de eerste leden mijne bijdrage in het Gedenkboek Bredius, 1915. Dat het
vastgestelde stichtingsjaartal het juiste is, wordt bevestigd door het bericht dat Van Dijck, die in 1622
te Rome was, weigerde tot de bent toe te treden en deswege als een "jonker" werd gehoond.
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de straat der artiesten bij uitnemendheid. In de oude parochiale archieven komen al hun
namen voor. Twee huizen worden tusschen 1630 en 1638 bepaaldelijk als "case dei fiamminghi" aangewezen. Blijkbaar hadden de bentbroeders die woningen voor gezamenlijke
rekening gehuurd en hadden zij daar hun ateliers ingericht. Onder "Vlamingen" worden
in dezen tijd steeds zoowel Zuid- als Noord-Nederlanders verstaan. Een Stichtenaar als

ANTHONIE GOUBAU.

BENTVOGELS TE ROME, WERKENDE EN FEESTVIERENDE. GESCHILDERD IN 1662.

Honthorst b.v. onderteekende zijn meesterwerk in de kerk der Capucijnen te Albano voluit
als volgt: Gerardus Honthorst, Flander, fecit 1618.
Na 1640 zijn het andere "geesten", die het Romeinsche schouwtooneel betreden. Hun
leider is dan Jan Asselijn, gezegd "Krabbetje"; zijn zwakkere Zuid-Nederlandsche nevenster
aan den benthemel heet Anthonie Goubau, die van 1644 tot 1650 in de archivalia voorkomt
en eveneens een persoon van gewicht was onder de kornuiten. In dezen tijd ziet men ook
Karel Dujardin te Rome, Nicolaas Berchem, Michiel Sweerts, Jan Lingelbach, Willem
Romeyn en vele anderen. Uit deze periode dagteekenen vooral de berichten over de lustige
bentfeesten.
Een vierde en laatste tijdperk, beginnende in 1675 ongeveer, is het tijdperk van toenemend
verval. Hiertoe behooren meesters als Abraham Genoels, en David de Conigh; voorts de

y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~ .. E~...~99~P.::~~~.~~~A ..........~~

gebroeders Van Bloemen: Pieter, gezegd "Standaard", en Jan Frans, alias "1'Orizzonte",
leerling van Goubau. Jan Frans van Bloemen is eigenlijk niet eens een echt bentlid meer
te noemen. Hij was lid der Academie van St. Lucas en een groot heer, evenals zijn Utrechtsche tijdgenoot Caspar van Wittel, gezegd "de Toorts". Opmerkelijk is het, dat in dezen
tijd steeds minder Nederlandsche kunstenaars naar Rome komen, doch dat zij, die daar
naam maken, er gevestigd blijven, tot hun dood toe: Van Witteloverleed in 1736, l'Orizzonte
in 1740. Inmiddels was in 1720 de "Bent" bij pauselijk decreet verboden, omdat zij ontaard
was tot een gezelschap van ba~deloosheid en gebras.
Sedert Paulus V was het vooral Alexander VII (Fabio Chigi) die met de Nederlanden betrekkingen onderhield. In de dagen van den vrede van Munster was hij pauselijk nuntius
te Keulen, en volgde van dien observatiepost het gebeuren in de Republiek zeer aandachtig.
Hij stond met verschillende personen te Amsterdam en elders in geregelde briefwisseling,
en ook toen hij den stoel van Petrus in 1655 had bestegen, hield hij zijn Hollandsche
betrekkingen aan. Zelf een geleerde van niet geringe verdienste, liet hij zijn philologische
werken bij Blaeu of Elsevier onder pseudoniem ter perse leggen, en deed bij deze boekverkoopers belangrijke bestellingen. Van de Nederlandsche kunstenaars beschermde hij vooral
Jan Miel, den Antwerpschen leerling van Pieter van Laer, en gaf in 1659 aan den Nederlandschen ingenieur Nicolaas van der Pellen de noodige patenten om de droogmaking der
Pontijnsche moerassen te beproe\len.
Pogingen om deze droog te leggen waren in de jaren 1637-'39 r~eds gedaan door Nicolaas
Cornelisz. de Witt, van Alkmaar, bijgenaamd "Schapekaas", die aan het hoofd van een
aantal roomsche uitgewekenen uit Holland naar Italië was gekomen. Toen zijn onderneming
niet slaagde, doordat de malaria onder de colonisten al te zeer slachtoffers maakte, contracteerde hij met de Republiek Genua om droogleggingen op Sardinië te ondernemen, doch
overleed weldra te Padua.
Meer vasthoudend bij zijn streven om van de Pontijnsche moerassen weer vruchtbaar land
te maken, was de Amsterdamsche waterbouwkundige Cornelis Jansz. Meyer, die in 1675
te Rome zich vestigde en reeds twee jaren later zijn plannen gereed had, waaraan door allerlei tegenwerking echter pas in 1696 uitvoering kon worden gegeven. Meyer's proefnemingen
waren echter ook beproevingen. Toen hij in 1701 overleed, werden de werken onder leiding
van zijn zoon Otto nog voortgezet, doch in 1707 totaal opgegeven. Nog wachten de moerassen
op hun drooglegging. Cornelis Meyer, een bizar mensch, maar ook vindingrijk man als
weinigen, was een poos lang "kolonel der genie" in pauselijken dienst, maakte in die kwaliteit vooral havenwerken, o.a. te Fano, en publiceerde in 1683 een folio werk met talrijke
prenten, waarin de middelen werden aangewezen, om den Tiber weder bevaarbaar te maken 1)
Vóór deze zeventiende-eeuwsche technici waren, in den tijd dat Alexander Farnese landvoogd was, reeds Hollandsche "dijkmeesters" aangesteld geweest om in 't hertogdom
Parma werken aan te leggen, terwijl de paus hun opdroeg maatregelen te treffen ten bate
van zijn gebieden in de omgeving van Ferrara, waar de afvloeiïng nog steeds moeilijkheden
oplevert. Met 't hertogdom Parma waren voor en na de betrekkingen van Brussel levendig,
zoodat de archieven der Farneses (deels te Rome, deels te Napels, zeer veel belangrijke
1) Over Corn. Meijer zie een uitvoerige studie van schrijver dezes in "Oud-Holland", 1920.
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documenten bevatten, die op gebeurtenissen tusschen 1559-'67 (regeering der landvoogdes
Margaretha) en 1578-'92 (regeering van Alexander Farnese) betrekking hebben.
Behalve technici zijn ook Nederlandsche ambachtslieden in zeer grooten getale in Italië
werkzaam geweest. In de eerste plaats Vlaamsche goudsmeden, die reeds vroeg voorkomen
en wier aantal in de 16e en 17e eeuw legio is geweest 1). Omstreeks I470 waren er alleen te
Florence meer dan 50 Brabantsche en Vlaamsche wolwevers gevestigd. En daar het
Florentijnsch kroniekje van Benedetto Dei, dat loopt over de jaren der regeering van Lorenz;o
il Magnifico (I470-'92) opgeeft, dat er in de stad toen 270 werkplaatsen der bedoelde
industrie waren gevestigd, moet men dus aannemen, dat dit bedrijf voor circa een vijfde in
handen der Nederlanders is geweest. Deze wevers en de verdere handwerkslieden uit de
Nederlanden en de streken van Noord-Duitschland hadden te Florence in de kerk der
Santissima Annunz;iata hun eigen kapel en altaar, gewijd (als te Rome, Venetië en elders)
aan de H. Barbara, hun patrones. In I420 komt deze broederschap reeds voor, bloeide nog
in de I6e en I7e eeuwen bestond tot den tijd der Fransche Revolutie 2).
Vooral waren het tapijtwevers uit de Zuidelijke Nederlanden, die wij in Italië aantreffen.
De Gonzaga's te Mantua hadden reeds in I4I9 een eigen wever in dienst: Johannes
Thomasz., vermoedelijk van Atrecht. Hij stierf in I442 en werd vijf jaar later opgevolgd
door den Brusselschen tapijtmaker in hun dienst: Reynout Wouterz., gezegd "Boteram". Hij
was tien jaar lang te Mantua werkzaam en had een lange rij opvolgers 3). Nog in de I7e eeuw
bloeide het bedrijf te Mantua, steeds onder Vlaamsche of Brabantsche leiding. In I539
benoemde de markgraaf Nicolaas Karcher van Brussel tot "chef", die vrijdom van belasting
kreeg voor zich en degenen, die hij meebracht, tot een getal van elf monden. In I546 stichtte
Karcher met zijn gewestgenoot Jan Roost een atelier te Florence op verlangen van den
hertog Cosimo I de' Medici en werkte gerui~en tijd in die stad 4). Sedert I553 is hij echter
weder te Mantua werkzaam, en bleef daar wonen tot zijn dood in I562. Vele werken van
hem kunnen nog worden aangewezen.
De "arazz;i" maakten weldra in Italië, waar de zalen van kast~elen en paleizen voor zulk
een versiering bijzonder geschikt z;ijn, enormen opgang. Zij vormden een weelderiger en ook
warmer "stoffage" dan muurschilderingen! Ook door de d'Este's te Ferrara werd in I464
een hoffabriek gesticht; ditmaal echter was de leiding aan twee Walen toevertrouwd. In
de I6e eeuw stond ook deze werkplaats onder Vlaamsch toezicht, tot z;ij kort na I550 werd
opgeheven. Te Perugia kwam z;ich in I463 Jacob Philipsz. van Rijssel als tapijtwever vestigen,
met zijn vader, moeder, zoon en schoondochter. De vrouwen worden in het contract
1) Zie Mevr. M. Hoogewerff in "Onze Kunst", 1915 en 19l6.
2) Vgl. een mededeeling in "Neerlandia" van Januari 18g8.

,
3) Deze Woutersz. was zich reeds in 1438 te Siena komen vestigen. Over tt atelier te Mantua vgl. Bertolotti "Le arti minori aela Corte di Mantova" en vooral Braghirolli "Sulle Manifatture di arazzi in Mantova",
die een heele lijst geven van Vlaamsche "arazzieri". In de laatste jaren der 15e eeuw werden herhaaldelijk
door Venetiaansche groaten te Mantua tapijten besteld, bewijs dat de school naam had. In Venetië zelf
bestond nooit een eigenlijke tapijtindustrie. Jan van Brugge en Valentijn van Atrecht kwamen er in 1421
een atelier stichten, 'doch bleven slechts zeer kort.
.
4) In 1447 had reeds te Florence Livinus Gillisz. van Brugge als "maestro arazziere" gewerkt. Doch zijn
werkplaats werd opgeheven. Sedert werkten vakgenooten van hem tijdelijk binnen de stad. Cosimo
echter maakte het bedrijf inheemsch.
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genoemd, en werkten blijkbaar mede. Verder waren er ateliers te Genua, Urbino, Milaan,
Bologna en Modena. De geschiedenis dezer ateliers kan echter in dit bestek onmogelijk
worden nagegaan.
In de 16e eeuw komt het ook veel voor dat tapijten, naar carton van Italîaansche meesters,
te Brussel of te Antwerpen werden besteld. Dit kwam goedkooper, en het werk werd ook
beter bevonden, doordat deugdelijker materiaal beschikbaar was. Paus Leo X had hiermede
een begin gemaakt, toen hij in 1518 de beroemd geworden tapijten met voorstellingen uit
de handelingen der Apostelen voor de Sixtijnsche kapel naar Rafael's ontwerpen te Brussel
bestelde. Een vast atelier te Rome bestond er namelijk niet. Pas zeer laat, in 1625, komt er
te Rome een daar gevestigd Vlaamsch tapijtwerker voor, werkende voor den paus: Jacob
van den Vliete van Audenaerden.
Te Florence werd aan het bedrijf meer stelselmatig dan elders de hand gehouden. Het
begon er op grooter schaal, met twaalf getouwen, en was minder afhankelijk van beurs en

VOORBEELD VAN EEN VLAAMSCH WANDTAPIJT TE FLORENCE VERVAARDIGD. UIT EEN REEKS DER
TWAALF MAANDEN, WERK VAN JAN ROOST 1553.
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luim van opeenvolgende vorsten. Na Karcher en Roost werkte hier Nicolaas van Aelst,
o.a. naar cartons van Bronûno en Stradanus. De laatste was in de 2e helft der 16e eeuw een
poos directeur van de werkplaats, die evenals het atelier te Mantua ook voor export, naar
Venetië en Rome, werkte, en bleef bestaan tot 1737 toe. De werklui trokken toen naar
Napels. Aan hun bedrijf herinnert echter nog steeds de Via degli Arazzieri 1).
Hier in Zuid-Italië is het vooral in de 17eeeuwdatNederlandersmeerblijvendzichvestigen.
Wij treffen er dan den bloemschilder Abraham Brueghel aan (de "Napelsche Brueghel")
en den altijd nog wat geheimzinnigen Enrico Fiammingo, navolger van Ribera. Als Maecenas
trad te Napels in dezen tijd de Antwerpsche patricier Johannes van den Eynde op, wiens
zoon Ferdinand zelfs door den koning tot markies werd verheven. Van den kunstzin der
familie getuigde het paleis, dat zij bewoonde en waarin zich een kostbare verzameling van
schilderijen bevond, waarvan een kapitaal stuk van Rubens, "Het Feestmaal van Herodes",
van den meester zelf verworven, het glanspunt uitmaakte. Ferdinand stierf te Napels
omstreeks 1685 zonder mannelijke nakomelingen na te laten. De oudere Ferdinand van den
Eynde "nobilis Antverpiensis", die 23 Dec. 1630 in de kerk de Anima te Rome werd bijgezet,
en voor wien Frans Duquesnoy het bekend geworden grafmonument uitvoerde, is waarschijnlijk zijn grootvader. Er worde nog aan herinnerd, hoe voor den koning van Napels
de architect Lodewijk van Wittel, zoon van den reeds vermeldden schilder Gaspar, het
statig. buitenverblijf te Caserta bouwde, waarvan de eerste steen in Januari 1752 werd
gelegd 2). Op Sicilië is de belangrijkste schilder der 18e eeuw Willem Borremans van Antwerpen, van wien een groot aantal werken, ontstaan tusschen 1715 en 1744 nog zijn aan te
wijzen, die ten onzent al te weinig bekendheid genieten 3).
Een tweede maecenas, doch een Italiaan ditmaal, die in Nederlandsche kunst bijzonder
belang stelde, was te Messina de markies Antonio Ruffo, die in 1653 aan Rembrandt een
"Aristoteles" bestelde. In 1661 en '63 werden achtereenvolgens van den grijzen meester nog
een ,,Alexander de Groote" en een "Homerus" aangekocht. Het laatste stuk is het meesterwerk, dat door Dr. A. Bredius werd verworven en nu een der schatten is van het Mauritshuis 4). Uit de documenten van 't archief Ruffo en ook uit het feit dat Cosimo III de'Medici
in 1666 een bezoek ten huize van den schilder aflegde, blijkt hoe groote bewondering men
destijds in Italië voor Rembrandt had.
Cosimo de' Medici, die als erfprins van Toscane tot tweemaal toe de Nederlanden bereisde,
bezocht ook andere ateliers, en kocht een groot aantal schilderijen, die nu nog in de musea te
Florence zich bevinden. De drukker Mr. Wi1lem Blaeu bleef sedert zijn "agent" voor verdere
aankoopen te Amsterdam, terwijl te Antwerpen een reeks van wanttapijten werd besteld 5).
De betrekkingen tusschen de Republiek en Toscane waren in dezen tijd bijzonder levendig,
1) C. Conti "Ricerche storiche suIl' arte degli arazzi in Firenze". 1875.
2) De beschrijving der plechtigheid in een brief van Van Wittel, "Bescheiden in Italië, lIl, blz. 308.Een kostbaar plaatwerk over het paleis publiceerde de architect zelf in 1750.
3) De monografie van G. di Marzo, "Guglielmo Borremans di Anversa" (Palermo 1912) handelt ook over
andere Nederlandsche meesters, die op Sicilië gewerkt hebben sedert 't midden der 16e eeuw.
4) Zie nader schrijver dezes in "Oud-Holland", 1917, en Dr. C. Ricci's werk "Rembrandt in ltalia".
5) Zie nader: "De twee reizen van Cosimo de' Medici, prins van Toscane door de Nederlanden". Werken
uitgegeven door het Historisch Genootschap, 1919.
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van Antwerpen (gest. 1681), zooals vroeger zijn leermeester Frans Pourbus voor Italiaansche vorsten had gewerkt. Verscheidene officieren in het Staatsche leger waren Italianen;
tal van Italiaansche kooplieden waren te Amsterdam gevestigd, als eenmaal te Brugge.
Een hunner, Girolamo Parensi, handelaar in zijde, huwde in 1675 een erfdochter Van
Diemen, en kwam daardoor in bezit van de verzameling schilderijen' dier familie. Door
erfenis ging deze collectie over in het eigendom der markiezen Mansi te Lucca, en bevindt
zich nog steeds in hun paleis dáar ter plaatse. Behalve de verzameling Six is dit het eenige
Hollandsche kabinet van schilderijen uit de Gouden Eeuw, dat intact is' overgeleverd ..•
Met personalia zouden wij nog kunnen doorgaan. De Nederlanders zijn steeds voor Italië
levendige belangstelling blijven voelen.
De huldiging van Dante ter gelegenheid van de eeuwfeesten, die in 1865 en 1921
werden gevierd, moge het bewijzen. In 1865 was het Potgieter, die met zijn vriend
Busken Huet naar Florence reisde, en daar tot verheerlijking der stad en haar Dichter
in zijn grootsch dichtwerk werd geïnspireerd. In 1921 zag men een gansche schaar van
geletterden zich vereenigen tot een hulde: in het fraai Gedenkboek, dat in de taal zelve
van Dante werd uitgegeven.
Geen ander land dan het onze bestaat er, waar de Vereeniging naar den grooten dichter
genoemd honderden leden telt, die niet Italianen zijn. Steeds werden er Italiaansche boeken
en drama's in het Nederlandsch vertaald 1). - 't Artistiek contact ging nooit verloren.
Pier Pander leefde en stierf te Rome. Steeds nog reizen velen onZl-r jonge kunstenaars
daar heen; ..• te Venetië staat het paviljoen van "Olanda" naast dat van België, en hier is
het - en helaas niet in een der Nederlandsche steden! - dat Hollandsche en Vlaamsche
kunstwerken vredelievend geregeld met elkander zich meten, zoodat men nog 't vorig jaar
Bauer, Breitnel' en Toorop kon bewonderen naast Baertsoen, Laermans en Gustaaf van de
Woestijne. Wi1lem Mengelberg heeft reeds sedert vele jaren te Rome, te Milaan en te Napels
zijn triomfen gevierd, en ook is van Italiaansche zijde toenemende belangstelling voor onze
moderne letteren merkbaar.
Toen in 1879 te Novara een Itahaansche vertaling der "Camera Obscura" verscheen,
bezorgd door Prof. G. Antonioli, en toen, kort daarna, een vertolking van "Max Havelaar" het licht zag, waren dat op zichzelf staande feiten. Thans plaatsen leidende litte...;
raire tijdschriften uitvoerige bijdragen, aan de Nederlandsche letterkundige beweging
sedert '80 gewijd: ,,11 Convegno" in 1921 (artikel van Herman Robbers), en "La Nuova
Antologia" in 1922 (artikel van Frans Bastiaanse). Verder verschenen er vertalingen van
Couperus en Van Eeden, terwijl het opmerkelijk is, dat de aandacht, vooral der jongeren,
door Vlaamsch proza en Hollandsch vers steeds weer wordt getrokken. - Verscheidene
onzer beste schrijvers kozen, sedert Vosmaer, Italiaansche stoffen voor hun boeken.
Dagbladen als "La Tribuna" te Rome en ,,11 Corriere dell Sera" te Milaan wijdden reeksen
artikelen aan Nederland, en aan 't leven aldaar, terwijl een jeugdig auteur zich aangordt
om het bekende maar verouderde boek van Edmondo d'Amicis "over te doen" ••••

J. Berg, "over den invloed van de Italiaansche Letterkunde op de Nederlandsche gedurende
de 1ge eeuw", I919.

1) Zie Dr.
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't Is nog niet lang geleden, dat Ing. H. Wortman, directeur der Zuiderz;eewerken, de tegenwoordige "bonificatie's" der Pontijnsche moerassen bez;ocht. De nieuwe handelshaven bij
Venetië komt voor een niet klein deel met Hollandsch materiaal tot stand. De Nederlandsche
Kamer van Koophandel voor Italië, gevestigd te Milaan, deed sedert haar oprichting in
I9I9 reeds voortreffelijk werk ...
Op het gebied der "geleerdheid" is de verstandhouding evenz;eer voortreffelijk, dank z;ij
de Nederlandsche en Belgische instellingen te Rome, welke hier boven reeds werden genoemd.
Over het heden z;ou nog veel te z;eggen z;ijn, en z;eker niet minder over de naaste toekomst.
Wij moeten echter daar van afz;ien.
Dez;e bijdrage, handelend over den "trek" der Nederlanders naar Italië, voor en na, draagt
uit den aard der z;aak een ander karakter dan de andere hoofdstukken van dit werk.
Daar het de bedoeling was de verhouding aan te geven tusschen de twee beschavingen, die
in Europa eeuwen lang de vruchtbaarste z;ijn geweest - de Fransche beschaving doet z;ich
eerst veel later gelden, de Engelsche beslaat haar eigen terrein, de Hoogduitsche ontwikkelde
z;ich nog niet ten volle - waar dit de bedoeling was, kon niet eenz;ijdig sprake z;ijn van den
invloed van den Nederlandschen stam op het vaderland van Dante, doch moest ook worden
toegelicht, hoe de Nederlandsche beschaving haar eigenaardig karakter ontving juist door
de Italiaansche inwerking op verschillend gebied en in verschillende tijden. Hierin ligt
tevens een actualiteit, want eigenlijk bleef de verhouding tusschen de beide beschavingen
tot heden dez;elfde; geen van beiden werden z;ij ook minder vitaal...
Dez;e weinige bladz;ijden wilden doen z;ien, hoe z;ij nimmer vijandig tegenover elkander
hebben gestaan, maar steeds, over en weer, elkander hebben verrijkt en aangevuld.
De Nederlandsche cultuur was nooit agressief; de Italiaansche was het evenmin. Wáar
Galliërs en Teutonen, behalve naar hegemonie, tevens naar, cultureele machtsuitbreiding
streefden, daar toonden de Nederlandsche en Italische geesten, tenz;ij dan door die expansie
getergd, z;ich verz;oenend en verdraagz;aam. Moge dit z;oo blijven: Juist door die eigenschap
immers verkregen de natiën onverwoestbare kracht. Eik en laurier woekeren niet. Daarom
z;ullen beider stammen niet licht afsterven of hunne loten verschrompelen.

Rome, Januari I923.

DE NEDERLANDSCHE STAM IN NOORD~
DUITSCHLAND EN DE OOSTZEE~LANDEN
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EDERT vete eeuwen heeft de Nederlandsche stam in "Oostland" zijn invloed
doen gevoelen tot op den nieuwen tijd, tot in de Igde eeuw, toen omgekeerd de
ten Oosten van ons land gelegen streken op den economischen, den beschavings~ toestand ten onzent een machtigen invloed zijn komen oefenen, met name
~ sedert de opkomst van den nieuwen Duitschen Keiz·ersstaat.
Wat wij weten van dien invloed van onzen stam op de over onze oostergrens gelegen
streken, klimt op tot de IIde eeuw 1). De vreeselijke watervloeden, die in deze en de
beide volgende eeuwen onze kusten en rivieroevers geteisterd hebben, gaven onzen voorvaderen aanleiding om, hetzij uit eigen beweging, hetzij door Noordduitsche vorsten en
heeren aangezocht, huis en hof te verlaten en met hunne geûnnen en eigendommen "al
over die groene heiden tt in "Oostland tt te zoeken naar "een betere steê tt, waar zij minder
. te vreezen hadden van overstrooming door' zee- en ander water dan in het moerassige
deltaland hunner vaderen. Fries~he, Hollandsche, Vlaamsche kolonisten vestigden zich
blijkens enkele overgebleven oorkonden, waarin overeenkomsten met Noord-Duitsche
wereldlijke en geestelijke landsheer en vervat zijn, en soms vrij uitvoerige mededeelingen
in Noord-Duitsche kronieken, in de omgeving van Bremen en Hamburg, aan de BenedenElbe, in de Brandenqurgsche Altmark, tot in de Lausitz en Sileûë, tot in Holstein, Mecklenburg, Pommeren en Pruisen, het land der Duitsche Orde, toe. In sommige streken bepaalt
de kolonisatie zich blijkbaar tot enkele gezinnen, geleid door een paar op den voorgrond
tredende personen, die ook namens hen de genoemde overeenkomsten sluiten en misschien
zelfs ondernemers der kolonisatie waren; voor andere streken, zooals voor Holstein, wordt
melding gemaakt van honderden personen, die zich daar op verschillende plaatsen, met
name bij Eutin en Kiel, blijvend hebben gevestigd in aan de Slavische bevolking ontnomen
gebied; elders weder is slechts sprake van kloosterstichting en ontginning onder leiding van
kloosterlingen. Bij voorkeur vestigen deze uitgewekenen of kloosterlingen uit de Nederlanden
ûch in streken, die eenige gelijkheid vertoonen met die van hun stamland: zij ontginnen
moerassige of heideachtige gronden, leggen rivierdijken aan tot bescherming van het bezette
gebied, enz. Daarbij bedingen zij. zich in de bovengenoemde overeenkomsten behoud van
eigen wetten en gebruiken, eigen bestuur, vaststelling van op te brengen lasten. Vooral in
de Altmark maar ook elders in de genoemde landen en gebieden zijn, behalve in de overlevering, in de namen van plaatsen, dijken, ontgonnen landen, ook in oude familienamen
nog aanwijzingen van dergelijke kolonisatie door onzen stam te vinden: Holländer- of
Hollerdeich, Flemming, Preussisch Holland enz.; hier en daar meent men in rechtsgebruiken,
kleeding, dialectvormen herinneringen daaraan te ontdekken. Het is onwederlegbaart dat
zoo een belangrijk deel van Noord-Duitschland door menschen van Dietsehen stam is
1) Vgl. in het algemeen over dit onderwerp: Feith, in Tijdschrift voor geschiedenis en aardrijkskunde

(r898), blz. 73 vlg. Daar ook verdere literatuur.
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gekoloniseerd. In Helrnold's Chronica Slavorum wordt, misschien met eenige overdrijving
maar dan toch bepaald met redelijken en bewijsbaren grond, gesproken van een zeer aanzienlijke bevolking van Hollandschen, Zeeuwschen, Vlaamschen oorsprong uit (het bisdom)
Utrecht en de Rijn- en zeestreken, die op aanbod van markgraaf Albrecht den Beer van
Brandenburg de omstreeks !I50 door de Slavische bevolking aan Elbe en Oder verlaten
landen kwamen bezetten, met name in de bisdommen Brandenburg en Havelberg en het
Balsemer land, van Salzwedel tot Stade aan de Elbe. De bezetting van oorspronkelijk
Slavisch gebied aan en over de Elbe in de 11de en 12de eeuw door Germaansche kolonisatie
mag dus voor een belangrijk deel aan mannen en vrouwen van Dietschen stam worden
toegeschreven, al blijft het uitteraard bezwaarlijk voor die oude tijden de juiste maat voor
dit deel aan te wijzen en ons tot in bijzonderheden rekenschap te geven van den invloed,
dien onze vaderen daar hebben geoefend en hunne nakomelingen zijn blijven oefenen. Maar
de feiten zijn onwederlegbaar en plaatselijk onderzoek heeft meer dan eens de juistheid van
de overlevering in het algemeen bewezen. Dietsche "Ansiedlungen tt zijn in Pruisen met volstrekte zekerheid aan te wijzen 1). Ook de reeds omstreeks 1300 belangrijke handelsverbinding der opkomende Dietsche steden aan Noord- en Zuiderzee, aan IJsel, Rijn, Maas en
Schelde heeft ongetwijfeld zekere wisselwerking tot in d~ 16de eeuw toe, voor~l van economischen aard, tusschen de betrokken plaatsen, zelfs ten minste tijdelijke vestiging van
Dietsche kooplieden als agenten veroorzaakt.
Een tweede periode van uitwijking uit onze streken naar Noord-Duitschlandis aan te wijzen
in de 16de eeuw; dan wegens de vlucht om den geloove van vele protestantsche Nederlanders en de hunnen over de oostergrens, naar Oostfriesland, Bentheim, de Rijnsteden tot in
Nassau, Hanau en de Paltz, oostelijk tot naar Bremen, Hamburg en de Duitsche Oostzeehavens
toe. Tot blijvende vestiging eener aanzienlijke groep is het daarbij echter zelden gekomen.
Vooral de Paltzische gemeenten der 16de eeuwen de Remonstrantsche kolonisatie in
Friedrichstadt aid Eider, omstreeks 1620, zijn van blijvenden aard geweest. De meeste
uitwijkelingen zijn tijdens den opstand tusschen 1572 en 1580 weder naar hunne haardsteden teruggekeerd, al bleven ook min of meer talrijke kolonies, met name in Hamburg,
Keulen, Oostfriesland nog lang bestaan en bleef het laatste gebied, ten minste kerkelijk, tot
in de tweede helft der 19de eeuw, in nauwe verbinding met ons Groningen en zijn akademie.
Dan komt de glanstijd onzer Republiek den invloed van onzen stam op allerlei terrein van
beschaving en ontwikkeling in noordelijk Duitschland, weldra ook in de Oostzeelanden
aanzienlijk versterken. Hollandsche kunstenaars, geleerden, kooplieden, industrieel en,
arbeiders, vestigden zich in aanzienlijken getale in groote en kleine Hanzesteden. Er kwam
een tijd, die van het Twaalfjarig Bestand, waarin het niet onmogelijk zou geschenen hebben,
dat de Vereenigde Provinciën, burcht van het Protestantisme, zoo goed als geheel NoordDuitschland, bevreesd voor de zich verheffende katholieke macht, niet alleen economisch
en cultureel maar ook staatkundig nauw aan zich hadden verbonden en zoo een groote
Nederduitsche bondsstaat zou zijn ontstaan, waarin zij onbetwist de leiding zouden hebben
gehad. Het begin van zulk een verbinding is in ieder geval voor dien tijd duidelijk aan te wijzen.
Er kwam weldra een tijd, waarin de machtige Republiek op het gebied van handel
1) Vgl. Schumacher, Niederl. Ansiedlungen im Herzogthum Preussen.
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en nijverheid, van kunst en wetenschap geheel Noord-Duitschland met Zweden en Denemarken en de geheele reeks der Oostzeesteden, van Lübeck tot de Finsche golf toe, beheerschte; waarin de Noord-Duitsche vorsten en steden, met name die der zeer vervallen
Hanze, ook op staatkundig gebied haar overwicht erkenden en dat in hun belang trachtten
aan te wenden. Er kwam een tijd, langer dan een eeuw van duur, toen de Nederlandsche
taal, verwant aan de vanouds daar heerschende Nedersaksische, langs de kusten van
Noord- en Oostzee algemeen verstaan, zelfs geschreven en gesproken werd, van Emden
tot Hamburg, tot Bergen en Drontheim, van Lübeck en Kopenhagen tot Danzig, Koningsbergen, Riga en Helsingfors. Nog wijst een aanzienlijk getal Hollandsche renaissancegevels in vele van de Noord-Duitsche steden op dien Nederlandschen invloed in Noord-
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Duitschland. Nog herinneren zich tal van Noord-Duitsche families, hoe hare voorvaderen
in onze hoogescholen, met name te Leiden, kennis en geleerdheid kwamen opdoen, hunne
opvoeding kwamen voltooien en Nederlandsche taal, kunst, gewoonten en beschaving in
hunne omgeving verspreidden. Het was de groote tijd van ons volksbestaan, de groote tijd
van onzen invloed naar buiten.
Het huwelijk van den Grooten Keurvorst, Friedrich Wilhelm I van Brandenburg-Pruisen,
met Louise Henriëtte van Oranje, oudste dochter van prins Frederik Hendrik, gaf opnieuw
aanleiding tot versterking van den invloed van den Nederlandschen stam in dat gebied.
Evenals koning Christiaan U van Denemarken, zwager van keizer Karel V, omstreeks
1520 Nederlandsche boeren door groote privilegiën naar Amager had gelokt om er, vooral
ten behoeve zijner hoofdstad, den N ederlandschen tuin- en groentenbouw te vestigen,
riep Friedrich Wilhelm ze naar r;ijn "Holländereien" met hetzelfde doel, door zijn begaafde
gemalin krachtig bevorderd. Hollandsche boeren vestigden zich weder in "Neu-Holland"
aan de Havel, in de Neumark, in en om Oranienburg gelijk hunne voorvaderen in de lIde
en 12de eeuw, om een betere ontginning van het door den Dertigjarigen Oorlog geteisterde
en ontvolkte Brandenburgsche land in te leiden onder zekere voorwaarden, die levendig
aan de overeenkomsten uit de 12de eeuw herinneren. Hollandsche ingenieurs worden door
den Keurvorst voor vestingaanleg, bruggen- en wegenbouw, Hollandsche kunstenaars:
architecten en schilders, Hollandsche vlootvoogden en matrozen voor zijn kleine opkomende
marine naar Brandenburg, naar Emden en Pruisen gelokt met hulp vooral van zijn stadhouder in Kleefsland, den begaafden Johan Maurits van Nassau, onzen Braziliaan.
Zoo hadden de Nederlanders belangrijken invloed op de ontwikkeling der jonge Pruisische
monarchie gelijk zij het hadden op die van Denemarken, Zweden en Rusland. De kleinzoon
van den Grooten Keurvorst, koning Friedrich Wilhelm I van Pruisen, volgde zijn voorbeeld
ten opzichte van den aanvoer van Nederlandsche kolonisten in de marken van Brandenburg
en verbeterde met Hollandsche hulp zuivelbereiding en veeteelt in zijn gebied, waar ook hij
zijn "Holländereien" als modelboerderijen stichtte. Ook de Groote Frits ging voor den
wederopbouw van den zwaar getroffen Pruisischen staat denzelfden weg op als zijn voorvader na den Dertigjarigen Oorlog en wist honderden Nederlanders als boeren in het door
den Zevenjarigen Oorlog opnieuw ontvolkte gèbied aan Havel, Elbe, Oder en Spree te
plaatsen - een nieuwe aanvoer van Nederlandsch bloed onder de bevolking der Brandenburgsche marken. Zijn neef en opvolger, Friedrich Wilhelm U, zette dit aanvankelijk
voort, totdat de woelingen in Europa op het laatst der 18de eeuw deze pogingen stuitten,
die sedert zes eeuwen telkens en telkens weder door de landsheeren in noordelijk Duitschland tot ver in het "vette land van Pruisen" toe waren aangewend om verlaten streken opnieuw te bevolken of hare ontginning door deskundige Nederlanders te begunstigen. Toch
hebben nog op het allerlaatst dier eeuw, met hulp van den toenmaligen erfprins van Oranje,
den lateren koning Willem I, een <!antal Hollandsche familiën zich in de omgeving van
Thorn en in Silezië op diens goederen als kolonisten gêvestigd.
Niet geringer is de invloed van den Nederlandschen stam, in de 17de eeuw vooral, in
Scandinavië, in Poolsch-Pruisen, in Rusland geweest. Gelijk de oude handelsbetrekkingen
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der Nederlanders met de Hanze, sedert haar ontstaan in de I 3de eeuw, hunnen in de eerste
plaats economisch en invloed op de Noord-Duitsche handelsplaatsen aan de zeekust hadden
ingeleid, zal. dit ook op de kusten van Scandinavië, met name in Skonen, op Bornholm en
Gotland het geval zijn geweest. Onder koning Christiaan II, den laatsten Unie-Koning, den
zwager van keizer Karel V, was die invloed, door den vorst met overleg zoo niet met inzicht
bevorderd, zeer gestegen; bij de "Deutsche Brücke" te Bergen, aan het Kopenhaagsche
strand vestigden zich Noord-Nederlandsche kolonisten uit Amsterdam en andere plaatsen.
Bekend, berucht is de macht, die de Amsterdamsche Brecht, vrouw uit het volk, ook door
middel van haar verleidelijke dochter Duveke, op den Koning zelven zoowel als op diens
bestuur heeft gehad, wiens financiën zij jaren achtereen heeft bestuurd, ten slotte mede
zijn val veroorzakend; het nog altijd aan de oorspronkelijke kolonisatie van vóór 400 jaren door
land- en tuinbouwende Noord-Nederlandsche boeren herinnerende Amager, door koning
Christiaan en zijn opvolgers tot ver in de 18de eeuw toe met aanzienlijke voorrechten begiftigd, denkt met trots aan de Nederlandsche afkomst zijner boeren. Denemarken
en Noorwegen herinneren zich ook verder met erkentelijkheid wat zij voor hunne geestesontwikkeling, voor de ontwikkeling van hunnen handel, van hunnen landbouw en veeteelt,
van hunne marine in de 17de eeuw te danken hebben aan de kooplieden, de kunstenaars,
de geleerden, de boeren, de vlootvoogden der roemrijke Nederlandsche Republiek, die, na
eerst Zweden tegen de omstreeks 1645 met overmacht dreigende Denen te hebben beschermd,
vervolgens het Deensche gebied (1657-1660) onder Wassenaer-Obdam en De Ruyter
tegen het Zweedsche geweld met het bloed hunner zeelieden hebben verdedigd, ja het onafhankelijke voortbestaan der Deensche monarchie ontegenzeggelijk hebben gered. Obdam's
slag in de Sont (1658), de Ruyter's strijd bij Nijborg (1659), de vrede van Kopenhagen
(3 Mei 1660) bevestigden de meening, dat de sleutels van de Sont "voor de palen" van
Amsterdam lagen; Cornelis Tromp hervormde als Deensch admiraal de Deensche vloot,
toen Zweden opnieuw met ov~rheersching dreigde. De machtige handelshaven Danzig,
middelpunt van den Amsterdamschen korenhandel sedert de 15de eeuw, blijkt niet minder
aan de Nederlanders te danken te hebben, die lang hier en in Polen hunnen invloed hebben
doen gelden.
Nóg grooter is ongetwijfeld de invloed van de Republiek der Vereenigde Nederlanden op
Zweden geweest. Reeds vóór 1600 is die invloed merkbaar werkzaam, maar vooral in de
17de eeuw heeft hij zich in belangrijke mate uitgebreid 1). Dat begint onder Gustaaf Wasa
reeds, dan onder Karel IX en Gustaaf Adolf, die ernstig staatkundige toenadering zochten
tot het protestantsche Nederland, in den te w~chten strijd met het zich weder verheffende
Catholicisme, terwijl de laatste ook op handelsge.bied die toenadering ernstig bevorderde.
Men steunde van hier uit af en toe met geld en schepen, van Zweedschen kant met troepen
en diplomatieke hulp. Zweedsche legerhoofden leerden in grooten getale de krijgskunst
onder prins Maurits en prins Frederik Hendrik, later nog onder Willem III.
Zweedsche schrijvers erkennen, dan en later, volmondig den invloed, dien "meer dan eenig
ander land" de Republiek der 17de eeuw vooral "op Zweden's innerlijke ontwikkeling"
heeft gehad. Nederlandsch zeerecht beheerschte de Zweedsche scheepvaart; Nederlandsch
1) Vg!. Wrange!. De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden.
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recht werd ook op ander gebied ten voorbeeld genomen. N ederlandsche zeevoogden als Maarten
Thijssen (Anckarkjelm) en Hendrik Gerritsen
(Sjöhielm), als Dirk Thijssen (Anckarstierna) en
Hermans (Heirmans) ,herschiepen de Zweedsche
marine naar Nederlandsch model. Nederlandsche
scheepstimmerlieden brachten Nederlandschen
scheepsbouw naar Zweden over; N ederlandsche officieren en matrozen bemanden de Zweedsche oorlogsen handelsvloten. N ederlandsche kooplieden en
nijveren, onder wie de namen van Lodewijk de Geer
en Trip vooraan staan, ontwikkelden den Zweedschen handel en de Zweedsche nijverheid, deden
Zweden optreden als koloniale mogendheid in Oost
en West, leidden de ontginning der Zweedsche
mijnen. Usselincx, De Geer, De Besche waren de
grondvesters van den Zweedschen overzeeschen
LODEWIJK DE GEER.
handel, der Zweedsche zeevisscherij, der Zweedsche
metaal-industrie; de Coyet's en de Kock's hervormden het Zweedsche muntwezen. Nederlandsche ingenieurs bouwden er sluizen en
andere waterwerken in menigte, ontgonnen er moerassen, leidden er de droogmaking
van meren, legden er steden en kasteelen aan,
zoodat ook hier de Hollandsche renaissance der 17de
eeuw nog menig bouwwerk van beteekenis heeft nagelaten. Nederlandsche schilders, graveurs en geleerden,
onder wie Nicolaas Heinsius, werden door de kunstzinnige en geleerde koningin Christina, de beroemde
dochter van Gustaaf Adolf, naar hare hoofstad Stockholm gelokt; onze De Groot werd een harer voornaamste diplomaten; Zweedsche geleerden, onderwijzers en staatslieden, Zweedsche edelen en burgers
stroomden naar onze hoogescholen en brachten van
daar Nedetlandsche beschaving naar Zweden over.
Nederlandsche kolonisten stichtten onder Karel IX
in 1607 een kort daarna door de Denen verwoest Göteborg aan den mond van de Göta-elf, dat in 1619 door
Gustaaf Adolf opnieuw en voorgoed werd gegrondvest en met talrijke Nederlandsche kolonisten bevolkt
onder leiding van denAmsterdamschen koopman CabeUSSELINCX.
liau en den Haarlemschen dokter Van Dyck, de eerste
als hervormer der Zweedsche financiën, de laatste als Zweedsch diplomaat later hoog geëerd.
Op allerlei gebied waren zoo de Nederlanders der 17e eeuw de leermeesters van
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het Noorden. De Nederlandsche taal
werd ten gevolge van een en ander zelfs
een tijd lang niet alleen algemeen in de
Zweedsche havens gesproken maar ook
als diplomatieke taal van het Noorden
van Europa een tijd lang op den voorgrond gesteld. Onze Vondel werd
er door velen gelezen. Nederlandsche
familiën kwamen in aanzienlijk getal
over naar Stockholm, Norrköping,
Nyköping, Kalmar en andere Zweedsche plaatsen. Nederlandsch hoogeschoolwezen, Nederlandsche philologie,
Nederlandsche geneeskunst, Nederlandsche natuurwetenschap, Nederlandsch
klassiek onderwijs strekten in Zweden ten
voorbeeld bij de ontwikkeling dier takken
van wetenschap en kennis. Nederlandsche kunstenaars hadden invloed op de
Zweedsche kunst.
Nog grooter veld van werkzaamheid
opende zich voor den Nederlandsehen
invloed in het Moscovitische rijk van Moskou en
Novgorod, later in het door Peter den Groote gestichte
Russische rijk. Sedert hij in r697 in de Republiek zelve
persoonlijk kennis had gemaakt met Nederlandsche
wetenschap en Nederlandsche instellingen, nam hij in
vele opzichten bij de voorgenomen organisatie van zijn
rijk de Republiek als voorbeeld ter navolging aan.
Vooral op het gebied van groothandel en industrie,
van zeewezen en ingenieurswerkzaamheid maakte hij
gebruik van Nederlandsclle krachten, ten deele door
hemzelven geworven. Zelf bekend met de Nederlandsche taal, die hij, zij het dan gebrekkig, sprak, bevorderde hij het gebruik ervan in zijn halfbarbaarsche omgeving; met name in zeezaken en scheepstermen is nog
veel daarvan in het tegenwoordige Russisch aan te wijzen.
Maar <mze groote tijd was toen reeds voorbij en de
Russische toestanden na zijn dood bevorderden de
RIDDER VAN KINSBERGEN
voortzetting van dit schoone begin niet; al liet het
OUD-LIEUTENANT GENERAAL.
optreden van Nederlanders nog menig duidelijk spoor
HUGO DE GROOT.
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na, de gelegenheid om ook daar de leermeesters derWest-Europeesche beschaving te
worden was er niet meer. Toch mocht nog onze Van Kinsbergen onder Catharina de
Groote op het laatst der eeuw als herschepper der Russische vloot gelden.
Zoo heeft, met name in onze roemrijke 17de eeuw de Nederlandsche stam, hoe klein ook
in getal van menschen, een machtigen invloed gehad op de ontwikkeling van het
Noorden en Oosten van Europa, die door Nederlanders vooral zijn ingewijd in de eischen
van den nieuweren tijd.
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HONGARIJE
DOOR

PROF. DR. A. EEKHOF
:AN ouds zijn er vriendschappelijke betrekkingen tusschen Nederland en
jHongarije geweest. Het is genoegzaam bekend, dat .in het jaar 1676 door den
beroemden zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter zesentwintig Hongaarsche
:predikanten van de Spaansche galeien te Napels zijn verlost, die tot deze straf
~..;:::JI....~~....·veroordeeld waren wegens het vasthouden aan hun protestantsch geloof.
Zij waren de slachtoffers geworden van de godsdienstige politiek van Leopold I,
heerscher in de Oostenrijksche erflanden en koning van Hongarije. Hij, de leerling van de
Jezuïeten, wilde de zelfstandigheid van Hongarije vernietigen en de "ketterij" uitroeien en
toen in 1669 een samenzwering tegen den koning door enkele Hongaarsche magnaten op
touw gezet, werd ontdekt, kregen vooral de protestanten de schuld. Sinds 1672 werden
voor het "judicium extraordinarium" te Pozsony, voor de vervolging der samenzweerders
ingesteld, hoe langer hoe meer predikanten gedaagd. Sommigen vluchtten naar gebieden
die onder Turksche protectie stonden, anderen teekenden de "reversalen", een honderdtal
werd gevangen gezet. Van dezen stierven .eenigen in de gevangenis, enkelen verloochenden
hun protestantsch geloof, doch een veertigtal werd 18 Maart 1675 als slaven weggevoerd
naar de Spaansche galeien.
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BLADZIJDE UIT DE KorULEN VAN DEN LEIDSCHEN KERKERAAD.

Te hunnen behoeve maakten sommige Staten gebruik
van het recht van interventie. De Groote Keurvorst
van Brandenburg, Frederik
Willem, had reeds aanleiding
gevonden tot interventie in
r672, wat echter weinig had
geholpen. Nu traden ook de
Staten der Vereenigde Nederlanden tusschen beide.
Konden zij door de omstandigheden niet altijd wel zooals zij dit gewenscht hadden,
aan goeden wil ontbrak het ·
hun niet.
Toen de predikanten door
De Ruyter bevrijd waren,
kregen zij van dezen een
paspoort. Een achttal ging
nu ook naar Nederland, om
gelden in te zamelen 1). De
kerken van Arnhem, Utrecht,
Den Haag, Delft, Rotterdam,
Dordrecht, Gouda, Haarlem,
Amsterdam en Leiden werden bezocht. Op welk eene
vriendelijke wijze zij te Leiden in den kerkeraad, 9 September r676 werden ontvangen, kan men lezen in het
document, dat hierbij in facsimile en in afschrift (bijlage
Hl) is opgenomen. De Hongaar E. Miklós, die ons "De
houding der Nederlanden in
de Hongaarsche Geloofsver1) Zie : Gerard Brandt, Het leven
en bedrijf van den heere Michiel de
Ruiter, Dordrecht 1837, Dl. V,
blz. 98-99, lOS, 107, ·159, 160,

163, 179. Zie: Facsimile en Bij9 SEPT. 1676 . lage I en Il.
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volgingen (1674-1680)"
beschreven heeft, zegt
hierover treffend: "Het
is immers opvallend, dat
een van Hongarije vergelegen staat als Nederland,
die nooit gemeenschappelijke belangen daarmede
had, bereid was de Hongaarsche geloofsgenoot en
niet alleen. cultureel (door
toekennen van bijzondere
voorrechten aan Hongaarsche studenten op zijne
Hoogescholen), maar ook
politiek te ondersteunen.
Ook dit is opvallend, dat
de Republiek de Hongaarsche aangelegenheden
nooit voor diplomatieke
doeleinden heeft misbruikt. De diepere oorzaak, welke al deze problemen verklaart, ligt in
de internationale ondersteuningsidee van het Calvinisme. Niet toevallig is
het dat Utrecht, waar
Voetius de grootste Calvinist· der 17de eeuw, heeft
gewerkt, eene zoo gewichti ge rol in de interventiepolitiek der Nederlanden
heeft gespeeld" 1).
De Hongaren hebben
deze zaak, waarin De
Ruyter zulk een belangrijke rol speelde, niet verDE RUYTER-MONUMENT (MIDDENSTUK) IN DEBREC2;EN.
geten. Zij is als het symbool van de broederschap tusschen de beide volkeren geworden.
1) E. Miklós, De houding der Nederlanden in de Hongaarsche Geloofsvervolgingen (I674-Ié80), met 88 officiëele bescheiden, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht,
Dl. 40 (1919), blz. 10-110.
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Ter eere van De Ruyter en de verloste predikanten hebben de Hongaren in de stad
Debreczen in het jaar 1895 een monument opgericht, waarvan men hierbij twee afbeeldingen
vindt 1), en bij gelegenheid van de 300-jarige herdenking van De Ruyter's geboortedag in
1907 heeft de Hongaarsche Kerk een zilveren krans op het graf van De Ruyter te Amsterdam neergelegd, welke men aan het eind van dit artikel vindt afgebeeld 2).
Ook aan de Nederlandsche universiteiten hebben vele Hongaren in de 17de en 18de eeuw
gestudeerd. De "alba studiosorum" van Leiden, Utrecht, Franeker en Groningen geven
den naam van menigen Hongaarschen student.
Zoo moeten er in ' Franeker tusschen 1623 en
1789 ongeveer 1200 studenten, in Utrecht en
Leiden tezamen, tijdens ongeveer dien zelfden
tijd, een bijna even groot aantal zijn ingeschreven. Zij kwamen naar Nederland om in de
theologie te studeeren, waar erin eigen land
geen universiteit was, aangetrokken door den
grooten roep, dien de N ederlandsche professoren
in het buitenland hadden. Na een dikwijls
lastige reis vonden zij in Nederland sympathie,
gastvrij onthaal en ook finantiëelen steun bij
de studie, als zij niet op kosten van een Hongaarschen magnaat de "peregrinatio" hadden
ondernomen. Behalve inwoning in de studentenhuizen waren er ook allerlei stipendia,
waarover wij zoo straks nog zullen handelen.
Een vriendschappelijke verhouding ontstond
tusschen hoogleeraren en studenten. Márton
Dési, later leeraar in de theologie aan het
collegium te Nagyenyed, vertoefde gedurende
vier jaar in het huis van Coccejus te Leiden en
DE RUYTER-MONUMENT IN DEBRECZEN.
propageerde in Hongarije teruggekeerd diens
Verbondsleer . Het boek van den Klausenburgschen hoogleeraar Sam. Szathmárnémeti, die
vroeger in Holland studeerde, dat handelde over den profeet Zacharias, voorzag prof. Röell
1) Op de vóórzijde van dit Monument leest men in het Hongaarsch: "Adriaan Ru yter, Hollandsch Admiraal,
de Bevrijder II Februari 1676". Daaronder: ,,2 Tim. 4:7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den
loop ·geëindigd; ik heb het geloof behouden". Op het zijvlak: "Gedenkteeken ter eere van de voor hun
geloof in Napels op de galeien geleden hebbende Hongaarsche Protestantsche predikanten". De namen
van deze predikanten zijn op het monument aangebracht. De twee afbeeldingen, welke wij hierbij geven,
zijn gemaakt naar fotografieën in het bezit van dr. en mevr. Beets te Leiden. - In een artikel "Een monument voor De Ruyter in Hongarije" (Eigen Haard, 1895, blz. 685-687) deelt Jo. de Vries mede, dat mevr.
wed. Euphrosine von Hegyi, geb.lorza, een aanzienlijke dame te Debreczen, het monument heeft bekostigd en dat het 21 Februari 1895 is onthuld.
2) Op eenige bladen van den zilveren krans staan de namen van de predikanten. Op het lint de woorden:
"Liberatori perpetuae memoriae qui nostris confessoribus servientibus libertatem reddidit". En verder:
"Ecclesia Christi Reformata in Hungaria".
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in 1704 van een voorrede. De geleerde oriëntalist prof. J. Leusden te Utrecht trok vele
Hongaren; hij droeg ~en zijner werken aan den Hongaarschen staatsman Michael Teleki
op, die hem met een vergulden beker vereerde. In den strijd tegen het Socinianisme hebben
de professoren hunne meeningen herhaaldelijk bij de "disputationes" door Hongaren laten
verdedigen, als zij zelf op den achtergrond wilden blijven. De nieuwste boeken der
professoren namen zij mede terug naar Hongarije; zoo vindt men de werken van onze
oude beroemde Hollandsche theologen als Voetius, Coccejus, J. Leusden, Alting,
Campegius Vitringa, Van Alphen, F. A. Lampe, A. Schultens e.a. in de bibliotheken in
Hongarije. De handleidingen, die de hoogleeraren bij hunne colleges gebruikten, hebben
zij soms afgeschreven en het afschrift mee naar hun vaderland teruggenomen. Zoo wordt te
Debreczen bewaard het werk van Schultens' "Origines hebraïcae", in handschrift, door
J. Varjas (gest. 1786) in drie quarto-deelen afgeschreven en later door hem bij zijn eigen
onderwijs gebruikt.
Van hen, die in de 17de en 18de eeuw in Nederland studeerden, hebtJen sommigen in hun
vaderland -Hongarije uitgeblonken. Noemen wij János Cseri uit Apáca (1625-1659), die
te Franeker, Leiden en Utrecht studeerde en te Harderwijk promoveerde, en daarna met
een Hollandsche vrouw Aletta van der Maet huwde. Hij is de;samensteller geweest
van de groote Hongaarsche -Encyc1opaedie, in den geest van' Cartesius. Met hembegint een nieuwe phase in de geschiedenis van de paedagogie in Hongarije; hij
streed voor de opvoeding in nationale richting. Men kan hem <fen grootsten Hongaarschen geleerde uit het midden der 17de eeuw noemen. Een bekend theoloog is ook
Georgius Csipkés Komáromi, die zich onder prof. Leusden te Utrecht bekwaamde en
in H<;>ngarije, te Debreczen, onderWijs gaf. Hij vertaalde den Bijbelin het Hongaarsch, die
in 1718 te Leiden bij Jordanus Luchtmans is gedrukt. Een der edelste figuren en grootste
persoonlijkheden was ook Nic. Kiss uit Misztótfalu (1650-1702), die bij den bekenden
drukker Blaeu te Amsterdam het lettersnijden en boekdrukken leerde, en zoo bekwaam
werd, dat zelfs paus Innocentius 111 door hem voor het Vaticaan letters gieten liet. Hij
heeft een gecorrigeerde Hongaarsche bijbeluitgave het licht doen zien, die echter niet
overal instemming vond, wegens vermeenden Cartesiaanschen geest. De uitgave in het
Hongaarsch van de vertaling van Erasmus' "Enchiridion militis Christiani", is gemaakt
door Georgius Salánki, Hongaarsch student te Leiden, en uitgegeven l;>ij Johannes van
Woerden te Leiden in 1627. Verscheidene andere Hollandsche drukkers hebben in de 17de
eeuw Hongaarsche boeken uitgegeven 1).
Langzamerhand werd het getal Hongaarsche studenten dat in Nederland studeerde geringer.
De regeering te Weenen zag het groote belang in, dat de Hongaarsche Kerk had bij het
bezoeken van de Nederlandsche universiteiten en legde in de 18de eeuw allerlei hinderpalen
in den weg, ten einde te bereiken dat zoo weinig mogelijk studenten naar het Westen zouden
trekken. Het is dan ook een testamentaire beschikking uit het jaar 1761 geweest, die vele'
Hongaren in het laa~st van de 18de en 19de eeuw naar Utrecht heeft gelokt en die oorzaak
I) Zie voor het hier medegedeelde de artikelen van J. Tantö, Hongaarsche studenten in Nederland, in:
Stemmen voor Waarheid en Vrede, Utrecht 1920, Jaarg. 57, blz. 120-129,161-181; 376-389; 441-450.
E. Miklós, De Hongaarsche Bijbels in Nederland, in: Het Boek, Nov. 1917, blz. 321-329.
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is dat er tegenwoordig nog verscheidene Hongaren te Utrecht studeeren. Deze testamentaire
beschikking is het Stipendium Bernardinum en genoemd naar Daniel Bernard Guiljamsz, die
onder meer gouverneur van de kust van Coromandel is geweest. Hij was te Frankenthai
in de Paltz geboren en is 1 Sept. 1761 te Utrecht overleden. In zijn testament van 18 Augustus
1761 bepaalde hij dat de inkomsten van "gooo Engelsche ponden B.lnckactiën binnen de
stad Londen" zouden bestemd worden voor "eenige van de gereformeerde soo Phaltsische
als Ungarische studenten, dewelke haar van tijd tot tijd uyt de Phalts en Ungarijen voornoemt na deese stad Utrecht begeven mogte, omme binnen Utrecht op de universiteit
derselver studien in de Theologie der gereformeerde religie voort te setten" • Ieder zou
ontvangen 300 of 450 gulden per jaar, terwijl de hoogleeraren van de theologische
faculteit de administratie voerden. Tot op heden zijn een tweehonderdtal Hongaren uit de
rente van deze stichting begiftigd. De eerste Bernardiner was D. Th. Heddaeus, die weinige
jaren na zijn vertrek uit Utrecht hoogleeraar is geworden te Heidelberg, wiens voorlichting
in de eerste jaren van het bestaan bij de benoeming van de bursales werd gevraagd.
De eerstè Hongaar, dien we vermeld vinden, was Michael Soos. Het kapitaal is inmiddels
verdrievoudigd, zoodat men in IgII f IIOO.- kreeg. Bij het 15o-jarig bestaan in IgII heeft
prof. dr. S. D. van Veen de geschiedenis van deze stichting beschreven 1). Er is nog een
particuliere stichting nm!. het oude fonds van Anna Everwijn tot Sandbrinck, die bij testament van 17 Aug. 1734 vermaakte "aan de in der tijdt zijnde theologische studenten,
komende uyt Hungarijen en Zevenbergen, en studerende op de Academie tot Utrecht de
jaarlijkse renten en opkomsten van een capitaal van twintig duisent gulden" 2).
Zij, die in Nederland gestudeerd hadden, en door dit feit alleen reeds voor de betere plaatsen
in de Hongaarsche Kerk in aanmerking kwamen, hebben er toe bijgedragen om Holland
in Hongarije bekend te maken. Zij hebben de Nederlandsche geschiedenis en letterkunde
voor velen hunner landgenooten door verhandeling en vertaling opengelegd. De meest
bekende Hongaarsche kerkgeschiedschrijver is Petrus Bod (1712-1769) geweest, die drie
jaar lang te Leiden studeerde. Hij vervaardigde een "Historia Hungarorum ecclesiastica",
welke hij in handschrift omstreeks 1756 aan prof. I. van den Honert te Leiden toezond, om
hier te worden uitgegeven. Van die uitgaaf kwam niet, en na den dood van Van den Honert
geraakte het handschrift in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, waar het vergeten bleef
liggen, totdat het in 1884 door den Hongaar Károly Szalay werd ontdekt en de uitgave
door de Leidsche hoogleeraren L. W. E. Rauwenhoff en J. J. Prins werd ter hand genomen. Het gereedmaken van den text voor den druk is het werk geweest van ds B. R.
Damsté, een uitnemend Latinist, den vader van den tegenwoordigen Utrechtschen hoogleeraar. Het werk verscheen bij E. J. Brill te Leiden in drie deelen, tusschen de jaren 1888
en 18go, voorzien van een uitvoerige inleiding, waarin men over de lotgevallen van het handschrift en de publicatie ervan kan lezen.
Verscheidene Nederlandsche dichtwerken heeft Dr. Zsigmond Nagy in het Hongaarsch
vertaald. Nagy was in 1860 te Szolnok geboren, studeerde van 1881-1882 en van 18831884 te Utrecht en leerde toen Nederland kennen en liefhebben. Te Utrecht kwam hij veel
1) S. D. van Veen, Het Stipendium Bernardinum. Utrecht,G. J. A. Ruys, 19II.
2) Zie: Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1920, Jaargang 57, blz. 167.
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aan huis bij prof. Beets, bij dr. A. W. Bronsveld en bij prof. Opzoomer, wiens dochter
Adèle, de latere Mevrouw Von Antal, hij in de Hongaarsche taal en letterkunde onderrichtte. In I903 is hij nog eens weder in Nederland - gedurende verscheidene weken te
Leiden - geweest, om stof te verzamelen voor de "Geschiedenis van de Nederlandsche
Letterkunde", die hij als onderdeel van de "Algemeene Literatuurgeschiedenis" in het
Hongaarsch bewerkte. Nagy kende de Nederlandsche taal door en door en schreef keurig
N ederlandsch, zoodat hij de aangewezen man was om proza en poëzie in de Hongaarsche
taal over te zetten. Zoo vertaalde hij. Opzoomers "Het Wezen der Deugd", verschillende
stukken uit de Camera Obscura van Beets en voorts
diens "Najaarsmijmering". Een Hongaarsche vertaling
van H. Bavinck, "Hedendaagsche Moraal", werd
door hem bezorgd. Maar bovenal heeft hij verdiensten
als, vertaler in het Hongaarsch van Vondels "Lucifer",
Had reeds in I909 prof. Gusztáv Heinrich in het
Kisfaludy-Genootschap te Pest een rede over Vondel
en zijn tijd gehouden, die in de jaarboeken is opgenomen, in November I9I3 is Nagy's Lucifer-vertaling
verschenen in een der deeltjes van de Hongaarsche
Goedkoope Bibliotheek (Olcsó Könyvtár). Nagy is
langen tijd als leeraar hoofdzakelijk in het Latijn en
Hoogduitsch aan het prot. hoofdgymnasium te
Debreczen werkzaam geweest en zijn hoogleeraarsbenoeming in de N ederlandsche taal en letterkunde
aan de universiteit te Debreczen werd tegemoet gezien,
toen de dood hem op het onverwachtst I8 April
I922 wegrukte. Nagy was in I907 tot buitenlandsch
ZSIGMONDNAGY ALS STUDENT TE UTRECHT.
medelid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde gekozen, en hoewel het geen gewoonte
is, dat in de reeks der "Levensberichten" harer afgestorven leden, ook biographieën van
buitenlandsche leden verschijnen, toch heeft het Bestuur gemeend voor Nagy een uitzondering te moeten maken en heeft het Dr. A. Beets te Leiden, diens vriend sedert I882,
bereid gevonden zijn "Levensbericht" te schrijven, dat dus in het najaar van I923 zal
verschijnen, waarbij men tevens "een lijst van geschriften en vertalingen" kan aantreffenl ).
Van dezen Vondel-vertaler nu, van dezen uitnemend en kenner van onze taal, letterkunde
en geschiedenis, van dezen geestdriftigen vriend van ons land en ons volk zijn twee
portretten gepubliceerd 2); een jeugdportret uit zijn studententijd te Utrecht (I884), dat
nog nimmer is uitgegeven, vindt men hierbij opgenomen.
Ook prof. dr. Géza von Antal, die in I885 te Utrecht studeerde en met mejuffrouw Adèle
Opzoomer (de bekende schrijfster A. S. C. Wallis) in het huwelijk trad, heeft groote ver1) Dr. A. Beets was zoo vriendelijk mij inzage van dit artikel te verleenen. Ook in "Neerlandia" kan men
eenige gegevens over Nagy vinden: 1907 blz, 138; 19II blz. 165.
2) In Neerlandia 1914 blz. 54; 1922 blz. 74.
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diensten ten opzichte van de Hollandsch-Hongaarsche betrekkingen. Na zijne dissertatie
over de Hollandsche filosofie in de I9de eeuw, vertaalde hij Hollandsche werken in het
Hongaarsch. Vooreerst "De Heidelbergsche Katechismus" van Van Oosterzee in I902,
en dan Robert Fruin's "Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog" in I9I6-I9I7' Over
het "Protestantisme in Hongarije" hield deze geleerde in Nederland verscheidene lezingen
en toespraken, schreef er eenige treffende artikelen over in "Stemmen des Tijds" 1), terwijl
enkele feuilletons over Hongarije en de Hongaren in de "Nieuwe Rotterdamsche Courant"
werden opgenomen 2); den Hongaarsehen dichter Petöfi huldigde hij.
Nog kunnen wij wijzen op Dr. E. Kovács, die te Leiden in I869 promoveerde op eene
dissertatie getiteld: "Het Protestantisme in Hongarije gedurende de laatste twintig jaren",
verder op Stefan Gábor, die Saïdja en Adinda uit Multatuli's Max Havelaar in het Hongaarsch heeft vertaald en dit als een deeltje van de Magyar Könyvtár (Hongaarsche Boekerij)
heeft uitgegeven, en op prof. dr. J. Sebestyén, die naast zijn wetenschappelijken arbeid,
propaganda maakt voor de kalvinistische beginselen in Hongarije, een blad "De Hongaarsche
Heraut" uitgeeft en met de Gereformeerde Kerken in Nederland in zeer nauw contact
staat, waarover hieronder nog iets meer. Dr. Sebestyén is in Holland ook bekend geworden
door de vertaling van den, door Viktor Rákosi geschreven Hongaarschen roman "De klokken
die verklonken", een verhaal dàt voor een deel in Utrecht speelt 3).
Ook verscheidene personen hebben medegewerkt om de letterkunde en geschiedenis van
Hongarije in Nederland bekend te maken. Wij denken in de eerste plaats aan de reeds genoemde echtgenoote van prof. Von Antal, die onder het pseudoniem A. S. C. Wallis schrijft,
vermaard door hare boeken "In dagen· van strijd", "Een Hongaarsche samenzwering" en
"Vorstengunst". Zij heeft ook het beroemde dramatische gedicht van Emerich Madách" Az
ember tragédiája" (De Tragedie van den Mensch), Amsterdam I887, uit het Hongaarsch
in het Nederlandsch vertaald en hiervoor eene inleiding geschreven, welke om haar
letterkundige en historische waarde zóózeer de aandacht trok, dat deze op haar beurt
weder door Dr. Károly Erdély in het Hongaarsch is vertaald en in Hongaarsche schoolleesboeken is opgenomen 4). In I922 is het opnieuw uitgegeven door de Wereldbibliotheek. Van
de hand van mevrouw H. A. C. Beets-Damsté te Leiden zijn verscheidene vertalingen uit
het Hongaarsch verschenen in "Het Nieuws van den Dag", voorts vele artikelen over
Magyaarsche personen alsook over de Taal en Letterkunde der Hongaren in Oosthoeks
1) G. von Antal, Het Protestantisme in Hongarije, in: Stemmen des Tijds, Jaarg. 10 (1921), blz. 171-189;
2 67-290 •
2) Ook verscheen van zijne hand een boekje over De Ruyter en de bevrijding der predikanten,in het
Hongaarsch geschreven onder den titel: A gályarabszabaditó De Ruyter Mihály, Budapest 19II.

3) Onder zijne redaktie is ook een H 0 11 a n d s c h - H 0 n g a ars c heG ere f. Bib 1 i 0 t h eek
gevormd, waarin de volgende boeken, inHongaarsche vertaling, reeds zijn uitgegeven: Dr. A. Kuyper,
Het Calvinisme; Dr. H. Bavinck, Hedendaagsche Moraal; Dr. E. Doumergue, Kunst en gevoel bij Calvijn;
Dr. A. Kuyper, Vrouwen uit de Heilige Schrift (vert. door Zs. Nagy); Dr. B. Wielenga, De Stadsevangelisatie (vert. door prof. Sebestyén); J. v. Záborszky, Is Calvinistische politiek mogelijk?; Dr. A. Kuyper,
Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden (vert. door ds E. Miklós); Dr. J.
Révész, Het Hedendaagsche Hongaarsche Calvinisme. De meeste dezer werken zijn uitgegeven van den
opbrengst der kerkcollecten, bij gelegenheid van de lezingen van prof. Sebestyén in Jan. en Febr. 1921
in vele Neder!. Geref. Gemeenten gehouden.
4) Neerlandia, 1914 blz. 10 3.
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Geû1ustreerde Encyc1opaedie; zij gaf tevens Mikszáth Kálmán,Szent Péter Esernyöje onder
den titel "De Wonderparaplu" uit in de "Blauwe Bibliotheek", Nov. 1908, waarvan een
herdruk zeer gewenscht is.
Ook door lezingen en kunstavonden zijn de Nederlanders en Hongaren met elkander in
aanraking gekomen. Mevrouw Van Schaick-Boon uit Utrecht, die zelf de Hongaarsche
taal voortreffelijk spreekt, heeft in het jaar 19I4lezingen in Hongarije gehouden, waarin zij
over Nederland handelde 1). Mevrouw Csitáry hield lezingen in Hongarije, waarbii in
het Hongaarsch vertaalde Nederlandsche volksliederen voorgedragen werden. '(Bijlage IV).
Nederlandsche kunstenaars hetzij uit Noord- of Zuid-Nederland, Tilly Koenen, Julia Culp,
Messchaert en De Nijs hebben in Budapest concerten gegeven. Op een tentoonstelling
van schilderijen te Budapest maakten de Hongaren kennis met schilderijen en etsen van
Nederlandsche meesters als Israëls, de Marissen, Mauve, Bauer en anderen. De Hongaarsche couranten als Pesti Hirlap, Az Ujság maakten met groote waardeering hiervan
gewag 2).
'
Reeds voor den oorlog waren Nederlandsche producten in Hongarije bekend. De Hollandsche cacao en likeuren, de maatjesharing en Haagsche hopjes kon men in de winkels aantreffen. Ook veel komijnzaad werd ingevoerd, en tomaten kwamen regelrecht uit het Westland. Tulpen en sierplanten werden uit de bollenstreken en Boskoop betrokken. De tabak
werd op de Amsterdamsche markt door de Hongaarsche regeering aangekocht. Zilveren
serviezen van Van Kempen en de baggermolens van Smulders kon men er vinden. Eenige
levensverzekeringen en handelsmaatschappijen hadden hunne kantoren in eigen gebouwen
in Budapest 3). Te Fiume ontwikkelde zich de scheepsbouw vooral van onderz;eebooten;
aan de totpedofabriek van Whitehead werkten Nederlandsche werklieden, zood at de kolonie
daar in 1908 een dertigtal leden telde 4).
Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft sedert 1912 een vertegenwoordiger in
Hongarije. Onder de Nederlanders, die in Hongarije, bij den consul-generaal te
Budapest zijn ingeschreven, verricht het zijn veelomvattenden arbeid. Krachtig
heeft het Verbond medegewerkt om de Nederlanders in den oorlog van levensmiddelen
te voorzien; het verslag van den vertegenwoordiger, den heer A. van Hoogstraten in
"Neerlandia tt opgenomen, legde den treurigen toestand bloot en gaf de Regeering aanleiding
om krachtiger maatregelen te nemen 5). De consul-generaal, de' heer J. Clinge Fledderus,
en zijne echtgenoote hebben ook in die benarde tijden met raad en daad bijgestaan, en de
sedert October 1921 aangestelde zaakgelastigde van het Nederlandsch Gezantschap, Jhr.
Michiels van Verdu ynen, heeft de Nederlanders reeds zeer aan ûch verplicht, terwijl de heer J.
Vree de, vice-consul der Nederlanden te Budapest, thans als vertegenwoordiger van
het Verbond optreedt.
Het middelpunt van het Hongaarsch-Hollandsch leven is tegenwoordig te Budapest op
het Calvijn-plein (Kálvin-tér), waar in de lokaliteiten van de Hongaarsch-Hollandsche
1)
2)
3)
4)
5)

Neerla.ndia,
Neerlandia,
Neerlandia,
Neerlandia,
Neerlandia,

1914 blz. 151.
1912 blz. 103; 1909
19II blz. 170.
1908 blz. 161.
1918 blz. 76.

blz.

21.
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Bank voor Economische Zaken is gevestigd het Hongaarsch-Hollandsch Reis- en Informatiebureau, dat de toenadering tusschen Nederland en Hongarije op maatschappelijk
en economisch gebied tracht te bevorderen. De "Magyar-Holland Szemle" is een Hongaarsche courant, dienstig gemaakt aan de bevordering van de handelsbetrekkingen tusschen
beide landen; op den 1sten Mei 19:U verscheen ook het eerste nummer van M K E, het
officiëel orgaan van de Algemeene Hongaarsche Handelsvereeniging, een economisch
weekblad, in de Nederlandsche taal, terwijl de Hongaarsche editie van dit weekblad reeds
bestond. Men vindt daar ook als motto het Hongaarsche "Credo": "Ik geloof in een God;
Ik geloof in een Vaderland; Ik geloof in een eeuwige, goddelijke Waarheid; Ik geloof in
de verrijzenis van Hongarije. Amen." Wat beteekent M K E? Het zijn de eerste letters
van de woorden: Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (Algemeene Hongaarsche
Handels Vereeniging). De Nederlandsche vertaling der artikelen was tot op zijn dood aan
de zorg van den ons reeds bekenden Dr. Zsigmond Nagy toevertrouwd.
En nu juist dezer dagen is verschenen de "Hongaarsch-Hollandsche Revue", de Nederlandsche uitgave van de in Budapest verschijnende "Magyar-Holland Szemle", Maandblad
ter bevordering der Hongaarsch-Hollandsche betrekkingen, officiëel orgaan van het Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap te Budapest. Het staat onder redaktie van Marcel
Vidor en wordt op het Kálvin-Tér in een der lokaliteiten van de Hongaarsch-Hollandsche
Bank uitgegeven. Om een indruk te krijgen van den inhoud van het Februarinummer
1923, publiceeren wij de titels der artikelen: "Nederland en Hongarije"; "De roeping van
Hongarije", door Dr. W. C. A. Baron van Vredenburch, voorzitter van de NederlandschHongaarsche Vereeniging; "Glans en Armoede"; "De aanstaande fokproeven met Hollandsch rund- en pluimvee in Hongarije"; "Het Hongaarsche Gedeelte van de tentoonstelling van het Algemeen Nederlandsch Verbond"; "Hongaarsch Zakenleven"; "Kunst
en Letteren"; "Allerlei", benevens een aanbeveling van het "Hongaarsch-Hollandsch Reisen Informatiebureau (Budapest VIII, Kálvin-Tér, Ullöi-ut 2)" door den consul-generaal,
den heer J. Clinge Fledderus.
De warme genegenheid van de beide landen onderling is nog versterkt door de vele daden
van barmhartigheid en menschlievendheid na den oorlog door de Hollanders aan de Hongaren bewezen. "Misschien nog nooit" - aldus de schrijver in den eersten zin van het eerste
artikel van het Februarinummer van de "Hongaarsch-Hollandsche Revue" - werd een
volk zoo algemeen geëerd en bemind als het Nederlandsche volk in Hongarije! Van die
vereering en liefde wordt den hier vertoevend en Hollander op zoo ondubbelzinnige wijze,
blijk gegeven, dat de ons volk eigen bescheidenheid dikwijls op zware proef gesteld wordt
bij het aanhooren der woorden van diepgevoelde dankbaarheid en bewondering, welke
Hongarije voor Nederland en zijne bewoners koestert: "Hollander-zijn" is voor den Hongaar
het begrip van menschlievendheid en rechtschapenheid".
Vooral de Hongaarsche kinderen zijn in Holland liefderijk opgenomen en gevoed, waarom
dan ook een hooggeplaatst Hongaarsch ambtenaar zeide: ."Onze kinderen zijn de beste
diplomaten, die wij ons wenschen kunnen om de sympathieën tusschen Holland en Hongarije te wekken en levendig te houden". Wie zal ze alle noemen, de comités die in Nederland hebben gewerkt of nog werkzaam zijn in het belang van de Hongaarsche kinderen,
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maar wie ook kan peilen den zegen van dien arbeid, die voortgaat tot in vele geslachten!
Maken wij hier nog melding van de "N ederlandsch-Hongaarsche Vereeniging", die I I
Februari I922 werd opgericht en thans ongeveer 100 leden telt. Overwogen wordt het
bieden van finantiëelen steun aan de Hongaarsche Universiteiten en het houden van een
Hongaarsche tentoonstelling, terwijl reeds een groot aantal kinderboeken voor een N ederlandsche leesbibliotheek naar Budapest zijn verzonden. De voorzitter is Dr. W. C. A.
baron van Vredenburch, en secretaris de heer W. A. Kramers (Leidsche Gracht 55,
Amsterdam).
Ook op kerkelijk gebied is nauwere aanraking gekomen. De Hongaarsche predikanten prof.
SebestyérIt ds. G. L. S. von Galambos, ds. Biberauer en ds. Szabó bezochten herhaaldelijk
ons land, en de professoren Grosheide, Bouwman, Hoekstra e.a. gingen zich in Hongarije
van het kerkelijk leven op de hoogte stellen. Te Budapest is in 1904 een diakonessenhuis
opgericht, met name "Bethesda", centrum van gereformeerd leven, ziekenhuis, evangelisatiepost, vriendelijk tehuis - alles in een, onder Ds. Biberauer, den predikant-directeur.
Mejuffrouw H. S. S. Kuyper, die zich voor de Hongaren reeds veel moeite heeft getroost
en ons over hun leven en lijden heeft geschreven, deelt mede, dat sommige Hongaarsche
gemeenten het kerkelijk leven reeds inrichten naar Nederlandsch kalvinistisch voorbeeld.
Te Budapest is ook een christelijk tehuis voor verwaarloosde Hongaarsche kinderen en
weezen, het "Henriette Kuyperhuis" geheeten, opgericht; de kosten voor het onderhoud
dezer kinderen worden betaald door leerlingen van onderscheidene christelijke scholen
in Nederland, in dier voege, dat de leerlingen van ieder dezer scholen de pleegouders
zijn van hun Hongaarsch pleegkindje. In "De Hongaarsche Heraut", onder de redactie
van prof. dr. J. Sebestyén, en met vaste medewerking van prof. dr. J. Kováts, ds R. Biberauer en ds. Z. L. S. von Galambos, waarvan het eerste nummer in October 1922 verscheen,
kan men maandelijks verslagen vinden van dezen arbeid. qok is er een \ HollandschHongaarsche school te Budapest, ongeveer drie jaar geleden door prof. Sebestyén gesticht,
met het doel om de kennis van de Hollandsche taal bij de Hongaarsche kinderen, die in
Holland zijn gOeweest, levendig te houden en de gereformeerde beginselen, die de jongens
en meisjes in Holland hebben leeren kennen, wakker te houden. Het hoofd dezer school is
Dr. K. Kállay, terwijl een kleine honderd leerlingen het onderwijs volgt 1).
Ook de Hervormde en Luthersche Kerken in Nederland hebben ieder op hare wijze bijgedragen om het geestelijk leven in Hongarije weder tot bloei te brengen, hetzij door het
ondersteunen van noodlijdende gemeenten, inrichtingen en personen in Hongarije zelf,
hetzij door het bieden van hulp aan dezulken, die in Nederland een toevlucht zochten,
of ook door het bevorderen van de Hongaarsche wetenschap. Dit laatste is ook het doel
van het "Comité ten bate van de wetenschappelijke werkzaamheid der Hongaarsche hoogescholen", waarvan graaf Albert Apponyi voorzitter en prof. dr. Emil v. Gross secretaris is,
en dat ook hier door verscheidene geleerden en geleerde genootschappen, blijkens het
uitgezonden manifest, gesteund wordt 2).
Zoo ziet men dat op allerlei wijze Hongaarsch-Nederlandsche betrekkingen worden aan1) De Hongaarsche Heraut, December I922.
2) Zie: De Nood der Wetenschap in Hongarije, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 Maart 1923, Ochtendbl.
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geknoopt en allerlei nieuwe plannen worden beraamd, om beide volkeren, die door zoovele
historische banden verbonden zijn, nog nader tot elkander te brengen. Daartoe zal zeker
ook medewerken de tentoonstelling, in Mei van wege het Algemeen Nederlandsch
Verbond te Dordrecht gehouden en waar men allerlei voorwerpen, platen, kaarten, foto's
en andere dingen kon bezichtigen, die daar mede door den heer J. Vreede, vertegenwoordiger van het Verbond in Budapest, waren bijeengebracht.
Op den zilveren krans, dien de Hongaren in Igo7 op het praalgraf van De Ruyter te
Amsterdam hebben neergelegd en waarvan men hier beneden eene afbeelding ziet, vindt men
de namen van de predikanten door hem in 1676 bevrijd. Een paar dozijn bladen zijn met deze
namen gevuld. Nog vele zijn onbeschreven en kunnen nog een inscriptie dragen. Daarop
zullen de Hongaren gaarne, met wijdere strekking, in gedachte als "met een ijzeren griffie"
willen schrijven de namen van hen, die hier in Nederland een gastvrij toevluchtsoord
hebben gevonden, bevrijd van de banden van hongersnood en dood, die ook in zoo menig
Hollandsch huisgezin zang, zonneschijn en zegen hebben gebracht.

HONGAARSCHE ZILVEREN KRANS OP HET
PRAALGRAF VAN DE RUYTER.
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BIJLAGE I

.25 Maart I676. -

Latijnsch paspoort door Michiel Adriaansz. de Ruyter aan zes en twintig
Hongaarsche predikanten uitgereikt, die door hem van de Spaansche galeien zijn verlost.

Michaël Adrianus Ruyter, Eques etc. Summus Classis Navalis Praepotentium DD.
Ordinum Foederati Belgü Praefectus Generalis.
Postquam Stephanus Séllyei, Stephanus Harsányi, Thomas Steller, Samuel Nic1etius,
Stephanus Comáromi, Johannes Uyvári, Nicolaus Leporinus, Stephanus Sedényi, Johannes
Szomodi, Basilius Köpecsi, Balthasar Nic1etius, Nicolaus Bugányi, Georgius Körmöndi,
Georgius Alistáli, Andreas V égh, Johannes Jablonczai, Franciscus Foris Ottrokocsi, Andréas
Szodoi, Michaël Karasznai, Martinus Szentpeteri, Michaël Szaloczi, Stephanus Bátorkeszi,
Valentinus Csergekocsi, Petrus Simoni, Petrus Cségledi et Petrus Kalnai, omnes et singuli
Ecclesiarum Hungaricarum ministri Evangelici, integrum pene annum in Regiae Catholicaeque Maiestatis ad Neapolim triremibus mancipiorum more catenis compedibusque
vincti adque transtra detenti, precibus et intercessione nostra, a Domino Marchione De
los Velez, pro rege Neapolitano vinculis dirissimis soluti, atque in libertatem asserti,
tantisper dehinc in modo memoratorum Praepotentium Foederati Belgii Ordinum naves
bellicas suscepti fuissent, dum in nave quadam mercatoria Anglicana ad gubernacula eius
sedente Jacobo Andreae, Venetias trajiciendi opportuna sese offerret occasio, quocirca
supra memoratis verbi Dei praeconihus Hungaricis, abitum meditantibus huncèe commeatus
libellum ultro lubentesque ·concessimus, eiusque nomine suam sacram Romani Imperii
Majestatem, Reges, Respublicas, Principes, Potestates, Status et Civitates omnes, ut et
Rectores, Generales, Gubernatores et Commendantes omnes denique Urbium, CasteIlorumque Praefectos, Amicos atque Confoederatos, iam supra memoratorum Praepot. DD.
Foederati Belgii Ordinum, terra marique, atque adeo unumquemque cui supradictos
viginti sex Evangelicos Ecc1esiarum Hungaricarum ministros videre aut alloqui obtigerit,
obnixe rogamus, ut eosdem in suo ad Foederatum Belgium itinere per terras et territoria,
quae ipsis adhoc et proxima et commodissima visa fuerint, libere atque tuto permeare
atque remeare permittant, nec illos ullo modo impediri patiantur, quin iisdem pro conditionis suae dignitate subsidio auxilioque esse dignentur, id quod prompta grataque mente
suae sacrae Rom. Imperii Maiestati, omnibus Regibus, Rebusque publicis, Principibus, Potestatibus, Statibus et Civitatibus, ut et Rectoribus, Generalibus, Gubernatoribus, Commendantibus, omnibus dehinc Urbium, Oppidorum, Arciumque Praefectis, terra marique, tandemque
omnibus eorumdem subditis atque incolis respective, unicuique secundum ordinis
atque dignitatis gradum acceptum, referemus, ac reciproca, ubi ubi tulerint et vires nostrae
et occasio, praestituri officia. Hi supra recensiti, Verbi Dei Ministri, omnes et singuli,
ex navibus et locis salubribus, omnique contagio carentibus adveniunt.
Actum in Patria Nave, sub Concordiae signi (1), ancorae affixa, in sinu maris ad Mylas
Siciliae. Die 25 mensis Martii, st. n., Ao I676:
MICHAEL AnRIANUS RUYTER.
lussu amplissimi serenissimique Generalis et Thalassiarchae scripsit
JOH. VAN DER POORT.
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BIJLAGE IJ
17 Juli 1676. - Burgemeester en Raad van Zürich hebben het Latijnsche en Duitsche
afschrift met het origineele Nederlandsche paspoort, dat De Ruyter aan de zes en twintig
Hongaarsche predikanten heeft geschonken, vergeleken en in orde bevonden.
Michae1 Adrian
Reüter, Ritter.. .J.~.~
etc. Leutenant-Admiral-General
Ihr
Hochmögt.
.................
g.: der
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g
...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~auff
...~g~~
.. E~
Herinn General Staten Flotte, selbige alsz Oberhaupt commandierend.
Nachdeme Stephanus Szeley, Stephanus Harschani, Thomas Steller, Samuel Nicletius,
Stephanus Homaromi, Johannes Vinari, Nicolaus Leporini, Stephanus Zedeni, Johannes
Somodey, Blasius Köpeci, Balthasar Nicletius, Nicolaus Bugani, Georgius Cormendi,
Georgius Flistali, Andreas Neieg, Johannes Cabloncay, Franciscus Foris Otrokoy, Andreas
Szodoy, Michaël Karasnay, Martinus Szenpetri, Michael Scalozi, Stephanus Battorkezi,
Valentinus Kergecöci, Petrus Simoni, Petrus Segledi, und Petrus Kalnai al1esamptli~h
Hungarische Evangelische Lehrer, welche beynahe ein Jahr lang auff Ihr Könl. Mt. von
Hispanien Galeren zu Neapoli, alsz Sclaven an Ketten und Banden gefesseIt gehalten
gewesen, auff Unsern Christliche Intercession und Fürbitt bey dem Herinn Marggrafen
De los Veles, Königl. Stathaltern desz Königreichs Neapoli von Ihr Exce1z. ausz dero
sclavischen Gefängnusz erlediget, und hernach auff Ihr Hochmögt. Kriegsschiffen sich so
lang enthalten, bisz durch die abfahrt eines Englischen Kaufmanns Schiffe, unterm Commando J acob Andresen, bequäme gelegenheit zu dero überfuhr nach Venedig vorgefallen.
AIsz ersuchen wir hierüber dienstfreundtlich und ernstlich seine Röm. Keys. Mt. alle
Könige, Republicken, Prinzen, Potentaten, Stände und Städte, wie auch die Regenten,
Generalen, Gubernatoren und Commandanten, zusamt allen anderen Befehlhabern der
Städten und Plätzen, Freunde und Verpündte der Vor und Hochermelten Ihr Hochmögt.
oder mit denenselben in der Neutralitet stehende, zu Wasser und zu Lande, und alszo einem
Jeglichen welchen Sie auff einige weise angehen möchten, die Vorernannte 26 Hungarische
Evangelische Lehrer in Ihrer Reise nach den Vereinigten Niderlanden über die Jenige
Lande und Gebiete, welche Sie die nächste und bequämste zu seyn beduncken wirt, frey
und ohngehinderet hin und her passieren zu laszen, und nicht zu gestatten, dasz Sie irgend
aufgehalten oder verhinderet, sondern hingegen alle Hülff, Vorschub und Assistenz nach
dero Ambts und Standts-würdigkeit gethan werde: welches wir dann mit bereitwilligem
und geneigtem Gemueth bey allen begebenheiten und anläsen gegen höchstgemelt seiner
Keyserl. Mt., allen Königen, Republiken, Prinzen, Potentaten, Ständen oder Städten, wie
auch die Regenten, Generalen, Gubernatoren und Commandanten, zusamt allen anderen
Befehlhaberen der Städten und Plätzen zu Wasser und zu Lande, wie nicht weniger gegen
deroselben Underthanen und Ingesessenen respective einen Jeden nach Staats und Stand es
gelegenheit danckbarlich erkennen werden.
Dise vorernennte dien er Gottes kommen alle ausz Schiffen, und von einem solchen Ort,
welcher gsund, und von allen Pestilenzialischen Seuchten und Kranckheiten befreyet
sind. Datum im Landtsschiff, die Eintracht genannt, ZU anker ligend in der Bay bey Melazzo,
den 15te Mertzen, Ao 1676.
MICHAEL ADRIAN REÜTER.
Durch ordre desz Vor und WolermeIten Herinn Generalen .
JOHANN VAN DER POORT.
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Wir Burgermeister und Rath der Stadt Zürich, bekennen und thun kundt hiemit offentlich,
dasz;obbeschrieben Lateinische und Deütsche Abschriftten Ihrer Excell. Herinn Admirall
Rüthers denUngarischen H. Kirchen und Schul-dieneren ertheilter Pasz;port mit dem Niderländischen Originali fleisz;ig collationiert, und demselben gleichstimmig befunden worden,
alsz;o dasz; solchen aller Orthen sicherer und ungez;weifleter Glauben z;uz;ustellen seye.
-Deszen zu Zeügnusz haben wir unsz;erer Stadt Zürich secret. Insigel offentlich hierauf
truck en laszen, Montags den sibenzehenden Julij von der Geburth Christi gezehlt einthausendt sechshundert sibentzig und sechs Jahre. 1)
BIJLAGE III
9 September 1676. - De kerkeraad der Nederl. Gerei. gemeente te Leiden ontvangt een
achttal Hongaarsche predikanten in extra-ordinaire vergadering.

Zijn binnengekomen acht Ungarysche predicanten, verhalende, dat se eerst door ordre
van den keiser, alleen om de belijdenis van de Evangelische waerheyt ende dat se de vryheyt
van hare kerken volgens haer ampt hadden voorgestaen, eerst tot de doot en daerna, de
sententie verandert z;ijnde, tot de meer als slaefachtige bergwerken, en daerna door een
gantsch moeielycke. reis, waerop eenige, die door swackte niet en konden volgen, wierden
dootgeslagen, sonder begraven te worden, als beesten gesleept en voortgedreven na Napels,
en daer op de galleien geworpen onder het schuym van overgegeven godloose menschen,
ma er op ordre van haer Hoog Mogende door den heer Luitenant Admirael de Ruyter
daervan verlost, afgesonden van haer ander geselschap, dat tot Zürich uut liefde wort
onderhouden, daer noch dertien in getal sterck zijnde, die alle met haer hetselve lot van
smaet en smerte om de belijdenis en bedieninge van de waerheyt hebben gesmaekt, om
haer Hoog Mogende ende die bij deselve om ha er verlossing te bevorderen hebben geintercedeert, voor soo groote en onvergelijkelijke weldaet alleenuut christelyke mededogentheyt
aen haer bewesen te bedanken, ende nadien se uut haer diensten geheel zijn uutgestoten,
van haer kerken berooft en van haer familien afgesondert, verder te versoeken, dat dese
vergadering haer wilde de behulpelijke hant bieden, om bij de Achtb. magistraet alhier te
verso eken, dat deselve gelieve haer gedeputeerde ter dagvaert te belasten, dat se derselver
versoek bij haer Hoog Mogende om door derselver intercessie bij haer koning sijn keiserlijke
majesteyt te verkrijgen, of herstelling in haere bedieningen, of vrij geleide om tot de hare
te mogen wederkeeren, en verder haer met eenig onderstant in haer droevige ongelegentheyt
bij te staen.
De vergadering, dit alles met bijsondere mededogentheyt aengehoort hebbende en alvoorens genoegsame kennis van haeren toestant hebbende, oordeelt het van haren pligt te wesen
aen soo zwaer verdruckte broeders beide die versoeken in te willigen, en committeert
daerom praeses en scriba om den noot van dese ellendige verdruckten haere Achtb. op het
ernstigste voor te dragen, met versoek beide, dat se gelieven haer opgemelte versoek aen haer
1) Hieronder staat het zegel van Zürich. - Het origineel zoowel van het Latijnsche als van het
Duitsche De Ruyter-paspoort is in het bezit van den heer Aladár Ballagi, hoogleeraar te Budapest.
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Hoog Mogende door derselver gedeputeerden in den Haeg te seconderen, en haer tot
noodig onderstant een milde hantreiking te doen. En ook voor het tegenwoordig haer te
vereer en tien ducatons die D. Mullerus verschoten heeft en in de naeste vergadering verder
te delibereren hoe men dese1ve op het gevoeglijkste sal konnen subsidieren 1).
(Acta van den Kerkeraad te Leiden. Extraordinaire vergadering, 9 September 1676).

BIJLAGE IV
LIEDEREN, DIE IN HONGARIJE VOORGEDRAGEN ZIJN OP AVONDEN WAAR
MEVR.oUW CSITÁRY OVER NEDERLAND GESPROKEN HEEFT.

1.
OUD HOLLANDSCH VOLKSLIED.
(Wilhelmus van Nassouwe).
Woorden van Marnix van St. Aldegonde.

Ó-HOLLAND-HIMNUSZ.
(Vilhelmus van Nassouwe).
Irta: Marnix van St. Aldegonde.

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duitschen bloet;
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot in den doet.
Een prince van Oranjen
Ben ick vrij onverveert;
Den Coninck van Hispanjen
Heb ick altijd ghe-eert.

Én a nassoui Vilmos,
Ki német vér vagyok,
Szép hazámhoz én holtig
Hüséges maradok.
Én az oránji herceg,
A rettenthetetlen,
Uram' a spanyol királyt
Mindenkor tiszte1tem.

Mijn schild ende betrouwen
Sijt ghy, 0 Godt, mijn Heer!
Op U so wil ick bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Opdat ick vroom mach blijven,
U dienen t' aller stont,
Die tyranny verdrijven,
Die menigh hart doorwont.

Te vagy bizaImam, pajzsom,
Uram, én Istenem!
Csak ~rád épitek én, rád,
Vég nélkül légy velem,
Hogy jámbor és hü szolgád
Maradjak örökre,
S e1üzzem a zsarnokot,
Ha szivemre törne.
Forditotta: HAVAS ISTVÁN.

1) Dit document, hoe gebrekkig ook naar den vorm - het is blijkbaar haastig gesteld - is wat den inhoud
betreft duidelijk. - De genoemde acht predikanten waren: Basiliu;; Köpecsi, Stephanus Beregszászi,
Johannes Szomodi, Stephanus Bátorkeszi, Franciscus Ottrokocsi, Balthasar Nic1etius, Johannes Jablonczai
en Thomas Steller. (Stephanus Beregszászi komt onder dien naam op de in bijlage 1 genoemde lijst niet
voor). In hunne vergadering van 14 Sept. 1676 besloten de Hoog Mogende Heeren der Staten-Generaal
hun tot een subsidie toe te leggen: "de somma van vierhondert guldens eens, te betalen uyt het restant
van het provenu van de presenten, die den grooten prince van Souho, Capiteyn Generae1 van het gehee1e
coninkrijck van Congo, door syne affgesanten den 26en November 1671 aen haer Ho. Mo. heeft vereerd
ende laeten overleveren, breeder gementioneert in haer Ho. Mo. resolutien van den eersten ende achtsten
Augusti lestleden". Zie: E. Miklós, De houding der Nederlanden in de Hongaarsche geloofsvervolgingen
1674-1680, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Gellootschap te Utrecht, Dl. 40 (1919),
blz. 54.
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2.
TENGERRE!
Irta: Dr. J. P. Heye.
Zenéjét szerzé: J. J. Viotta.

NAAR ZEE!
Woorden van Dr. J. P. Heye.
Muziek van J. J. Viotta.

Derék fiuk, hös legények,
Szunnyadoztok. Pfuj, mily szégyen !
Mért vagytok ily jó eröben,
Mért nem vagytok mostan ébren?
El fiuk! Ne várjatok,
A tengerre szálljatok!

Ferme jongens, stoere knapen,
Foei! hoe suffend staat gij daar;
Zijt ge dan niet wel geschapen?
Zijt ge niet van zessen klaar?
Schaam je, jongens en ga mee ~ bis.
,
Naar de zee, naar de zee!

Csupa öröm ez az élet,
Örök ünnep, szép és áldott,
Árboczcsucson, szállingózva
Körbejárni a világot;
Minden révben hazaérünk,
A tengerre gyertek vélünk !

Dat 's een leven van pleizieren,
Dat 's een leven van stavast,
Zoo de wereld rond te zwieren
In het topjen van de mast;
Thuis te zijn op iedre ree,
bis.
Kom, ga mee naar de zee!

Morogjon a parti ember,
Bujjon el, ha néki jó;
Jan Salie jár papucsában,
Jan Courage-é ahajó.
Hola, hajós! Készen állunk!
Együtt a tengerre szállunk!
Forditotta: VIDOR MARCEL.

Laat ze pruilen, laat ze druilen,
Laat ze schuilen aan het strand;
Loopt Jan Salie op zijn muilen,
Jan Courage kiest het want.
Hola, Bootsman ! alles ree? Î bis
Wij gaan mee naar de zee ! ~
,

3.
DE KABELS LOS!
(Matrozenlied).
Woorden van Dr. J. P. Heye.
Muziek van J. J. Viotta.
De kabels los !
De zeilen op !
Dat gaat er op een varen;
Al waren wij sinjeurs aan wal,
Ons hart lei in de baren.
Een Hollandsch kind, dat is bekend,
Die vindt in zee zijn element.
Joho, joho, joho, joho!
Die vindt in zee zijn element!
En zijn we zoo geen banjers meer,
Als in verleden dagen,
Toen ieder voor Jan Companie
Een flikker had geslagen;
Toch zeilen wij op ied're zee
Zoo goed nog als de beste mee,
Joho, joho, joho, joho!
Z90 goed nog als de beste mee !

A KÁBELT EL!
(Matróz dal).
Irta: Dr. J. P. Heye.
Zenéjét szerzé: J. J. Viotta.
A kábelt el!
Vitor1át fel!
És megyünk utrakészen;
Ha uralnók a partokat,
Szivünk vón habban, vészben.
Holland fiának szelleme
Ott él; a tenger eleme.
Joho, joho, joho, joho!
A tenger az ö eleme!
Már nem a mienk a világ,
Mint rég elmult napokban,
Jan Compagnietól, senki sincs,
Ki ijedten megroppan.
De járunk minden tengeren,
Mint nagy népek, ez ránkvall,
Kibontott vitor1ával.
Joho, joho, joho, joho!
Kibontott vitor1ával !

I:I<?~~~~V~ ...............................................................................................................................
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Hurrah! Fiuk! Arbocra fel!
Izmos, szabad karokkal,
Ne kusszanak fel németek,
Le norvég s angolokkal!
A méröónt elhagyhatod
Merész utadra szállva,
Ha bele is kap a vizen
Az ördög vitorládba!
Joho, joho, joho, joho!
Az ördög vitorládba!
Forditotta: VmoR MARCEL.

Hoezee dan jongens in het want!
De handen uit de mouwen,
Laat Duitscher, Noor- of Engelschman
Niet klimmen in je touwen,
Dan kan je varen zonder peil,
Al blies de nikker in het zeil !
Joho, joho, joho, joho!
Al blies de nikker in het zeil !

4.
s LANDS WIJS, ts LANDS EER.
Woorden van Dr. J. P. Heye.
Muziek van Hendrika van Tussenbroek.
t

KIVÜLRÖL JËG, BELÜLRÖL TÜZ.
•
Irta: Dr. J. P. Heye.
Zenéjét szerzé: Hendrika van Tussenbroek.

Van buiten ijs, van binnen gloed
Is tt t s winters in de Nederlanden,
Al zijn er turfjes om te branden,
De grond is sneeuw, en ijs de vloed:
En ja, het huis zoo digt te sluiten,
Den jas teknoopen tot den hoed,
Dat staat misschien wel kil van buiten,
Maar. haard en hart zijn warm en goed,
Van buiten ijs, van binnen gloed!

Kivülröl j ég, belülröl tüzr
Igy fest, Hollandiában a tél;
Bár tözeg ég is a tüzhelyen,
Havas a föld, jeges a viz;
S légmentesen zárják a házat,
Fülig gombolt kabát se hüs
Es bár kivül a hideg-Iátszat,
Am tüzhely és sziv heve tüz ...
Kivülröl jég belülröl tüz.

Elk land heeft zoo zijn eigen wijs
En ook zijn eigen eer, mê vrinden:
Zoo zult gij andre landen vinden,
Van buiten gloed, van binnen ijs!
Mogt iemand uwer die verkiezen
(Dan ga hij dadelijk maar op reis).
Ik wil geen woord er om verliezen
En gun hem graag dat Paradijs:
Van buiten gloed, van binnen ijs.

Külön szokást tart minden nép,
S más más mindenkiben a jellem,
Van olyan nemzet is, amelyben
Kivül a tüz, s belül a jég.
Akiket ez vonzs közéjök vágyik,
Az menjen oda, de ma m ég !
Nem akad, kiilyet sajnál itt,
Atengedjük ha neki szép:
Kivül a t\iz, belül a j ég.

Maar ik, ik zeg het rond en goed.
Ik hoû-tet met de Nederlanden!
Wij schijnen mooglijk niet te branden,
Maar doen het, waar' het mag en moet.
Wij hebben te allen tijd gegeven
Den Arme, wat zijn leed verzoet,
Den Vriend ons hart, der Trouw ons leven
En 't lieve Vaderland ons bloed ...
Van buiten ijs, van binnen gloed!

De engem csak egy eszme üz:
Én csak Hollandiával tartok;
Lángot nern vetnek itt az arcok,
Am tesszük, mit a cél kitüz.
Mi adtunk mindig a szegénynek,
S ez töle gondot messze üz,
Barátnak szivet, szivért éltet,
S honunkhoz is vér hève füz ...
Kivülröl jég, belülröl tüz.
Forditotta: HAVAS ISTVÁN.

r·. .

PROF.DR.A.EEKHOF
.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
...................

5.
EEN LIED VAN NEDERLAND.
Woorden van J. G. Nijk.
Muziek van H. J. den Hertog.

DAL HOLLANDIÁRÓL.
Irta: J. G. Nijk.
Zenéjét szerzé: H. J. den Hertog.

Alle man van Neêrlands stam
Voelen zich der Vad'ren zonen,
Willen vrij op 't plekje wonen,
Dat hun tot een erfdeel kwam.
Eigen meester, niemands knecht,
Recht en slecht,
Stalen vuist en rappe hand,
Zoo is 't volk van Nederland!

Minden férfi, kit szült Hollandia,
Érzi, hogy nem más, mint atyjának fia.
Mind, wind szabadon ott a földön élne,
Mit öseitöl örökségbe,
Saját ura, senkinek cselédje,
Jóban rosszban ez a képe,
Ökle acél, keze gyors,
Nederlandnak ilyen az ö népe.

Toen gezsngd door oorlogsvlam,
't Vaderland was in gevaren,
Vochten wij wel tachtig jaren,
Tot er heerlijke uitkomst kwam;
Offerden met mannenmoed
Goed en bloed,
Tot het klonk langs beemd en strand:
Vrij is 't volk van Nederland!

Mikor honunk harci lángban égve,
Kigyult s ugy omlott ezernyi veszélybe,
Harcoltunk érte nyolcvan évig,
A gyözelemnek ragyogó hiréig
Es áldoztunk férfi-bátorsággal
Vagyonunk és vérünk á1tal,
Mig bejárta a földet, a partokat,
Nederlandnak népe már szabad!

Zoo zal 't zijn door d' eeuwen heen,
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen,
Gelres helden, Hollands leeuwen,
Eén voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassouw
Hou en trouw,
Blijft ons aller hart verpand
Aan ons dierbaar Nederland!

S mig századok szülnek fiaikat,
Szabad frizek lesznek és derék zélandiak,
Holland oroszlánok, hös gelderlandi vér,
Egy az összesekért, s mindnyájan egyér!
Nassoui Vilmossal, ö mi örök kardunk,
Hüségben kitartunk,
S zá10gul od' adjuk szivünket hazánknak !
A mi drága, drága, szép Hollandiánknak.
Forditotta: VIDqR MARCEL.

6.
HOLLANDSCH LIEDJE.
Woorden en muziek van S. Abramsz.

HOLLAND I DALOCSKA.
Irta és zenéjét szerzé: S. Abramsz.

Holland, ze zeggen: je grond is zoo dras,
Maar malsch zijn je weiden en puik is je gras,
En vet zijn je glanzende koeien.
Frisch waait de wind door je wuivende riet,
Groen zijn je dorpjes in 't neevlig verschiet,
Rijk staan je gaarden te bloeien.
Blank is je water en geurig je hooi,
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi!

Holland, azt mondják, a földed oly lágy,
De zamatos a réted s füved egy dus ágy,
Fénylö teheneid teltek és kövérek,
Ingó nádjaid közt üde szelek érnek,
Ködös messzeségben zöldek falucskáid,
Minden kerted, földed gazdagon virágzik,
Tiszta vized érzem, illatos szénádat,
Hollandia! Hollandiám! Olyan szépnek lát1ak.

Holland, ze zeggen: je bent maar zoo klein,
Maar wijd is je zee en je lucht is zoo rein,
En breed zijn je krachtige stroomen.
Goud is je graan op je zand en je klei,
Purper het kleed van je golvende hei,
Stoer zijn je rUlschende boomen.
Holland, ik min îe om jè heerlijken too:.
Holland, mijn Holland, ik vind je zoo mooi!

Mondják, hogy a földed oly kicsinyre nött,
De tengered hatalmas s tiszta levegöd,
Atszelnek szélesen erös folyamok,
S aranybuzát terem az agyagos homok.
Biborruha fedi dombos réteid,
Törzsös fáid lombja dus árnyékot terit,
Holland! Hogy szeretem gazdag, dus pompádat,
Hollandia! Hollandiám! Olyan szépnek lát1ak!
Forditotta: VIDOR MARcEL.
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7.
Uit

GELUCKIG VADERLAND.
Valerius "Gedenck-Clanck".

BOLDOG AHAZA.
Valerius "Emlék-hang" cimü müvéböl.

Geluckig is het Land,
Dat God den Heer beschermt
Als daer met moord en brand
De vijand ron tom swermt,
End' dat men meent hij sal
't Schier overwinnen al,
Dat dan
Hij selfs komt tot den val.

Boldog ahaza,
Ha rá Isten vigyáz,
Mig az ellenségnek gyilka
Pusztitja tüz és gyász,
És hlsz a gyözelmében,
Hogy mindent nyer, pedig
Ö maga vált halálra
És végül elesik.

De Hoeder Israëls,
Die slaapt noch slujjmert noijt,
Hij helpt uit veel gequels
Sijn volck 't welck was verstroijt
Door -'t Spaensche boos gebroet
End' doet haer noch dit goet,
Dat self
De vijand loopen moet.

Ki Israelt megörz;i,
Ö most sem szunnyadoz,
Egy szétszórt népnek buján
Segit, mely kint okoz,
Vad spanyol dühöt t'ékez,
S hoz üdvöt, mialatt
Az ellenség a harcból
Sietve megszalad.

Gedanckt moet sijn de Heer,
De God, die eeuwig leeft!
Dat Hij ons t' zijnder eer
Dees overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht!
o Heer,
Hoe groot is Uwe macht I

Rebegjünk néki hálát,
Az Urörökkön él!
Hogy gyözelmünkhöz minket
Szent nevében segél;
Oh Isten erös karja,
Mely ily csodákat adhat,
Te Égnek fejedelme,
Mily nagy a Te hatalmad!
Forditotta: VIDOR MARCEL

8.
WAT ZE ZEGGEN.
Woorden van J. A. Bakker.
Muziek van Philip Loots.

MONDJÁK ... !
Irta: J. A. Bakker.
Zenéjét szerzé: Philip Loots.

Ze zeggen: daar is er geen Koning meer,
o wee!
Dan komen de Britten of Franschen weer,
o nee!
Je moet nu d~ vlaggen en wimpels eens zien,
Ze zwellen en zwaaien voor Wilhelmien!
Hoezee!

Mondják, itt nincs többé király,
Oh jaj!
Britt, frank dicsöség visszajár,
Nem, jaj !
A zász;lónk nézd s a szalagot,
Hullámz;ik, Vilmáért lobog !
Hurráh!

Ze zeggen: nu is er geen Kroonprins meer,
o wee!
Straks komt er zoo'n wildvreemde heerscher weer,
o nee!
De klokken, ze spelen en luiden voor tien,
Wij jublen en juichen om Wilhelmien!
Hoezee!

Mondják, itt nincs királyfi már,
Oh jaj!
S jö vissza idegen király,
Nem, jaj !
Harangok tizért konganak,
Vilmáért velünk ujjonganak!
Hurráh!
Forditotta: Vidor Marcel.

BRAZILIË
DOOR

PROF. DR. HERMANN WÄTJEN
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. ET is niet meer met zekerheid te bepalen, wanneer de Nederlanders hunne
eersterechtstreekschetochten naar de Oostkust van Zuid-Amerika ondernomen
I
~ hebben. Slechts geringe waarde kan toegekend worden aan de mededeelingen
• \ der oude geschiedschrijvers, dat de reizen naar Brazilië reeds in het midden der
laatstehelftvander6deeeuwzijnbegonnen. Wel staat het vast, dat in dien
tijd af en toe Nederlandsche schepen voor Portugeesche handelshuizen en veiligheidshalve onder Spaansche of Portugeesche vlag naar Brazilië gevaren zijn. Daarbij kan echter
niet aan zelfstandige ondernemingen gedacht worden. Er was ook, zoo ·lang de Spaansche
en Portugeesche markten en havens voor de Nederlanders open stonden, geen dringende
reden om rechtstreeks betrekkingen met Brazilië aan te knoopen. Men kon suiker en verfhout, tabak en huiden, voordeeliger in Lissabon koopen. Waarom zouden Nederlandsche
schepen lange, kostbare en gevaarlijke zeereizen ondernemen, terwijl de handelswaren,
die men moest hebben, zooveel dichterbij en zoo veel gemakkelijker te krijgen waren?
Door het uitbreken van den vrijheidsoorlog in de Nederlanden en door Portugals onderwerping aan Spanje (r580) leden de handelsbetrekkingen in het begin geen schade. Integendeel. In de eerste twintig jaren van den onafhankelijkheidsoorlog kwam die handel tot grooter
bloei. Het Iberische schiereiland was in den loop der jaren zóo afhankelijk geworden van
invoer uit de Nederlanden, dat Filips IJ geen strenge maatregelen durfde nemen tegen de
toelating van Nederlandsche schepen in zijne havens. Dat er nauwe handelsbetrekkingen
tusschen de inwoners der tegen Spanje opgestane gewesten en de Portugeesche handelshuizen
in Lissabon, Oporto en Vienna bestonden, niettegenstaande Portugal eene bezitting van Spanje
geworden was, bewijst de belangwekkende, door 1. K. 1. de Jonge openbaar gemaakte Deductie, vervattende den oorspronck ende progres van de vaert en de handel op Brasil uyt dese
Landen, waarin de vertegenwoordigers der bij den handel op Brazilië betrokken kooplieden
aan de Staten-Generaal schrijven,dat hunne Portugeesche handels vrienden steeds hunne
verplichtingen waren nagekomen en hen gelijk vaders hunne kinderen behandeld hadden.
Hetzelfde stuk zegt, dat de Nederlanders van r 594 af rechtstreeks naar Brazilië zijn gaan
varen. Dit schijnt reeds hierom waarschijnlijk, omdat het in overeenstemming is met hetgeen
bekend is aangaande de andere tochten naar Indië.·
Uit de eerste onderzoekingsreizen ontwikkelde zich allengs een levendig handelsverkeer,
toen de gevolgen van de bekende Spaansche handelsverboden en van de sluiting der Portugeesche havens in de Nederlanden gevoeld werden. Handels- en politieke belangen werkten
van toen af samen, om Spanje den alleenhandel op West-Indië te ontrooven en tevens de
legers van den vijand te verbrokkelen door den oorlog ook naar de koloniën over te brengen.
En waar was Spanje meer afbreuk te doen dan in de wateren van Midden-Amerika? Van hier
toch vertrokken ieder jaar de schepen met Mexicaansch en Peruaansch zilver naar Europa.
Zulk een zilvervloot te veroveren of ten mmste een deel van hare lading buit te maken,
was de grootste wensch van alle N ederlandsche kaperkapiteins.
Toen deze in steeds toenemend aantal de Caraïbische zee en de kust van Brazilië begonnen
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af te zoeken, scheen Willem Usselinx, den bekenden uit Antwerpen geboortigen koopman,
eindelijk de tijd daar, om zijne breed opgezette plannen, waarvoor hij sedert lang Nederlandsche regenten en kooplieden had weten warm te maken, uit te voeren. Hij wilde eene
krachtige West-Indische Compagnie in het leven roepen, om Spanjets macht in de Nieuwe
Wereld aan te vallen; het zilver van Mexico en Peru wilde hij op de Nederlandsche markt
brengen, in Amerika Nederlandsche nedel'2;ettingen vestigen, om handelsbetrekkingen
met de inboorlingen aan te knoopen en hun het Evangelie te brengen. In schitterende
kleuren schilderde hij den kooplieden hoe noodzakelijk zulk een West-Indische Compagnie
voor de welvaart der Nederlanden moest geacht worden en welke voordeelen de Republiek
daarvan trekken zou: ongeloofelijken oorlogsbuit, verzwakking van het Spaansche landleger,
en handels voordeel en, gelijk aan çie, welke de in 1602 opgerichte o. I. C. reeds toevloeiden.
In de Vereenigde Nederlanden bestond in 1607 veel belangstelling voor Usselinx t plan, maar
de vredesonderhandelingen met Spanje verhinderden de uitvoering ervan. Oldenbarnevelt
bestreed met staatsmanswijsheid en volharding de W.I.C. in hare grondgedachten en opzet,
die eene belemmering voor den vrede waren, en het gelukte hem, een einde te maken aan de
pogingen van de partij des stadhouders. Den 9den April 1609 sloten Spanje en de Neder-.
landen het twaalfjarig bestand, waardoor de plannen van Usselinx van de baan schenen te zijn.
Eerst de val van Oldenbarnevelt, waarmee de onverkwikkelijke, gedurende het bestand tusschen de partij van den stadhouder en de Statenpartij ontbrande strijd een einde nam,
maakte de kans op verwezenlijking van het W. I. C.-plan gunstiger. Met woord en geschrift
bleef Usselinx voor zijn plan strijden, en met goed gevolg bestreed hij de voorstellen van
de voorstanders van den vrede, die den wapenstilstand niet weer in oorlog wilden doen
eindigen. Doch toen 3 Juni 1621 na overwinn'ing van tallooze bezwaren en moeilijkheden
de W. I. C. het levenslicht zag, stelde haar beeld niemand meer te leur dan haren geestelijken
vader. De nieuwe compagnie kreeg voor den tijd van 24 jaar den alleenhandel op Mrikats
Westkust, Noord- en Zuid-Amerika en de eilanden in den Stillen Oceaan, ten Oosten van
Nieuw-Guinea. Zij had het recht in alle gebieden, waar zij zich vestigen zou, verbonden
en handelsverdragen met inlandsche vorsten te sluiten, sterkten te bouwen, gouverneurs
en ambtenaren aan te stellen, die zoowel de bevelen der Compagnie als die der StatenGeneraal hadden op te volgen. De Republiek zou zorgen voor de noodige soldaten, wier
soldij en verzorging natuurlijk ten laste der Compagnie zouden komen.
Het bestuur der W.I.C. berustte bij de vijf Kamers, die te Amsterdam, Middelburg,
Rotterdam, Hoorn en Groningen gevestigd waren. De algemeene leiding was in handen
van de Heeren XIX, gekozen uit de leden dezer Kamers. Zij droegen de verantwoordelijkheid voor het bestuur, en zorgden voor den band tusschen de leden. In het college der
Heeren XIX had Amsterdam 8 en Zeeland 4 vertegenwoordigers, terwijl de overige Kamers
ieder 2 afgevaardigden hadden. De Staten-Generaal wezen het 19delid aan; voor alle oorlogsbedrijven had de Compagnie de toestemming der Staten-Generaal noodig.
Tegen den wil van Usselinx had men aan de Regeering meer invloed gegeven, dan bij de
O. I. C. Ook was hij er door teleurgesteld, dat de nieuwe onderneming vóór alles strijdmiddel tegen Spanje zijn zou. Hoe kon men verwachten, dat eene compagnie, die van het
begin af oorlog zou moeten voeren, voor welke de behartiging van handelsbelangen eerst

r·. .

.................
....•...g.
:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
PROF.
DR
~~:R..l\II.~!'l:!'l:
...\.Y.:t\!J1:;!'l:
in de tweede plaats komen mocht, een groot koloniaal rijk stichten z;ou, kolonisten daarheen
overbrengen en voor verbreiding van den christelijken godsdienst en beschaving z;org
dragen! Daarbij kwam nog, dat deW. I. C. in vergelijking met de O. I. C. veel meer moeilijkheden te overwinnen had. Het was heel wat gemakkelijker handelsstations te vestigen
in het slecht verdedigde Oost-Indië, dan voet te krijgen op de door blanken goed versterkte
kusten van Latijnsch Amerika. Ook bracht de Nieuwe Wereld geen Indische producten
voort, die allerwege hooge prijz;en opbrachten. Haar meest kostbare handelsartikelen waren
de edele metalen. Wie die tot z;ich nemen wilde, moest meester van de z;ee zijn, en met
geweld de mijnen in bezit nemen.
En het andere arbeidsveld der W. I. C., de westkust van Afrika? Daar was goud te halen,
ivoor, struisveeren en verfhout, maar het voornaamste handelsartikel waren de negerslaven,
waarvoor Nederland, z;oo lang het geen kolonie met plantages bez;at, geen afz;etgebied had.
In dez;e omstandigheden leverde het bijeenbrengen van het aandeelenkapitaal buitengewone
moeilijkheden op. Tot einde Augustus 1623 we~den ten slotte z;even millioen gulden bijeengebracht, veel te weinig, om tegelijkertijd den vijand aan te vallen in den Atlantischen Oceaan en
te gaan koloniseeren. Al spoedig geraakte de W.I.C. dan ook in betalingsmoeilijkhedèn, toen
de geluksz;on van 1628 was schuil gegaan, en geen tweede z;ilvervloot haar in handen viel.
Van jaar tot jaar nam nu haar schuldenlast toe tot niemand meer haren val kon tegenhouden.
Haar eersten aanval richtte de W. I. C. tegen Bahia in de juiste veronderstelling, dat de
Spanjaarden na de hervatting van den oorlog Braûlië als vroegere bez;itting van Portugal
niet z;oo krachtig z;ouden versterken als hunne eigen koloniën.
Onverwacht spoedig gelukte het den Hollanders de hoofdstad van Noord-Braz;ilië te veroveren. De Portugeesche bez;etting liet den Gouverneur-Generaal trouweloos in den steek,
en z;oo werd de stad 10 Mei 1624 z;onder slag of stoot bez;et. De overwinnaars versterkten
haar z;oowel aan den land- als aan den z;eekant, maar moesten haar een jaar later weer overgeven aan Spanjaarden en Portugeez;en, die een Armada van 67 schepen naar de Allerheiligenbaai gez;onden hadden. Daar alle verdere pogingen, om vasten voet te krijgen op de
kust van Braz;ilië mislukten, en de buit, die op z;ee behaald werd, de gemaakte kosten niet
dekte, begon de Compagnie te vreez;en voor haar eigen voortbestaan. De beroemde daad
van Piet Hein, de verovering van de z;ilvervloot, redde haar uit z;org en moeiten. Eene lading
ter waarde van 15 millioen viel de Compagnie in handen, en dit geld stelde de directie in
staat eenen nieuwen aanval op Braz;ilië te ondernemen. Nu z;ou Pernambuco, de rijkste
provincie van het land, het middelpu.nt der suikerindustrie, het doel z;ijn. Hier was ook
verfhout te halen, en werden plantages bewerkt door negerslaven, en, wat vooral de keuz;e
der Nederlanders op Pernambuco bepaalde, was de omstanqigheid, dat hier de meest
oostelijke haven van Zuid-Amerika was, een uitstekend steunpunt voor de heerschappij in
het z;uidelijke gedeelte van den Atlantischen Oceaan en voor de vaart op Oost-Indië.
Voor Olinda, de toenmalige hoofdstad van Pernambuco, verscheen 13 Februari 1630 de
Hollandsche admiraal HendrikCorneliszoon Loncq met eene vloot van ongeveer 65 schepen,
met meer dan 7000 koppen bemand. Daar men in Madrid en Lissabon te laat tijding ontvangen had van de onderneming, was Olinda even weinig op een beleg voorbereid als
Bahia z;es jaren vroeger. Na een driedaagsch gevecht konden de Nederlanders de stad
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binnentrekken. Zij namen ook bezit van het dorp Povo do Recife, in het Zuiden op een landtong gelegen, en van het door de Beberibe en Capiberibe omstroomde, tusschen landtongen
en het vasteland gelegen moerassige eiland Antonio Vaz, waarop tegenwoordig een groot
deel van de stad Pernambuco ligt.
Groote inspanning kostte het den veroveraars zich te handhaven, en de verbindingswegen
tusschen de verschillende plaatsen open te houden, want op een mijl afstand van Olinda
en Recife sloeg de dappere Portugeesche aanvoerder Matthias d' Albuquerque z;ijn kamp,
genaamd "Arraial do Bom jesus" op, en tastte vandaaruit met behulp der Indianen onophoudelijk de Nederlanders aan. Daar al het vee landwaarts ingebracht was, en er gebrek
aan levensmiddelen kwam, braken er in het Nederlandsche leger ziekten uit. Pogingen om
het vijandelijke leger, dat z;eer ervaren was in de guerilla, eene beslissende nederlaag toe
te brengen, mislukten volkomen. De Nederlanders moesten zich in het onvermijdelijke
schikken, en versterkingen en proviandschepen uit het vaderland afwachten; af en toe
kwamen die ook wel, maar niet in voldoende mate om de krijgskans te doen keeren. Onder
voortdurende aanvallen van den vijand werd tusschen Olinda en Recife een fort gebouwd.
De gevechten hielden echter niet op, en einde 1630 bevond de vijand zich nog in dez;elfde
stellingen. Zoowel Nederlanders als Portugeez;en z;agen verlangend uit naar de komst der
aangevraagde hulptroepen. Slechts eene overwinning kon de Nederlanders redden uit
hun benard en toestand. Echter werd ook op z;ee niet veel bereikt. Tot het midden van 1631
hadden de Nederlanders niet meer dan 8 kleine vrachtschepen' genomen met eene lading
van suiker, tabak en madeirawijn.
Eindelijk kwam de lang verwachte hulp in den vorm van een Nederlandsch eskader van
16 schepen onder bevel van Adriaen janszoon Pater. Eene Spaansch-Portugeesche Armada
van 17 galjoenen en 36 transportschepen onder bevel van Antonio d' Oquendo ontmoette
het eskader; Pater ging tot den aanval op de vijandelijke overmacht over, doch de z;eeslag
van 12 September 1631 bleef onbeslist en bracht geen der strijdende partijen uitkomst.
Omdat de landoorlog een langdurige stellingoorlog dreigde te worden, ontruimden de Hollanders Olinda en trokken hunne troepen samen in Recife en op Antonio Vaz;. De verkleining
van het front had evenwel niet het gewenschte gevolg, men kon maar niet vooruit komen.
Ontstemd schreven directeuren der W. 1. C. naar Pernambuco, dat z;ij soldaten, oorlogstuig,
schepen en gelden niet gezonden hadden om een verdedigingsoorlog tegen de Spanjaarden
en Portugeezen te voeren maar om veroveringen te maken. Ten slotte slaagde men erin,
in den z;uidwesthoek van het ten Noorden van Olinda gelegen eiland Itamaracá de sterkte
Oranje te bouwen. Deze winst kon echter de reeds geleden verliezen niet goedmaken.
Op handelsgebied was het den Nederlanders niet veel beter gegaan, de gueri1la maakte
iederen vooruitgang onmogelijk.
Met gemengde gevoelens wachtte men af wat de toekomst brengen zou. Op 20 April 1632
meldde zich een overlooper aan, de mulat Domingo Fernandes Calabar, met verzoek, in
den dienst der Compagnie te mogen overgaan. In dezen geslepen inboorling kregen de
Nederlanders een kenner van het land en een leermeester in de kunst der Braziliaansche
guerilla. Daar in denzelfden tijd versterkingen uit de Republiek aankwamen, en oneenigheid
ontstond in het kamp van Albuquerque, keerde de krijgskans ten gunste der Nederlanders.
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In snellen opmarsch veroverden zij 19uarassu, het eiland ltamaracá e'n de in de provincie
Rio Grande do Norte gelegen stad Natal. Van toen af bleef de toestand voor hen gunstig.
Zij trokken op tegen de belangrijke, suiker-voortbrengende provincie Parahyba, die in het
begin van 1635 volkomen onderworpen werd. Daarop vielen spoedig na elkaar de laatste
bezittingen der Portugeezen tusschen Rio Grande do Norte en Porto Calvo den Nederlanders in handen. Op 9 Juli 1635 meende men aan de Directie der W. I. C. te kunnen schrijven, dat de provincies Pernambuco, Itamaracá, Parahyba en Rio Grande gerekend konden
worden, vast eigendom der Compagnie te zijn. Eigenlijk hadden de 'troepen niet meer dan
de kuststrook dezer gebieden bezet. Het veroverde land werd Nieuw-Holland genoemd;
de kosten, die voor de nieuwe bezitting moesten gemaakt worden, werden goed gemaakt
door de sedert 1633 rijke opbrengst van den zeeoorlog.
Het middelpunt en de voornaamste haven der kolonie was Recife, dat van een onaanzienlijk
dorp langzamerhand een dichtbevolkte stad werd. Daar zetelde als vertegenwoordiger
der Compagnie de zoogenaamde "Politieke Raad", welks voornaamste taak erin bestond
de verschillen tusschen de drie volken weg te nemen, en Portugeezen zoowel als Brazilianen
te winnen voor het Nederlandsche gezag. De Raad stelde Portugeesche rechtbanken in,
en betoonde zich in godsdienstige aangelegenheden verdraagzaam. In de groote plaatsen van
het land werd overal zorg gedragen voor uitoefening van den Gereformeerden godsdienst. De
kerke raad van Recife had hierop toezicht en hield ook een wakend oog op de ziekenverzorging.
Door die verdraagzaamheid aangetrokken, kwamen van heinde en ver nieuwe kolonisten
aanzetten. Menschen, die in de Oude Wereld geen toekomst meer hadden, avonturiers,
die droomden van goud eri andere schatten, gelukzoekers, en ook wel om geloofsvervolging
uitgewekenen; arbeiders, soldaten, schoolmeesters, herbergiers, kooplieden, publieke vrouwen en andere beklagenswaardige wezens vroegen, naast Portugeesche Joden, die het
tneerendeel der kolonisten uitmaakten, om overtocht. Landbouwers en kapitaalkrachtige
burgermenschen, die het door den oorlog verwoeste land het meest noodig had, kwamen
echter niet dikwijls. In weerwil van de tegemoetkoming der Hollandsche autoriteiten
hadden de Portugeezen en de Brazilianen niet veel op met het nieuwe bewil1d.
Zij vertrouwden de ketters niet, hadden veel te lijden van de uitspattingen der
woeste soldaten en spanden samen met hunne landgenoot en in Bahia. Ook de W. I. C.
had weinig pleizier van hare nieuwe bezitting. De kolonie kostte schatten gelds, en tot
over.maat van ramp scheen Pernambuco's voornaamste bron van welvaart niet langer te
vloeieri. Zeer vele suikermolens waren verwoest, de landerijen plat gebrand, het vee was weggevoerd, de ketels en andere instrumenten, die bij de suikerbereiding moesten dienst doen,
waren in de bosschen weggeworpen, terwijl de negerslaven weggeloopen waren. Van de
132 suikermolens t die Nieuw-Holland bezat, konden slechts eenige hun bedrijf uitoefenen.
De eigenaars der andere molens hadden geen geld en geen zwarte arbeidskrachten om hunne
plantages weer in orde te brengen. De voortdurende bestoking van Pernambuco door
vijandelijke, stroop ende benden was een beletsel voor wederopleving van de suikerindustrie.
Toen een der knapste officieren der Nederlanders, de Pool Christoph Artichofsky, den
nieuwen Portugeeschen Maarschalk Rojas y Borja èene gevoelige nederlaag had toegebracht,
meenden optimisten reeds, dat de guerilla ten einde liep. Maar de kracht van den vijand
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was nog niet gebroken. Steeds verschenen nog plunderaars in het Nederlandsche gebied,
en met ontzettende wreedheid werd aan beide zijden de strijd in de bosschen voortgezet.
De W.I.C. zOU op geheel andere wijze als tot nu toe geschied was voor het herstel van
den vrede in het land moeten zorgen, wilde men voorkomen, dat de heele Braziliaansche
onderneming op eene mislukking zou uitloop en. Pernambuco had behoefte aan eene vaste
hand van een krachtige persoonlijkheid, die bestuur, leger en verzorging der zieken eens
grondig hervormen zou. Men kon het bestuur der door den vijand zoo bedreigde kolonie
niet langer overlaten aan een raad van ambtenaren, die zelf zoo hulpbehoevend was. Daarom spande de Compagnie in weerwil van haar beteekenend tekort nog eens al hare krachten
in, en rustte eene nieuwe groote expeditie uit. Met toestemming der Staten-Generaal werd aan haar hoofd
gesteld graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, in 1604
te Dillenburg geboren. Door zijne schitterende wapenfeiten, zijn menschenkennis en practischen geest, was
hij een landvoogd, zooals de Compagnie zich voor hare
Braziliaansche bezitting geen beteren wenschen kon.
Johan Maurits werd benoemd tot gouverneur-generaal, admiraal en kapitein-generaal met zeer ver gaande
macht en op een traktement van f 18.000.- perjaar.
Het bestuur werd in handen gelegd van een Hoogen
Raad, waarnaast de Politieke Raad bleef bestaan als
rechtscollege voor burgerlijke en strafzaken.
Zoodra de Gouverneur-Generaal met gejuich was
ontscheept en binnengehaald, begon hij het land te
zuiveren van vijanden. Een deel van het uit 27.000
manschappen bestaande expeditieleger wierp den
JOHAN MAURITS VAN NASSAU-SIEGEN.
..
d
. .
··1
Vljan terug achter de Rw Sao FrancIsco, terwlj
onderbevelhebbers van den Graaf stormenderhand de kuststrook van Ceará namen. Die
snel op elkaar volgende overwinningen maakten eenen geweldigen indruk.
Intusschen was ook de Hooge Raad begonnen met groote schoonmaak te houden. De
zedeloosheid, de speelwoede en het drankmisbruik gingen iedere beschrijving te boven,
en er waren tal van gegronde klachten over zedenschandalen in de hoogere kringen. Zoowel
legerautoriteiten als burgerlijke bestuursambtenaren zaten diep onder de schulden; leden
van den Politieken Raad hadden zich vergrepen aan geld der Compagnie en dit verbrast.
Het bleek, dat beambten jarenlang de boeken vervalscht hadden. Met krachtige hand
zette het nieuwe bestuur door. De ontrouwe ambtenaren werden vervolgd en hunne plaatsen
bezet door plichtgetrouwe lieden.
Op last van den Gouverneur-Generaal richtte men scholen op, stelde men eene armenverzorging in, steunde men de protestantsche zending, terwijl men ter verdediging van
steden en dorpen burgerwachten in het leven riep, en alle weerbare mannen in stamboeken
inschreef. De gevluchte Portugeesche plantage-eigenaars werden uitgenoodigd zoo spoedig
mogelijk naar Pernambuco terug te keeren onder verzekering, dat zij vrij waren in de uitoefeGedenkboek A. N. V.
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ning van hunnen godsdienst, en hun eigendom hun teruggegeven zou worden. Omdat
slechts weinigen aan deze uitnoodiging gevolg gaven, werden de molens en plantages der
anderen door het nieuwe bestuur verbeurd verklaard en in het openbaar verkocht. Volgens
de rekeningen, die nog zijn bewaard gebleven, brachten deze verkoopingen in 1637 en 1638
de enorme som van 2.007.027 gulden op. De prijzen schommelden tusschen 10.000 en 77.500
gulden, en de kooplust was het grootst voor de plantages, die in het Capiberibedal en aan
de oevers van de Parahyba lagen; deze gingen over in handen van Portugeesche Joden,
soms ook werden zij gekocht door ontslagen officieren en ambtenaren of door Nederlandsche kolonisten. Terecht veronderstellende, dat de economische toekomst van NieuwHolland in de eerste plaats afhankelijk was van de herleving der suikercultuur, gaf de
regeering aan de koopers crediet op langen termijn. Ook waren er Christelijke en Joodsche
kooplieden, die aan vele plantagehouders geld tegen matige rente leenden.
Dat was nog niet alles. Zonder negerslaven was het onmogelijk tot eene systematische
verbouwing van rietsuiker te komen. De slaven, die de Nederlanders aangetroffen hadden
in het door hen veroverde gebied, de overloopers en de als oorlogsbuit gevangen genomenen, waren op verre na niet voldoende in aantal om te voorzien in· de behoeften der
plantagebedrijven in Nieuw-Holland. Daarom zond Johan Maurits in 1637 eene vloot uit,
die er in slaagde na bloedigen strijd fort Elmina in Guinea te veroveren op de Portugeezen.
Hier ontstond nu de voor Pernambuco belangrijkste slavenmarkt op de westkust van Afrika.
Van 1641 af haalden de Nederlanders ook slaven uit Angola, die krachtiger en meer tot arbeid
genegen waren dan de negers van Guinea. Volgens de lijsten der compagnie waren van
einde 1636 tot midden 1645 23163 slaven ingevoerd. Zij waren in hun land geruild tegen
artikelen van 12 tot 75 gulden waarde, en brachten op de slavenmarkt te Recife voor de
compagnie bruto 6'714.423 : 12 gulden op. Per stuk betaalden de koop ers gemiddeld 200
tot 500 gulden; voor de slaven, die in bijzonder gunstigen toestand verkeerden, werd dikwijls
600 tot 800 gulden gegeven. De slavenhandel was het meest winstgevende bedrijf der W. 1. C.
in Brazilië, want in den suikeruitvoer had zij gevaarlijke mededingers in de zoogenaamde
"vrije kooplieden."
Daar de W.1.C. van het begin af niet in staat was geweest hare kolonie in Brazilië te
voorzien van .levensmiddelen, manufacturen, bouwmaterialen en het voor den scheepsbouw benoodigde, hadden de Staten-Generaal in 1634 gebroken met het alleenhandelstelsel, en den handel op Brazilië ook opengesteld voor kooplieden, die geen aandeelhouders
waren. Al spoedig kregen deze "vrije kooplieden" in dien handel de overhand, en zij trokken
daarvan alle voordeel en, die zij zich maar verzekeren konden. Toen het echter bleek, dat
die vrije handel voor een groot deel gevoerd werd voor aandeelhouders en zelfs voor de
directeuren der Compagnie, werd die op 27 December 1636 door de Staten-Generaal verboden. Een verbitterde pennestrijd volgde hierop in de Republiek. Amsterdam eischte
handelsvrijheid voor Brazilië, Zeeland en de steden aan de Maas hielden vast aan den eisch
van alleenhandel voor de Compagnie. Johan Maurits nam aan dezen strijd deel, en wees
er op, dat de W.I.C. alleen niet alle uitgaven kon dragen, die voor de kolonie noodig waren,
en dat de alleenhandel aan de kolonisatie in den weg stond. Op 29 April 1638 beslisten
de Staten-Generaal, dat de vaart op Brazilië open stond voor alle Nederlanders tegen
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betaling van een recht van IO % voor Europeesche waren en van 20 % voor Braûliaansche
voortbrengselen. De alleenhandel der Compagnie werd beperkt tot den invoer van slaven
en oorlogstuig en den uitvoer van verfhout.
Op dezen grondslag konden handel en verkeer ûch krachtig ontwikkelen. In het vervolg
voeren jaarlijks ongeveer 35 à 50 schepen naar Nieuw-Holland uit. In Pernambuco en Parahyba waren spoedig bijna alle molens weer in gebruik genomen, en leverden zooveel suiker
af, dat volgens Caspar Barlaeus van 1636 tot 1643 niet minder -dan 218220 kisten naar
Nederland verscheept werden met eene waarde, door Jan de Laet op ongeveer 28 millioen
gulden te zamen geschat. Ongeveer 3/4hiervan ging voor rekening van de 11vrije kooplieden".
De verpa~htingder suikerbelasting - in den regel waren Portugeesche Joden de pachtersleverde der Compagnie in 1641 23I.OOO gulden op.
Hoe zou Braûlië onder Johan Maurits tot bloei zijn gekomen als er vrede in het land had
geheerscht! Doch daarvan was geen sprake. Nog altijd deden Portugeesche en Indiaansche
benden strooptochten in het land: dorpen en plantages werden verwoest en de inwoners
weggesleurd. Aan den anderen kant zette ook de W. I. C., die in zeer groote geldelijke
moeilijkheden verkeerde, den Gouverneur-Generaal aan tot nieuwe ondernemingen. Door
een groote overwinning hoopte men het zinkende schip boven water te houden, en de op winst
beluste aandeelhouders tevreden te stellen. Johan Maurits kreeg bevel Bahia binnen te vallen.
De veldtocht tegen San Salvador mislukte. Het invallen van den regentijd, de gebrekkige
verzorging van het leger en het uitbreken van ziekten op groote schaal dwongen den Gouverneur-Generaal tot den terugtocht. Na den terugkeer naar Recife ontstond ei een hevige
strijd tusschen Johan Maurits en" den overste Artichofsky. De Graaf verklaarde, dat hij zou
heengaan, als de Pool in het land bleef. Artichofsky moest wijken, maar deze gebeurtenis
versterkte het langzamerhand bij de Compagnie tegen den Gouverneur-Generaal gerezen
wantrouwen. En dit wantrouwen nam nog toe, toen Johan Maurits na de schitterende overwinning van de kleine vloot der Republiek op de 86 schepen sterke Spaansche armada in
Januari 1640, de vredesonderhandelingen met den vijand opende. Waarschijnlijk zou de
hierover zeer ontstemde Compagnie reeds toen den Graaf aan den dijk gezet hebben, als
niet op I December 1640 ten gevolge van eene onbloedige omwenteling, die Johan van
Braganza op den troon verhief, Spanje zijne troepen uit Portugal en zijne koloniën had
moeten terugtrekken. Deze gebeurtenis bracht eene groote verandering te weeg. Zij luidde
een tijd van vrede in voor het door den oorlog zoo zwaar beproefde Brazilië. De verbitterde
vijanden van weleer werden vrienden tegenover den gemeenschappelijken vijand, den
koning van Spanje.
De veranderde staatkundige toestand dwong de W. I. C. tot nieuwe bedrijvigheid in Brazilië. Wilde zij haar gebied nog vergrooten, dan zou dit vóór het sluiten van den vrede
moeten geschieden. Gewetensbezwaren had de Directie daartegen niet. De GouverneurGeneraal kreeg uitdrukkelijk last op te trekken en Bahia voor den tweeden keer binnen te
vallen. Johan Maurits vond dit echter nuttelooze krachtsverspilling, en voerde dien last
niet uit, maar bezette alleen de aan den zuidelijken oever van de Rio Sao Francisco gelegen
provincie Sergipe, en onderwierp de dun-bevolkte noordelijke gebieden Ceará en Maranhao.
Van meer beteekenis was de bezetting van het eiland Sao Thomé in West-Mrika, dat veel
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suiker voortbracht, en de verovering van de stad Sao Paulo de Loanda in Angola. Daardoor
kregen de Hollanders eene tweede uitvoerhaven voor den slavenhandel. Zoo had de W I. C.
nog vóór het sluiten van den tienjarigen wapenstilstand een groot en beteekenisvol gebied
bezet. Uit Lissabon en Bahia werden hiertegen ernstige klachten ingebracht, maar
de Compagnie bleef daarvoor doof.
Johan Maurits gaf zich in de rustige jaren 1642 en 1643 heel wat moeite voor de verbetering
van den economi!?chen toestand van het land, en trachtte door eén zacht en rechtvaardig
bestuur eene goede verstandhouding tusschen Nederlanders, Portugeezen en Brazilianen
te handhaven. De ijver zonder verstand, waarmee de Calvinisten optraden tegen Joden en
Roomsch-Katholieken, de herhaalde vergrijpen van ambtenaren en soldaten, en bovenal
de schulden, die vele plantagehouders hadden gemaakt bij de aanschaffing van slaven en
suikermolens, deden echter de ontevredenheid der Portugeesche inwoners van NieuwHolland toenemen. Johan Maurits deed al het mogelijke om de onverdraagzamen te weren.
In 1640 riep hij eene groote vergadering te Recife bijeen van de Portugeesche schepenen
en van de voornaamste Portugeezen in Nieuw-Holland, om met hen den staatkundigen eu
economischen toestand van het land te bespreken. De landvoogd liet de handelswegen verbeteren, deed bruggen slaan, en ontdekkingsreizen ondernemen in het binnenland om goud
te zoeken. Hij verfraaide Mauritsstad, zooals het met San Antonio vereenigde Recife toen
heette, door er een paleis, Vrijburg, en een lustslot, Boavista, te bouwen. Geleerden en kunstenaars riep hij bij zich aan zijn hof als den bouwmeester Pieter Post, den schilder Frans
Post, den natuuronderzoeker Willem Piso en den Duitschen sterrenkundige Marcgraf;
deze allen vonden daar warme belangstelling en ruime ondersteuning bij hunnen kunstzinnigen en wetenschappelijken arbeid.
Johan Maurits raadde de XIX in iederen brief weer aan, hunne troepenmacht in NieuwHolland uit te breiden. Hij achtte 27 compagnieën infanterie en artillerie noodig, omdat hij de
Portugeezen niet vertrouwde. De Compagnie wilde echter van nieuwe kosten niet hooren.
Zij verlangde suikerladingen en onderhield den Gouverneur-Generaal erover, dat de kolonie
zoo weinig opleverde. Meer dan 18 compagnieën wilde de W. I. C. in Brazilië niet op de
been houden. Tegenvertoogen van den landvoogd, die wees op den gevaarlijken opstand,
in 1642 in Maranhao uitgebroken, haalden niets uit. Toen de Directie der W. 1. C. Johan
Maurits verdacht, dat hij een onafhankelijk rijk in Brazilië wilde vestigen, vroeg de Gouverneur-Generaal vol verbittering zijn ontslag, dat hem aanstonds werd verleend. Reeds
geruimen tijd hadden Directeuren den wensch gekoesterd, den duren Graaf kwijt te raken,
in de hoop door zeeroof eerder tot herstel van hunne geldmiddelen te kunnen komen.
Maar dat kwam heel anders uit. Graaf Johan Maurits had niet voor niets gewezen op de
vijandige gezindheid der Portugeezen in Nieuw-Holland en eveneens had hij niet voor
niets gewaarschuwd voor den toenemenden schuldenlast der plantagehouders.
Op 22 Mei 1644 verliet Maurits Brazilië. Na zijn vertrek brak een tijd van verwarring en
strijd aan, die op afschrikwekkende wijze aan het licht bracht, op welk eenen wankelen
grondslag de W. I. C. in Brazilië stond, en hoe veel eerder dat geheele gebouw ineen
gestort zou zijn, wanneer zij niet het onverdiende geluk gehad had, zeven jaren lang een
Johan Maurits aan het hoofd der kolonie te hebben. Niet één der mannen, die met hem
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gewerkt en met hem gestreden hadden, was bij machte zijne plaats in te nemen. Noch als
staatsman noch als soldaat was er zijns gelijke. Inderdaad placht de W. I. C. al het mogelijke
te doen, om aan krachtige persoonlijkheden een zelfstandig optreden onmogelijk te maken.
Hare leuze was: bezuinigen tot elken prijs. De begrooting der kolonie werd belangrijk
verlaagd; slechts in geval van de uiterste noodzakelijkheid ging men ertoe over de sterkten
te herstellen; met de uiterste strengheid liet men de achterstallige termijnen der schulden
aanzuiveren, om geld te krijgen voor de betaling der soldij aan ambtenaren en soldaten.
De tijd van verdraagzaamheid op godsdienstig gebied was voorbij.
Langzamerhand begonnen zich eenige streken uit het koloniaal verband los te maken. In
1644 werden de noordelijke provinciën Ceará en Maranhao weer Portugeesche bezittingen.
Overal gistte het, maar nog ontbrak de hand, die de lont in het kruit zou steken. De oproerige
elementen kregen straks in André Vidal de Negreiros en diens handlanger loao Pernandes
Vieira dappere aanvoerders, die wisten wat zij wilden. Met Lissabon en Bahia onderhandelden zij in het geheim en gingen eene nieuwe guerilla voeren. Telkens wisten zij een en
veldslag te vermijden. Eindelijk moest het er toch van komen, en achtereenvolgens in 1645,
'48 en '49 bleven de met grooten moed vechtende "patriotten" overwinnaars. Het kwam
hun goed te pas, dat de onvoldoend bewapende en slecht gevoede Hollandsche soldaten
zich lieten vinden voor omkooping en voor geld zelfs hunne forten aan den vijand overgaven.
Daardoor geraakte het Zuiden van Pernambuco al spoedig in handen van den vijand. Ook
Prederikstad, de hoofdstad van Parahyba, gaf zich over.
Mauritsstad was het middenpunt van den tegenstand. Nadat de schoone, door Johan Maurits
aangelegde plantsoenen verwoest waren, werd de stad in 1645 aan de landzijde ingesloten.
Aan den zeekant bleef de toegang tot de stad open, en nog steeds kwamen schepen binnen,
die de bedreigde, uitgehongerde stad op het laatste oogenblik uitkomst brachten.
De W. I. C. toonde hare onmacht op het duidelijkst, toen zij werkeloos bleef toezien bij
den ondergang van hare kolonie., met zoo trotsche verwachtingen gesticht, en den tijd liet
verloren gaan met vruchtelooze onderhandelingen over eene samensmelting met hare
Oost-Indische zuster. Deze laatste wilde haar geld niet steken in de reeds mislukte ZuidAmerikaansche onderneming. Ook de Staten-Generaal toonden door hun gebrek aan belangstelling, dat het Braziliaansche vraagstuk slechts eene particuliere aangelegenheid was,
waarbij de Republiek als zoodanig geen belang had. Wel wist men op koning Johan van
Portugal aandrang uit te oefenen, zood at deze zijne troepen, die het Nederlandsche gebied
waren binnen gedrongen, terugriep, maar de bevelhebbers stoorden zich daaraan niet,
evenmin als aàn de verschijning van eene Nederlandsche vloot onder bevel van den beroemden admiraal Witte Corneliszoon de With. Ofschoon Nederlandsche schepen de Portugeesche
overal achterna zetten, kon De With de herovering van Sao Thomé en Iao Paulo de Loanda
door de Portugeezen niet beletten.
De vrede van Westfalen gaf Johan van Portugal aanleiding, der W. I. C. voor te stellen,
hare bezittingen in Noord-Brazilië van haar te koopen, maar directeuren noch aandeelhouders wilden daarvan hooren. Waarschijnlijk zou het voor de Nederlanders met hunne
groote zeemacht geen onoverkomenlijke moeilijkheden hebben opgeleverd om Brazilië te
heroveren, maar, vóór men daarover denken kon, brak in 1652 de eerste Engelsche oorlog
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uit, die alle aandacht van de Republiek noodig had, en oorzaak was, dat men de in Brazilië
oorlog voerende partijen aan haar lot overliet. 27 Januari 1654 gaf de bezetting van Mauritsstad zich over en na den val van het laatste fort der Nederlanders wapperde de Portugeesche
vlag ook weer in Noord-Brazilië. De grootste helft der uitgezette Joden ging naar WestIndië om daar met goeden uitslag den rietsuikerbouw voort te zetten.
Toen na den dood van koning Johan diens minderjarige zoon den troon van Portugal
beklommen had, was het alsof de strijd om Brazilië nog eens ontbranden zou. Door Engelands
bemiddeling werd in 1661 de vrede geteekend, waarbij de Republiek tegen betaling van
/8.000.000.- voor goed afstand deed van Brazilië en de voormalige bezittingen in WestAfrika, terwijl in alle Portugeesche landen vrijhandel werd toegestaan.
Het Braz;iliaansche avontuur was op eene mislukking uitgeloopen. De W.I.C. verloor bij
den vrede van Breda ook hare kolonie in Noord-Amerika, Nieuw-Nederland, aan Engeland.
Slechts Guyana en eenige eilanden in de Caraïbische zee wist zij te behouden. Nog zeven jaren
kon de in geldelijk opzicht reeds lang wankelende, slecht bestuurde Compagnie het leven
rekken. Eindelijk dwong de volkomen ineenstorting harer geldelijke middelen de directie tot
opheffing over te gaan. Er was /6.000.000.- schuld, die de in 1674 opgerichte tweede W.I.C.
overnam. Deze werd ook erfgename van de overgebleven bezittingen in het buitenland.

RUÏNEN

VAN "FORTALE2;A DO BURACO" (OUD-HOLLANDSCH FORT IN DE HAVEN VAN RECIFE)

ONZE STAM IN DE VERSTROOIING
DOOR

PROF. DR. A. A. VAN SCHELVEN
LS wij de groote haarden, waarin het leven van den N ederduitschen stam
gebrand heeft en nog brandt - gebieden als Nederland, Vlaanderen, ZuidAfrika en dergelijke - in oogenschouw hebben genomen, blijven er nog eenige
terreinen van een geheel ander karakter ter behandeling over. Op zich zelf
staande nederzettingen of nederzettingen-groepen, als vonken uit die groote
vlammen onder de volken her~ en derwaarts gespet. Kolonies van kleinen omvang
voor het meerendeel. Maar die toch niet nalaten aandacht te trekken; ja, zelfs zekere sympathie gaande te maken. Dezelfde aandacht en sympathie, als waarom immers altijd het
eiland vraagt, dat - eenzaam in de verlaten eindeloosheid van den oceaan - aan diens
machtige rollers. die het voortdurend schijnen weg te willen spoelen, weerstand weet te
bieden.
Het is van die woonplaatsen van den N ederduitschen stam in de verstrooüng, dat dit hoofdstuk een beeld wil trachten te geven.
Zonder moeilijkheden is dat niet! Noch volledigheid, noch harmonie der verhoudingen
immers zal hier zijn te bereiken.
Het minst is dat nog het geval, omdat verschillende gedeelten van de stof, die hier in aanmerking komt, al elders een onderdak hebben gevonden. Omdat bijvoorbeeld de nederzetting
te Smyrna bij den Levant. die op Amagar bij Noord-Duitschland, en die op Ceylon bij
ons Oost-Indië behandeld wordt. Een andere oorzaak legt veel grooter gewicht in de schaal.
omdat ze van veel wezenlijker aard is. In het geheel van feiten en verschijnselen, dat in
verband met dit onderwerp voor mijn aandacht treedt, is een vaste kern, ja: maar ook een
vrij breede corona, die alle scherpe afgrenzing tegen de haar omringende duisternis mist.
Tegen de lijst vloeit het beeld naar alle kanten in onduidelijkheid weg.
Al dadelijk, wanneer ik tracht vast te stellen, waar zulke nederzettingen hebben bestaan,
ondervind ik dat. Om het, tenminste in verband met meerdere daarvan, dan nog eens opnieuw te merken, als ik tot nauwkeurige tijdsbepalingen in zake hun oorsprong. en misschien
nog wel meer zelfs: hun einde, poog te komen.
Wij hebben berichten - ze zijn alle uit de I6e eeuw - omtrent de aanwezigheid van
stamverwanten in Spanje, en in de stad Augsburg. Wij weten ook. dat zich te Siegen en te
Neurenberg Nederduitschers hebben opgehouden, zoo goed als te Calcar. waarheen in
1578 de wijk namen: zekere Corn. Jacobsz. Bam. genaamd Brouwer. een. oud-burgemeester van Amsterdam. en diens neef Jacob Buyck. de laatste pastoor der Oude
of St. Nicolaaskerk daar ter stede, evenals een paar Delftsche geestelijken tusschen de
jaren 1579 en 1584. Maar als ik mijn materiaal, dat mij daarvan op de hoogte brengt, nu een
antwoord tracht te ontlokken op de vraag of in dat land en in die steden destijds, zij het
slechts voor een kOtte poos, kolonies, groepen met tn zekeren samenhang hebben bestaan,
die daar zekere rechten hebben verkregen en een zekere rol hebben gespeeld, dan laat het
mij totaal in den steek. En niet minder vind ik mij teleurgesteld als ik - bijv. omtrent neder-
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zettingen, als er te Mannheim en te Bordeaux hebben bestaan, het chronologisch kader
tracht te zien, waarbinnen zich hun geschiedenis heeft afgespeeld. Is gebrek aan systematisch
onderzoek hier de oorzaak van? Of moeten wij dezen toestand eerder daaraan wijten, dat
er maar enkele scherven van het bronnenmateriaal in dezen meer over zijn? Ik kan het niet
uitmaken, omdat ik er op het oogenblik niet aan denken kan een tijdroovend onderzoek in te
gaan stellen, als daarvoor noodig zou wezen. Maar hoe dit ook zij: een feit is, dat meermalen
zulk een Nederduitsche nederzetting op het zelfde moment, waarop zij uit den nevel voor
den dag komt, daar ook weer in verdwijnt. Dat het scherm ervoor onmiddellijk nadat het
is opgehaald ook weer wordt neergelaten.
Doch maar niet geklaagd over hetgeen op het oogenblik toch niet te veranderen is! Maar
liever van wal gestoken.
§ 1. DUITSCHLAND.
Om te beginnen voer ik u daarbij naar Duitschland! Naar dat deel daarvan althans, dat
niet behandeld werd in het artikel van Prof. Blok.
In tegenstelling met wat Noord-Duitschland te zien gaf, waar onze stam reeds in de Middeleeuwen een rol speelde, geldt het hier uitsluitend den nieuweren en den nieuwsten tijd.
Allereerst treffen wij dan - het is in de 16e eeuw! - een Nederduitsch centrum aan even
over onze grenzen, aan den Beneden-Rijn. Vijf steden zijn het geweest, waarin onze voorouders daar vestigingen hebben gehad. Drie groote: Keulen, Aken en Wezel. En twee
kleine: Goch en Emmerik. In December 1553 vroegen weliswaar ook eenige kooplui en
handwerkers, Bruggelingen alle, die "der französischen und deutschen Sprache unkundig"
waren, opname in Duisburg. Maar daar dat alles is wat wij over uitwijking naar 'deze stad
weten, behoef ik aan haar verder wel geen aandacht te wijden.
Het trekken naar deze streek is ten aanzien van deze vijf plaatsen niet steeds in hetzelfde
jaar begonnen. Het loopt integendeel bij deze en gene hunner zelfs vrij wat uiteen. Aken
schijnt bij het verleenen van gastvrijheid voorop te zijn gegaan. Reeds in het voorjaar van
1558 zette dat zijn poorten open: dertien Antwerpsche families, die er het voordeel toen
van hadden! Wezel, van ouds al zoo nauw met de Nederlanden verbonden, volgde dat
voorbeeld in 1563, na twintig jaar vroeger al een aantal Walen te hebben opgenomen. En
in 1566 deden het toen weer Keulen en Goch.
Wat anders ging het met het te niet gaan van deze nederzettingengroep. Ten opzichte daarvan is wel voor de verschillende steden een gelijk jaar te noemen. Het jaar 1578 namelijk.
Een paar, nog steeds bewaarde herinneringsbekers toonen, dat men toen Wezel verliet.
Uit Goch is men op dat tijdstip ook vertrokken. Volgens een bericht van drie jaar na dien
is dan te Aken mede het vreemdelingen-element in hoofdzaak verdwenen, zoodat de Hollandsche kerk er niet kon blijven bestaan. Alleen in Keulen is men wat langer blijven hangen.
Te weten tot omstreeks 1600. Ja zelfs toen stierf de kolonie daar ter stede nog tenminste
niet totaal uit, zij het dat ze sedert sterk in getal en in kracht zal zijn achteruitgeloopen.
Nog in 1619 moet er, al was het in het geheim, een Nederduitsche gemeente hebben bestaan.
En niet uitgesloten schijnt het zelfs te wezen, dat deze - als schippersgemeente - haar
leven nog tot het begin der 18e eeuw heeft kunnen rekken.
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Het is een bont gezelschap geweest, dat zich daar aan den Beneden-Rijn tusschen die jaren
heeft opgehouden. Niet minder wat afkomst als wat godsdienstige overtuiging
en maatschappelijken stand betreft. Ofschoon de wijd om zich heen grijpende verhuizingsdrift onzer I6e-eeuwsche vaderen in hoofdzaak vrucht der toenmalige geloofsvervolging
is geweest, waren naast de meerderheid der uitgewekenen, die Gereformeerd was, toch ook
vrij wat Roomsch-katholieken onder hen te vinden, omdat die vervolgingswoede der overheid immers samengevallen is met een diepe sociale inzinking. Armen werden onder hen
aangetroffen en handarbeiders, maar evengoed groote kooplui en vertegenwoordigers van
den adel. Vooral in Keulen. Bestond daar in 1569 de nederzetting uit ongeveer duizend
zielen - Emmerik telde er ter zelfder tijd drie en vijftig; en Wezel, gedurende de geheele
periode, heeft er een acht à negen duizend geherbergd - de Prinses van Oranje vond daaronder niet minder dan honderd vijftig vrouwen van genoegzamen stand, dat zij er mede om
kon gaan! Zoodat t s Prinsen kleermaker, die zich ook naar "het Noordelijk Rome" begaf,
wel wist wat hij deed. En wat tenslotte de herkomst van al deze menschen aangaat: ik kan
er natuurlijk niet aan denken een opsomming te geven van alle steden en dorpen, van waaruit
men aan den Beneden-Rijn is samengestroomd; de landstreken vermelden, waarvan men
kwam, doe ik echter wel. In Wezel was de kolQnie ingedeeld in vier naties, te weten in de
Vlaamsche, Hollandsche, Brabantsche en Geldersche. Welnu, niet alleen daar, doch alom
zijn dat de hoofdkwartieren geweest, waaruit ons vijftal plaatsen is bevolkt: Brabant,
Holland, Vlaanderen en Gelderland. Het hoofdbestanddeel der uitwijking naar den BenedenRijn met andere woorden is, behalve door Antwerpen, door middel- en oostelijk Nederland
geleverd.
Zeer duidelijk zijn in deze nederzettingengroep aan den Beneden-Rijn Keulen en Wezel
op den voorgrond getreden. Goch en Emmerik waren vanzelf te klein om een gewichtige
rol te spelen. En in Aken is de kolonie altijd te veel door de Tegenreformatie geremd,
dan dat zij een krachtig leven kon leiden. Nauwelijks had de in 1558 toegelaten groep
Antwerpenaars er in 1559 versterking gekregen, of het vreemdelingen-element zag zich de
deur weer gewezen en moest - na vergeefsche pogingen om te Worms, te Friedberg of te
Wezel onderdak te vinden - de wijk nemen naar het gebied van den graaf van Meurs.
En mogen er al later wel weer eens gunstiger omstandigheden zijn aangebroken: telkens
werden die weer zóódanig afgewisseld door tijdperken van druk, dat het met de kolonie
daar ter stede toch nooit het ware is geweest. In de twee genoemde groote steden aan den
Rijn is het Nederduitsche leven echter tot hoogen bloei gekomen. En dat dan vooral in
twee opzichten: kerkelijk en economisch.
Bij de indeeling, in 1571 door de synode te Emden gemaakt, werd de gemeente te Keulen
bij de Guliksche classis of kerkengroep gevoegd, die van Wezel daarentegen bij de Cleefsche.
In aansluiting aan hun verschillende ligging. Niet op grond van een wezenlijk onderscheid
in hun karakter. Want beide deze emigranten-gemeenten zijn Gereformeerde kerken
geweest. Eerstgenoemde - eerst woonden de vreemdelingen een tijdlang in bij de inheemsche, Duitsche kerk! - georganiseerd in Aug. 1571. Die te Wezel reeds wat vroeger: haar
eerste kerkeraadsvergadering werd 31 Juli 1569 gehouden.
Over het algemeen valt niet zoo veel bijzonders van hun gemeentelijk leven te vermelden.
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Grosso modo ontwikkelde dit zich regelmatig, zooals het sinds dien eeuwen lang in de
Gereformeerde kerken van ons vaderland te zien is geweest. Slechts in een viertal opzichten
heeft het een min of meer afzonderlijk stempel gedragen, waardoor het zich van het toenmalige kerkelijke leven in andere deel en van de Nederlanden en hun omgeving heeft onderscheiden. Allereerst: men heeft het in deze Nederduitsche nederzetting aan den BenedenRijn steeds in kerkelijk opzicht moeten doen met mannen van den tweeden en derden rang.
Leiders van beteekenis ontbraken. En wat tot stand is gekomen teekent ons dus met welk
een energie en goed verstand de gewone vertegenwoordigers van onzen stam in die streek
zijn uitgerust geweest. Trouwens dat blijkt ook niet weinig duidelijk, dunkt mij, uit het
tweede, dat in dezen vermeldenswaard is: de kerken aan den Beneden-Rijn zijn-op aandrang
van die van Keulen - vrij ver aan de overige Nederlandsche kerken vooruit gegaan in het
zoeken van een zeker onderling verband. Aan de synode te Emden (1571), die in deze voor
de grondlegster geldt, zijn immers al niet minder dan vier dergelijke vergaderingen te
Hückelhoven voorafgegaan. Dan heeft het kerkelijk leven in deze nederzetting ook nog
een eigen karakter. vertoond, doordat het zich behalve van mannelijke, voor de verzorging
van zijn zieken - tenminste te Wezel en te Goch - ook van vrouwelijke diakenen heeft
bediend; en dat zelfs nog lang nadat de synode te Middelburg (1581) had uitgesproken,
dat de nadeelen aan zulk een regeling verbonden, grooter waren dan de voordeel en, die zij
meebracht, tot 1610 zelfs toe. Tenslotte mag mede niet verzwegen worden - integendeel,
in een uitgave als deze verdient niets zoo nadrukkelijk meegedeeld te worden als dit - dat
hetgeen onze stam daar te Keulen kerkelijk heeft doorleefd en teweeg gebracht niet naliet
zulk een invloed op het Duitsche leven daaromheen uit te oefenen, dat deze nog lang, lang
daarna op te merken viel! In meer zelfs dan één opzicht. Zoo goed in betrekking tot de
armenzorg, als ten aanzien van de presbyteriaal-synodale kerkinrichting, waardoor zich
onze vluchtelingen-kerken daar hebben gekenmerkt. Daarover zijn allen, die in deze recht
van meespreken hebben, het eens.
Doch genoeg over dit alles. Want ik heb ook nog een andere zijde aan de nederzettingen
te Keulen en Wezel te laten zien. Ook wat betreft handel en nijverheid hebben onze voorouders daar een rol gespeeld.
In Keulen stond onder hen de handel op den voorgrond. Op den voorgrond! De nijverheid
moge zich met de tweede plaats hebben moeten tevredenstellen: geheel ontbreken deed
ze er niet. Zelfs dankte aan de Keulsche Nederduitsehers een nieuwe industriëele techniek"
haar oorsprong. In verband met het zijdeverven n.l.: het kunstmatig verzwaren der zijde,
het drenken van het weefsel in een of andere vloeistof (vitriool bijv.) waardoor het meer
begint te ruischen. Maar, als gezegd, de plaats die de handel te Keulen innam was toch veel
grooter. Geen wonder: de uiterst gelukkige ligging der stad tusschen Antwerpen en Amsterdam en Emden zoowel als Hamburg aan den anderen kant, maakte haar voor allen, die met
koopmansgeest bezield waren, tot een paradijs boven andere.
Waarin men er handelde? Laken en zijde wisselde men er, hetzij rechtstreeks hetzij via
de Italiaansche kooplieden, die er ook een vestiging hadden, met Italië uit. Eveneens laken
en dan voorts hout en was met Spanje en Portugal. Ziehier eenige namen van firma's, die
daarbij voorop stonden. Bij de verbindingen met Italië: Godefridus Houtappel, de gebroe-
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ders Jan en Nicolaes Heldewier, Johannes de Hollander en Jan Resteau. Bij die met Spanje
en Portugal: Nicolaes de Groote, Cornelis Lebrun (een der weinige besliste Calvinisten
onder hen, de meesten hunner waren Roomsch-Katholiek 1), Lodewijk Malapert en Hendrik
Hoffschläger.
Handelslui waren er ook onder de Wezeler N ederduitschers. Maar lang toch niet in die mate
als te Keulen. Onder hen won het beslist de beoefening der nijverheid. Goudsmederij
kwam er voor. Maar in de eerste plaats de weverij. En dat dan op zulk een manier, dat het
stedelijk leven te dien aanzien allerlei nieuwe, vóór dien ongekende wegen insloeg. Een
nieuwe techniek in de wolweverij, n.l. de zgn. "Zeugmacherei tt , het lakenweven; de geheele
opkomst der bombazijn- en trijpweverijen eveneens 'n tot dusver in Wezel niet voorkomende
zijde-industrie: ziedaar wat de stad aan hen te danken heeft gehad in zake den omvang van
dat textiel-bedrijf; En alsof dat nog niet genoeg was: ook in de organisatie daarvan wisten
de vreemdelingen invloed uit te oefenen. Achtte men algemeen te Wezel een strenge geslotenheid van het bedrijf wenschelijk, waar zij den toon aangaven vinden wij een veel
vrijeren bedrijfsvorm.
Werkelijk dus: een krachtig godsdienstig leven zoowel als een bloeiende nijverheids- en
handelsbeoefening hebben onze I6e-eeuwsche vestigingen te Keulen en Wezel vertoond.
In Wezel moge de ongunst der tijden meermalen als een rem hebben gewerkt, en in Keulen
de onverstandige politiek van den magistraat, onverdraagzaam tegenover de, meestal
Gereformeerde armere kolonisten, al te hebzuchtig ten opzichte van de vermogenden
onder hen: niettemin zijn ze voor den dag gekomen op een manier, die eerbied afdwingt
en tot navolging noopt.
Een tweede groep nederzettingen in Duitschland heeft wel heel veel minder belang gehad,
al zijn er die voor onderschatting in deze waarschuwen. De groep namelijk, die destijds
in het koninkrijk Saksen en in de Thuringsche Staten heeft bestaan. Trouwens ik k.. n er
ook maar veel minder van vertellen. Heb ik meegedeeld dat zij een industriëel karakter
heeft gedfagen, doordat men er zich hoofdzakelijk met weverij heeft beziggehouden; dat
zij omstreeks I569 ontstond en dat zij haar kristallisatiepunten heeft gehad in Gera, in
Ronneborg en in het riddergoed Meuselwitz bij Leipzig, dan ben ik reeds uitgeput. Maar
gezien het geringe gewicht dezer kolonisatie is dat ook al wel rijkelijk genoeg.
Heel anders staat het weer met het Nederduitsche centrum, dat in de tweede helft der I6e
eeuwen vervolgens te Frankfort en in de Palts te vinden is geweest. Dat was er een van
eerste, zelfs van allereerste orde.
Voor ons, die op het oogenb.lik slechts naar Nederduitsche uitwijkelingen zoeken, begint
deze nederzettingen-groep eerst belang te krijgen in den zomer van I555, toen Frankfort
den bekenden hervormer Joh. à Lasco en de zijnen opnam. Ook vóór dien had die stad al
wel aan een kolonie van buitenlanders gastvrijheid verleend. Maar dat waren Walen geweest.
Ook al kwam deze kolonie van I555 uit Oostfriesland naar de oevers van de Main, in
hoofdzaak waren zij, die er toe behoorden, Vlamingen. Ook Petrus Dathenus, die sedert
October van dat jaar hun predikant is geweest en Maarten Micron of de Kleyne, die den
25en Juni in de Weissfrauenkirche hun eersten dienst leidde, zijn uit de Zuidelijke Nederlanden gekomen. Maar hun aanvoerder, à Lasco, was een Pool.
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Het kan moeilijk anders of deze mannen zijn hoopvol gestemd Frankfort binnengetrokken.
In September 1554 had de raad bepaald, dat elke vreemdeli.gg welkom zou wezen in zijn
gebied, mits hij tot een vluchtelingenkerk behoorde; en de Waalsche immigranten, waarvan
ik sprak, hadden het er ook goed gehad. Niettemin zaten zij van meet af in de moeite. Ziehier
hoe dat kwam. De Frankfortsche stadspredikanten waren felle Lutheranen, maar slechte
dogmatici. Vandaar dat het hun, toen de magistraat in Maart 1554 de uit Glastonbury in
Engeland gekomen Walen opnam, totaal ontgaan was, dat er aan Gereformeerden gastvrijheid werd verleend, maar dat zij dadelijk te wapen vlogen toen die gastvrijheid ook werd
uitgebreid tot iemand als à Lasco, wiens standpunt veel te algemeen bekend was, dan dat
er ook maar bij iemand onzekerheid over bestaan kon, wiens voorstaan van de Zwitsersche
Hervorming urbi et orbi vaststond.
"Der Teufe! hat die Frembden in diese Statt geführt", in dien geest klonk het dus weldra
over onze vrienden van den kansel. En bovendien trachtte Hartmann Beyer, die onder de
predikanten de eerste viool speelde, dan nog den raad tegen hen op te zetten door onafgebroken herhaling van den eisch om onze voorouders onverbiddelijk weer uit de stad te
sturen, tenzij zij in leer en kerkvorm Luthersch zouden worden.
Aanvankelijk was het succes van dit alles gering! Maar in 1561 verkregen de predikanten
wat zij wenschten. Omdat een paar invloedrijke leden van den raad, die het voor de vreem':'
delingen opgenomen hadden, door onjuiste adviezen de stad destijds groote vet'-1iezen berokkenden en hun gezag verspeelden, waren de verschillende kolonies toen zonder beschermers.
En dat juist op een oogenblik, waarop zij die meer noodig hadden dan ooit tevoren! Gezien
het feit, dat zij al radicaler de sympathie der inheemsche burgerij verloren in die dagen
door hun akelig getwist. Weliswaar was dat, strikt genomen, onder de Nederduitschers
juist niet aan te treffen. In hun armen, kleinen kring - van een paar honderd leden misschien! heerschte veeleer een hooge geestelijke toon. "Multa viva corporis
Christi membra habere scio", schreef à Lasco immers over hun kolonie: ze telt veel levende
leden van Christus' lichaam. Maar wat zich Engelschen en Walen in dezen veroorloofden,
had uiteraard ook voor onze vaderen gevolgen. Met genen raakten ze in den slechten naam,
die hun vijanden vrij spel gaf. En met hen zagen zij zich 18 Maart 1561 toen ook verstoken
van het voorrecht om een eigen kerkelijk leven te hebben. Ja, te hunnen opzichte nam men
dat besluit nog het gemakkelijkst. Hadden zij niet een groot gemak om vreemde talen te
leeren ? En was c;lus niet aan te nemen, dat zij allang genoeg Duitsch kenden om kerkelijk
met de inheemschen samen te leven!
Misschien had het inderdaad wel gekund. Maar zij pasten er voor! Minder uit nationaal
gevoel waarschijnlijk dan uit godsdienstige overtuiging, wijl zij Gereformeerd wilden blijven.
Een deel hunner - 164 personen - vinden wij straks in Frankenthai terug. Een tweede
groep, gelukkig maar klein, zette koers naar Engeland, maar viel bij haar doortocht door
Vlaanderen de inquisitie in handen. Een derde waagde het, niettegenstaande het verbod van
den magistraat, in de Mainstad te blijven, en in het geheim haar kerkelijk leven voort te
zetten. Eerst in vereeniging met de Walen, die in dergelijke omstandigheden verkeerden.
En van November 1570 tot 1636, toen zij in de Deutsch Reformierte Kirche verdween,
weer afzonderlijk georganiseerd. Een bitter klein gezelschap overigens, vermoed ik. Want
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bij de herinrichting van 1570 telde men maar eenenzestig leden. En in 1594 moest de
gemeente, om nieuwe onaangenaamheden van de zijde van den magiStraat, al weër in de
verstrooiing en werd zij dus nog eens gedund.
Uit deze verstrooiing van 1594 ontstond de nederzetting te Hanau, waarover ik thans eenige
mededeelingenga doen. In een uitvoerig relaas ware omtrent die te Frankfort nog wel wat
meer dan het gebodene te zeggen. Met name zou daarin nog het- een en ander te vertellen
zijn aangaande een Luthersche groep, die daar ter stede na de inneming van Antwerpen in
1585 ontstond. Maar omdat deze haar godsdienstoefeningen in het Fransch hield en ook
overigens haar nationale e~genaardigheid maar kort bewaard heeft, kan ik dat, dunkt me,
in een -kort overzicht als het onderhavige, wel gevoegelijk laten- rusten.
De Hanauer kolonie dus!
Wel heeft deze heel andere lotgevallen gehad dan de Frankfortsche. Evenveel voortgeholpen
en gekoesterd zij, als die Frankfortsche-is geplaagd. Wat trouwens niet zoozeer te verwonderen is, want haar oorsprong droeg een ander karakter. Was haar stichting in 1595
eigenlijk niet eer een vervulling van de wenschen van den vorst, die onze voorouders
toen opnam, Philipp Ludwig 11 van Hanau, die in 1596 door zijn huwelijk met
Catharina Belgica een schoonzoon van onzen Vader des Vaderlands is geworden, dan een
uiting van diens barmhartigheid? In allen gevalle, zijn welbegrepen eigenbelang is volstrekt
niet vreemd geweest aan het feit, dat hij den uit de rijksstad verjaagden eerst gelegenheid
gaf hun godsdienstoefeningen in het, op zijn gebied gelegen Bockenheim te houden, en
daarna, I Juni 1597, een capitulatie met hen sloot, 1 Aug. 1601 aangevuld en bevestigd,
waarbij hun een geheel vrij kerkelijk leven werd toegestaan, mits zij even buiten Hanau een
nieuwe stad van dien naam zouden opbouwen. Werkelijk geen slechte politiek, zooals de
uitkomst heeft getoond. Want dat Nieuw-Hanau, waarnaar hij wenschte, is inderdaad kort
daarop ontstaan niet alleen, maar heeft sinds ook 'n flinke vlucht genomen. Het is waar!
met den aanleg van zijn versterkingen wilde het niet te zeer vlotten. Maar zijn kerkelijk leven,
ingericht naar het model der Fransche discipline ecclésiastique van 1559 en van de Middelburgsche artikelen van 15811), ontplooide zich krachtig. Een voorloopig houten kerkgebouw,
door Hans Corput gezet, werd in 1610 door een steenen vervangen, onder één dak met dat
van de Walen. Het oorspronkelijk half honderd huisvaders, waaruit de gemeente bij het
sluiten der capitulatie van 1597 bestond, klom in die mate, dat wij haar omvang tegen het
jaar 1730, toen haar achteruitgang begon, veilig op een duizendtal leden mogen schatten.
En daarbij behield de kolonie merkwaardigerwijze niet slechts haar Ge.reformeerd, maar
ook haar Nederduitsch karakter. Eerst in 1852 maakt zij gebruik van het haar reeds in 1633
gegeven verlof om naast haar Hollandschen predikant ook een Duitschen te beroepen.
En haar kerkeraadsprotocollen in het Duitsch stellen, zoo goed als afscheid nemen van haar
Nederduitsche psalmboek van Datheen, deed ze ook niet vóór de tweede helft der achttiende
eeuw 2). Waarlijk het moeten mannen en vrouwen van ferm materiaal geweest zijn, die kolo1) Een voor zoover ik weet op zichzelf staand verschijnsel in de I6e eeuw was, dat ook de vrouwen er

stëmrecht hadden. Zij brachten echter niet persoonlijk hun stem uit, maar door een stemgerechtigd mannelijk gemeentelid als gemachtigde. -2) Tegenwoordig schijnt de geineente totaal niet-Hollandsch te zijn.

r·. .

PROF.
DR.
A.
.................
...g.A.
:.. VAN
~9.g.SCHELVEN
g..................
~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~
...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~

nisten te Hanau. Waarom het niet bevreemdt te zien, dat zij hun stad ook welvarend hebben
weten te maken. Zóózeer zelfs dat in 1600 de Frankfortsche gilden alarm begonnen te slaan:
de huurwaarde onzer huizen vermindert, handel en nijverheid in onze stad loop en gevaar,
en dat alles door toedoen van onze buren te Hanau ! Die zal ons nog geheel overvleugelen !

PLATTEGROND VAN FRANKENTHAL IN DE PALTS, TIJDENS HET BELEG DAARVAN IN 1621.

We zullen zorgen dat het Frankfort bij Hanau wordt, hadden de uit de Mainstad verdrevenen van 1594 gezegd. Maar het begon er werkelijk op te lijken!
Na Hanau, het kind van die tweede verstrooiing, Frankenthai, het uit de eerste, uit die van
1562, geborene !
In meer dan één opzicht bestaat er tusschen deze kolonie en de zooeven beschrevene overeenkomst. Ook Frankenthai is een stichting der Nederduitschers geweest. Toen de uit
Frankfort verdrevenen - zestig families in totaal - den 13en Juni 1562 hun capitulatie
met Frederik 111, den vromen Keurvorst van de Palts, sloten, waarbij het hun ten woon-
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plaats weId aangewezen, bestond het slechts uit de gebouwen van het voormalig Augustijnerklooster Gross-Frankenthal. Maal' àls Frederik in I576 sterft is het al "een "aanzienlijk dorp
geworden. En eer diens opvolger, Johann Casimir, zijn regeertaak heeft volbracht, hebben
zij er nog veel meer van "weten te maken: plaats van ISoO inwoners, sedert 29 Oct. I577 van
stadsrechten voorzien, sedert I582 geregeerd door een raad van I2 burgers, door een kanaal
met den Rijn verbonden, en met een levendigheid van bedrijfsleven als in menige rijksstad.
En eveneens juist als te Hanau woonde er een geslacht van besliste Calvinisten. Op grond
van 's keurvorsten concessies geheel vrij in zijn organisatie, zoodat het met de overige
vluchtelingenkerken uit die buurt zelfs een eigen, onafhankelijke classis vormde. Een
geslacht bovendien, dat niet aar2;e1de hetgeen het zich in 'het langschip van de kloosterkerk
door zijn voorgangers Petrus Dathenus, Gaspar van der Heyden e.a. hoorde voorhouden,
ook in practijk te brengen: dat allen handel op Zondag verbood,het bedrijf der herbergiers
aan een strengen band legde en in het algemeen deed wat het kon om het stedelijke leven
een stempel van zedelijkheid op te drukken.
Verschillen tusschen Frankenthai en Hanau vallen echter niet minder op! En dan vooral
dit: Frankenthai heeft veel meer dan zijn zusterstad een rol naar buiten gespeeld. Militair:
sedert I583 groeit het snel tot een vesting, die - gebouwd op de "Neerlantse tnanier",
d.i. naar een uit ons vaderland afkomstig en in die streek toen nog zeer ongewoon systeem in den loop der tijden tegen menig beleg bestand is gebleken. En niet minder in kerkelijk
opzicht. Met de Waalsche kolonisten, die de Palts eveneens had opgenomen, vormden althans in den eersten tijd van Frankenthais bestaan - onze voorouders in dat land het
middelpunt der belangstelling. Eensdeels was er een groep, die hun invloed zeer gezegend
achtte en daarom zoo groot mogelijk poogde te tnaken: de keurvorst voorop! Andrerzijds
onvervonden ze krachtige tegenwerking. Vooral om hun voorstaan eener kerkelijke tucht.
"Gäckelmenli, die Comedias und Meister Hemerlin spie1entt moesten zij zich in verband
daarmee hooren noemen. Ja "man solt in die Litaniën gesetzt haben: a Niderlendris libera
nos Domine" heet het ergens.
Onder Johann Casimir beleefde onze kolonie haar bloeitijd. En naar te vermoeden valt
ook haar meest Nederduitsche periode. Echter: voortbestaan heeft ze ook daarna nog.
Zelfs geruimen tijd. Al was het dan ook onder zeer ongunstige omstandigheden: van I623
tot I632 hebben de Spanjaarden de stad bezet gehad en heerschte er dientengevolge de
Tegenreformatie; en in I647 bestond haar geheele bevolking nog slechts uit 287 zielen!
Tot nog toe sprak ik 2;00 goed als alleen over de kerkelijke zijde dezer nederzettingen in en
om de Palts 1). Met opzet liet ik die voorafgaan. Want het kerkelijke en godsdienstige heeft
hen inderdaad beheerscht. Ter wille daarvan vroegen en kregen onze vaderen er gastvrijheid. En daarin heeft eveneens de eerste oorzaak geschuild van alle moeilijkheden, die zij
voor en na hebben ondervonden.
Met dat al hebben andere kanten aan deze kolonisatie uiteraard al evenmin ontbroken als aan
de voorafgaande. En een economischen èn een artistieken heb ik er zelfs nog aan te laten zien.
De bladzijde, waarop zich het beeld der economische aangelegenheden van onze stamge1) Een andere, in de 7;elfde omgeving voorgekomen 17e-eeuwsche groep van Nederduitschers, die te Oppenheim (1610-1625), mag ik wel stihwijgend voorbijgaan. Zij had een even .kleinen omvang als beteekenis.
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nooten te Frankfort weerspiegelt, vertelt niet - zooals wij allicht verwacht zouden hebben
- van groote triumfen. Het zijn bekwame en vlijtige mannen geweest, die er zich vestigden.
Maar bloei en welvaart hebben zij voor hun kring nochtans niet weten te veroveren. Toen
zij zich in 1562 de deur zagen gewezen, hebben zij in allen gevalle geen groote economische
offers behoeven te brengen.
Broodnijd van de zijde der inheemsche arbeiders? Men heeft het daaraan wel toegeschreven.
En, het moet erkend: den schijn heeft die meening zeker wel voor zich. Want wij hoor en
de Frankforters meermalen bitter over hun gasten klagen. Maar als wij die klachten goed
lezen, kunnen zij toch in dezen onmogelijk als bewijs worden aangemerkt. Waarover immers
plachten zij te gaan? Over het feit dat door de tegenwoordigheid dier toegestroomden de
levensmiddelen in de stad zoo duur werden. En over het vrijgevochten optreden van de
schoen-, kleer- en meubelmakers onder hen. Gold in Frankfort de regel dat niemand een
bedrijf mocht uitoefenen of hij moest burger wezen en tot een gilde behooren: die immigranten voldeden noch aan den eersten, noch aan den tweeden dier eischen. Deels omdat zij
de daaraan verbonden finantiëele lasten niet konden dragen. Deels omdat zij - blijkens de
regelingen, die zij in 1559 voor hun kamgarenwevers-gilde maakten -liever den vrijeren
bedrijfsvorm wilden, dien wij destiids ook in ons vaderland naar boven zien worstelen.
Daartegen nu ging het steeds groeiend verzet der ingeborenen. En niet tegen hun mededinging, als ware het hun - oorspronkelijken bewoners - daardoor onmogelijk geworden
hun brood te verdienen. Hoe had men zich daarover ook ontstemd kunnen toon en ! De
vreemden waren vooral wevers; en dat zulke wevers, die te Frankfort in hoofdzaak nieuwe,
daar nog nooit uitgeoefende bedrijven brachten. Kamgaren-weverij, weverij op de te Hondschoote in toepassing gebrachte manier, vervaardiging van caffen, van gebloemd fluweel,
tapijtweverij en dergelijke.
Maar waarin zat hem dan de oorzaak van de mislukking der Frankforter nijverheid, voor
zoover die door de vreemden was geïmporteerd? Wat de wolweverij betreft, die in de
periode van 1555-1562 op den voorgrond heeft gestaan, school zij in deze drie factoren:
gebrek aan materiaal, hooge lasten aan het zegelen verbonden en gemis van afzetgebied.
Terwijl de zijde-industrie, waarop men zich later meer heeft toegelegd, strandde op de
tegenwerking, die zij in dezen van de zijde van Keulen moest ondervinden.
In de tweede plaats, omtrent welker economisch leven ik iets meedeelen kan, Frankenthai,
hadden de zaken uiteraard een heel ander aanzien. Uiteraard! Want dit stadje nam, zooals
ik toonde, niet het vreemdelingen-element in een bestaande orde van zaken op: het ontstond
eerst tengevolge der immigratie. Niet alleen botsing, ook aanpassing van oud en nieuw
was er dus van te voren reeds uitgesloten. Het door de vreemdelingen teweeggebrachte kon
er zich ontwikkelen geheel zooals het wilde. Welnu, het economische leven der Frankenthaler
kolonie heeft zich bij die ontwikkeling nauw aangesloten aan den gang van het geheele
stedelijke leven ervan. Het is vrij snel tot een flinke hoogte gestegen. En als tijdens de
regeering van Johann Casimir, in de jaren tachtig der 16e eeuw, de stichting van diens vader
een plaats van beteekenis is geworden in de Paltzische wereld, bezit zij ook een bedrijfsleven
dat er wezen mag. Vooral op drie gebieden: op dat van de goudsmederij en op dat van de
wol- en tapijtweverij.
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Voor dit laatste bedrijf waren uiteraard twee soorten van menschen noodig. De wevers,
die de grondstof konden vervaardigen. En de kunstenaars, die de voorstelling hadden te
maken, waarmee het gobelin de wereld in zou gaan. Zoo is het niet te verwonderen dat èn
hier te FrankenthaI èn te Frankfort, waar ook tapijtweverij voorkwam, een vrij groote
artistenbent was te vinden. Ziehier een paar namen van mannen, die daartoe hebben behoord. In Frankenthai: de grootste, Gillis van Coninxloo, broer van den Adriaen van
Coninxloo, die er van Brussel uit de lakenweverij en -ververij invoerde, zijn leerling

DE ONTMOETING VAN JAC OB EN EZAU, WANDTAPIJT DOOR GILLIS VAN CONINXLOO.

Pieter Schoubroek, schilder van een Bergrede en van een Redding van Aeneas' vader uit
het brandende Troje (1605). Voorts Joos van Liere, later predikant geworden; Gelein van
Mullem, behalve schilder ook herbergier; Johannes de Witte, die als portrettist opgang
maakte, enz. En in Frankfort kunstenaars als: Hendrik Steenwijk, die met voorliefde door
fakkels verlichte paleis- en kerkintérieurs op het doek bracht; de verschillende Mechelaars Valkenborch: Martin de vader, die landschappen, portretten en historiestukken gaf,
Martin zijn zoon en Lukas zijn broer, die zich op de miniatuurkunst toelegde; de onderscheiden leden der Luiksche familie de Bry en als Josse van Winge, een in 1603-te Frankfort
gestorven Brusselaar, die tot 1585 het ambt van hofschilder van Alexander van Parma
vervulde.
Omtrent hetgeen Hanau in economisch opzicht opgeleverd heeft vloeien de bronnen zóó
Gedenkboek A: N. V.
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INKTKOKER MET AFBEELDINGEN VAN KERKELIJKE PLECHTIGHEDEN UIT HET LEVEN DER HOLLANDSCHE
GEMEENTE TE HANAUj IN 1677 GEMAAKT DOOR DE FAYENCEFABRIEK DAAR
TER STEDEj VOORKANT (26 C.M. BREED, 12 C.M. HOOG).

uitermate schaars, dat ik er bijna niets van meedeelen kan. Eigenlijk slechts één op ûchzelf
staand feit. Dat twee, in Frankfort am Main gevestigde Nederlanders, Jacob van der Walle
en zijn zwager Daniël Behaghel, er in 1661 een aardewerk-fabriek oprichtten, waarschijnlijk
de oudste, die in Duitschland heeft bestaan. Maar niet de eerste de beste. Zooals uit den
hierbij afgebeelden inktkoker met zeer belangwekkende geschiedkundige voorstellingen, dien
zij in 1677 voor de Nederlandsche gemeente van haar vaderstad gemaakt heeft, duidelijk blijkt.
Naast deze 16e-eeuwsche nederzettingen in Duitschland heb ik er ook nog uit de 17e en uit
de 19/2oe eeuw te vermelden.
In Mannheim is die 17e-eeuwsche te vinden geweest.
Tot op zekere hoogte hebben de vreemdelingen, evenals zij het ten aanzien van Frankenthai
en Hanau deden, ûch daar niet slechts in een reeds bestaande stad gevestigd, maar hun
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herberg zelf in 't leven geroepen. Weliswaar legden zij in r606 en vervolgens de fundamenten
hunner huizen niet op tot dusver onbewoond gebied. Maar het kleine Friedrichsburg,
waaraan hun zwerm zich toen vastzette, werd eer zij er plaats kregen, zoo goed als geheel
ontruimd. En wat de inrichting van het stedelijke leven betreft, zijn Mannheim en dat
Friedrichsburg feitelijk toch ook altijd twee afzonderlijke grootheden gebleven. Van zelfs
duidelijk onderscheiden karakter: Mannheims stedelijke keur van r607 ""heeft, door het
stedelijk bestuurscollege niet uit vertegenwoordigers der verschillende stedelijke corporaties,
maar uit vertrouwensmannen van de geheele burgerij samen te stellen, onder de steden
van die omgeving een stempel gedragen, zooals geen enkele andere deed.
Slechts voor een klein deel zijn deze ingekomenen Nederduitschers geweest: Met Walen
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
en Franschen samen maakte de kolonie nog in r664 de meerderheid van de bevolking der
stad uit; eerst na een pestepidemie in r667 kwam de voorrang aan het inheemsche element.
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Maar het part daarvan, dat onze taal sprak - in hoofdzaak Zeeuwen - was niet groot.
Een ledenlijst van de Hollandsche gemeente, die in 1677 werd opgesteld, vermeldt 41
gezinnen en I I opûchzelf staande weduwen. Met 13 geûnnen, die zich destijds bij een der
andere kerken van de stad hadden gevoegd, dus toch in geen geval meer dan een kleine
300 personen.
Echter was het een welvarende groep! Dank zij een levendigen en onbelemmerden handel
langs den Rijn, voornamelijk met het vaderland. Dank zij niet minder een uitgebreiden
wijnbouw en een ijverig beoefende lakenwevenJ.
Gedurende den 30-jarigen oorlog heeft
deze vestiging, door het verwoest worden
van haar woonplaats, moeilijke dagen
beleefd. Ware zij na 1648 niet versterkt met een groep Hollandsch-Portugeesche Joden, wie weet .of ze dien
verschrikkingstijd wel ooit weer te boven
waren gekomen. T enniinste: toen zich
in 1688 die verwoesting van haar stad
herhaalde en zulk een infusie achterwege
bleef, was dat haar dood. Sedert het
genoemde jaar hield zij op te bestaan.
Tenslotte de I9!20-eeuwsche kolonie,
waarvan ik sprak. Ontstaan omstreeks
1890, in verband met den wondersnellen
opbloei der Duitsche nijverheid in die
jaren, die steeds meer arbeidskrachten RECHTERZIJKANT VAN DEN INKTKOKER DER HOLLANDSCHE
GEMEENTE TE HANAU (17 C.M. BREED).
vroeg en steeds beter loon en betaalde.
Daarom dan ook daar te vinden geweest, waar die nijverheid te vinden was: in Rijn-Pruisen
en Westfalen. En heftig geschokt, haast weer geheel te niet gegaan nu die industrieele kracht
van onze Oosterburen een knak heeft gekregen.
In omvang was deze zoo veel jongere Nederduitsche kolonie ontzaglijk veel grooter dan haar
beschreven oudere zusters. Daar zij wel op een 180 duizend zielen moet worden geschat,
verdeeld over zeker een 35-tal steden en dorpen. Niettemin staat ze in beteekenis daar ver
bij achter. Omdat zij ongeveer in het geheel geen eigen plaats innam in het staats geheel,
waarin zij zich bevond. Geen stedestichtingen geeft zij te zien; geen afzonderlijke economische organisaties; geen eigen bedrijfstakken, bij haar gastheeren onbekend of tenminste
ongebruikelijk.
En toch: totaal het leven van haar omgeving meeleven deed ze niet. In kerkelijk opzicht
vertoont zij een eigen organisatie.
Zonder hulp uit het vaderland der emigranten, uit Nederland, zou dat allicht niet
mogelijk zijn geweest. Maar die kwam dan ook gereedelijk opdagen. Zelfs van drie kanten
achtereemolgens. Van de zijde der Gereformeerde Kerken, van die der Nederlandsch
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Hervormde Synode en van die der Zendingsgemeente van wijlen Ds. Mooy te Ermeloo.
Het werk der Gereformeerde Kerken, die in dezen voorop z;ijngegaan, is eigenlijkonopzettelij k begonnen. Met geheel. onregelmatige reizen. van Ds. Den Hengst, van Veenendaal, om
onder uitgeweken leden van zijn gemeente nog eens een Hollandsche preek te gaan houden.
En met de organisatie eener Hollandsche kerk te Homberg in r896, als gevolg van het
onderlingsamerrkomen, sedert r8g3, van een 40-tal emigranten uit Aalten en Varsseveld.
In dat laatstgenoemde jaar r896 brak echter een nieuw stadium aan. Dan wordt de actie
onder de uitgewekenen min of meer
systematisch ter hand genomen. En dat
met zulk een gunstig resultaat, dat Duisburg niet lang daarna een Nederlandsche
Vereeniging heeft, die met hulp der
Duitsche overheden een geregeld kerkelijk leven kan leiden. En dat vele, op den
duur zelfs meer dan een dozijn andere
plaatsen, dezen eersteling in dit opzicht
volgen. Al waren de meeste daarvan dan
ook niet zoo gelukkig, om, als hij, daartoe
een eigen voorganger te bezitten.
In 1900 ontstond daarnaast de actie
van de zijde der Nederlandsche Hervormde Kerk met de benoeming door
de Synode van dat jaar van een
"Comité voor de godsdienstige en zedelijke belangen van de Nederlandsche
LINKERZIJKANT VAN DEN INKTKOKER DER HOLLANDSCHE GEHervormde arbeiders in Duitschland",
MEENTE TE HANAU (I7 e.M. BREED).
van die der Gereformeerden onderscheiden, doordat dezen kerkorganisatie beoogden en de Hervormden in 1904 juist
besloten daar niet op aan te sturen, maar voor het overige zich niet veel minder sterk ontwikkelend, terwijl de genoemde Zending van Ds. Mooy de belangen onzer stamverwanten dan
ook nog verzorgde te Mühlheim aid Ruhr, te Ruhrort en te Essen.
Totdat de oorlog kwam. Als gezegd: die heeft het werk veel schade toegebracht. Echter
te gronde gegaan is het met dat al niet, al werd ook soms tot zelfs het recht om bijeen te
komen aan de vreemdelingen door de militaire overheid betwist. Of het zoo blijven zal, nu het
genabuurde Rijk economisch ineenzinkt? Veeleer laat het zich aanzien dat deze nederzettingengroep, door het wegtrekken van hen die er toe behoord hebben, totaal verdwijnen zal.
Van Roomsch-Katholieke zijde werd onder onze Hollanders aan den Rijn gewerkt sedert
I Oct. 1904. Eerst te Mülheim-Styrum. Daarna ook te Sterkrade, Duisburg en Oberhausen;
sinds in Dec. 1907 flinke organisatie in het werk gebracht werd, gaandeweg zelfs in een
23 plaatsen.
Gedurende vele jaren trokken acht missionarissen er elken Zaterdag voor vier dagen op uit,
om daar zielzorg te gaan verrichten. Terwijl de betrokken stamgenoot en elkaar ook onderling
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steunden, door zich aaneen te sluiten tot een aantal St. Jozefsvereenigingen. Hun maatschappelijke belangen werden bovendien behartigd door een vereeniging "Nederland", evenwijdig
aan een Comité "Vaderland", dat hetzelfde doel beoogde in betrekking tot de Protestanten.
Een eigen weekblad voor de Roomsch-Katholieke Nederlanders in Duitschland, als vroeger
uitgegeven werd, schijnt tegenwoordig niet meer te bestaan.
§ 2. ZWEDEN EN RUSLAND.
Tusschen Zweden en onzen stam hebben altijd heel veel verbindingen bestaan; vooral verbindingen van financieelen en economischen aard. Tot het ontstaan van bepaalde Nederduitsche kolonies daar te lande hebben die echter maar weinig geleid. Ik ken alleen Göteborg,
stichting van zekeren Amsterdamschen koopman Abr. Cabeliau, die zich als hervormer der
Zweedsche financiën naam heeft gemaakt. En van den bekenden Zweedschen gezant hier
te lande, Jac. van Dijck. Voor juist 300 jaren. Zoowel door haar bewoners als door haar
bouworde en door de inrichting van haar,,'Stedelijk bestuur een werkelijk merkwaardige
voorpost van het Dietsche leven daar in het Noorden. Maar vanzelf toch slechts tot
een ondergeschikte rol in de wereld geroepe~. Waarom ik dan ook moge volstaan met de
eenvoudige vermelding ervan.
.
Dat onze Nederduitsche stam ook in Rusland nederzettingen heeft gehad kan niet bevreemden. De periode der regeering van Peter de Groote lokte evengoed Hollanders naar Moscovië
als zij Russen naar Holland zond. De aanbouw der Russische marine, allerlei industriëele
belangen van het opkomende rijk en menige waterbouwkundige onderneming, die er ter
hand werd genomen, trokken honderden naar zich toe; "van hoofdofficieren en ingenieurs
tot grondwerkers en ambachtslieden" (Blok). Toch zijn niet toen alleen Hollandsche kolonies in het Oosten van Europa op te merken geweest. Zij waren er al vrij wat eerder. Gevolg
van den levendigen handel tusschen daar en hier, ontstonden zij reeds ongeveer een eeuw
te voren.
Zooals bekend is haakte die Hollandsch-Russische handel zich vooral aan Moskou en
Archangel en later ook aan Petersburg vast. Welnu, daar vinden wij dan ook in de eerste
plaats de Nederduitsche groepen, waarvan ik - met terzijdelating van enkele andere,
minder belangrijke, als Riga en Nisjni Novogorod - iets vertellen ga. Iets! want mijn
bronnen zijn zeer eenzijdig, daar zij alleen van kerkelijke aangelegenheden spreken.
Voorop sta daarbij wat Moskou betreft. Want de "koopliedenkerk", die daar bestaan heeft,
is de oudste geweest, die zich in het rijk van den Czaar kon organiseeren. "Reeds r629 wordt
er melding van gemaakt. Later heeft ze een aanmerkelijken omvang bereikt, naar het schijnt.
Want toen had zij twee, en een tijdlang zelfs vier predikanten. Terwijl zij zich op den duur
ook de weelde van een steen en kerkgebouw kon gaan veroorloven, zij het dat zij dat niet
alleen heeft betaald, maar er krachtigen geldelijken steun voor ontving van Nic. Witsen,
den bekenden Amsterdamschen burgemeester. Deze bloei en de verkwijning der gemeente
lagen echter dicht bij elkaar. Als de stichter van het nieuwe Rusland in het begin der r8e
eeuw den handel daarvan door forsche maatregelen poogt te concentreeren in de naar hem
genoemde havenstad aan de Newa, worden onze stamverwanten eenvoudig gedwongen hun
woonplaats daarheen te verleggen.
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Vele van de kooplui, die te Moskou woonden, hielden daar niet het heele jaar verblijf.
Des zomers, tegen Augustus, plachten zij naar Archangel te reizen om op de jaarmarkt te
dier stede de vracht der dan binnen komende vaderlandsche schepen te verhandelen. Zoo
ontstaat in 1660 naast die Moskousche kerk een tweede gemeente daar te Archangel: het
lidmatenregister ervan, deels koopmansjournaal deels kerkeboek, hebben wij .nog over.
Een echte "seizoenkerk"! En daarom dan ook zóó bediend, dat haar predikant de rest van
het jaar, althans tot in 1689, beurtelings teColmogrod, te Wologda - waar in 1675 ook
zeker een twintig Hollandsche kooplui zaten - en te Jeraslav werkte. Terwijl zij haar finantieele basis vond in een havengeld van 5 Rnebel, te haren behoeve door e1ken koopvaarder
onder N ederlandsche vlag, die Archange1 aandeed, te betalen.
Petersburg tenslotte! Vanzelf komt de gemeente daar ter stede eerst sinds het begin van
1700 voor. Aanvankelijk moet de kolonie, waarvan zij de ruggesteun was, maar klein zijn
geweest. Want toen hadden de Lutherschen en de Gereformeerden in haar midden niet
slechts een gemeenschappelijk kerkgebouw, maar eveneens zelfs een gemeenschappelijken
Lutherschen predikant. Heeft deze laatste abnormale toestand tot 1717 geduurd, aan
eerstgenoemden ongewonen staat van zaken werd in 1730 een einde gemaakt: sinds dien
had elk der genoemde groepen haar eigen voorganger zoowel als haar eigen onderdak.
Van deze kerken zijn de twee eerstgenoemde allang ter ziele! Als dee1en van den Nederduitschen stam zijn zij zelfs al in het einde der 18e eeuw bezweken: evenals het 't geval is
geweest met de veel minder beteekenende nederzetting te Riga, Hoogduitsch geworden!
Was die te Moskou trouwens niet altoos een mengsel van verschillende nationaliteiten
geweest? Te Petersburg alleen liep het anders. Een bijzonder rijk bloeiende loot van onzen
stam is de kolonie daar ter stede weliswaar nooit geweest. Altoos in gevaar door eenigen
anderen volksaard bedolven te worden. Voortdurend (1744, 1758, 1774, 1793, 1875) maatregelen nemend om bij haar godsdienstoefeningen het Hollandsch te laten afwisselen met
hetzij Fransch, hetzij Duitsch. En zoo goed als onafgebroken voor haar kinderen zelfs niet
eens de hand aan het onderwijs in de moedertaal houdend. Maar haar Nederduitsch karakter
geheel verliezen deed zij toch ook weer niet. Als in 1770, bij de vervulling eener predikantsvacature die al in 1749 begon, de omvang der gemeente sedert 1743 van een kleine tweehonderd tot twee en twintig lidmaten blijkt teruggeloopen 1), is zulks het gevolg daarvan
dat het verhoogduitschingsproces, dat vóór dien gaande was, omstreeks dat jaar zóó krachtdadig is tegengestaan, dat het niet zuiver nationale element onder de kerkleden er de voorkeur
aan gaf hetzij naar de Fransch-Duitsche, hetzij naar de Luthersche kerk uit te wijken. En
bleef diezelfde wensch om Hollandsch te blijven, kort voor Lenins revolutie de gemeente
wegvaagde, niet ook nog aanwezig? In 1902 en in 1906, toen ons Ministerie van Buitenlandsche Zaken tot tweemaal toe verzocht werd toch in te grijpen, omdat de kerk was
geworden "een augiasstal, waar brutale Nederlandsche renegaten de leer der anarchisten
toepassen en met behulp van rechtelooze Duitschers, als stemvee, de Nederlanders tyranniseeren, de kerk germaniseeren". Voor inwilliging was dit verzoek kwalijk vatbaar. Zeker,
1) Uit dit cijfer mogen geen conclusies getrokken voor den toenmaligen omvang der geheele kolonie.
Behalve deze kerkleden waren er tePetersburg ook nog een aantal Hollanders, die zich "aan geenerlei
kerk of godsdienst" hielden, maar "als het onkruit" opgroeiden.

200

PROF. DR. A. A. VAN SCHELVEN

de Petersburgsche gemeente was officieel een gezantschapskapel. En sedert I842 is onze
gezant met het patronaat over haar belast geweest. Maar tot inmenging in haar innerlijk
bestuur kreeg hij daarmee in geen enkel opzicht ook maar eenig recht. Slechts ter verdediging
harer positie tegenover de Russische regeering heeft hij de betrokken functie gekregen.
Hoe dit echter zij: het feit dat dit verzoek werd ingediend toont toch in allen gevalle dit
wel aan, dat een ferme Nederduitsche geest in de Petersburgsche kerk tot aan het einde
van haar bestaan toe nooit heeft ontbroken.
Van de zijde der Russische regeering hebben onze stamverwanten aan de Newa steeds een
vriendelijke bejegening ontvangen. De eerste dagen hunner nederzetting, toen Peter de
Groote meermalen in hun midden als Doopgetuige optrad, hebben in dit opzicht profetische
beteekenis gehad. Zonder een relaas van botsingen kan ik deze paragraaf sluiten.
§ 3. ARGENTINIË.
In I890 leidde de politiek 'v'an president Celman de Argentijnsche Republiek naar een
staatsbankroet en naar een revolutie, die dezen falsaris verjaagde. Een episode van ellende
in een ontwikkeling, die over het algemeen een heel ander karakter droeg. Sedert I88o,
toen de krachtige generaal Roca president was geworden, ging het land voortdurend in
welvaart vooruit. Dat het daardoor ook steeds meer een trekpleister voor emigranten werd,
behoeft nauwelijks gezegd. Van overal stroomden zij toe. Daaronder ook uit de woonplaatsen
van onzen Dietschen stam. Uit Noord-Amerika, zoowel als uit de Nederlanden, met name
uit de provincies Zeeland en Groningen. Zoo heb ik ook op nederzettingen daar de aandacht
te vestigen. Nog te meer omdat na den Zuid-Afrikaanschen oorlog een aantal Boeren, die
zich bij den vrede van I902 niet onderwerpen wilden, mee een onderkomen in het ZuidAmerikaansche korenland vonden.
Door de geheele republiek verspreid wonen er onze stamverwanten, wier totaal in I9I5 op
+ 4 à 5 duizend zielen werd geschat. In San Cajetano, T andil, kul, Conientes, Ombu,
Juares, Pehuelches etc. Maar kolonies, dien naam waard, vinden wij toch uitsluitend in
Buenos Aires, de hoofdstad, met haar millioen inwoners de grootste stad van geheel ZuidAmerika, Rosario d:e Santa Fé, Tres Arroyos en het door de genoemde Transvaalsche
Boeren bewoonde Chubut. Om maar te zwijgen van eenige kleine groepen polderjongens
uit Sliedrecht, Giesendam en Hardinxveld, die voor havenaanleg en andere waterbouwkundige werken slechts tijdelijk in den vreemde komen wonen.
Eigenaardiger wijze zijn in deze immigratie twee duidelijk onderscheiden, aanvankelijk
zelfs heel los van elkaar staande elementen op te merken. Het eerste bestaande uit bankiers,
kooplui, ingenieurs en aannemers. Het laatste uit vaklieden en arbeiders, uit menschen van
veel eenvoudiger klasse. En - voor zoo ver de bewoners van Chubut -betreft - uit landbouwers, schapenfokkers en wolhandelaars.
Op de eerste van deze twee groepen lettend komen wij vooral met de economische zijde
dezer Argentijnsche nederzettingen in aanraking. Aan haar vernuft en bekwaamheid heeft
de republiek immers de meeste van haar reusachtige koopvaardij- en oorlogshavens te danken.
Zooals het ook de aanleg der emplacementen te La Plata bij Buenos Aires geweest is, die in
I 884 de eerste immigranten, de voorloop ers der beweging naar deze streken, heeft doen komen.
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Belangstelling voor de sociaal eenvoudigeren onder de Nederlanders in Argentinië doet
ons meer hun kerkelijk leven zien. Reeds in het begin der jaren negentig openbaarde zich
in hun midden - wel niet buiten verband met de demoraliseerende crisis, die het jaar 1890
had gebracht - de wensch om met moederlandschen steun het geestelijk bezit, dat zij uit
het vaderland hadden meegebracht, in den vreemde te bewaren. Zelfs tot meer dan één
kerkgemeenschap ten onzent hebben zij zich toen met hun verz;oek om hulp gewend.
Voorzoover het de Nederlandsche Hervormde Kerk betreft hebben deze pogingen, naar het
schijnt, in het geheel geen succes gehad. Maar - zij het dan niet dadelijk - ten aanzien
van de Gereformeerde Kerken droeg hun requesteeren vrucht. Nadat Dr. J. van Lonkhuyzen
ter plaatse een onderzoek had ingesteld, werd in 1908 hun wensch vervuld. Evenals de
Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Noord-Amerikahet deed, benoemde men
deputaten om: hen van advies te dienen en voor hun belangen te collecteeren.
Sedert hebben zich toen de toestanden in Argentinië naar omstandigheden vrij voorspoedig
ontwikkeld. En nationaal èn godsdienstig stuit er de instandhouding der kolonies op vele
bezwaren. De hier en daar gestichte Nederlandsche scholen lijden veelal een kwijnend
bestaan: de verspaanschende invloeden zijn zeer moeilijk tegen te houden. Een Hollandsch
blad, zooalsvroeger "De Hollandsche Stem" en thans "Nederland",op de been te houden lijkt
ook niet goed doenlijk te zijn. De nationale zucht tot versnippering van de beschikbare
krachten werkt uiteraard ook niet gunstig. En dan: Rosario ligt 7, Tres Arroyos zelfs 16 uur
sporen van Buenos Aires; terwijl de Boerenkolonie in Chubut (Patagonië) - een rijk op
zichzelf, daar zij zich uitstrekt van den Atlantischen Oceaan tot aan de Cordilleras de los
Andes ! - van de hoofdstad uit slechts na vijf dagen kustvaart en dan nog twee maal vierentwintig uren reizens landwaarts in is te bereiken!
Niettemin: iets is er bereikt! Een paar uit Holland geroepen voorgangers - tegelijk
predikants- en onderwijzerswerk doende - hebben toch in allen gevalle eenigen samenhang
in de verschillende nederzettingen weten te brengen. En zelfs zijn - nadat zij een paar bij
bet kerkelijk leven der Gereformeerde Kerken in het vaderland niet passende eigenaardigheden, een superintendentschap en een specifiek Argentijnsche kerkorde, hadden afgelegd
- drie van hen, Buenos Aires, Rosario en Tres Arroyos, eenigen tijd geleden als classis
Buenos Aires van Nederlandsche Gereformeerde Kerken'in Argentinië, in het verband dier
vaderlandsche kerken opgenomen. Als buiten-classis van de kerken der Particuliere Synode
van Zuid-Holland (Zuidelijk Gedeelte).

§4. ZWITSERLAND EN FRANKRIJK.
Over de nederzettingen, die er voor en na in Zwitserland en Frankrijk hebben bestaan,
behoef ik maar weinig mee te deel en. Omdat de kolonies, die bijzondere aandacht verdienen,
die te Calais, Rouaen, St.Omaars, Roubaix en dergelijke, reeds in het hoofdstuk over
Fransch-Vlaanderen werden opgenomen en hetgeen dan nog rest - de groepen stamverwanten die te Genève, te Parijs en te Bordeuax hebbèn gewoond - maar weinig om het
lijf hebben gehad. Alle drie maar klein, van voorbijgaanden aard en voor het leven van hun
omgeving zoo goed als van geen beteekenis.
Te Genève was het een kring, die in Jan. 1572 om een "pasteur de la langue flamangue"
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vroeg, en toen hij die in den welsprekenden Thomas van Thielt had gekregen, terstond
in de kerk van St. Germain een Vlaamschen dienst organiseerde, energiek genoeg dus voor
den dag komend. Maar in Mei van datzelfde jaar alweer opgelost, "estant ceux de sa (van
Thielts) nation pour la plus part mortz ou absens". Trouwens ook slechts een kleine 30
leden, voor het meerendeel Zuid-Nederlanders, groot geweest.
Te Parijs! Eerst een groep van een 400-tal Vlamingen en Walen met elkaar. In het begin
van 1572. En dus zeker maar voor kort, gezien het feit dat den 24en Aug. van dat jaar de
Bartholomeüsnacht uitbrak. Daarna, in de 17e en 18e eeuw, de kring die zich in de Nederlandsche Ambassade-kapel verzamelde. In geen geval grooter. En slechts daarom niet
volkomen onbelangrijk, omdat zij geruimen tijd de eenige erkende Protestantsche groep in
het Roomsche Frankrijk was.
En tenslotte te Bordeaux? Tusschen 1675 en 1684 werden daar 25 Hollandsche gezinnen
ingeschreven! Terwijl een weerkeeren der kolonie, nadat de herroeping van het edict van
Nantes wat had uitgewoed, in de 18e eeuw, van nog minder beteekenis lijkt te zijn geweest.
Had men vroeger terwille van de inheemsche handelaars, om dezen het doen van zaken
met hun gasten mogelijk te maken, aan het Collège de Guyenne een Hollandschen cursus
ingesteld, in deze tweede periode heeft de magistraat dat klaarblijkelijk overbodig geacht.
§ 5. GROOT BRITTANNIË.
Schotland en de Nederlandsche gewesten hebben steeds nauwe betrekkingen onderhouden.
Niettemin is er van kolonies '!an Nederlanders daar te lande toch slechts in geringe mate
sprake geweest. Dat Edinburg een tijdlang een Hollandsch-sprekende kerk zou hebben
gehad, heb ik wel beweerd maar niet bewezen gevonden. En vast staat ten aanzien van
deze materie derhalve eigenlijk alleen dit: dat bij act of Parliament "a kirk and minister of
their own tt werden toegestaan aan de arbeiders van eenige Vlamingen, aan wie in 1587
voor -.rijf jaar het recht werd gegeven in Schotland fabrieken op te richten.
Heel anders is de toestand ten opzichte van Engeland geweest. Daar hebben zoowel in de
Middeleeuwen als in den Nieuwen Tijd Nederlandsche nederzettingen bestaan niet alleen,
maar ook zelfs een bijzonder belangrijke rol gespeeld.
Betrouwbare berichten vertellen ons dat reeds in de dagen van W illem den Veroveraar en
Henry I Engeland heel wat, vooral Vlaamsche lakenwerkers gastvrij heeft opgenomen.
Bepaalde nederzettingen van vreemden uit die streken heeft dat land echter niet gekend
vóór de regeering van koning Edward 111 (1327-1377).
Het was de welvaartspolitiek van dezen vorst, die ze deed ontstaan, zijn wensch tot verbetering van de lakenindustrie zijner onderdanen.
Een zijner voorgangers, Henry 111, had daar zijn best ook al voor gedaan. Was die nijverheid
tot in zijn dagen nog zeer achterlijk gebleven, omdat de beste wolsoort waarover het land
beschikte placht te worden uitgevoerd en men zich zelf met de slechtere behielp, waarvan
niet veel goeds te maken was: door in 1258 en 1271 den uitvoer van het ruwe en den invoer
van het bewerkte materiaal te verbieden, trachtte die te maken dat men vraag naar en aanbod
van een betere kwaliteit van het product verkreeg. Intusschen: 't bedrijf te verbeteren was
niet alleen een kwestie van grondstof, maar ook van de bewerking van deze en daarom van
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het kunnen beschikken over bekwame vaklieden. Vandaar dat Eduard dan pogingen gaat
doen om die van Vlaanderen uit ook inderdaad ter beschikking te krijgen. Welgeslaagde
pogingen! Want de Nederlandsche industriecentra doorleefden toen omstandigheden,
tengevolge waarvan heel veel handen bereid waren om hun diensten te verleenen, waar
men die ook verlangde. Vooral als, na een paar individueele concessies van de jaren 1331
en vervolgens, in 1337 van t s konings wege een generaal statuut het welkom toeroept aan
wie maar komen wilde, stroomen de immigranten toe. Vooral naar Londen, Bristol en
Norwich. De Engelsche wevers verontwaardigd en aan het protesteeren! Omdat die vreemdelingen geen lid van hun gilde behoefden te worden, maar - mits zij de gilde-contributie
betaalden - een eigen, onderlinge organisatie hebben mochten. Aan het protesteeren net
zoo lang tot zij in het begin der 15e eeuw hun zin kregen; tot onze voorouders - toen trouwens al lang verengelscht - verplicht werden hun afzonderlijkheid op te geven. Maar
hebben deze klagers daarmee niet uitsluitend hun groepsbelang voorgestaan? Engeland
als geheel heeft van dezen gang van zaken slechts winst gehad. Met hulp van zijn gasten
uit den vreemde heeft het Vlaanderen op den duur gedwongen tot niet minder dan een
volledig omzadelen op industrieel gebied, zoowel wat techniek als wat markten van afzet
betreft, en op de oude welvaartbronnen van dat land voor zichzelf beslag gelegd.
Veel concreter dan het beeld, dat wij ons van dezen Middeleeuwschen uittocht naar Engeland maken kunnen, is dat van een anderen, welks beschrijving ik thans moet gaan geven.
Volkomen begrijpelijk: deze laatste had eerst eeuwen later plaats, tengevolge der geloofsvervolging onder Karel V en Filips II.
Van 1544 af is men, vooral van Brabant, Vlaanderen en Zeeland uit, aan de overzijde der
Noordzee veiligheid gaan zoeken. Maar haar volle kracht ontwikkelde deze emigratie toch
eerst een 25 jaar later. In de dagen der landvoogdij van Alva. Toen liep het aantal uitwijkelingen in de tien- en tienduizenden. En toen werd dan ook een heele reeks van steden
in het Oosten van Engeland, zij het vreedzaam, door onze voorouders in bezit genomen.
Voor het meerendeel stichtten zij zoo doende niet zoo heel veel beteekenende kolonies.
Lynn telde in het jaar 1568, waarin zijn bestaan blijkt, maar 176 zielen. Coventry (I5701576) was maar een eendagsvlieg. Ipswich leefde aanmerkelijk langer: het wordt èn in
1571 èn in 1645 genoemd; maar in omvang heeft het Lynn niet overtroffen. Stamford,
waar de kolonie van 1561 tot 17II bestond, moet in het begin der 17e eeuw aan zielental
vrij sterk zijn geweest - de pestepidemie, die er in 1603 woedde, maakte er niet minder
dan 670 Hollandsch-sprekende slachtoffers - de rol, die het speelde was intusschen maar
klein. Thetford, slechts tusschen 1573 en 1584 voorkomend, is een krachtige helpster in
onzen vaderlandschen opstand geweest. Evenals de nederzettingen te Sandwich en Norwich, waarin de expeditie naar West-Vlaanderen uitgebroed is, die met de nederlaag van
Waterloo eindigde - evenals die twee voorname kolonies heeft het :.naar de mate zijner
krachten èn geld èn manschappen geleverd. Doch: die maat van zijn krachten is niet groot
geweest. De 30 geûnnen, die in 1576 in Halstead, IO mijlen van Colchester, opneming vonden,
gingen vier jaar later al weer naar dat Colchester, hun oorspronkelijke wijkplaats, terug;
en wat er later, tot in 1590, nog weer gevonden werd, beteekende ook niet veel. Maidstone, in Juli 1567 reeds tot stand gekomen, is eerst 1660 weer als Ho!landschenederzetting
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verdwenen: 50 à 60 families heeft het echter op zijn hoogst ~teld. Jarmuiden of Yarmouth,
welke kolonie in 1568 werd gesticht, nam aanvankelijk een vrij krachtige vlucht. Maar toen
de Zeeuwsche visschers, waaruit zij voornamelijk bestond, in 1574 hun bedrijf zagen
geknot door de bepaling, dat men slechts tien pinken houden mocht, en op ieder daarvan
bovendien nog drie Engelsche zeelui mee moest laten varen, zakte zij spoedig tot een "deen,
arm hoopken" ineen. En ware het niet geweest dat men - terwille van de Hollandsche
visschersvloot, die er gedurig af en aanliep - alles gedaan had wat mogelijk was om een
volledig verdwijnen der nederzetting hier ter stede te voorkomen, ze had haar leven nooit,
zooals zij nu gedaan heeft, tot
1680 gerekt. Juist als I?over,
dat ook van zijn aanvang in
1562af nooit een zeer omvangrijke kolonie geweest is - al
nam zij in 1571 in zoo'n vervallen stad met de 300 leden,
die zij telde, toch nog een
tamelijk groote plaats in! en dat niettemin ook tot ver
in de 17e eeuw, tot in 1645,
op de been werd gehouden
ter wille van de "passanten"
en het "schamel volck", dat
er zich telkens liet vinden.
Naast deze nederzettingen
van slechts geringe waarde
hebben onze vaderen er
DUTCH BAY HALL TE COLCHESTER.
toen echter ook andere van
veel grootere beteekenis gevestigd. Te Londen, Sandwich, Colchester, Norwich.
In tweeërlei opzicht valt van deze kolonies iets te vertellen. Economisch hebben zij beteekenis gehad. En - omdat een gemeente er steeds de kern van vormde en door de Engelsche
overheid ook als de officieele vertegenwoordiging ervan werd beschouwd - kerkelijk.
De beschrijving van wat zij kerkelijk beteekenden heeft daarbij voorop te gaan. Want niet
alleen hebben de kerkelijke toestanden hier te lande onze voorouders op pad doen gnn,
terwille van aangelegenheden van denzelfden aard heeft men hen in den vreemde ook op de
manier, waarop men dat deed, ontvangen. Duidelijk staat dat te lezen in het eerste officieele
stuk, waarin hun zekere voorrechten werden gegeven; in het prachtig gecalligrapheerde
stuk van 24 Juli 1550, waarbij Eduard VI aan Joh. à Lasco en de zijnen - een 500 à 600
personen - het recht gaf als een geheel vrije groep, als een volkomen onafhankelijke organisatie in Londen te leven. Christelijke barmhartigheid en zorg voor de veiligheid van zijn rijk
dreven hem daarbij ook wel. Maar bovenal toch de wensch om ter betere hervorming van de
kerk van Engeland, dan Hendrik VIn tot stand had weten te brengen, zijn onderdanen een
modelgemeente voor oogen te stellen.

~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~
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Zijn ideaal bereikt heeft hij intusschen maar zeer ten deele. Toen hij in 1553 stierf en door
zijn fel Roomsch-Katholieke zuster Maria werd opgevolgd, leek het er zelfs veel op, of het
met het wonen onzer voorouders in Engeland voorgoed uit zou wezen: de vervolging,
waaraan de gemeente toen bloot kwam te staan, dreef haar· opnieuw op zwerftocht om een
onderdak te vinden. Langs de kust van Denemarken! Langs de Oostzeesteden ! Tot ze er,
na veel wederwaardigheden en veel onaangename ervaringen van de zijde der Lutherschen,
die daar woonden, eindelijk te Emden in Oostfriesland een verkreeg.
Maar na Maria Tudor weer een Protestantsche vorstin: Elizabeth! Herstelde zich toen
de staat van zaken van 1550-53 niet? Wie nauwkeurig toekijkt, kan die vraag slechts ontkennend beantwoorden.
Zeker, pas zit de Maidenqueen op den troon, of
de Austin-Friars church,
in Jezus-tempel verdoopt,
die Eduard onzen Vlaamschen en Hollandschen
stamverwanten inderdaad
ter beschikking had gesteld, zag haar oude bezoekers weer terug, de
vluchtelingen waren weergekeerd. Maar de toestand
is toch in waarheid een
andere geworden. In deze
tweede periode van hun
verblijf in Engeland is het EDUARD VI GEEFT À LASCO HET RECHT TE LONDEN EEN NEDERDUITSCHE KERK
vooral hun economische
TE STICHTEN.
beteekenis geweest, die onze vaderen bij hun overzijdsche gastheeren welkom heeft
doen zijn. Een corpus corporatum politicum als tijdens Eduard mochten zij thans immers
niet meer vormen. En aan de onafhankelijkheid van hun kerkelijk leven kwam eveneens
een eind, daar zij zich de leiding van den Londenschen bisschop moesten getroosten.
Desniettegenstaande heeft deze groep emigranten sedert dien nog lang ook in kerkelijk
opzicht een belangrijkè plaats ingenomen. Weliswaar vervingen de kerken in het vaderland
de leer- en dienstboeken, die in haar midden ontstonden - een psalmbundel van haar ouderling Utenhove, de zgn. Londensche belijdenis, en de catechismus en kerkorde van à Lasco
- gaandeweg door geschriften die in de Palts en in de Fransche kerken ontstaan waren.
Toch: nu eens kleiner dan grooter van omvang - in 1568 telde zij niet minder dan 2000
personen - nu eens rustig zich ontwikkelend, dan door heftige twisten geschud of belemmerd door maatregelen der Engelsche autoriteiten, wist zij staande te blijven. Tot heden
toe. Langzamerhand maar een kleine kring meer onder de duizenden Nederlanders, die de
Engelsche hoofdstad bewoonden. Een groep bovendien ook, die van de overtuiging van haar
stichters gaandeweg heel ver afdwaalde: volkomen modern geworden, zoodat de Bijbel-
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geloovigen uit de nederzetting in 1891 naast haar een Ch~istelijke Vereeniging van Nederlanders oprichtten. Maar niettemin toch - met name ook door haar rijk archief - in het
leven van onzen stam nog altoos een merkwaardige verschijning.
In 1561 ontstond de kolonie te Sandwich, die tot in het begin der 18e eeuw is blijven bestaan. Aanvankelijk maar een 20 à 25 huisgezinnen groot; daar elk huisgezin - ouders,
kinderen en inwonende knechts! - een 10 à 12 personen groot mocht zijn, een 250 zielen.
Maar weldra veel grooter, zelfs een vierde of een derde der bevolking! Werd het daardoor
toen zOó overvol in de stad, dat het noodzakelijk bleek een stukje dezer kolonie naar Colchester
over te planten, Sandwich bleef niettemin een krachtige nederzetting. Niet alleen in de
eerste periode van haar bestaan, vóór in 1578 een groot deel van haar leden naar hun vaderland terugkeerde: ijverig voorstandster van verband tusschen de verschillende Hollandsche
vluchtelingen-kerken als zij toen was. Maar ook later. Ook in 1635 - zelfde jaar, waarin
zij uit Fransch Vlaanderen, uit Calais en omstreken, om een daar dreigenden oorlog,
nieuwen toevloed ontving - toen aartsbisschop Laud met den eisch voor den dag kwam,
dat zij de kerkorde eri liturgie der Engelsche kerk zou overnemen.
Eenigermate parallel ontwikkelden zich de dingen te Colchester, dat - als gezegd - weer
een filiaal-kolonie van Sandwich is geweest. Slechts groeiden ze hier niet zoo vlug. Niettegenstaande dat Sandwich zelfs tot tweemaal toe een deel van zijn bevolking aan deze
dochter-nederzetting afstond, eerst midden 1562 (als eindresultaat van besprekingen, die
al in den zomer van 1561 zijn begonnen) en daarna opnieuw in 1569, waren er in 1571 toch
nog niet meer dan 177 immigranten, die onze moedertaal spraken, bijeen. Maar sedert is
het aantal toch gaandeweg tot een 2500, 3°00 gestegen. Een kerkorganisatie is onder deze
uitheemsche bewoners der stad eerst in 1565 ontstaan •. Maar toen heeft ze ook een taai
leven getoond. Tot in 1728 toe vallen haar sporen op te merken.
Toch heeft de kerk te Norwich het in dit opzicht nog gewonnen. Die bezweek een eeuw
later eerst. Want dat er daar ter stede zelfs nog voor kort een Hollandsche dienst werd
gehouden, bewijst in geenen deele dat ze zelfs nog tot in de 20e eeuw stand heeft gehouden!
Een paar Hollandsche zinnen, uitgesproken aan het begin of het einde van een overigens
geheel Engelsche preek, om zekere kerkelijke inkomsten niet verloren te laten gaan, wat zou
dat bewijzen!
Met dat al heeft deze kerk van dat 100 mijlen van Londen gelegen Norwich dan in duur toch
dichter bij de kerk van de hoofdstad gestaan dan eenige andere. Trouwens in dat opzicht
niet alleen. In grootte en in beteekenis niet minder. Van 5 Nov. 1565 dateert het koninklijke
patent, dat den vreemdelingen toegang verschafte in de stad: welnu, eer men zes jaar later
is, zijn er al 4000 emigranten uit deze streken, en vooral van uit Doornik en Ieperen,
die daar gebruik van hebben gemaakt! En als omstreeks 1566, 1568 de Londensche gemeente in heftige beroering verkeert en er is onder al de andere nederzettingen er maar één
genoeg van gewicht om daarin te mogen meepraten, om zich daarin te kunnen mengen,
dan is dat Norwich, dat er dan zelfs niet tegen opziet door middel eener deputatie
in Genève een advies te gaan halen.
Behalve kerkelijke zijn deze kolonies in Engeland ook economische grootheden geweest.
Norwich bijv., dat sedert den opstand van Kitt in 1549 nooit meer goed had willen tieren,
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werd door de emigratie onzer voorouders een stad, waar 't niet alleen "lievelic" en "vredelick om 't Woort te hooren" was, maar waar ook een goed stuk brood te verdienen viel.
Halstead, als het in het begin der jaren 80 - door den eisch te stellen dat de Nederlanders
met hun zegels ook het door de Engelschen gemaakte laken zullen zegelen - de vreemdelingen weer tot vertrekken heeft genoopt, vliegt achteruit: terwijl het vroeger 160 à r80
stukken baai per week naar Londen versturen kon, levert het er nu 7 à 8 af in dien tijd! En
uit een brief van een groote halve eeuw later krijgen wij hetzelfde beeld: "De landbowerije
floreert te Maidstone. De wolle wevers hebben nu seer goede neeringe te Colchester .en sij
hebben werkluiden van doen. Die in stoffen werken vinden haer gaeyinge te Norwits of
ooc te Cantelberg so sij Frans verstaan". Trouwens meer dan een onzer nederzettingen
is gesticht, niet zoozeer omdat de vreemdelingen in de betrokken stad opneming verzochten,
als wel wijl de Engelsche magistraat die aanbood. Aanbood: juist om de aan hun zorgen
toevertrouwde plaats tot grootere welvaart te brengen. Zoo vooral in Norwich, maar in
Sandwich, Colchester en Ipswich toch eigenlijk even goed.
Omtrent de bedrijfsorganisatie, die onder de kolonisten in zwang is geweest, weten wij
maar weinig zekers. Ashley vermoedt, dat zij "a loose form of the gild system" of liever
nog "of the domestic type" der gilden hebben gekend. Maar methodisch afgetast is het
onderwerp nog nooit, voor zoover ik weet.
Anders staat het in betrekking tot de vraag met welke bedrijven zij zich hebben bezig
gehouden. Daarop is wel een beslist antwoord te geven. Uiteraard ga ik, wat eenlingen in
dit opzicht deden, stilzwijgend voorbij. Dat de Vlaamsche Dinghen van den Plasse den
Engelschen vrouwen het linnenstijven leerde, dat het hun mogelijk heeft gemaakt de prachtige kanten kragen te gaan dragen, die wij van Queen Bessies portretten kennen, en dat een
paar landgenooten van deze handige industriëele zich in 1567 het monopolie voor de fabricage van geglazuurde tegels en apothekers-vaatwerk wisten te verschaffen, kenschetst de
immigratie wel in algemeen cultureel opzicht, in zooverre het - met wat er meer
van dien aard te noemen zou zijn - toont, dat het beschavingspeil van Engeland
destijds aanmerkelijk lager was dan het Nederlandsche. Maar haar economisch
karakteriseeren doe ik toch slechts als ik groepsverschijnselen aanwijs. En dus vermeld,
dat de kolonies tuinderij en hopteelt, visscherij en boekdrukkerij beoefenden. En dan
weverij, vooral weverij. Wat voor soort? In Maidstone die van linnen goederen. In Sandwich
die van baai en saai. In Norwich en Halstead eveneens wolleweverij: 400 stuks laken per
week soms zelfs in eerstgenoemde stad, met name kamgarenachtige soorten of "worsted",
en na I 575 bombazijn. In Colchester ook al baai - eerst stukken van 54, van 60 en van 68,
later van 80 en van 100 el lengte, die - in de lakenhal gewaarmerkt met "Dyts Colcester
Crone Bay 1571" - voor het meerendeel naar Spanje werden verkocht. Maar niet minder:
linnen en "stamett", stamijn of stramien 1). Eindelijk te Mortlake in Suriey - een in 1622
door emigranten uit Fransch-Vlaanderen georganiseerd aanhangsel der nederzetting te
Londen - de tapijt-, de gobelinweverij. Op niet zoo kleine schaal! In 1641 contracteerden
zij voor leveranties aan den koning van Engeland. En in 1645 kregen zij een opdracht van
1) Eigenaardiger wijze gebruikten de Nederlanders daarbij nooit de "broad looms", den weefstoel met

horizontalen ketting, maar waren allen haute-lisseurs.
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Frederik Hendrik voor "een Camer Tapijt" van 640 el, dat hun voor twee jaar werk zou
verschaffen; terwijl zij er toen tegelijk nog een bij trachtten te krijgen van den kerkeraad
der gemeente te Londen. En wel voor 286 vierkante el voorstellingen uit de Handelingen
der Apostelen, "in 6 stucken van 5t ellen diep" en te zamen 52 el lang: "I) daer Paulus
predickt te Athenen, 2) daer Petrus den creupelen heelt, 3) daer men aen Paulus als God wil
offeren, 4) daer d'apostelen visschen, 5) daer Ananeas doot valt, en 6) Elimas blint gemaeckt".
Voor een navolging m.a.w. van de serie tapijten, die Pieter van Aelst te Brussel indertijd
voor paus Leo X geweven heeft, naar de cartons van Rafaël, die zich thans in het Victoria
and Albert-museum te Londen bevinden.
Het is van belang deze weverij eens dicht bij het patent van koningin Elizabeth te houden,
waarmee onzen voorouders vergund werd haar uit te oefenen. En tevens naar het bijzondere
harer techniek te vragen. Technisch gesproken heeft zi~ zich op de bewerking van de lichtere
en fijnere stofsoorten toegelegd. Stel nu daarnaast dat dat patent hun alleen het recht gaf
bedrijven uit te oefenen, die dusver in Engeland niet in zwang waren geweest. En dat het
volk gemaakt heeft dat dat ook werkelijk gebeurd is. Door krachtig verzet zoodra zij, als in
Norwich en Sandwich gebeurde, zich niet aan die bepaling hielden. Wat valt dan uit 't
hier meegedeelde te concludeeren? Dit: dat onze stamverwanten in de I6e eeuw in Engeland
de zng. "nieuwe draperie" hebben ingevoerd, zooals zij het in de I4e de oude hebben
gedaan.
In hoofdzaak is hetgeen aangaande Engeland vermeldenswaardig is nu geboden. Toch:
iets moet ik aan dit alles nog toevoegen. Niet slechts de I6e, ook de I7e eeuw heeft daar te
lande nederzettingen zien ontstaan. Wel geen bijzonder belangrijke. Maar er geheel van
te zwijgen zou ze toch ook geen recht doen wedervaren.
Of ik Pleymuyden, Plymouth, daar ook bij moet noemen, weet ik eigenlijk niet. Het was een
havenstad, waarvan onze Hollandsche scheepvaart en visscherij een druk gebruik placht
te maken, 50 à 60 schepen lagen er dikwijls des Zondags, met een bemanning van een twee
duizend koppen. Er over gedacht, met het oog op de godsdienstige en zedelijke belangen
dierzeelui daar ter plaatse een Hollandsche kerk te stichten, heeft men nu wel (1631).
Maar of die overwegingen ook metterdaad tot zulk een stichting, hebben geleid, is twijfelachtig. Ja ik vermoed zelfs, dat het niet het geval zal geweest zijn. Wel hebben echter nederzettingen, en in hun midden Hollandsche kerken, op Canvey Island, een eiland in de
Thames bij Southampton, te Hatfield-Chase-Axholme-Sandtoft, te Thorney Abbey en
rond een koninklijke kapel in het paleis St. James bestaan.
De meeste van deze - eigenlijk alle op de laatste na - mag ik wel in één adem noemen.
Hadden zij niet gelijkelijk hun ontstaan te danken aan groote waterbouwkundige en inpolde- '
ringswerken, die onze voorouders in de eerste helft der I7e eeuw in Engeland ondernamen?
Eerstgenoemde, waaronder in 1627 een Hollandsche kerk werd gesticht, en die nog altijd
sporen van haar afkomst schijnt te vertoonen, ontstond in I622, toen Sir Henry Appleton
en andere grondbezitters op dat telkens overstroomde eiland een contract om hun goederen
in te dijken afsloten met zekeren Johannes Croppenburgh. En de volgende zijn tot stand
gekomen in verband met de grootscheepsche ondernemingen, die de ingenieur Cornelius
Vermuyden, een Zeeuw, heeft uitgevoerd, toen hij in 1626 en vervolgens en in I633 en
Gedenkboek A. N. V.
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vervolgens honderd duizenden acres moeras in de Great Fennes en in Yorkshire tot bruikbaren grond maakte; de meest drastische tegenmaatregelen der bezitters in die streken
.
(het doorsteken der dijken, het vernielen der sluizen) ten spijt!
Tenslotte de kring, die zich groepeerde om de Royal Chapel van St. James! Vrucht en
symbool tegelijk van het tijdperk, waarin zij voorkomt: de William-and-Mary periode.
Vrucht ervan: immers gesticht opdat onze groote Oranje, toen hij in I689 koning van Engeland was geworden, een Hollandschen kerkdienst zou hebben. En symbool tevens,inzoover
deze groep maar los in elkaar heeft gezeten. Zooals vanzelf spreekt bracht de politieke gang
van zaken dier dagen heel wat Hollanders naar Engeland over. Hetzij dat zij er op eigen
initiatief zijn heengegaan, hetzij dat zij door den vorst werden ontboden. Dientengevolge
drong het Hollandsche element wel in allerlei kringen en verhoudingen binnen: maar nooit
zóó dat het ergens een afzonderlijk georganiseerde kolonie heeft opgeleverd. Waarom ik er
dan verder ook maar niets meer van vertel. En liever mijn taak voor nu geheel ten einde
gebracht wil houden.

ZEGEL DER HOLLANDSCHE KERK TE
LONDEN.

ZEGEL DER NEDERDUITSCHE
VLUCHTELINGENKERK
TE WEZEL.
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vaert ende handel in Levanten is soo groot ende treffelijck, dat sij den
Oostindische passeert, uutgeseyt dat d'Oostindische handel den coninck van
..
. Spaengiën seer schadelijck is in de negotiën van sijn coninckrijcken ende in
sijn regieringe" • De bewering, die ons tegenwoordig wel buitensporig toe~ schijnt, was in den tijd toen zij gehouden werd, waarschijnlijk ook overdreven, omdat de opstellers het gewicht van den Levantschen handel aan de StatenGeneraal zoo groot mogelijk moesten doen schijnen. Maar zonder grond was zij toch
niet; ook de heeren Volckert Overlander, Jan Corver, Geurt Dircxen en Jacob Poppe
c.s., tegen wier in 1610 bij Hunne Hoogmogenden ingediend request de bedoelde
ongenoemde personen opkwamen, hadd~n gesproken van "een soo treffelijcke ende
den lande eerlijcke ende profitable negotie", en andere requestranten gewaagden van een
omzet van 12 ton gouds in het jaar. Overlander c.s. waren met deze vaart begonnen onder
de bescherming van de Fransche regeering, die een octrooi van den sultan van Turkije had
weten te verkrijgen, waarin den kooplieden uit "Vlaanderen of Nederland" werd toegestaan
onder de Fransche vlag in de havens van zijn rijk te verkeeren (15g8). De Engelschen hadden
de komst der Nederlanders liever niet gezien, maar daar zij ze niet hadden kunnen beletten,
trachtten zij althans een deel van de voordeelen te verkrijgen, die aan hunne bescherming
verbonden waren. De twist tusschen de Fransche en Engelsche gezanten leidde dan tot een
regeling, waarbij die uit Holland, Zeeland, Friesland en Gelderland van de goederen,
binnen het gebied van den Grooten Heer gebracht, aan de Engelschen; die uit de andere
Nederlandsche gewesten aan de Franschen consulaatrecht zouden betalen (lOOg); vermoedelijk hebben de Engelschen hierbij wel de meeste zijde gesponnen.
De voornaamste van de bedoelde havens was toen Aleppo of liever Alexandretta, de voorhaven van die handelsstad. Hierheen werden over land niet alleen de goederen uit Syrië
aangebracht, maar ook die uit Arabië en Perzië. De bezwaren, welk! de kooplieden er ontmoetten, waren niet gering en de onzen genoten van de vreemde consuls weinig steun.
Zij verheugden .zich dus, toen zich het uitzicht opende op de bescherming door een
consul van eigen natie. De eerste Nederlandsche consuls te Aleppo zijn geweest Cornelis
Pauwen Cornelis Witsen, beiden zoons van Amsterdamsche burgemeesters, die behoorden
tot familiën, welke destijds deel haddén aan den zich ontwikkelenden wereldhandel van onze
hoofdstad. Pauw (1613-1625) had daarom een goed oog op de beteekenis van de verschijning van een schip van de Oostindische compagnie in de Roode zee in 1617; wanneer de
Compagnie daar de goederen opkocht, moest de handel van Aleppo achteruitgaan. In 1618
heeft hij verlof gevraagd en verkregen om een reis naar Holland te doen, en later is hij maar
voor een korten tijd op zijn post teruggekeerd. Wits en (1625-1627) .gevoelde zich ook spoedig teleurgesteld, omdat hij waarnam, dat de kooplieden de verschuldigde rechten niet
stipt betaalden en de vrachtvaarders zeer vrijmoedig waren in het gebruik van vreemde
vlaggen. In de volgende jaren nam de eigen handel af, maar de vaart ten behoeve van
vreemde, met name Venetiaansche kooplieden, bleef van tamelijken omvang.
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De oprichting van een N ederlandsch consulaat te Aleppo was niet in de eerste plaats te danken geweest aan het initiatief van de kooplieden. Wie in de Levant bekend was, "",ist trouwens,
dat een consul weinig uitrichten kon, tenzij hij den steun had van een gezant bij de Porte,
en het plan was ook niet bij de Staten-Generaal opgekomen. Zij hadden hoogstens gebruik
gemaakt van de gelegenheid, dat bij de inneming van Sluis (1604) eenige honderden Turksche en Moorsche galeislaven in Nederlandsche handen gevallen waren, om door de toezending van deze lieden de regeerders te Constantinopel en Algiers gunstig te stemmen.
Maar toen een invloedrijk Turk, Khalil pasja, die over Barbarije gunstige inlichtingen van
de Nederlanders ontvangen had, hun een schriftelijk voorstel deed toekomen (I6IO) om
betrekkingen aan te knoop en, meenden zij daarop te moeten ingaan. De brief was niet zeer
duidelijk en ook bleek achterna, dat de pasja tot zijn stap de machtiging van den Sultan niet
had verkregen. Men mag het daarom wel aan de buitengewone bekwaamheid van den.
eersten gezan~, mr. Cornelis Haga, toeschrijven, dat deze - met de hulp van den pasja
en ondanks de tegenwerking van de Fransche en Venetiaansche gezanten - er in slaagde
voor de onzen gunstige capitulatiën te verwerven (1612). Sedert mochten de Nederlanders
in de Turksche havens onder eigen vlag verkeeren, een niet onvermengd voordeel, daar
de handel dikwijls moeite had om de kosten van het onderhoud van den gezant en de consuls
te dragen. De Staten hadden dit ook eigenlijk niet bedoeld; zij hadden voor hun volk het
recht willen vastgelegd zien om onder Fransche en Engelsche vlag te verkeeren, ook aan
Haga gelast om na de verrichting van zijn beperkte opdracht terug te keeren. Maar Khalil
pasja bracht den gezant onder het oog, dat zijn terugkeer alles op losse schroeven zou zetten,
zoodat hij besloot te blijven, en toen hij eenige jaren later over vertrekken dacht, achtten
de Staten zijn aanwezigheid in de Turksche hoofdstad gewenscht, opdat hij het sluiten van
een vrede tusschen Spanje en Turkije zou beletten (1619). Het Twaalfjarig Bestand naderde
zijn einde, in Duitschland was de oorlog al uitgebroken en het was voor de Republiek
van belang, het huis Oostenrijk moeilijkheden in den weg te leggen. Haga heeft daartoe
veel bijgedragen en overigens nog twintig jaren lang aan Hunne Hoogmogenden inlichtingen
van groote waarde doen toekomen.
Dit was niet geheel,'wat Khalil pasja beoogd had. Deze had een samengaan gewild van
Turkije, Algiers, Marokko en de Republiek tegen Spanje. Het tijdstip, waarop hij het voorstel deed, was niet goed gekozen, omdat wij juist met Spanje een bestand hadden aangegaan.
Maar in Algiers waren vele Nederlanders, die juist wegens dit bestand elders hun zeeschuimersvak moesten voortzetten en aan de Algerijnen het gebruik van razeilen leerden,
en ook in Marokko was een partij, die toenadering zocht tot de Republiek. Hunne Hoogmogen den hadden er dus toch wel ooren naar; zij hebben een aanslag beraamd op Mamora
aan de Marokkaansche kust (1614), een Marokkaansch gezantschap door een Nederlandsch
oorlogsschip naar Constantinopel doen brengen (1616) - in de geheele eeuw zou er geen
ander komen - en jaren lang getracht met de Algerijnen een bevredigende verhouding
te scheppen. In 1617 was een Hollander, Soliman reïs, alias de Veenboer, admiraal van de
Algerijnen, en deze was niet van nationaal gevoel ontbloot; doch over en weer heerscht~
een gegrond wantrouwen. Wanneer de Nederlanders een beter toonbaar bondgenoot
wisten te vinden om den oorlog tegen Spanje mee te hervatten, zouden zij de zeeroovers
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laten schieten; aldus gebeurde, toen Richelieu openlijk hun zijde koos. Wel is er nog aan
gedacht om op de Afrikaansche kust aan den inham, waaraan tegenwoordig Philippeville
ligt, een Nederlandsch fort te stichten, ter bescherming van de schepen, die daar zouden
ankeren, maar dit plan kwam niet tot uitvoering. Het bewijst intusschen, met het reeds
genoemde van Mamora, dat men hier te lande imperialistisch genoeg dacht om een Gibraltar
te scheppen, maar dat slechts de macht ontbrak. Men had zelfs geen oorlogsschepen beschikbaar ter bescherming van de koopvaarders; daarom was reeds in I603 voorgeschreven,
dat deze een zeker aantal manschappen en kanonnen moesten voeren, en tot handhaving
van dit later verscherpt plakkaat is in I625 een college van Directeuren van den Levantschen
handel en de navigatie in de Middellandsche zee opgericht te Amsterdam, dat tot
in de negentiende eeuw bestaan heeft. Het werd gevormd uit kooplieden, die op
de genoemde streken handelden, en kwam, zoo noodig, bij de regeering voor allerlei
handelsbelangen op.
Jaren lang was de vaart in de Levant belangrijker dan de handel. In dienst van de Venetianen
stonden onze zeelieden zelfs in den langdurigen oorlog, die eindigde met het verlies van
Kandia,ookNederlandsche officieren en ingenieurs, als de Hagenaar Franciscus de Weert,
die er den dood vond; Gillis de Haes, wiens roem den naijver der Venetianen opwekte;
Johan Gottard, die zich onderscheidde in den slag bij Cerigo (I65I). Vondel bezong tweemaal nederlagen van de Turken tegen de Venetianen (I649, I656), waartoe de onzen
hadden bijgedr1tgen. Intusschen heette de Republiek onzijdig te zijn; het denkbeeld om,
met Engëfand, de Venetianen op Kandia met troepen bij te staan, is wel in overweging
genomen (I668), doch afgewezen, omdat Amsterdam met het oog op den handel en de
zeevaart in de Levant de Turken niet te eenen maal tot vijanden wilde maken. Het had
hiervoor goede reden. ~chreven de Directeuren in I645, dat in eenige jaren uit ons land
niet op de Levant gevaren was en dat wij daar geen handel meer hadden, in I650 achtten
zij, dat wegens de oorlogen, waarin Venetië, Frankrijk en Engeland gewikkeld waren, en
het herstel van den vrede in Duitschland, een hervatting van den handel goede uitzichten
bood, en in I653 woonden verschillende kooplieden van onze natie te Smirna, dat voortaan
de belangrijkste door de Nederlanders bezochte "schaal" zou zijn. De regeering moest
met deze veranderde omstandigheid rekening houden.
Na Haga's vertrek hadden verschillende landgenooten, die zich toevallig in het Oosten
bevonden, zijn post waargenomen, o.a. Levinus Warnerus, die zich verdiensten verworven
had voor de Oostersche taalwetenschap, naast den Leidschen professor Golius en een
broeder van dezen, een ordesgeestelijke in Syrië, die er de Imitatio in het Arabisch heet
te hebben vertaald - maar ons aanzien eischte de uitzending van een gezant uit het vaderland. Aldus werd in I665 in beginsel besloten. Mr. Joris Croock, vroeger secretaris van de
ambassade in Engeland, vertrok - na voorbereid te zijn door prof. GooI en Hendrik Schuyt,
die jaren lang te Constantinopel handel gedreven had - in I666 met Jacob van Dam,
vroeger secretaris van de Directeuren, die bestemd was voor het consulaat te Smirna. Ongelukkig kwam Croock met de zijnen bij een aardbeving te Ragusa om het leven. Van Dam
keerde eerst naar het vaderland terug, maar bevond zich in I668 toch in de Levant, waar
hij twintig jaren gebleven is en een groot aandeel gehad heeft in de opstelling van de regle-
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GEZICHT OP SMIRNA (NOORDELIJK GEDEELTE) DOOR C. BRUIN. HET CIJFER 7 WIJST DE
WONING VAN DEN HOLLANDSCHEN GEZANT AAN, WAARVÓÓR ONZE DRIEKLEUR IS GEPLANT.

menten, waardoor het verkeer der Nederlanders in het Oosten tot aan den Franschen tijd
is beheerscht.
Het glansrijkste tijdperk in de geschiedenis van de Nederlanders in de Levant is dat geweest,
waarin het gezantschap werd waargenomen door Justinus Colyer (1~68-1684) en zijn
zoon Jacobus (1684-1725), het consulaat te Smirna door Van Dam (1668-1688) en
Daniël Jan de Hochepied (1688-1723), schoonzoon en zwager van de Colyers. Te Smirna
telde men destijds een dertien of veertiental Nederlandsche handelshuizen, die in aanzien
door de Engelsche niet werden overtroffen. Onze kooplieden hadden, behalve hunne huizen
en pakhuizen in de stad, nog landhuizen in den omtrek, en hielden er ieder twee of drie
rijpaarden op na. De handel bestond in den invoer van lakens - waarmee het aandeel van
Leiden in de opkomst van deze schaal verklaard kan worden - en den uitvoer van garens
en Turksche weefsels. In verband hiermee moesten reizen naar het binnenland worden
ondernomen tot Angora, waar zich dus van tijd tot tijd Nederlandsche handelsagenten
ophielden. Omstreeks 1700 is er zelfs sprake geweest van de oprichting te Angora van een
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lakenfabriek door een Armeniër, die het vak te Leiden en Haarlem beoefend had, en een
landgenoot, maar de Directeuren werkten dit plan tegen, dat voor onze eigen nijverheid
even bedenkelijk was als de overbrenging van fabrieken naar Languedoc en het Venetiaansche, die ook al plaats had, een gevolg grootendeels van de belastingen hier te lande, die
door de oorlogen veroorzaakt waren. De handel bleef niettemin gedurende de gansche
achttiende eeuw van beteekenis; van 1731 tot 1750 kwamen jaarlijks gemiddeld tien schepen
uit de Levant in ons land aan, in de volgende twintig jaren zelfs gemiddeld vijftien; daarna
daalde dit getal iets, na den vierden Engelschen oorlog meer en in den revolutietijd kromp
het verkeer steeds meer in, totdat het in 1807 geheel werd afgebroken.
Reeds onder Van Damts voorganger had de kolonie te Smirnaeeneigenpredikantgekregen,
terwijl tevens voor de Roomsche landgenooten gezorgd was. Op den duur kon vermenging
met de Levantijnen niet uitblijven, waardoor het zuiver nationaal en Hervormd karakter
van de kolonie werd aangetast, maar in den tijd van De Hochepied moet zij nog bestaan
hebben uit geboren Nederlanders. Dey~]~~.~.~.~.~.!..~.g
Directeuren hebben
tijdlang gemeend onze
.. .J.~.~een
...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~
natie met Joden te kunnen versterken, doch de consul ondervond, hoeveel moeite aan de
bescherming va.ll deze lieden vast zat. Het spreekt vanzelf, dat de onzen bij verschillende
gelegenhecie>n blijk gegeven hebben van een verlangen naar geestelijke toenadering tot de
volkeren, te midden waarvan zij leefden. Haga had reeds aandeel gehad in de vertaling
van het Nieuwe Testament in het Nieuw-Grieksch en in de oprichting van de eerste drukpers te Constantinopel, Justinus Colyer bracht voor den voornaamsten drogman van de
Porte een bo>ek mede, dat de Grieksche confessie inhield, en de opvolger van dezen, die te
Padua in de medicijnen gestudeerd had, ontving een aantal geneeskundige werken. Voor de
Turken had Colyer kaarten en globes meegenomen in Turksche letteren, de vruchten van
de samenwerking tusschen GooI en Blaeu, die hun op hunne krijgstochten te pas zouden
komen~ In de volgende eeuw zou op last van den sultan een werk van Boerhaave in het
Arabisch worden vertaald. Intusschen bleven onze middelen voortdurend ontoereikend
om geregeld en stelselmatig Nederlandsche jongelieden op te leiden tot tolken van het
gezantschap, waardoor wij bij de groote mogendheden ten achter stonden. Wel deden som..,
mi ge landgenooten veel kennis van de Oostersche talen op, in dit tijdvak b.v. de Smirnasche
predikant Heyman, die in 1709 tot professor te Leiden werd aangesteld.
Het tijdvak van de Colyers is dat van den stadhouder-koning Willem lIl. De staatkundige
toestand van Europa stelde destijds andere eischen dan in de dagen van Haga; nu was het
zaak, de handen van den Duitschen keizer vrij te maken tegen Frankrijk. Ter bevordering
van deze politiek bracht Justinus Colyer in 1674 een bezoek aan den groot-vizier te Galatz,
waarvan hier melding gemaakt wordt, omdat hem toen bij hooge uitzondering is toegestaan
daarheen te varen over de Zwarte zee en den Donau. De Postillion, schipper Willem
Adriaense, is het eerste Nederlandsche schip geweest, dat deze wateren bevaren heeft,
en zou in bijna anderhalve eeuw door geen tweede gevolgd worden. Jacobus Colyer hielp
den vrede van Carlowitz in 1699 bemiddelen en zag zich daarvoor door den keizer tot
graaf verheven; ook De Hochepied stond te Weenen in hoog aanzien en werd in 1704
benoemd tot Hongaarsch baron. De familie Colyer, die van Schotsche afkomst was, en de
familie De Hochepied, die voorvaderen telde in de Rijnstreken, kregen dus hooge
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posities in de internationale, diplomatieke wereld - een dochter van De Hochepied huwde
den Franschen consul en werd daarvoor Roomsch - en mogelijk kwam dit de Republiek
ten goede, maar of dit ook het geval was met het nationale karakter van de kolonie, is een
vraag. De opvolger van Jacobus Colyer, Cornelis Calkoen, behoorde nog, evenals De
Hochepied, tot een familie, die van ouds aan den Levantschen handel had deelgenomen,
maar aan dezen gewenschten toestand kwam een einde, toen hij in 1744 elders in diplomatieken dienst overging. Zijn huis werd
.
iets later door de Directeuren aangekocht ,'-.. -.. -.-.-"....=~.:.....-,:;-=._-:;----:.;-C,-, -;;--- - - - - - ; - - - - - - - - - ,
en was voortaan de ambtswoning van
den Nederlandschen gezant.
In 1700 verscheen een grootendeels
door Nederlanders gebouwd en door
Nederlanders bestuurd oorlogsschip voor
Constantinopel en loste er al zijn kanonnen tot schrik van de paleisbewoners.
Het kwam uit Azow, maar werd door
geen tweede gevolgd, daar Peter de Groote
zijn krachten samentrok tegen de Oostzeelanden. Eerst onder Catharina de Groote
verrezen Russische nederzettingen aan de
oevers van de Zwarte Zee, en toen begonnen ook sommige Nederlanders de
beteekenis van Odessa te begrijpen. Een
Nederlandsch geneesheer, Van Woensel,
die van 1784 tot 1789 door Constantinopel en Klein-Azië naar de Krim reisde,
vond hier verschillende landgenooten in
Russischen dienst; de vaart door de
straten, die naar de Zwarte Zee geleidden, bleef echter ondanks de aangewende POORT VAN HET GEZANTSCHAPSGEBOUW TE CONSTANTINOPEL
moeite voor de onzen gesloten tot 1820.
Een paar jaren later zijn de eerste schepen onder Nederlandsche vlag te Odessa aangekomen.
In de havens 'rondom de Middellandsche zee werden onze schepen veel en gaarne gezien,
het minst natuurlijk in de Barbarijsche roofstaten. Vooral met Algiers was geen handel
te drijven. De Ruyter nam een dreigende houding tegen deze stad aan, doch op den duur
konden wij daar geen eskaders houden, zoodat de koopvaarders voor zichzelf moesten
zorgen, terwijl onze regeering door geschenken de Algerijnen van het ergste hoopte af te
houden; in de achttiende eeuw kwamen toch Nederlandsche oorlogsschepen geregeld in
de Middellandsche zee en in 1816 deed onze vloot mee aan het bombardement van Algiers.
Te Tunis was in de tweede helft van die genoemde eeuwen in 't begin van de negentiende
een Nederlandsche familie Nijssen gevestigd, die er het consulaat waarnam, en blijkbaar
verheugden de onzen zich er in de gunst van den bey, die in 1795 van de Staten-Generaal
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de uitzending verkreeg van een drietal officieren voor den aanleg van een haven en de
bevestiging van Goletta. Een hunner, J. E. Humbert, huwde een dochter van Nijssen en
bleef te Tunis, ook uit afkeer van den staatkundigen toestand in ons land, waarheen hij
eerst na 1813 terugkeerde. Na 1820 werd hij voor archeologische onderzoekingen naar
Egypte, Barbarije, Griekenland en Italië uitgezonden; hij wijdde zijn· aandacht vooral aan
Carthago en bracht het eerst vandaar Punische monumenten naar Europa over; later woonde
hij in Italië, waar Niebuhr hem raadpleegde. Met Tripoli hadden wij nog minder aanraking;
in de negentiende eeuw zou freule Tinne van hier uit naar het onbekende binnenland reizen,
waar zij den dood vond (1869).
In Egypte was het handelsverkeer voorheen buitengewoon moeilijk; de pogingen, door
enkele Nederlanders van Aleppo of Livorno uit ondernomen om zich daar te vestigen,
hadden daarom geen of geen duurzaam succes, en in den regel moest er onder vreemde
vlag en onder bescherming van vreemde consuls worden gevaren. In 1785 wees de consul
Vaslin de Directeuren op het gewicht van de overeenkomst tusschen Frankrijk en Egypte
over het vervoer van Indische waren via de Roode zee, Suez en Kaïro, maar de heeren
zagen de beteekenis er niet van in.
Sedert de onzen in de Perzische golf verschenen en nog meer sedert Peter de Groote een
streek langs de Kaspische zee veroverd had en de Perzische waren naar de markt van Nisjni
Nowgorod werden gebracht, was het gebied, waarvan Aleppo den uitvoerhandel had,
ingekrompen. Toch vond onze landgenoot, de schilder Cornelis de Bruyn, toen hij in het
laatst van de zeventiende eeuw Kaïro, Jaffa, Tripoli en Aleppo bezocht, in al deze plaatsen
Nederlanders gevestigd. In 1743 waren in Aleppo nog maar twee personen van onze natie,
zoodat de Directeuren hun den last gaven zich onder vreemde bescherming te plaatsen;
niettemin handhaafde zich er nog lang het huis Heemskerk, Maseyk en Co., welks hoofden
tot 1810 het consulaat waarnamen.
Te Smirtia bekleedden leden van de familie De Hochepied liet consulsambt tot aan, en
wederom na de inlijving. Na het stilleggen van de vaart had de kolonie het moeilijk en haar
bezittingen, o.a. het hospitaal, werden verhypothekeerd, maar misschien is dit gedaan om
ze uit de handen van de Franschen te houden. Toen onze staat hersteld werd, bleek tot
groote verrassing van de nieuwe regeering, dat onze driekleur van 1810 tot 1813 te Smirna
was blijven waaien, evenals te Decima en op de kust van Guinea.
Maar met den handelsgeest en met het nationaal karakter van de Nederlanders in de Levant
was het vrij slecht gesteld. Toen Van Zuylen van Nyevelt in 1825 als gezant te Constantinopel kwam, vond hij in zijn paleis een aantal lieden, van wie niemand onze taal verstond.
De kooplieden te Smirna (Van Lennep en Dutilh) klaagden bij hem, dat de N ederlandsche
schepen zoo schaarsch bleven, en ofschoon met de definitieve opheffing in 1826 van de
Directie een nu overbodig geworden administratief raderwerk werd weggenomen, maakte
de handel van de gunstige gelegenheden geen gebruik. De klachten hielden aan, ook toen
de instelling van de overlandmail over Suez (1844) vele landgenoot en met Egypte in kennis
bracht; nog in 1862 zond de regeering aan de kamer van koophandel te Amsterdam een
brief uit Constantinopel ter lezing, waarin gewezen was op de verdringing van onze zeilschepen. De opening van het kanaal van Suez (1869) prikkelde den ondernemingsgeest in
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onze handelssteden; de stoomvaartmaatschappij Nederland zond weldra haar schepen door
het nieuwe kanaal en in I870 vertoonden die yan de Koninklijke Nederlandsche StoombootMaatschappij op een drietal reizen de vaderlandsche vlag in den Griekschen archipel en
de Zwarte Zee. De etablissementen te Port Saïd, die prins Hendrik der Nederlanden gewenscht had, leidden tot teleurstelling en werden eerlang geliquideerd, maar in I905 bood
zich aan de Koninklijke een gelegenheid aan om een lijn te openen op Alexandrië. Later
nog werd de Levantlijn gesplitst in twee: die over Saloniki en Constantinopel naar de
Zwarte Zee en die over Griekenland en Smirna naar de Syrische kust, waar ons land een
tijd lang een consul-generaal had te Beiroet, thans de voornaamste handelsplaats. Gaf de
scheepvaart dus opnieuw reden tot tevredenheid, hetzelfde was het geval met de deelneming van Nederlandsche ingenieurs aan haven- en bevloeiingswerken in Klein-Azië, en
met de ontwikkeling van onzen handel, welke met die van de scheepvaart samenhing.
Ook de Oostersche talen werden in ons land met vrucht beoefend en tal van landgenooten
reisden in de Levant om hun kennis te vermeerderen; Snouck Hurgronje drong zelfs tot
Mekka door.
Van de handhaving van het nationale karakter der oude kolonie te Smirna kan helaas niet
met dezelfde voldoening gesproken worden. Wel is er onder den invloed van den heldenstrijd der Afrikaners en dank zij den consul Jhr. De Sturler een kleine opleving geweest,
maar de lezers van Neerlandia weten, hoe de opgerichte taalcursus door gebrek aan belangstelling te gronde ging, en het Nederlandsche hospitaal, dat daarna den steun van het
Algemeen Nederlandsch Verbond genoot, is in I922 met de kerk een prooi geworden van de
vlammen, die alle stamgenooten ruïneerden. De ramp lijkt grooter dan de aardbeving en
brand van I688, die ook tot een geheel nieuwen opbouw gedwongen hadden, omdat de
Turken geheel andere meeningen opgevat hebben omtrent het bestaan binnen hun gebied
van vreemde nederzettingen met eigen rechtspraak, zooals de onzen ze sedert de capitulatiën
van I6I2 hebben bezeten.'
Intusschen leert juist de geschiedenis van de Nederlanders in de Levant, dat men bij verandering van getij de bakens moet verzetten, en dat er wel wegen zullen gevonden worden,
wanneer slechts de wil aanwezig is om onze plaats onder de zon te handhaven.
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~c~~ . NZE blonde duinen vindt men nergens ter wereld terug,
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dat ze de-

: zelfde gevoelens wekken als aan Hollands kusten en men er kan liggen

•mijmeren, plat op den rug en droomende van peillooze blauwe hemelen
en van frisch-zoet leeuwerikengeschal, zooals men dat doen kan in de
~ eenzame duinpannen van onze Waddeneilanden. En het gras is nergens zoo
malsch als dat van onze Friesche greide in mooie Junimaanden, als het wellevend groen fluweel
gelijkt. En ons rijkè Hollandsche vee is .alleen echt in ons eigen Hollandsche landschap
met een molen aan de sloot en een kerktoren in het verschiet. En onze Zeeuwsche boerinnekes, ze hoor en bij haar bloeiend land en breede stroomen als paarlen bij een kroon. En waar
ût het zoo gemoedelijk te keuvelen als aan de tafel van een Noordbrabantschen of Gelderschen boer, wiens feudalen eerbied VOat de "Edele Vrouwen" op het hooge huis men daarom
gaarne op den koop toe meeneemt. Ja, zelfs Limburg, Drente en Groningen, al leefden ze
altijd een beetje aan den zelfkant en al vertegenwoordigen ze klaarblijkelijk overgangsvormen, ze hooren er toch bij ! Heel het vaderland, heel het hutje en mutje van ons volksbestaan, het vormt een eigen beschavingseenheid, die men overal ter wereld missen zou.
Daarom klopt ons het harte, wanneer we in den vreemde een Hollandsch woord opvangen
en gaat er iets als een steek van ontroering door onze ziel, wanneer we er in een haven,
ver-af, de Hollandsche vlag zien wapperen van een scheepssteng. Wie te Vlissingen voet
aan wal zet, of het station Oldenzaal binnenstoomt, voelt het dadelijk met tastbaar welbehagen: we zijn weer thuis, oost west, thuis best.
En toch zit ons een trekkersnatuur in het bloed.
In Europa vindt men onder de vreemden altijd meer Nederlanders dan Denen of Skandinaviërs in de hotels en spoortreinen. In Amerika zijn buurten en dorpen van Oud-Nederlanders opgebouwd, aan de Kaap hebben ze geschiedenis gemaakt en te Shangai geld. Is
het dan wonder, dat we hen ook aantreffen te midden van de steppen van Rusland?
En toch, Rusland, wat doen ze er in de kou? Rusland met zijn Aûatische beschaving en ...
onbeschaving, met zijn tzaristische alleenheerschappij en zijn communistische dwingelandij!
Hoe kan er een Hollander aarden? Het zal wat wezen, wat daar naar toe is gegaan !
Ja, inderdaad, het was wat, en wel van het beste dat wij ooit hebben gehad.
Hoe ze er gekomen zijn? Dat is een lange geschiedenis, maar we zullen trachten, ze met
een paar strepen te schetsen.
~~

..

I

I

De Nederlanders in de steppen zijn nazaten van martelaren.
Toen Karel V, waar en wanneer hem de handen niet gebonden waren en dus met name in
zijne erflanden, de "landen van herwaart over", de Lutherije naar den strot greep, zochten
vele goede vaderlanders een veilig heenkomen. En dat ging zoo door, wel veertig jaren lang.
En toen het gerucht doordrong va:n Hertog Alva's komst, gingen zij met hoopen strijken.
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Prins Willem vooraan en met en naast en na hem, wel IOO.OOO Nederlanders, zooals we
reeds als schoolknapen in onze "Jaartallen" moesten leeren •
. De meesten volgden daarbij een welbekenden weg. Al in I I06 waren Hollandsche landverhuizers naar Hamburg getrokken, waar de Obotrieten den bisschop dikwijls zulke booze
parten speelden. Maar wie zich door deze ontembare democraten ook afschrikken en
verdringen lieten, niet de mannen van Nederlandschen bloede: die waren te kalm volhardend
en te taai van wil. En nadat Hendrik de Leeuw van Saksen en Albrecht de Beer van Brandenburg de dappere wildemannen van de Noordduitsche heide voor goed verdelgd hadden
en het handelrijke Bardowijk hadden verwoest, stroomde het Nederlanders naar de Elbelanden en het trotsche Hamburg dankt meer aan onze vaderen, dan Duitsche hoogmoed nu
wel graag erkennen zal. Toen kwam het liedeken in zwang:
Naer Oostlant willen· wi varen,
Naer Oostland willen wi mee,
Al over die groene heiden,
Frisch over die heiden,
Daer isser een betere stee.

Niet de geschiedenis van Hamburg alleen, maar die van verscheidene Hanse-steden aan
Noord- en Oostzee weet te gewagen van die kloeke lieden uit de lage landen, die eeuw na
eeuw overkwamen om aan hare stroomen en kusten een betere stee te zoeken. Of men er
stedehistorie of universiteitsverleden naspoort, altijd is men verbaasd over den durf en het
volhouden en den ruimen blik dier middeleeuwsche Nederlanders, die beter verdiend hebben
dan de hooghartige vierschaar, die Busken Huet over hen gespannen heeft in zijn toch zoo
rijke "Land van Rembrandt>. Geen wonder dus, dat, toen de geloofsvervolging der zestiende
eeuw zoo velen verschrikte en de vaderlandsche bodem onder hunne voeten scheen te
branden, in veler afgematte zielen een oude snaar trilde: Naer Oostland willen wi mee.
Onder die landverhuizers om des geloofs wille waren verscheidene honderden of duizen~en
Doopsgezinden. In Emden, Hamburg, Lübeck, Dantzig, Koningsbergen, Elbing, kon men
over hunne hoofden loopen. In Dantzig alleen hadden ze al spoedig gemeenten van een paar
duizend zielen. Meerendeels behoorden ze tot de smalle gemeente, die gemakkelijk konden
vluchten, omdat ze weinig te verlaten hadden. Maar er waren er toch ook bij, die een aardig
zakje goudguldens meedroegen en kwamen met gezellen en verwanten. Door de burgerij
werden ze al spoedig benijd en gevreesd om de concurrentie in de nering. Maar de stadsraden
hielden hun de handen boven het hoofd, want ze waren voor hen dikwijls melkkoetjes, die
men gemakkelijk kon villen, of in elk geval op een zoeten cijns stellen. Soms kwam daar
de hoogere politiek en het stedelijke zelfgevoel beschermend bij te pas. Gaf bijvoor1?eeld
de raad van Dantzig toe aan den drang der burgerij en maakte hij het hun lastig, dan sprak
de Poolsche of later de Pruisische Koning éen goed woord, dikwijls zeker doordat diens
~aadsheeren waren gewonnen met "donationen" of "gratialentt • Maar waren er "an höchster Stelle" geheimzinnige krachten aan het werk geweest en edicten uitgevaardigd, waarin
met uitzetting uit den lande gedreigd en de stedelijke overheden tot medewerking daartoe
uitgenoodigd werden, dan gevoelden dezen dit weer als een inbreuk op hare burgerlijke
vrijheden en magistrale rechten en deden precies andersom als geëischt was; somwijlen
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misschien tot heimelijke voldoening der Koningen, die toch eigenlijk niet graag zoo goede
pachters en nijvere belastingbetalers als die Menniste boeren en industrieel en en kooplieden
zouden komen te missen. Zelfs bisschoppen, die de Kerk als het hoogste op aarde en het
heil der zielen als het voornaamste belang der arme menschheid beschouwden, deden
tegenover deze vlijtige ketters maar al te grif mede aan dit spelletje van eigenbelang, ruimhartige humaniteit en schipperen met beginselen.
Zoo hadden er de Nederlanders in steden en dorpen een dragelijk, schoon altijd onzeker
bestaan. Het ging hun redelijk goed. Ze waren spreekwoordelijk vlijtig en spaarzaam. Ze
zochten een kleine winst en een groot debiet. Huizen, schepen en akkers werden hun
eigendom. Maar meestal ter sluiks. Officieel werd het hun ontzegd, vaste goederen legaal
te bezitten. Er moesten soms wonderlijke mouwen aan gepast worden. En wee hunner,
als de oorlogen kwamen branden en schenden, want dan waren die Hollandsche Doopsgezinden, die niet' mee wilden vechten, die dit beschouwden als een zonde tegen hun Heiland
en den Heiligen Geest, "den Grieken een 'dwaasheid en den Joden een ergernis". En dan
sprak het bijna van zelf, dat het hun van weerskanten even benauwd gemaakt werd en ze
menigmaal al hun hebben en houden verloren en geheel opnieuw moesten beginnen.
Dat scheen te zullen .verbeteren, toen Frederik de Groote een deel van Polen annexeerde.
Doch al heel spoedig hadden zij reden, die verandering diep te betreuren. F rederiks opvolger,
die daar zoo in een en 14000 nieuwe Do~psgezinde onderzaten te regeeren kreeg, maakte zich
bang, dat er geen soldaten genoeg zouden gemonsterd worden, als er te veel Doopsgezinde
landeigenaars kwamen. Er wareq ook in Frederiks eindelooze oorlogen zooveel soldaten
gesneuveld, dat dit een punt van ernstig staatsbeleid geacht moest worden. En ook de
geliefde Luthersche kerk liep gevaar, indien er veel van die Menniste pachters kwamen,
die alleen V00r hun sektekerkje met genoegen offeren zouden. Daarom stak hij een schotje
voor het landkoopen: voortaan zouden zij alleen mogen koop en, wat reeds in Doopsgezinde
handen was. En, Mennist of niet-mennist, voor de Luthersche kerk moest men evengoed
bijdragen.
Daar zaten onze Hollanders met de handen in het haar. Met die Pruisische koningen viel
bezwaarlijk te marchandeeren. Ze probeerden het wel, maar met weinig baat. Daar hadden
ze me nu juist vóór nauwelijks een kwart eeuw langzamerhand hun Hollandsche preeken
en gezangboeken opgeborgen en waren in het Duitsch gaan preek en en zingen. En .nu maakten de nieuwe Duitsche heeren hun het leven juist onmogelijk. Ze waren een ras, dat
zich steeds uitbreidde. Waar zouden ze met hunne nazaten heen, indien het niet veroorloofd
werd, huizen te bouwen en landerijen te koopen? Moesten zij dan kunstmatig op den schopstoel gezet worden voor iedereen?
Maar juist toen ze zich daarover zoozeer bekommerden, kwam er van onverwachte zijde
een wonderlijke uitredding.
Er was een keizerin op zoek naar onderdanen. Katharina II van Rusland had groote landgebieden op de Turken veroverd. Daar moest ze zien Christelijke inwoners te krijgen. En
die Doopsgezinden, met hun vreemde zielsbekommernissen en hun angst voor eedzweren
en zwaardvoeren, waren wel zonderlinge lieden in hare oogen, maar het waren toch in elk
geval heelemaal geen Turken. Die kon ze dus gebruiken. Ze begreep heel goed, dat Pool-
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sche, noch Pruisische koningen het goed zouden vinden, indien zij hun hunne opzaten
afkaapte, al waren het dan ook maar Hollandsche Doopsgezinden. Maar hare vertegenwoordigers waren ·al even onbeschaamde lieden als die der Sowjet-regeering van heden.
Achter den rug om der wettige landsoverheid wendden ze zich tot de geplaagde vreemden
met verleidelijk gekweel en wánneer landelijke of stedelijke regeeringen daar tegen
opkwamen, waren zij brutaal genoeg, om te verklaren, dat ze elken tegenmaatregel als eene
beleediging voor Hare Russische Majesteit zouden beschouwen.
Zoo bereikten ze hun doel, en eerst een klein aantal, maar langzamerhand meer en ten slotte
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heel wat van de nazaten onzer voorvaderen trokken naar Ruslands steppen. De Duitsche
doopsgezinde wereld is door die aderlating schier met den ondergang bedreigd geworden.
Maar in Rusland is een nieuwe loot gegroeid van den ouden stam, die zich als berken op de
heide vermenigvuldigde en in de steppen weergaloos schoone oasen, neen rijke dorpen
en steden in het leven riep.
Waren dit nu nog Hollanders?
Wij zagen het reeds, in hun kerkelijk leven hadden zij juist het Duitsch als voertaal aangenomen. Twee en een halve eeuw leven in een meerendeels Duitsche omgeving had natuurlijk niet nagelaten in te werken op hunne gewoonten en opvattingen. Maar om godsdienstige
redenen hadden zij steeds onderling gehuwd en ten huwelijk gegeven. Veel vreemd bloed
was er dus niet in gekomen. Ook waren ze niet als volle landzaten erkend, doch vreemdelingen en bijwoners gebleven. Dat had hun oud-nederlandsch karakter geholpen, zich
onverzwakt te handhaven. En wat taal ze buiten ook mochten spreken, in hun huiselijk
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leven spraken ze een gemoedelijk taaltje voor zich zelven, dat in hoofdzaak oud-nederlandsch
was •.• en is. Toen ik in Februari van het vorige jaar met eenige nakomelingen dier Hollandsche steppenpioniers van het laatst der 18de eeuw te Constantinopel samen was en Duitsch
wilde spreken, werd mij gemoedelijk toegevoegd: Praot oe maor hollans, wie verstaon oe
wol 1" En toen heb ik Hollandsch gesproken en ze hebben mij verstaan.
De H~llandsche trekkers naar de steppen,
hebben er aan ongekende moeilijkheden het
hoofd moeten bieden. Reeds toen de eersten
hunner in 1788 na een bezwaarlijke en ook dikwijls gevaarlijke reis te Krementsjoek aankwamen, wachtte er hen een bittere ontgoocheling. Potemkin, de almachtige minister der
Keizerin, ontbood er hen en deelde kort en goed
mede, dat de landerijen, door hunne afgevaardigden uitgekozen en in een deugdelijk
staatsstuk in optima forma afgestaan, onveilig
waren en dat ze zich te wenden hadden naar
Retschka Chortitza, aan de oevers der Dnjepr.
Reeds was <er ontevredenheid onder de
landverhuizers, die niet tot hun genoegen
hadden kennis gemaakt met Slavische trouw
en reinheid. Maar nu liep de maat over,
bruisend over zelfs 1 En toen zij de Chortitza
bereikten zagen zij tot hunne ergernis niet
een vlak land, zooals hun was voorgespiegeld,
maar een wildernis, een on gecultiveerd bar
heuvelland. Hadden zij daarvoor een tiende
deel van hunne bezittingen moeten afstaan aan
den Pruisisch en koning, om van dezen modernen Pharaö verlof tot den uittocht te verkrijgen?
Hadden zij daarvoor huis en hof, magen
DOOPSGEZINDE KERK TE MELITOPOL IN ZAPOROSCH,
en
vrienden verlaten? Waren er dan in Pruisen
OEKRAINE.
geene graven voor hen? Nog bitterder werd
de stemming, toen hunne meubelen en andere goederen, welke de Russische bewindhebbers
voor hen in bewaring genomen en vervoerd hadden, aankwamen in wrakke barken en
gedeeltelijk door waterschade bedorven bleken, deels ook op listige wijze waren geplunderd,
zoodat ze bij opening der kisten in plaats van kostelijk huisraad waardelooze steenen vonden.
Om van dysenterie, die oude kwaal der Russische steppen, die niet in gebreke bleef hen
dadelijk te begroeten, en van paardenroof door de Tataren maar te zwijgen 1Ach ja, Rusland
is altijd Rusland geweest en wie zich in de kou waagt, moet niet opkijken als hij er ook gaat
bevriezen!
Maar deze trekkers zouden niet van Nederlandsche herkomst geweest zijn, indien zij bij de
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pakken waren blijven zitten. Eerst hebben zij gewoond in huizen (ik vraag verschooning
voor dien weidschen naam) die in de aarde werden uitgegraven, nog iets minder dus dan
de plaggenwoningen op de Friesche of Drentsche heide, te Bellingwolde of op de Veluwe.
Maar spoedig kwamen daar houten huizen voor in de plaats. En toen er in de volgende
jaren nieuwe toevoer kwam, vonden dezen een tijdelijk onderdak bij de eerste oude
en konden zich spiegelen aan hunne ervaringen en kregen het daardoor in korten tijd beter
dan dezen het zelf gehad hadden. In den Napoleontischen tijd, een aera vol beproevingen
voor "weerelooze Christenen", volgden al meer nieuwe broeders h~t spoorder trekkers.
En den oorspronkelijken immigranten ging het allengskens naar den vleesche. De maagdelijke bodem der steppen bleek een wonderrijke aarde te zijn, die voor weinig arbeids groote
winsten terugschonk. De Hollanders zijn ~ltijd een vruchtbaar ras geweest en ook deze
Hollanders kenmerkten zich door groote gezinnen en vele huiselijke deugden. Hunne vrouwen waren toegewijde m~eders en zij spaarden de melk niet voor knapen en maagdekens.
Voor het onderwijs der jeugd hadden zij al vroeg een open oog en getroostten zij zich aanzienlijke offers. Welvarende dorpen ontstonden, regelmatig, maar niet aaneengesloten
gebouwd. Ieder woonde op eigen grond, te midden van weelderige boomgaarden en malsche
weiden en wuivende korenakkers. Men zou er zich kunnen wanen in den Frieschen bouwhoek of de Groninger Ommelanden. Hunne jonge lieden, die thuis en op school goed waren
opgevoed, en die men gerust kdn vertrouwen in de booze wereld rondom, zond men als
eene "nieuwe lente" uit, om elders nieuwe koloniën te stichten. Zoo breidde zich het arbeidsveld al maar uit. Na de Dnjepr-koloniën volgden de nederzettingen aan de Molotschna of
Melkrivier . Later werd het Krim-schiereiland, Kuban, de Kaukasus bezaaid met Doopsgezinde kolonies. In den Oeral en aan de Wol ga vestigden zij zich, in Chiwa zelfs en Siberië.
Zou iemand kunnen verklaren, waarom zij zich zoo ver verspreidden? Waarom niet binnen
enger kring bijeen gebleven? Is het de oude trekkersnatuur, die den Alnederlandschen stam
in het bloed zit? Propagandisten voor hun geloof waren zij nooit. Dat was het zeker niet,
wat hen zoo ver uiteendreef. Hun geloof was hun, evenals den Doopsgezinden in het schier
vergeten land hunner vaderen aan Noord- en Zuiderzee, een soort gewijd familiegoed, dat
ze met innige piëteit en onwrikbare trouw bewaarden, maar godsdienstige imperialisten
zijn zij, noch wij, ooit geweest. Pas op echter, wanneer men het te na kwam. Dan stonden
zij in een oogwenk op hun post en pal tegen elken aanval.
.
Zoo'n aanval dreigde, toen de Russische Regeering na den Fransch-Duitschenoorlogvan
'70 besloot tot invoering van den algemeenen dienstplicht. Waar bleef nu de heiligheid
van de toezegging, hun door Katharina II plechtig gedaan, dat zij "auf ewigen Zeiten
von allen Kriegsdiensten befreijt werden?" Ach ja, wat is op aarde bestendig van duur?
Toch liep het nog beter af, dan eerst gevreesd was. Tegen aanzienlijke offers werd hun
vergund, den diensttijd in plaats van bij het leger in de Staatsboschcultuur door te brengen.
Maar hun vertrouwen en zielsrust was intusschen zoek geraakt. Zou het zoo blijven, of
zouden nieuwe beproevingen hen wachten kunnen? En in die onrust verkreeg de oude
trekkerslust weer macht over hen. En zeer velen zijn naar Noord;..Amerika verhuisd. In de
Vereenigde Staten en in Canada hebben ze nieuwe koloniën gesticht en zijn daar tot nieuwen
welstand gekomen.

r·. .

.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
Toch zijn er nog een 100.000 Doopsgezinden
in Rusland., anderhalf maal zooveel als in het
moederland. Maar wat is zulk een menigte in de
wijde vlakten van de Sowjetrepubliek, die zich
uitstrekt van de Oostzee tot den Stillen Oceaan?
Met den wereldoorlog en vooral met de communistische revolutie zijn zij in de grootste
ongelegenheden geraakt. Door welstand en rasaanleg waren zij schier de natuurlijke tegenstanders van de Dictatuur van het Proletariaat.
Zij zijn over het algemeen hoog beschaafd
en van westersche gebruiken en levensopvattingen. Kommunistische elementen ontbreken
in hunne beschaving niet; maar die zijn meer
van patriarchaal dan van Aziatisch, gewelddadig gehalte. Hunne welvaart, hun rasverschil
en hunne Duitsche cultuur maakten hen tot een
veelbelovend offer van Russisch chauvinisme
en bolsjewistische geweldenarij. Daaronder
OUD-HOLLANDSCHE KORENMOLEN TE BLOEMENOORD (BLUMENORT) IN ZAPOROSCH, OEKRAINE
hebben ze jammerlijk veel te lijden gehad.
De Vereeniging voor Doopsgezinde Gemeentedagen en later de Algemeene Commissie voor Buitenlandsche Nooden heeft een boekje
daarover uitgegeven van ruim 100 bladzijden, opgesteld door Ds. T. O. Hylkema te Giethoorn. Daarin staan hartontroerende mededeelingen, maar ... niet de helft en niet het ergste
van wat deze nazaten van martelaren, die nu zelven martelaren
zijn geworden, hebben te lijden
gehad. De genoemde Algemeene
Commissie voor Buitenlandsche
Nooden, waarvan Schrijver
dezes de eer heeft sekretaris te
zijn, heeft zich hun jammerlijk
lot naar vermogen aangetrokken
en heeft ook heel wat moeite
gedaan, om èn de N ederlandsche
Regeering, èn het Nederlandsche volk tot hulpverleening op
te wekken. In beide opzichten
helaas met slechts zeer gedeeltelijk succes. Wel is waar kon zij
ongeveer f 300.000 aan geld en STAL EN SCHUUR VAN EENE HOEVE IN DE OUD-HOLLANDSCHE
goederen bijeen brengen tot DOOPSGEZINDE KOLONIE OHRLOFF (ORLORO) IN ZAPOROSCH, OEKRAINE
Gedenkboek A. N. V. 15
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leniging van den hongersnood in Zuid-Rusland, waardoor zij niet alleen de overige
bevolking, maar ook deze, onze st~mverwanten, van een schier wissen ondergang heeft
kunnen redden. Maar het vereischte kapitaal bijeenbrengen, om daarna voor een
voldoenden voorraad zaaigraan zorg te dragen en aldus verdere hongersnooden te voorkomen, dat mocht haar helaas niet gelukken. Van de j 100.000, die wij rekenden minimaal
noodig te hebben, konden in den kring der Nederlandsche Doopsgezinden slechts ruim
f 20.000 en daarna door een dringend beroep op het geheele Nederlandsche volk nog geen
f 5000 bijeengebracht worden. Daaruit ziet men, dat het besef der stamverwantschap door
de eeuwen is verzwakt. Zelfs dat, wat we hebben kunnen doen, is dan ook alleen daardoor
min of meer afdoende geweest dat de Amerikaansche geloofsbroeders in Kanada en de Vereenigde Staten, die hun meerendeels geschiedkundig nog zooveel nader staan en ook zooveel
talrijker zijn dan de Nederlandsche doopsgezinden, zich hunner ook met kracht en toewijding
hebben aangetrokken. Aan den anderen kant is het wel merkwaardig, dat het leven en de opvattingen in de groote republiek van overzee zóóveel invloed op het gemoedsleven schijnen
uit te oefenen, dat het soms schijnt,dat de aan ons beide stamverwante steppenbebouwersûch
met echte Nederlanders meer op hun gemak gevoelen eh door dezen beter begrepen
worden dan door de broeders uit Amerika, die hun anders zelfs dogmatisch zoo veel nader
schijnen te staan. Hier blijkt ook weer de waarheid van het oude spreekwoord: bon sang
ne peut mentir.
Winterswijk, 16 Februari 1923.

VLAANDEREN
DOOR

OMER WATT EZ
~'~ IJ, Vlamingen, zijn een volk. Wij hebben eene geschiedenis. Wij hebben eene
~"L ~ taal en onze taal heeft haar taalgebied; het heet Vlaanderen. Dat taalgebied
,
, • - wordt
.
door de Belgische wet erkend. Eene taal, die geen taalgebied meer heeft,
~VtY~ . wordt eene doode taal. Een volk, dat zijn taalgebied laat overrompelen, in naam
~ ' van eene zoogezegde "vrijheid van taalgebruik" is een overwonnen volk,
wordt een zwervend volk, en is geschikt om te verdwijnen.
Wij, Vlamingen, willen een volk zijn en blijven, en ons taalgebied behouden. In de Belgische wetten wordt gesproken van "de Vlaamsche gewesten", .,de Vlaamsche provinciën",
en daarmede worden aangeduid de provinciën Westen Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, en
het arrondissement Leuven in de provincie Brabant.
De overige provinciën, behalve het arrondissement
Brussel, vormen het Waalsche taalgebied.
Groot-Brussel wordt door de wet beschouwd als
zijnde onzijdig of tweetalig, omdat Vlamingen en
Walen er dooreen wonen. Groot-Brussel behoort
historisch, en zelfs door de meerderheid zijner
Vlaamschsprekende inwoners, tot het Vlaamsche
taalgebied, wat ook de openbare besturen en de
onderwijsgestichten, gerecht en leger er mogen aanwenden om de Vlamingen te verfranschen.
Een taalgebied heeft taalgrenzen. Onze taalgrens
loopt dwars door België, en ligt daar, bijna onveranderd, sedert ongeveer vijftien eeuwen 1). Ons volk
mag er zich, in zijn geheel, als volk, geen andere
taal laten opdringen, onder voorwendsel: dat het
historisch twee moedertalen heeft, Vlaamsch en
HENDRIK CONSCIENCE IN ZIJNEN BLOEITIJD. Fransch, gelijk prof. Kurth zei; want dan loopt het
gevaar zijn eigen taal te verliezen, altijd volgens de grondstellingen van denzelfden geschiedschrijver G. Kurth in het aangehaalde boek.
Een volk kan zoo min twee moedertalen hebben als een kind twee moeders. Uit vrijen wil
kan elk individu wel eene of meer vreemde talen leer en, maar daarom hoeft hij zijn eigen
taal niet te vergeten, noch te miskennen en laat ze niet door eene vreemde, in zijn eigen land,
verdringen. Een volk moet meester blijven in zijn taalgebied, mag zich door het misbruikte
woord "vrijheid" dat meesterschap niet laten ontfutselen.
Wij noemen ons taalgebied Vlaandere n, in zijn breede historische beteekenis. Westen Oost-Vlamingen, Brabanders en Limburgers vormen het Vlamingendom.
Het Vlamingendom spreekt sedert eeuwen Dietsch, dat thans meestal Vlaamsch geheet en
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1) Zie: La Frontière linguistique door prof. G. Kurth en De Taalgrens in België dobr prof. 1. Vercoullie.
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wordt, en in zijn breedere beteekenis Nederlandsch wordt genoemd, omdat dit de algemeene
taal is, die in de van ouds bekende Nederlanden wordt gesproken. Het werd afdoende"
bewezen, dat de algemeene naam Nederlandsch voor onze taal in onze Vlaamsche gewesten
hier reeds in de zestiende eeuw werd geschreven 1).
Ons oude Dietsch stamt grootendeels af van het nog oudere Frankisch; dat is de taal die
de oude Franken spraken: Hlodwig en Karel de Groote, hunne edelen en hun volk, niet
alleen in de Nederlanden maar ook in 't Noolden van Frankrijk.
Vlamingen, Brabanders en Limburgers zijn afstammelingen van Franken, Friezen en Saksen. Deze zijn onze voorouders 2). Hoeveel Keltisch bloed van de oudste Belgen, die Kelten
waren, wij daarbiJ nog in de aderen hebben, weten wij niet goed. Het kan niet veel zijn, want
wij spreken toch geen Keltisch maar Frankisch,
eene Germaansche taal. Dit is wel het beste bewijs
dat de Kelten, in België, door Germanen werden verdrongen. Dat blijkt ook uit Caesar's De Bello Gallico.
In de Vlaamsche gewesten werd in de Middeleeuwen onze Dietsche taal geschreven taal. Wij
Weten niet juist wanneer. Maerlant, de Vlaming,
schreef in de XIIIe eeuw Dietsch, Boendale, de
Brabander, schreef Dietsch, Van Veldeke, de
Limburgçr, schreef Dietsch. In de XIVe eeuw, zegt
prof. Stecher, toen Vlaanderen het toppunt van zijn
macht en glorie had bereikt, in de politiek en in
de kunst, kwam het woord Vlaamsch in de plaats
van Dietsch, en kreeg dat woord, evenals het woord
Vlaanderen, eene uitgebreidere beteekenis, die het
in den loop der eeuwen heeft behouden.
In geheel Europa waren wij bekend als Vlamingen, en ons land heette Vlaanderen. Het is klein~
zielig dat niet te erkennen, of het duidt onwetendheid aan.
JAN FRANS WILLEMS
Bij alle volkeren en in de staten is er altijd iets
als een kernstam, die de taal vormde, beschaafde, verspreidde, en den naam van het land
algemeener maakte.
Zulks geschiedde ook in Engeland en Frankrijk.
De gebeurtenissen hebben meegebracht, dat Frankrijk en Engeland meer kans hebben
gehad om, op politiek gebied, hunne macht en gezag uit te breiden, terwijl Vlaanderen,
sedert de XVIe eeuw van Noord-Nederland gescheiden, macht en gezag was kwijt geraakt,
maar toch zijn taal behield, het beste kenteeken van zijn nationaliteit.
Wij geven met recht aan onze taal den algemeenen naam Nederlandsch, omdat de taal van
1) In eene rede gehouden in 1909 door prof. W. de Vreese in de Koninklijke Vlaamsche Academie. Zie
Verslagen en Mededeelingen der Academie.
2) Oud-Nederland door Johan Winkler, 's Gravenhage 1888.
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Vlamingen en Hollanders dezelfde is, ondanks hier en daar dialectisch verschil. Sedert
de XVIe eeuw voert Noord-Nederland de hegemonie in opûcht van taal en kultuur, terwijl
de aloude Dietsche taal in het Zuiden onder vreemde overheersching kwam, miskend werd,
en verdrongen door misbruik van macht van wege de heerschende standen.
Vlaanderen heeft eens in de Nederlandsche gewesten de staatkundige oppermacht gehad,
ook het oppergezag gevoerd in nijverheid, kunst en letteren.
En daar mogen de stambewuste Vlamingen fier op zijn; want degenen onder ons, die niet
stambewust noch geletterd zijn, worden door middel van de vreemde taal en kultuur
bewerkt om ze te ontwortelen uit eigen grond, en zoo aan den Nederlandsehen stam te
ontrukken. Die "bewerkers" noemen wij in België
Franskiljons. Tegen dezen voeren de Vlamingen
taalstrijd en niet zonder reden. Het geldt eene zaak
van bestaan of niet bestaan.

** *

Vlaanderen is eentalig sedert het Fransehsprekende gedeelte zijner bevolking, thans in Frankrijk
gelegen, van Vlaanderents grondgebied in 1320
werd afgestaan aan den koning van Frankrijkl).
Vlaanderen is bijgevolg eentalig Vlaamseh, en het
Franseh, dat er gesproken wordt, is een ïnvoerartikel, dat, met veel reclame, aan het Vlaamsche
volk werd opgedrongen.
Als troost voor het leed, ons volk zoolang te
hebben ûen ontwortelen, hebben wij toch de voldoening trotsch te mogen zijn op ons Vlaams eh
verleden; - een verleden zooals weinige volkeren
in Europa er een gehad hebben.
Landgenooten willen nu bij de Vlamingen in
KANUNNIK J. B. DAVID
België die fierheid uitdooven, en beweren dat
ons streven onvaderlandsch is, omdat het particularistisch en regionalistisch is. Wij vatten
nu de vaderlandsliefde anders op. Het is onze schuld niet dat de taalgrens sedert zoovele
eeuwen dwars door België ligt. Dat wettigt onzen strijd en onze tegenstrevers moeten het
er maar op aanleggen om met ons akkoord te gaan, nadat al onze taalgrieven zullen verdwenen ûjn,en wij gelijkheid zullen hebben verkregen met de Walen in rechte en feite, zooals
Koning Albert het afkondigdè in de troonrede van 1918, enkele dagen na den wapenstilstand.

** *

Wij, Vlamingen, hebben eene geschiedenis.
Vlaanderen was eerst een klein hoekje grond; -drie dekenijen, zegt prof. Vercoullie, in
- -

- - - --

- - -- --

-

-

- --

-

") "La Flandre jusqu'alors bilingue, faisait Ie sacrifice de ses populations romanes et devenait un territoire
purement germanique."
H . Pirenne: Les anciennes démocraties des Pays-Bas. p. 187.
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zijne studie over de etymologie van de woorden Vlaming en Vlaanderen 1). Het waren de
dekenijnen van Brugge, Aardenburg en Oudenburg. Dat was toen het land der "Vlamen"
en het werd Vlaenderenland geheet en door Maerlant; Fleondraland luidde het in 't Angelsaksisch; Flamland, zei men in Duitschland.
De Vlamingen van onzen tijd zijn zeker niet meer alleen de inwoners van het hoekje grond
rondom Brugge, - die zoo 't schijnt een troepje uitwijkelingen of vluchtelingen waren,
uit het Noorden gekomen. De eeuwen
zijn er over heengegaan, en de Vlamingen hebben zich weten uit tt!
breiden, op te werken tot een van
de taaiste en verstandigste rassen van
de wereld.
Zij hebben daarvan al vroeg in
onze geschiedenis de bewijzen geleverd in kunst en letteren; in wetenschap, nijverheid en landbouw.
Immer heeft de naam Vlaming een
goeden klank gehad in Europa, ja, in
de heele wereld. In Frankrijk, Spanje
en Italië kende men alleen Vlaanderen
en de Vlamingen, om hunne kunst en
hun werk; men kende geen anderen
naam voor de bewoners onzer lage
landen aan de zee. De naam België
is eerst veel later gekomen 2). Het
Vlaamsche volk heeft zich weten aaneen te houden, ondanks vreemde overheersching en verdrukking van alle
zijden. Het heeft roem en glorie gekend zooals weinigen. Eén glorie heeft
het niet gehad, die der verovering, la gloire des conquêtes, gelijk de
VAN MAERLANT TE DAMME, DOOR
Franschen zeggen, waaruit volgt het STANDBEELD VAN ]ACOB
]ACOB DE COSTER.
zoogezegde droit de conquête. In onze
Vlaamsche steden, stralende middens· van kunst en vlijt, prijken geene triomfbogen, rijzen geen reusachtige keizerlijke noch koninklijke paleizen op, gelijk in
naburige groote landen, maar prachtige stedehallen, gelijk te Ieper, te Brugge;
heerlijke stadhuizen, gelijk te Brussel, te Gent, te Leuven en te Oudenaarde, grootsche
kathedralen, gelijk te Antwerpen, te Mechelen, te Gent en te Brugge, rijke godshuizen met
kunstschatten, gelijk te Brugge en te Oudenaarde, druk bezochte museums, gelijk te Ant1) Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 1903.
2) Zie Kurth: NotTe nom national, Commission royale d'histoire, blz. 75, 102, 121 (1909).
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werpen, te Brussel en te Gent. Dat alles kan de vergelijking doorstaan met het prachtigste,
dat in grootere landen te zien is. Ja, wij kunnen fier zijn op Vlaanderen. Op zulke wijze
hebben de Vlamingen hunne vaderlandsliefde uitgedrukt, en niet door het zwaard der
verovering. De Vlaming was nooit een veroveraar, een conquistador; maar hij heeft altijd
hardnekkig tegen veroveraars zijnen grond verdedigd. Onze geschiedenis is er getuige van.
Thans verdedigt hij
zijnen grond en zijn
taalgebied tegen landgenooten: overrompelaars en ontwortelaars,
en dat ook is vaderlandsliefde.
Onze rijke grond,
onze ligging aan de
Noordzee, heeft dikwijls vreemde veroveraars naar hier gelokt.
Wij moesten ons verdedigen. Dat is gebeurd tegen Spanje,
tegen Frankrijk, tegen
Duitschland.
Alleeri
Engeland onder onze
groote naburen heeft
nog geen begeerige
hand naar ons land uitgestoken, en heeft ook
nooit geduld, dat het
door vreemden zou
veroverd worden. De
Vlamingen rukten in
I9I4, onder het zingen
van "De Vlaamsche
Leeuw" op tegen de
Duitschers, die België
HET STADHUIS TE OUDENAARDE.
overvielen. Zij hielden,
daar zij de groote meerderheid van het leger uitmaakten, den geweldigen invaller tegen aan den
IJser, bij de Noordzee, en beschermden op die wijze ook Engeland en Frankrijk. Zij hielden
hem staande in den modder van het .land dat zij hadden laten overstroomen, gelijk
weleer de Noord-Nederlanders deden. Is dat geen vaderlandsliefde?
De Vlamingen hielden altijd meer van die andere soort van vaderlandsliefde, die zich
uitspreekt in het werk, in de kunst en in de letteren.
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Een volk, dat hard werkt voor zijn stoffelijk bestaan, werkt ook voor de gemeenschap,
voor het vaderland. De roem van een volk wordt sterker gevestigd .door het werk dan door
de wapenen. Wapenen dienen ter verwoesting, werk dient tot opbouw.
De Vlaamsche landbouw was bekend in de Middeleeuwen. Evenals de Noord-Nederlander
heeft de Vlaming een groot deel van zijnen grond ontrukt aan poel, moeras en heide.
De geschiedenis van den Vlaamschen landbouw werd geschreven door prof. E. Delaveleye
in zijn merkwaardig boek: De landbouwkunst in de Nederlanden 1).
De Vlaamsche lakens van Gent en Ieper, de Vlaamsche kanten van Brussel en Mechelen,
de Vlaamsche tapijten van Oudenaarde zijn de wereld door vermaard geworden.
Dat kan men lezen in het onlangs verschenen boek van ingenieur Lodewijk De Raet.
Vlaanderens economische ontwikkeling 2).

** *

En onze Vlaamsche kunst?
Waar staan in de steden van Europa nog zoo vele monumenten bijeen als in Brugge en
Gent? Waar is er nog een wonder als de Groote Markt te Brussel met het Stadhuis, het
Broodhuis en al de gebouwen er rondom heen?
Op den Kleinen Zavel, in de hoofdstad, recht over het Egmont-paleis, staat eene rij standbeelden van beroemde Belgen. Op de twaalf zijn er tien van alom bekende Vlamingen:
Egmont en Hoorn, Marnix, Willem de Zwijger, een Nederlander, Ortelius, Van Orley,
Mercator, Dodoens, Van Bodeghem en Cornelius De Vriendt. Wij behoeven niet te zeggen
wat zij deden; de geleerde wereld kent die namen.
Al deze beelden, gelijk ook het beeld van Jacob van Artevelde te Gent, op de Vrijdagmarkt;
dat van Breydel en De Coninck te Brugge op de Groote Markt; het beeld op den Groeningerkouter bij Kortrijk ter herinnering aan den slag der Gulden Sporen; het beeld van
Willems te Gent, van Conscience te Antwerpen, van Anneessens te Brussel, van Ledeganck
te Eec1oo, van Gezel1e te Kortrijk enz. enz. bevestigen onze volkskracht en onzen volkswil.
Wanneer wij Brussel doorwandelen, hebben wij bijna immer vóór oogen de twee schoonste
monumenten van de oude stad: Sinte Goedele-kerk en het Stadhuis. Zij werden in vroegere
eeuwen gebouwd door Vlamingen; toen was Brussel nog een echt Vlaamsche stad.
De prachtige gebouwen op de Groote Markt, waar onze oude gildehuizen prijken met
hun in goud versierde gevels, zoo heerlijk· 's avonds bij verlichting met hooghangende
electrische lampen, als bij dag door de zon beschenen, werden alle gebouwd door Vlamingen.
Men kan er nog de Vlaamsche opschriften, in metaal of in steen gebeiteld, op lezen, daar in
't midden van dat Brussel, thans verfranscht door een bestuur, dat denkt dat het daarmede
de beschaving, den vooruitgang en de vaderlandsliefde dient.
De namen van de voornaamste oude Vlaamsche bouwmeesters teBrussel zijn: Van Thienen,
Van Ruysbroeck en Van Pede. De beste bouwmeesters van Nieuw-Brussel waren Vlamingen: Poelaert, die het reusachtige, monumentale gerechtshof bouwde; Beyaert, die de Natio1) Uitgegeven door het Willemsfonds te Gent in 1867.
2) Uitgegeven door de Vlaamsche Bibliotheek (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amster-

dam) in

1920.
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nale Bank optrok, Suys, die de Beurs bouwde, en Van Overstraeten, de bouwmeester van
de schoone Sinte-Mariakerk te Schaarbeek.
Ziedaar wat de Belgische hoofdstad betreft, die men zegt geene Vlaamsche stad meer te
zijn, maar de tweede Fransche stad in Europa. Gent, Brugge en Antwerpen, die wel Vlaamsche steden zijn, staan ook vol prachtgebouwen van den eersten rang uit den glorietij d
van Vlaanderen.
Wie te Gent op de Sint-Michielsbrug gaat staan, heeft rondom zich eene pracht van
kunstwerken en monumenten, zooals nergens in Europa: de Sint-Baafskerk, het Stadhuis,
de Halle, de Sint-Nikolaaskerk, de Sint-Michielskerk, het nieuwe gotische Postgebouw,
de Graslei met hare reeks van monumentale en pittoreske oude burgerhuizen; wat verder
aan dien kant: de oude Vischmarkt, het Vleeschhuis, en boven alles steken uit de stoere
muren met kanteelen en torens van den ouden burg der Graven van Vlaanderen.
En te Brugge? De schoonheid van Brugge werd beschreven, bezongen en geteekend,
in kleur en in klank, door dichters en kunstenaars van alle landen, in alle talen.
Niemand komt in Vlaanderen of hij bezoekt Brugge, bewondert hare kerken: Sint Salvator
en Onze-Lieve-Vrouwkerk, haar Halletoren, haar Groote Markt met het nieuwe Gouvernementspaleis in ouden stijl. Hij wandelt langs de "reien", doet een roeitochtje op de
vaarten, gelijk in de Lagunenstad, beschouwt de schilderachtige hoekjes, de bruggetjes,
bezoekt de museums Gruuthuyse, het Begijnhof en het Hospitaal van Sint-Jan, om er de
schilderijen van Memlinc en Van Eyck te zien, om er in aanbidding vóór te
staan.
De toerist gaat dan naar Antwerpen en ziet de prachtige Onze-Lieve-Vrouwekerk,
'beklimt h~ar hoogen toren, bewondert in 't nieuwe Museum van schoone kunsten de
tafereelen van Rubens, Van Dyck, Jordaens, Teniers, Breughel en zoovele andere
beroemde Vlaamsche schilders.
En dan bezoekt hij ook kleinere steden, gelijk Mechelen met haar Sint-Romboutstoren en
zijn vermaard klokkenspel, dat meester Jef Denijn bespeelt, die de "beiaarden" in Vlaanderen deed herleven, en die in den vreemde uitgenoodigd wordt om er deze Vlaamsche
kunst in te voeren en te laten genieten.
En Leuven en Oudenaarde met hunne prachtige stadhuizen en kerken!
Jat wij hebben onze vaderlandsliefde flink uitgedrukt in kleur en in klank. Met baksteen
trokken wij gebouwen, torens en belforten op, zooals er nergens staan. In eikenhout korven
onze beeldhouwers beelden en versiering, zoo goed als de Italianen in het blanke marmer
van Carrara. Ziet maar de koorstallen, de tabernakels en de predikstoelen in onze
kathedralen, ja zelfs in onze dorpskerken, b.v. te Hoogstraeten en te Zoutleeuw in Brabant.
Dat alles werd bezocht, onderzocht, bewonderd en beschreven door geleerde oudheidkenners, waarvan vele uit den vreemde. Noemen wij slechts onzen Max Rooses, die
onze Vlaamsche kunst aan Vlamingen in hunne taal deed kennen, en aan de vreemden
in tal van werken, waaronder Flandre, in de prachtige verzameling Ars una uitgegeven, bij
Hachette te Parijs, en die verder in Londen, Stuttgart, New-York, Madrid enz. ook het
licht zagen.
In de schilderkunst is er maar een volk in 't Zuiden, dat met ons kan wedijveren: dat
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Italië. Noord-Nederland staat met Rembrandt
op de hoogte van Rubens
en zijn school. Wij samen
vormen de N ederlandsche
School in de schilderkunst.

1S

I~

'.

-~I

* * *

Neen, Vlaanderen is
niet de dienstmaagd van
Italië geweest, gelijk Maurice Barrès het eens
schreef 1). Vlaanderen is
de gelijke van het land,
der zon. Onze Van Eycken, Memlinc, Van der
Weyden hebben het schilderen met olieverf niet
in Italië geleerd. Hunne
meesterstukken hangen,
glanzend van frischheid
en schoonheid, na zes,
zeven honderd jaar in onze
kerken en museums, terwijl Italiaansche fresco's,
gelijk het
beroemde
Avondmaal van Da Vinci,
te Milaan op een kloostermuur geschilderd, met
den tijd verdwijnen en
zoo aan de algemeene bewondering zullen worden
ontrukt.

* * *

DE ST. ROMBOUTSTOREN TE MECHELEN.

Wij hebben ook onze vaderlandsliefde uitgedrukt in gedichten en gezangen. Wij bezitten
liederverzamelingep, oude en nieuwe, gelijk de grootste kultuurvolkeren. Onze moderne
toondichters: Benoit, Tinel, Blockx, Waelput, Wambach, Mortelmans waren op de hoogte
van hunne kunstgenooten in Europa.
Wij, Vlamingen, zijn het toch die in vroeger eeuwen aan de beschaafde volkeren de meerstemmige muziek hebben geleerd, anders gezegd de muziek met verscheidene partijen, met
fuga en contrapunt, in andere woorden: de ware toonkunst, die de beschaafdste volkeren
1) In een stuk uit het boek, getiteld: Du Sang, de la Volupté et de la Mort, Parijs 1903.
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der Oudheid nooit hebben gekend. - "Zonder de Vlamingen ware een Palestrina niet
mogelijk geweest;' schreef, in I9IO, in het tijdschrift Musica, de Italiaansche kunstgeleerde
Ricciotto'Canudo 1).
In het begin van den oorlog schreef Romain Rolland', de zoo uitstekende Fransche schrijver,
over de Vlamingen het volgende:
"De Belgen van heden zijn
de zonen van de Vlamingen van
Kortrijk. De mannen van dat
land hebben nooit gevreesd
hunne machtige naburen het
hoofd te bieden: koningen van
Frankrijk of van Spanje, - beurtelings helden en slachtoffers,
Artevelde en Egmont. "Die
grond, gedrenkt met het bloed
van millioenen strijders, is de
vruchtbaarste van Europa in
voortbrengselen van den geest.
"Van daar is uitgegaan de
kunst van het moderne schilderen, kunst die uit de school
van VanfEyck over de wereld
straalde.
"Van daar is gekomen de kunst
der moderne muziek, der polyphonie, die over Frankrijk,
Duitschland en Italië uitstroomde gedurende bijna twee eeuwen." 2)
En op een andere plaats:
"De Vlaamsche opperheerschappij, zoo duidelijk in de
schilderkunst, bevestigde zich
nog meer in de muziek. De
Vlaamsche
contrapuntisten ginBRUG OP DE SUIKER RElE TE BRUGGE.
gen Europa door; zij waren de
meesters 10 de muziek van al de andere volkeren." 3)

** *

Eindelijk hebben wij nog de letteren, in welke wij onze vaderlandsliefde, de liefde voor
ons volk, hebben uitgedrukt.
1) Parijs, October

1910.

2) King Albert's Baak, blz.

107.

3) Musiciens d' autrefois, blz. 12.
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Jacob Van Maerlant zei, in de XIIIe eeuw, in zijn Spiegel Historiael:
Die scone Walsce valsce poëten
Die meer rimen dan sie weten.
Van Maerlant zei dat niet uit haat tegen Frankrijk, noch tegen het Fransche volk en hunne
taal, maar wel tot de Vlamingen van zijn tijd om ze te waarschuwen tegen al te veel na"maaksel
van Latijnsche kultuur.
Hij schiep voor zijn volk eene nationale letterkunde.
Maakte hij niet een Rijmbijbel?
De geestelijken lazen den Bijbel in 't Latijn; de burgers der XIIIe eeuw zouden hem in
't Dietsch kunnen lezen.
En alle Vlaamsche burgers, zelfs de edele dienaren onzer vorsten van Fransche afkomst,
lazen Dietsch in die dagen. Daarvan getuigen de schriften uit dien tijd en de oude grafzerken in de puinen van de Sint-Baafsabdij te Gent.
Van Maerlant vervaardigde ook Der Naturen Bloeme, het eerste boek over natuurlijke
geschiedenis, in onze taal geschreven. In andere werken sprak hij over godsdienst en hekelde
de losse zeden van zijne eeuw. Hij was de eerste Vlaamsch-nationale opvoeder.
In die dagen werd er in Vlaanderen eene prilchtige, geestrijkefabel gedicht: Van den Vos
Reinaerde geheeten; een boek'dat, met de Divina Commedia van Dante, enenkele andere
werken, tot het voortreffelijkste-behoort, dat de Middeleeuwen ons hebben nagelaten.
En in Brabant schreef Jan van Ruusbroec, abt van Groenendaal, zijn heerlijk Dietsch
proza, eene reeks werken van mystieken aard, waaronder: Van den Rike der Ghelieven
en De Geestelike Brulocht. Zuster Hadewych schonk ons hare Vizioenen en schreef liederen
en brieven, die nu nog gesmaakt worden.
Jan Boendale, Jan van Heelu, Van Velthem en Van Aken schreven in het Dietsch
fabelen en kronijken voor het Vlaamsche volk.
Hendrik van Veldeke zong Minnesanghen, evenals de hertog van Brabant zelf, Jan I,
de held van W oeringen, de tidder-zanger.
Uit dien tijd dagteekent ook de heerlijke Sproke van Beatrijs door een onbekenden dichter.
Wat al kunstwerk heeft sedertdien die sproke niet in 't leven geroepen: Dat en nog zoo
veel ander moois schonken ons, op letterg,ebied, onze voorouders. Dat men ons dan nog
kome zeggen, dat onze taal maar een dialect was, een volkstaal, die geen literatuur had, laat
staan geen wereldtaal was.

* * *
Eene taal krijgt vooral waarde door de werken in die taal geschreven. Zij wordt niet geschat
naar de uitgestrektheid van haar gebied, noch naar 't getal" menschen die ze spreken. Onze
Dietsche taal werd in den loop der tijden wel zoo vroeg bewerkt als het Fransch, het Duitsch
of het Engelsch. Zij was als het teeken, het blijk van de opkomst van Vlaanderen. Dat is
het Fransch in Vlaanderen nooit geweest. Er waren hier wel eenige menschen, die Fransch
spraken, hier gekomen met de vreemde vorsten, die hier geheerscht hebben, niet altijd

VLAANDEREN
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met den wil der Vlamingen, maar door de macht der Grooten. Doch Vlaanderen werd
daardoor niet tweetalig 1).
Niettegenstaande allen vreemden invloed en invoer zijn de Vlamingen, door de eeuwen
heen, gebleven wat ze waren. Er zijn harde tijden en angstige dagen geweest: inwendige
twisten op economisch gebied, ten tijde der Gemeente; godsdienstoorlogen, in de jaren
der Hervorming, en dit ten nadeele van den N ederlandschen stam, die in tweeën werd
gescheurd. Wij, Vlaming~n, werden door vreemde overheersching, eeuwen lang, in bedwang
gehouden.
Vele van onze intellectueelen, onze mannen der wetenschap, trokken in de XVIe eeuw naar
't Noorden. Wij hebben er gehad, die aangesteld werden tot hoogleeraren aan de pas ingerichte universiteit te Leiden. Laten wij er maar een paar onder de voornaamste noemen:
Simoo. Stevin, wiskundige, en Dodoens, kruidenkenner 2).
Alleen de schilderkunst bloeide in 't Zuiden nog in de jaren der uitwijking. Zij wedijverde
met de kunst van 't Noorden. Het was de roemrijke tijd van Rubens en Rembrandt. Daarna
kwam het verval in Vlaanderen.
Wij waren van 't Noorden gescheiden.
Door al te grooten vreemden invloed kwam de verbastering. Meer en meer daalde de nacht
over onze gouwen, onder het Oostenrijksch en Fransch bewind, door de Brabantsche en de
Fransche revolutie en door den dwang van het keizerrijk. Het zag er hier droevig en norsch
uit. Ondanks alles bleef ons volk nog gehecht aan zijne oude Dietsche taal. Onze rederijkerskamers onderhielden zooveel mogelijk nog het heilige vuur bij 't volk voor zijne oude
Dietsche taal. Maar door de grooten des lands, die altijd om gunsten naar omhoog kijken,
werd het Vlaamsch meer en meer verlaten.
Op geestelijk en verstandelijk gebied werd het donker, zeer donker. Ons volk kende
zijn verleden, zijn geschiedenis niet meer.
In N oord-Nederland bloeiden de letteren met ongemeenen glans. Daar waren de ouders
van Vondel, die Zuid-Brabanders waren, heengevlucht. In Vlaanderen ontving men maar
flauwe stralen van de zonnen, die het Noorden verlichtten. Het Waalsche land warmde
zich aan Frankrijk, en de rijke Vlamingen, om de gunst der overheerschers te verwerven,
deden de Walen na. De verfransching begon nu op ingrijpende wijze.
De Vlamingen kregen van hier en daar nog een weinig geestelijk voedsel, maar zij waren
eindelijk te zwak geworden om het te kunnen verteren. Ze werden ziek en uitgeput en waren
gesteld om gauw te ontaarden.
De oorlogen van Napoleon verbeterden den toestand niet. De nacht werd nog duisterder.
Waterloo bracht verandering! Vlaanderen kon ademen. Wij werden hereenigd met hen,
die onze taalbroeders waren, door de eeuwen heen. Maar de broeders herkenden elkander
bijna niet meer. Het was ook niet te verwonderen, na ruim twee eeuwen scheiding, en door
de godsdienstige scheuring der XVIe eeuw. Wij bleven slechts vijftien jaar met Noord1) Zie Mr. Leonard Willems: De Middeleeuwsche taaltoestanden in Vlaamsch-België. Gent 1913 en Dr.
Stracke: Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu?
2) Zie: De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der I6e in het
begin der I7e eeuw door Mr. J. L. M. Eggen. Bekroond werk, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1908.
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Nederland vereenigd; maar ze waren voldoende om hier weerom eenig geestelijk leven
te wekken. De Nederlandsche regeering richtte scholen op. Een feit staat vast: het
geestelijk leven kwam allengskens terug. In 1817 bezochten in België slechts 50.000 leerlingen
de scholen; in 1829 was het getal tot 200.000 geklommen 1).
Dit strekt ter eere van het Nederlandsch bestuur vóór 1830. Onder die kinderen, die
weerom in de scholen hunne taal mochten leeren, bevonden zich natuurlijk degenen, waaruit
mannen zouden groeien, die later de geneesheeren, de opvoeders van hun zieke volk zouden
worden. Jan Frans Willems, Philips Blommaert,Prudens Van Duyse,Ledeganck, Conscience,
de Van Rijswijcken, Snellaert, David, Serrure, Rens en zoo vele anderen zijn de redders
geweest van het Vlaamsche volk.
Zij hebben, kort na 1830,
na de politieke scheiding van
Holland en België, eene letterkundige beweging op touw gezet, die verrassende uitslagen
heeft gehad, want zij waren
niet alleen geleerden maar ook
strijders, gelijk wij zullen zien.

~p

***
Een volk, dat eene letterkunde heeft, vergaat niet; het
wordt niet opgeslorpt door de
kultuur van een ander volk.
Maar 't is niet genoeg eene
letterkunde te hebben; ze moet
door het volk gekend zijn. Zij
moet werken als de zuurdeeDE GRASLEI TE GENT.
sem in het brood; zij moet de
belangstelling levendig houden voor het verleden; zij moet de zielen verkwikken, de
harten laven, de blikken naar de toekomst doen richten.
Dat hadden Wi1lems en zijne geestverwanten begrepen, en dat zouden zij verwezenlijken.
Zij blikten ook naar 't verleden terug en deden het weer opleven. Wi1lems bewerkte den
Reinaert de Vos, in Nieuw-Nederlandsch, en verzamelde onze oude Vlaamsche liederen.
Conscience haalde uit de geschiedenis de stof voor zijn ophefmakend en Leeuw van Vlaanderen. Ledeganck dichtte zijne Drie Zustersteden, ter verheerlijking der oude steden van
Vlaanderen: Gent, Brugge en Antwerpen.
Ledeganck's dichtstuk werd "het Evangelie der Vlamingen", zooals Max Rooses het heeft
. gedoopt. Men heeft dat werk, later, wel met eenige minachting, "romantisme" genoemd,
maar zonder dat romantisme waren wij diep gezonken om misschien niet meer op te staan.
Het Vlaamsche volk ware ontworteld geworden. Door hun werk gingen die "romantiekers"
1) Getrokken uit eene rede van den Nederlandsehen Minister van Binnenlandsche Zaken, in 1829 gehouden.

r·. .

VLAANDEREN .. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
beslist den Vlaamschen strijd aan. Zij waren iets anders dan rederijkers uit den pruikentijd.
De Vlaamsche beweging was geboren. De kamp ving aan. Na 1830 had de Belgische regeering besloten de taal der Vlamingen uit de school, het bestuur, het gerecht en het leger te
bannen, om ze in den staat van dialect te laten uitsterven en door de Fransche taal te vervangen.
Men wilde daardoor de eenheid van België bewerken, beweerde men, van Brussel uit.
Zoo had men toch, van Parijs uit, in Frankrijk gedaan.
Het middel was geweldig in een land, waar de meerderheid van 't volk Vlaamsch sprak,
maar niet stambewust meer was.
De hoogergenoemde Vlamingen kwamen er heftig tegen op, maar zij stonden bijna alleen.
In de inleidingen der eerste
werken van Willems, Conscience en Ledeganck, kort na
1830, alsook in de werken der
gebroeders Van Rijswijck, werd
er krachtig verzet aangeteekend
tegen de miskenning der volkstaal door de regeering en de
besturen.
Uit die inleidingen willen wij,
als bewijs, eenige korte uittreksels mededeelen:
Het volgende leest men in
de voorrede van Reinaert de Vos
door Willems. - "Van mijne
jongste jaren af heb ik getracht de
'T GRAVENSTEEN TE GENT.
verworpene moedertaal te helpen opbeuren. Ik heb dezelve,
zoowel tegen de bekrompenheid der Hollandsche schrijfregels, als tegen de verbasterdheid
van het Vlaamsche schooldialect verdedigd; ik heb hare rechten op het op~nbaar bestuur en
hare nationaliteit door historische gronden, zooveel als in mij was, bewezen en voldongen. Om
harentwil ben ik van Antwerpen naar Eekloo verbannen. Zij moet mij dus wel dierbaar
zijn! Doch ook in Eekloo heb ik geleerd, dat hare vijandin, de Fransche taal, die in zes
eeuwen en meer, nog geen enkelen voet gronds op het Nederduitsch heeft aangewonnen,
nimmer meer de taal van het meerendeel der Belgen zal zijn. Op 8600 inwoners van die
stad zijn er omtrent 300, die Fransch verstaan, en geen lOO, die fatsoenlijk Fransch spreken.
Nochtans was Eekloo zeer vele jaren de verblijfplaats van Fransche tribunalen, van Fransche
sous-prefets, van Fransche ambtenaren. Nochtans worden wederom, sedert vier jaren, hare
8300 andere ingezetenen in het Fransch gegouverneerd, en dagelijks gesommeerd, geëxploiteerd en geëxecuteerd! Wij bezitten thans de vrijheid van taal, ja, doch het schijnt mij
toe dat die vrijheid hare zuster, de vrijheid van verstaan, geheel onder de voeten helpt."
Dit is getrokken uit de voorrede van den Leeuw van Vlaanderen (Ie uitgaaf). - "Heden
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is de stand van zaken veranderd; er weegt geene Spaansche verdrukking meer op ons, er
staat geene galg, geen schavot meer opgericht voor de taal- en vrijheidsminnaren; maar
iets anders belet de herwinning van onze oude waarde;
dit is dat de Vlamingen niet genoeg bemerken en waarvan zij het slachtoffer zijn zullen, indien er niet opgelet
wordt ... Walen in de Vlaamsche provinciën als bewindhebbers te sturen, opdat men zich verbastere om hun
te believen, hetzij om een ambt of iets anders, dat zij
geven kunnen, te verkrijgen: het Fransch verplicht
te maken in het leger, in het landsbestuur, in 's Rijks
scholen, in de rechten, in alle examen, ja zelfs tot de
geringste ambten. De wetten in het Fransch zijn alleen
officiëel; in het Vlaamsch overgezet gelden zij niet
voor het Recht; de vonnissen worden ook steeds in
het Fransch
uitgesproken, en het
is onlangs
te Gent gebeurd, dat
een man ter
dood verDE GROOTE KERK TE ANTWERPEN.
oordeeld
werd zonder een enkel woord der beschuldiging of van het doodvonnis te hebben verstaan. Mag men wel aldus met het leven der
menschen spelen ?"
Dit uit het "Voorwoord" van Ledegancks
eersten bundel, getiteld Bloemen mijner Lente:
"Daarbij leven wij in een tijdperk, waarin
onze nationaliteit deerlijk wordt miskend;
waarin. bij een groot deel onzer landgenoot en,
tot zelfs het bestaan der moedertaal wordt
betwist. Het is dus misschien niet zonder
verdienste, in zulk een tijdvak iets bij te
dragen tot bestrijding van vreemden invloed,
en tot verdediging van het grootste kenmerk
onzer volkszelfstandigheid, de Taal.
"Om de ongelukkige vooringenomenheid
GULDEN -SPO RENSLAG-GEDENKTEEKEN.
jegens onze schoone Moedertaal tegen te gaan,
had ik,"'reeds voor eemgen tijd, het voornemen daartoe een meer gepast werk te leveren,
namelijk eene dichterlijke, doch zooveel mogelijk nauwkeurige vertaling van een aantal
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uitgekozen stukken van de grootste dichters onzer eeuw: De Lamartine, Lord Byron en
Schiller. Zulk een vertaling, met den oorspronkelijken tekst op zijde, zou tot vergelijking
aansporen, en alzoo den kring der
Vlaamschlezenden van lieverlede uitbreiden:'

***
En sedert Conscience, Willems,
Ledeganck, Van Duyse, Blommaert
en David zulke taal schreven, duurt
de strijd nu voort, wordt hij met den
dag scherper en scherper.
Onze letterkundigen stondén na
1830, zooals we zeiden, bijna gansch
alleen. Ze vonden weinig ingang bij
het volk, waaronder er nog te veel
. ongeletterden waren. De politieke
partijen ook, ten bate hunner eenheid,
schoven de Vlaamsche beweging zooveel mogelijk op den achtergrond.
Telkenmale echter, als het kiesrecht
onder het volk werd uitgebreid, 'won
de Vlaamsche beweging veld. Het is
thans eene democratische beweging
geworden, waarmede de drie staatspartijen in ons land hebben af te
rekenen, die ze nimmer zullen ontwijken, wat zij ook mogen aanwenden,
om ze op de lange baan te krijgen,
gelijk gebeurde met de vervlaamsehing
der Hoogeschool te Gent, en de toepassing der Vlaamsche wetten. De
Vlamingen weten wat zij willen. Zij
DE SINTE GOEDELE TE BRUSSEL.
hebben strijdende krachten in menigte.
De letterkunde bloeit. Het getal
lezende Vlamingen groeit aan, gelijk dat der schrijvers. Wij hebben dagbladen, schouwburgen en scholen. Wij hebben kunst- en letterkringen, Vlaamsche maatschappijen
voor wetenschap en letteren, voor landbouw, nijverheid en handel, voor alles wat het
stoffelijk en geestelijk leven betreft.
Onze tegenstrevers worden gewaar, dat wij niet meer zijn tegen te houden. De volgende
bekentenis werd onlangs in een tijdschrift door een hunner, den Luikschen volksvertegenwoordiger Jennissen, afgelegd:
Gedenkboek A. N. V.

,6

HUIZEN AAN DE GROOTE MARKT TE SRUSSEL.

BINNENPLAATS VAN HET MUSEUM PLANTYN-MORETUS TE ANTWERPEN.
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"De geweldige Vlaamsche beweging, die, honderd jaar oud, reeds vóór het ontstaan van
België bestond, en nu tot hare volledige ontwikkeling is gekomen, tracht in Vlaanderen
de eenheid van kultuur te verwezenlijken; zij eischt voor gansch België de volstrekte gelijk-:heid tusschen het Vlaamsch en het Fransch. Het is niet voldoende daarmede den spot te
drijven of deze beweging voor te stellen als zijnde door eenige waanzinnigen op touw gezet.
Het "flamingantism" bestaat; het zegepraalt bij de verkiezingen, het neemt de gansche
vertegenwoordiging van Vlaamsch-Be1gië in beslag." 1).

***
Daarmede sluiten wij het stuk voor het Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. Onze tegenstrever, hier aangehaald, ziet beter de toestanden in dan sommige
Vlamingen. Wij echter hebben allang klaar gezien in het spel, dat men met ons spelen wilde,
en wij· halen er onze schouders voor op, als de vijanden van het Vlamendom zeggen, dat
wij, Vlamingen, slechte vaderlanders, slechte Belgen zijn.
Wij meenen dat in ons stuk voldoende weerlegd te hebben. Wij zullen al onze verplichtingen
jegens België, onzen Vorst en zijne regeering nakomen; maar dat mag ons niet beletten volle
recht te eischen voor de taal van Vlaanderen in het Belgisch bestuur, het onderwijs, het
gerecht en het leger, overal waar wij tot nog toe zoo stiefmoederlijk werden behandeld.
Indien wij ons in België door middel van de Nederlandsche taal hebben kunnen opwerken
en den strijd voor haar gebruik hebben aangebonden, dan is het te danken aan de geestelijke
hulp onzer taalbroeders in Noord-Nederland. Bij hen toch moesten wij in de leer gaan.
Wij lazen hunne werken, zoo wetenschappelijke als letterkundige, wij bezochten hun land,
wij leerden het Nederlandsche l~ven kennen, zoo nauw met het onze in den loop der eeuwen
vereenigd. In andere woorden: zij zijn onze leermeesters geweest, gelijk wij eens de hunne
waren.
Wat men ons in België weigerde of onthield, zooveel men kon, schonk men ons in het
Noorden: onze geestelijke ontwikkeling door middel van onze gemeenschappelijke taal.
Daarvoor zeggen wij dank aan onze taalbroeders uit het Noorden; wij zullen er hun altijd
erkentelijk voor zijn, gelijk voor de hulp, verleend aan onze Belgische uitwijkelingen en
vluchtelingen tijdens den wereldoorlog van 1914-1918. Wij beame·n de woorden, die prof.
Blok schreef in Neerlandia, in Januari 1920. Wij willen ze hier herhalen:
"België en Nederland vormen twee natiën, aangewezen op goede nabuurschap te midden
der groote, op vriendschappelijke samenwerking. Deze te bevorderen is ook de taak van het
Algemeen Nederlandsch Verbond. Geen inmenging in zaken van Belgische binnenlandsche
politiek van onzen kant! Geen annexatie-lust van den anderen. Dit eischt veel beleid en
zeemanschap, omdat juist de taalstrijd een politieke strijd inBelgië is geworden; maar van onze
zijde is geene inmenging in den politieken taalstrijd aan te bevelen, wèl steunen van de taal.
Dat is een moeilijke taak, die dikwijls zal aanleiding geven tot critiek van heetgebakerden,
maar in beider belang niet mag worden verstoord, veel minder opgegeven."
1) Uit een vlugschrift van het Comité d'Action Wallonne. Bedoeld wordt aan het einde de vertegenwoordiging in de wetgevende Kamers, de provincie-· en de gemeenteraden.
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Zoo vatten wij, Vlamingen, het ook op. Wat wij, als steun voor de taal vooral vragen is het
onderhouden van goede kultureele betrekkingèn tusschen Noord-Nederland en Vlaanderen,
gelijk vóór den oorlog. Dat verlangen werd ook uitgedrukt door koning Albert in een heildronk van 21 Januari 1919 aan het gezantschap, door Koningin Wilhelmina naar Brussel
gestuurd om hem geluk te wenschen met zijn terugkeer in zijne hoofdstad na den oorlog.
Hij heeft onder andere gezegd:
"België en Nederland zijn door intellectueele en economische banden sedert het begin
onzer geschiedenis aan elkander verbonden en die dienen nauwer toegehaald te worden:'
Zulke taak heeft het Algemeen N ederlandsch Verbond te vervullen. En daaraan zal Groep
Vlaanderen van harte meêdoen.
Brussel, 28 April 1923.

ONZE STAMGENOOTEN IN FRANKRIJK
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A. HANS

• ELFS veel Vlamingen zijn verbaasd, als ge hun meedeelt, dat in West-Vlaanderen enkele Waal,ehe gemeenten liggen. Deze plaatsjes zijn als door een won•
• der voor inlijving bewaard geworden, toen de roofzucht van Lodewijk XIV
een groot stuk van Vlaanderen afscheurde (vrede van Aken. 1668), want feitelijk
~
•
, behooren ze tot het gebied van Rijsel.
De Leie immers was, ruim genomen, de scheidingslijn tusschen een Waalsch en een
Vlaamsch Vlaanderen, beiden weer onderdeelen van het zoogenaamde "Vlaanderen onder
de kroon", oorspronkelijk een leen van Frankrijk ... en waarvoor zooveel bloed gevloeid is.
Waalsch-Vlaanderen bestond uit de kastelnij van Rijsel, die van Dowaai en die van Orchies.
Het is nu met uitzondering van de enkele boven bedoelde, voor annexatie bewaard gebleven
gemeenten, Fransch grondgebied.
Vlaamsch Vlaanderen (van Vlaanderen onder de Kroon) telde benevens het Vrije van
Brugge negen kastelnijen. Vier, die van Sint-Winoksbergen, Cassel, Belle en Broekburg
(Bourbourg) zijn eveneens voor Vlaanderen verloren gegaan. De naam Fransch-Vlaanderen,
slaat dus feitelijk zoowel op een Waalsch als Vlaamsch gedeelte, maar wij bedoelen er
doorgaans de laatstgenoemde kasselnijen mede, met als voornaamste plaatsen behalve de
opgesomde, Duinkerke, Hondschoote, Hazebroek. En waarom? Daar immers wonen onze
stamgenoot en, daar is onze taal nog steeds die van het volk.
Duidelijker afg,ebakend loopt de taalgrens in Fransch-Vlaanderen van Duinkerke naar
Sint-Pol, door Broekburg-Buiten (campagne) langs Capellebroek, ten Oosten van Watten,
St.Omaars en Clairmarais, ten Westen van Zuidpeene, Hazebl'oek, Steenbeke, met de
meest vooruitspringende punt bij Haveskerke, dan ten Noorden van Steenwerk en Nieppe
tot de Belgische grens.
Wie een deel v·ah 't gebied der taalgrens afgewandeld heeft, begrijpt, dat zelfs deze opgave
nog vaag is. Want die lijn is buitengewoon grillig. Wij hebben eens zoo'n onderzoek gedaan
in de omgeving van Broekburg. En aan denzelfden weg was de eene hoeve "Waalsch",'
de volgende weer "Vlaamsch", Dan nog heeft men te onderzoeken, of men met oorspronkelijke bewoners te doen heeft, of met Vlamingen, die zich daar zijn komen vestigen. Op
den weg naar Grevelingen meenden we geheel over de taalgrens te zijn, toen we, een herbergje
betredend, verrast werden door een Vlaamsch antwoord op onzen Vlaamschen groet. Maar
't bleek dan, dat de waardin van een dorp bij Duinkerke afkomstig was ...
Daarom moet men steeds wat sceptisch staan tegenover die al te geestdriftige verslagen van
reizigers, welke op een vluchtje door Fransch-Vlaanderen trekken. Men kan er zeer eigenaardige gesprekken voeren... belangwekkende ontmoetingen hebben en dan meenen, dat
het rasgevoel er nog zeer sterk is. En men is in aanraking geweest met Vlamingen uit België.
die er immers zeer talrijk zijn., 't zij ze er wonen, 't zij, dat ze er tijdelijk komen werken!
Eens spraken we op een Vlaamsche vergadering te Duinkerke - en in 't Vlaamsch - voor
vrij veel toehoorders - maar bij navraag bleek er geen enkele oorspronkelijke FranschVlaming aanwezig geweest te zijn! Ge zult op een werkplaats Vlaamsche liederen hooren
~
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en een oningewijde zou meenen, dat er een interressant onderzoek te doen is ••• doch men
treft weer arbeiders aan die in West-Vlaanderen, in België dus, wonen en hier seizoenwerk
verrichten (steenbakkerijen, beetwortelen, graafwerk enz.).
Ik ben nooit geestdriftig uit Fransch-Vlaanderen teruggekeerd, eerder met een gevoel van
weemoed. Mijn indruk was altijd: gereisd
te hebben bij stamgenooten, die van ons
vervreemd zijn, al spreken ze nog onze
taal. Dat ze die taal spreken is iets
lijdelijks. Een taal sterft niet licht uit ...
Maar onze geest is er ver weg... of
wordt door achterlijkheid verdoezeld.
Neem de visschers, zeker wel de meest
conservatieve bewoners van FranschVlaanderen. Als ge met hen verkeert,
bemerkt ge een gansch anderen geest
dan bij de Pannenaars, die eenige uren
verder wonen, maar toch over de staatkundige grens. Bij de eersten wordt ge
den Franschen geest, bij de anderen den
Vlaamschen gewaar.
Laat ons even de geschiedenis nagaan
en men zal die vervreemding van ons ras
begrijpen. We zullen ons hier niet verdiepen in de middeleeuwsche oorlogen
om het beût van Vlaanderen waarbij
vooral steden in Fransch-Vlaanderen
het zwaar te verduren hadden en aanhoudend van meesters-verwisselden.
De stelselmatige verfransching begon
al dadelijk onde~ Lodewijk XIV. Een
edict van I684 verbood .het gebruik TOREN, GENAAMD DE ,.LEUGHENAER". HET OUDSTE GEDENKvan 't Vlaamsch aan alle advocaten, TEEKEN VAN DUINKERKE. GEBOUWD IN 1406, HERSTELD
IN 1759.
procureurs en rechters. 't Centraal bestuur was ook Fransch. Maar Vlaamsch bleef de taal in school en kerk, in vergadering,
in huis en herberg. En de rederijkers beoefenden die taal en namen ze onder hun bescherming. Zoo lezen we, dat in r688 de "Carssouwieren tt van Duinkerke "De verheerlyckte
Schoenlappers of de gecroonde Leersse tt opvoerden. Theodoor Sevens, die veel archieven
doorsnuffeld heeft, vertelt in zijn werkje over Fransch-Vlaanderen, in I909 door het Davidsfonds uitgegeven, dat het landjuweel te Poperinge in I793 bijgewoond werd door vereenigingen van Sinte-Magdalena Capelle, Belle, Houtkerke, Hondschoote, Eeke, Steenvoorde,
Strazele en Hazebroek. In I774 speelden de "Kruisbroeders" van Kortrijk te Belle, in
I776 te Sint-Winoksbergen.
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En dan komt ons de naam van den Duinkerkschen dichter "Michiel De Swaen"
(1654-1707) voor den geest, aan wien Maurits Sabbe een belangrijke studie heeft
gewijd. De Swaen was prins en dichter van de "Carssouwieren" en wel diep moet hij
de taalverdrukking hebben gevoeld.
De rederijkers spanden zich in voor hun taal. Zoo zien we de "Persetreders Tonteynisten"
van Hondschootemet wanhopigen mo'ed worstelen. In 1786 speelden ze te Winoksbergen,
in 1804 te Roesbrugge (West-Vlaanderen) en in 1806 voerden ze te Roeselare (WestVlaanderen) het stuk "Pedro de Vrede, Koningin van Kastiliën, nieuwelijks en eerstmael
ten tooneel gebracht binnen de stad Rousselaere". In I810 nog schreef de vereeniging een
wedstrijd uit in haar woonplaats. Lazarus Maes, haar prins, maakte in 1770 een stuk ,~De
Geboorte Christi" ... in niet minder dan negen bedrijven en opgevoerd in I770t I802,
182I, I839 en I849 ! (Histoire de Hondschoote van H. van Steenberghe).
Waar men zocht naar stukken in een taalt zoo als men ze sprak, was de keuze beperkt en
dus bleken de tooneelspelen taai van leven •.• al waren ze ook taai om te verteren. Welk
een taal werd het! In I86I slaagde Karel Hamers, organist en griffier van het vredegerecht
te Hondscr-oote er nog in, een gedicht uit te geven in het Bulletyn van het Comité flamand
(waarover later). Dit gedicht is de klacht van een vondeling, "Het Verlateling" en begint
als volgt:
"Zy zyn voorby! geen eene heeft my een knik gejont!
Zy gaen zingende voort en denken op geen lyden!
Ook alles lacht haer toe, en mag haer geest verblyden:
Haer s'heyl geen naere wolk der kim bedwelmt de grond,
Indien by raer geval een traen haer puild'in d'oogen
Haer ouders lief zyn daer om teerlyk die te droogen;
Maer ik rampzalig kroost een s'onheylzame vrouw,
'k Heb nooyt den naem gekent van die m'in droefheyd baerde,
En hier op dezen steen eenzamig liet op d'aerde,
Wel ligt de ziel geperst door angst en bitt're rouw!
Gins rah'len vroeyelyk de voog'len in de boomen:
Het jonge telgsken die 't nog niet gewaegt en heeft
Het huysken te ontvlien waer het in ruste leeft,
Hift zom zyn koptjen op, ziet rondzig, schynt te schromen,
Verbergt zig weerom, en vervolgd een stil geraes
Tot dat het nad'ren ziet de moeder met zyn aes.
Dan hoort men zagte1yk zyn teere vlerkskens beven
Van heylzaem'liefde en druk .•. Nooyt heerscht zulk vreugdgevoel
Voor my Verlateling! hoe ernstig ik 't bedoel.
Nooyt klopt myn hert aen 't hert van die my bragt in 't leven.

En toch, hoe roerend is die worsteling om 't behoud van de eigen taal, waar alle machten
zich samen spanden om ze uit te roeien! Ook op ander gebied bleek nog wel eerbied voor
de volkstaal. Op de tombe van Hondschoote's baljuw werd in 1777 nog een Vlaamsch grafschrift gebeiteld. In de kerk hoorde men Vlaamsche sermoenen. Voor zoover men naar
school ging, ontving men Vlaamsch onderwijs.
Maar voor ons en om 't belang van ras en taal, is de vraag, of men Vlaamsch-bewust
was. Elke beschouwing hierover zou tot een verkeerd oordeel kunnen lijden, indien men
geen rekening hield met den toenmaligen politieken toestand. Uit taalverdrukking wordt
gewoonlijk nieuw leven geboren. Waarom was het zoo niet in Fransch-Vlaanderen, want
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tot dit besluit komt men. Het antwoord is duidelijk, als men overweegt hoe dit grensgewest
voortdurend last leed van oorlogswee met een heelen nasleep van noodlottige gevolgen.
Sla 't geschiedenisboek van Duinkerke op; 1694 en 1695: beschieting doorde Engelsehen,
1713: Engelsch garnizoen, 1744: centrum voor een expeditie tegen Schotland, 1793: beleg
door de Engelsehen, slag bij Hondschoote.
Fransch-Vlaanderen kreeg zijn deel van al de klappenDuinkerke gegeven. Er werd gestroopt,
geplunderd, gebrandschat, ingekwartierd... Men
zette polders onder water, legde versterkingen
aan. Kortom de bevolking moest alle krachten
inspannen, om niet te bezwijken in den strijd om
't stoffelijk bestaan. Wat moest er dan terecht
komen van geestelijke ontwikkeling? Hoe die ongelukkigen, welke nu Spaanseh, dan Fransch of
Engelsch en Hollandsch of Oostenrijksch krijgsvolk
tot overlast hadden, nog te bezielen voor een
ideaal!
De Fransche revolutie verscherpte den taaldwang
en we weten hoe Napoleon zelfs in Nederland
optrad. Lodewijk-Filips wilde in 1833 het Vlaamsch
uit de scholen verbannen.
Napoleon 111 was slimmer. De bekende Te
Winkel schreef in Oud-Nederland:
"De sluwe Napoleon 111 erkende ten slotte toch
de macht van de volkstaal, heeft eindelijk de weerde
van het Vlaamsch ingezien en gebruikt. Dit laatste
natuurlijk! ten eigen bate, in zoo verre het
Vlaamsch hem, persoonlijk, van dienst konde zijn.
Als namelijk het volk, in de laatste jaren van 's
mans bestuur, zijne stem uitbrengen moest bij verkiezingen vanregeeringsleden, dan liet Napoleon 111,
DUINKERKE: STANDBEELD VAN JAN BART.
door zijne aanhangers, en tot verbazing der Vlaamsche gewesten, strooibriefkens verspreiden, in Vlaamsche tale opgesteld. Daarin werd het
volk aangespoord naar 's keizers zin te stemmen. Ongetwijfeld heeft Napoleon 111 het al
mede aan deze zaak te danken, dat een goed deel des Vlaamsehen volks in het Noorden van
zijn rijk hem en zijn huis zoo genegen was en gebleven is:'
Hier wordt het plebiscit van 1870 bedoeld, dat de keizerlijke politiek goedkeurde. Maar
mocht het voor 't gevoel van den Fransch-Vlaming streelend geweest zijn, dat de keizer
zijn taal erkende, toch rustte de genegenheid niet zoo zeer daarop, als wel op afkeer voor de
republiek. Men had het aan den haard immers hooren vertellen, hoe de republikeinen de
geestelijken vervolgden en verbanden, de abdij van Winoksbergen sloopten, de kerken sloten
••• en de bevolking was innig katholiek. (Men denke ook aan het verzet. toen niet zoo lang
geleden, bij de scheiding van kerk en staat, regeeringskommissarissen door een opgewonden
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en· dreigende menigte verhinderd werden den inventaris van bedehuizen op te maken).
Die gevoelens moeten we in acht nemen om de gebeurtenissen van 1877 te beoordeelen.
De keizer gaf zich over, de republiek werd afgekondigd en dadelijk openbaarde zich een
geest van oproer bij de Fransch-Vlamingen.
In Januari 1871 bevatte de "Indépendance BeIge" een brief uit Rijsel, waarin
gemeld werd, dat de opperkommissaris der Fransche Republiek in beide departementen
van 't Noorden en van Pas de Calais, de heer Testelin, het noodig vond aan de
gemobiliseerde nationale garden een strenge dagorder te sturen, waarbij deze verwittigd worden, dat alle pogingen om te deserteeren of te vluchten voortaan met· verbanning naar het strafkamp van Cherbourg zullen gestraft worden. Drie honderd
gemobiliseerden uit het· arrondissement· Hazebroeck waren reeds aan 't muiten· en men
ontwapende ze en voerde ze onder geleide van een sterke afdeeling linietroepen naar Kales,
waar zij ingescheept werden voor Cherbourg. Zij, die toen in Fransch-Vlaanderen den
oorlog aanpreekten, werden er ,~u1tra FranSoysen" genoemd.
"Vele· jongelingen", zoo lezen we in een bijzondere briefwisseling uit die dagen",komen
van het leger naar huis en ze zeggen, dat ze niet meer zullen gaan, totdat Ze er naar gesleept
worden. Nog vele anderen vluchtten de grens van België over. Zij gevoelden zich geen
Franschen."
Maar dit verzet openbaarde zich ook bij W aalsche Vlamingen. Weerzat die republiek in
den weg. Zeker, er waren wel mannen, die helderder zagen.
"Wij moeten de onderdrukking lijden" schreef Henri Blanckaert van Zegerskapelle, op
8 October 1870 naar "Het Volksbelang" van Gent. "Alles moet Fransch zijn. Onze kinderen
worden onderwezen in die vreemde taal en zij hebben den tijd niet, om ze grondig te leeren
of te verstaan, tenzij de kinders 'ran rijke lieden. Wij Vläamsche boeren en ingezetenen van
alle slach zijn geheel onderdrukt aán alle slach van Waalsclie (dat zijn Franschen van buiten
't Noorderdepartement) ambtenaren en dikwijls behandeld als vee.
Maar ons volk en onze taal op t~· beuren, dat ware eene moeilijke taak.
Onze jongelingschap is zoodariig verbasterd, dat de groote menigte het Nederlandsch
van hedendaag niet zou kunnen lezeri en bijzonderlijk niet verstaan.
Gij, opstellersvari Nederlandséhe nieuwsbladen, zoudt moeten eenen oproep in uwe bladen
doen aan de Vlàmingen van onzen Westiieek, in zuiver en eenvoudig Vlaamsch, gelijk of
Hendrik Consèience het gegfuikt, alsook de vertaler van de Geschiedenis van Vlaanderen
door Kervyri de Lettenhove.
Alle Vlaainschë letterkundige geriootschappen, zooals het Willemsfonds, zouden moeten
eene bijzonderè öpoffering doen om werken te koopen als De Leeuw van Vlaanderen van
Hendrik Conscience alsook de Geschiedenis van Vlaanderen door Kervyn de Lettenhove.
Men zöu deze werken· moeten verspreiden in onzen Westhoek, in vele gemeenten, bij de
mannen; die invloed hebben op het völk.
Ook het Vlaamsch Cómiteit van Dilinkerke zou moeten aangespoord worden om zich aan
de spits dezer beweging te stellen.
Maar ik zeg, het hart vol weemoed: 't is eene moeilijke taak. Nochthans met veel iever zou
het mis~chien gelukken.
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Mochten wij dezen blijden dag zien schemeren en ons Vlaamsch volk zich zien verheffen
uit dien dooden slaap, die de Fransche overheersching op ons verspreid heeft.
In deze blijde hoop blijf ik
Uw gewezen stamgenoot,
Simpele Vlaamsche boer.
den 27 Sept. 1870.
P. S. Mijnheer, gij zoudt wel doen van mij niet te noemen; want de Fransche politie is
overal en zij is wantrouwig:'
Maar nog eens •.• het was vooral de "republiek" waarvoor men afkeer had. Want eigenaardig
is, dat nieuw verzet tot uiting kwam, toen Boulanger, na gedwongen te zijn zijn post als
minister van oorlog neer te leggen, naar de militaire dictatuur streefde. Hij eischte grondwetsherziening en won aldus alle tegenstanders der republiek. Ziehier een bericht van I
September 1888 uit een Vlaamsch blad:
"In Fransch Vlaanderen.
De aanhangers van Generaal Boulanger, (die te gelijk in drie departementen, tot lid der
Chambre des deputés verkozen werd), hebben in het Noorderdepartement bij middel van
Vlaamsche plakbrieven kiespropaganda voor hem gemaakt.
Generaal Boulanger had zijn kiesmanifest, benevens in het Fransch, ook in het Vlaamsch
laten aanplakken. Doch in de vertaling, welke in goed Nederlandsch was opgesteld, werd de
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Fransche term Republique door Regeering vervangen; en aan 't slot stond niet Vive la France!
zooals in den Fransehen tekst, maar Leve het Vaderland! Het schijnt, dat de Generaal wel
weet, dat de Fransche Vlamingen van het Noorden het niet te wel moeten hebben met
de Fransche Republiek.
Nauwelijks was die tweetalige plakbrief verschenen, of de republikeinen lieten insgelijks
een schrift aanplakken in 't Vlaamseh, waarin gezegd werd, dat "de Vlamingen de Republiek vereeren, zooals de
andere Fransehen," en dat
de" Vlamingen van 't N oorden geen anders Vaderland kennen dan Frankrijk."Dit Vlaamsch manifest eindigde met Leve
Frankrijk!
Welnu, dit laatste is
door Fransche Vlamingen
afgescheurd en vervangen
door een affiche, die wij
weergeven in al zijne naieviteit
"Vlaemingen, dat zijn
wij, en wij en ZIJn geen
Fransehen.
"Wij en hebben geen
anderen Vaederland als
CASSEL: TLANDS HUYS.
Vlaenderen; en Vrankerijke en is onze Vaederland niet, maer hij is eene zugepompe, die sichten 300 jaar
onze zweet optrekt naer Parijs." "Leve het Vaederland !"
De politie heeft al die affichen doen afscheuren, zelfs aan de haven van Duinkerke, waar men
ze op de schepen en masten had geplakt."
Het Vlaamsch bewustzijn dat er nog was, werd dus door politiekers uitgebuit.
Bij een aantal intellectueel en openbaarde zich liefde en vereering voor de volkstaal. In
I853 stichtten eenige geleerden "Ie Comité flamand de France", dat ook weldra buitenlandsche leden telde. De ijverigste werker was Edmond de Coussemaker, die veel bijdragen
over Fransch-Vlaanderen liet verschijnen in de jaarboeken van het Comité en vooral met August Ricour - een schat van oude Vlaamsche liederen verzamelde. Hij was afkomstig van Belle, waar wijlen de heer De Puydt, griffier van het vredegerecht, een oudVlaamsch museum stichtte, met huisraad en porselein in het gewest bijeenverzameld.
Dr. A. De Smyttere van Cassel, eveneens lid van het Comité beoefende de geschiedenis
van stad en streek. Zekeren dag kwam hij bij den heer Chris peels, toen dirécteur van het
Hollandsch-Vlaamsch zeemanshuis te Duinkerke en vroeg dezen naar een "Samriem".
De heer Chrispeels begreep den goeden dokter niet , maar er ging hem een licht op, toen de

~5:a................................................................................................................................................................................................ ~~ . ~~.~

bezoeker zich nader verklaarde: "Ja, ja, een samriem van Dathenus, die te Cassel, in mijn
stad geboren werd". Een psalmberijming begeerde hij. En hij was gelukkig, toen hem uit
Nederland het gevraagde werd besteld. Dr. De Smyttere plaatste op den heuvel van Cassel,
daar waar eens het kloek kasteel stond" een gedenkteeken, dat aan de aldaar geleverde veldslagen herinnert.
We denken ook aan den heer De Baeckere, aan den bekenden afgevaardigde priester
Lemire. In 1903, bij het vijfjarig bestaan van het Comité sprak de laatste o.m. deze woorden,
zooals Sevens ons herinnert:
"Het ware een onvaderlandsch werk aan een provincie te verbieden haar volkstaal te
bewaren. Ook heb ik mannen van alle gezindheden hooren zeggen: Wees gerust! De taal
van een land afschaffen, is een bron van het schoone dempen, en tevens de letterkundige
schatten van een ras vernietigen.
"Wij, Franschen, zullen die fout niet begaan in Europa, waar alle volkeren en alle besturen
er aan houden, geen deeltje van hun eigen geschiedenis te verloochenen. Wij zouden plichtig zijn, wij, Franschen, zoo wij een greintje van ons voorvaderlijk erfdeel lieten verloren
gaan. En daarom eischen wij, dat de kinderen van Vlaanderen twee talen leeren spreken:
die van het kleine en die van het groote Vaderland."
Die verdienstelijke mannen konden echter steeds scherper doorgevoerde verfransching
niet voorkomen. Tegenover hen stond een groote groep ambtenaren, ook Fransch-Vlamingen zelfs, die om den broçde, om bevordering en uit andere drijfveeren, ~les goedkeurden,
wat uit Parijs geboden werd. Ze waren de machtige franskiljons van Fransch-Vlaanderen.
Bovendien de stoffelijke belangen gingen nu parralel met die van Frankrijk. Vlaamsch werd
zelfs synoniem met katholiek en de politiek sprak een luid woord mede. Men kent haar
invloed in Frankrijk.
Scherper werden de maatregelen.
De regeering zond onderwijzers uit andere departementen en de volkstaal werd geheel
uit de school verbannen. Men verbood ze zelfs in de kerk, wat echter na de scheiding weer
veranderde. Men preekt nu doorgaans in de dorpen in beide talen.
Een Vlaamsch bewuste massa stond dus nooit achter die intellectueelen. Ware het anders
geweest, men zou na den oorlog, toen alle rassen hun rechten op eigen taal deden gelden,
ook in Fransch-Vlaanderen herleving hebben opgemerkt. Wel stijgen eenige stemmen op •••
maar schuchter. En men begrijpt waarom, als men weet, hoe men te Parijs ingelicht wordt
over de Vlaamsche beweging in België en men van zekere zijde die beweging moedwillig
voorstelt als pan-germaansch ! Reeds vóór den oorlog ondervond Pro-Westlandia, de Antwerpsche vereeniging, die in Fransch-Vlaanderen het Vlaamsche lied verspreidde en bij de
bevolking, en bij overheden ook wel, bijval genoot, die tegenwerking. Nu zijn de moeilijkheden n.og veel grooter. Daarom wijzen we te meer op het zeer belangrijk en van moed
en oprechtheid getuigend boek van G. Blachon "Pourquoi Vaime la Flandre" (RijselValentin, Bresle-Rue Solférino 181bis, Uitgave 1922). Vol geestdrift schrijft Blanchon over
het Vlaamsche ras. Zelfs hekelt deze Franschman het feit, dat men het met een Latijnsch
vernis wil bestrijken. Scherp is hij, waar hij d\! verwaandheid teekent van "doctrinairen",
"maniakken", "burgerlijke en militaire agenten vol van hun grillen" en die niet weten, "dat
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men in Waalsch-Vlaanderen beter Fransch spreekt dan in drie vijfden der Fransche provincies; hij zweept de "kooplui in latijnendom, de eenigen in de wereld, welke het Latijn
uitspreken, gelijk het niet behoort," die- onbekend zijn met het feit, -dat de Vlamingen
Frankrijk reeds eeuwen vooruit waren in bezit van burgerrechten. "Gij vleit u met de
gedachte den Vlamingen de ethnografische begrippen en historische verbloemingen op te
dringen, uitgevonden door de universitaire politie om het Vlaamsche ras uit de geschiedenis
te wisschen en het in het heden te vernietigen:' Men wil de Vlamingen bestemmen, niet
tot edele en fiere vrienden, maar eenvoudig tot verblinde bewonderaars en nederige sleepdragers~ Elders - aldus nog de schrijver - bloeit het Vlaamsch genie. In Franirijk wordt
het neergedrukt door de atmosfeer van bureaucratische centralisatie, door zoogenaamd
Latijnsch absolutisme, dat als een looden hoepel op de Vlamingen weegt, het in een
dwangbuis steekt, het verhindert zijn werkelijke en groote scheppingskracht te ontwikkelen.
De schrijver vergelijkt den toestand der Fransch-Vlamingen met dien van het Vlaamsche
ras elders ••• vroeger en nu. Barchon toont aan, hoe in Frankrijk belangstelling, bewondering
eerbied is voor allerlei kleinere talen. "Eén levende taal, krachtig levend nog, wordt van die
wedergeboorte uitgesloten, verworpen als vreemd en bijna oproerig: de taal der eerste stichters van Frankrijk... het Vlaamsch. 't Isomniet te gelooven en toch is het zoo" roept hij uit.
Barchon zou aan de hoogeschool te Rijsel een leerstoel voor de Nederlandsche taal wenschen.
Maar we mogen ons niet laten verleiden in dit kort bestek, verder uit te weiden over een
boek, dat een waar rekwisitorium is tegen de verlatijnsching van Fransch--Vlaanderen.
En nu begrijpt ge, waarom ik in den aanvang zei, dat ik steeds met weemoedig gevoel
uit Fransch-Vlaanderen terugkeerde.

***
Ja onze taal leeft er nog, als dialect, maar hoe rijk toch aan oude, kloeke woorden, pittige
uitdrukkingen. Sommige bladen geven nu en dan een Vlaamsch artikel. Tisje-Tasje, de
volksalmanak, geheeten naar een bekenden leurder, die ook als spe-elman optrad, vol klucht
en boert stak, en zeer populair was, verscheen vóór den oorlog reeds ... in de twee talen. Het
was geen teeken van vooruitgang.
Met meer vreugde hebben we daartegen in 1911 de verschijning begroet van de Vlaamsche
Wondervertellingen, verzameld door Gust Lamerant, die in het voorwoord schreef:
"Wat wij den lezer aanbieden zijn eenige Wondervertellingen uit het Westland, namelijk
uit Fransch-Vlaanderen, welke ikcafgehorkt heb in 1908 uit den mond van Heer Vader 1)
Fideel Roussez, geboren te Hazebrouck in 1835, en overleden te Winnezeele den 17-12-1908.
Roussez, gekend onder den naam van Verteller van Winnezeele, heeft die vertellingen geleerd van eenen begaafden berdzager van Hazebrouck, vóór dat hij trouwde en naar Winnezeele .kwam.
Ik heb de vertellingen van Roussez onveranderd wedergegeven. Zelfs heb ik woorden bewaard die vlaamsch van aard zijn, maar elders onbekend af min echt, of die hier eene andere
1) Heer Vader en Vrouw Moeder, zegt men in Fransch-Vlaanderen, uit eerbied, van de ouders die eenen
zoon hebben die priester is.

r·. .

A.HANS
.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
beteekenis hebben; b.v. voorwaarde in plaats van voordeel, vooruitgang; kwalagie voor
kwale; v,erspreiden voor vernielen; bandeeren voor binden, aan den band leggen; beddelik,
landouw, enz. Had ik het anders gedaan, ik zou een misdadiger heeten op de tong der
taalgeleerden.
Deze vertellingen verschillen van al degene welke ik links en rechts gelezen en met opzet
gezocht heb. Ik heb er zelfs een paar verwezen omdat ik ze omtrent woordelijk bij anderen
"
geboekt gevonden had:'
Waren er maar meer vertellers en "horkers" in Fransch-Vlaanderen! Onze taal leeft er
alleen: nog door het gesproken woord.
Weinigen kunnen Vlaamsch lezen. Op schoolleeren ze het niet ••• en buiten de school
zouden ze er zelden de gelegenheid toe vinden. In onzen tijd werkt de verfransching scherper door dan vroeger. Immers, men gaat meer ter school, het aantal studeerenden op kollege's
lycée's enz. neemt toe. Jongeren schamen zich voor hun oude, verstoot en taal. Men spreekt
die hoogstens nog eens thuis, maar niet meer in ,~intellectueel" gezelschap. Men denke
aan de bekoring van staatsbetrekkingen, offieieele posten, aan den invloed van leger en
vloot. En ,;soeiaal", wel een argument van velen vindt men in hetgeen ons een visscher
zegde: nOf wij liever bij de Belgique zouden behooren? Maar neen toch! We zijn nu bij
een groot land. En dan •.• van de Belgique komen ze naar hier om werk ••• en ze onderkruipen ons volk dan nog voor minder loon:' Zeker, ook met die toestanden heeft men rekening te houden. Op arbeidersgebied waren de toestanden van 't eigenlijke moederland niet
aanlokkelijk. En 't aantal onzer uitwijkelingen naar Noord-Frankrijk nam sedert den oorlog
nog zeer toe. 't Vlaamsch is er de taal ••• van den zwoeger.
Onze taal is als dialect het best gebleven op het platteland en aan de kust. In de steden
wordt ze verbasterd door Fransche woorden en te Duinkerke hoorden we. uitdrukkingen
als deze: "Madame, dans ce korf-ei, i1 y a suukerboontjies en dans ce korf-Ià snijboontjies:' Of
nmon enfant va au schieteschoaltjie". ,:t Kost vingt sous" enz. Onze taal leeft er ... maar
gevoed wordt ze er niet meer; ze is aan zich zelve overgelaten en boven het dialect straalt
niet de edele glans van een beschaafde, algemeene taal.

* * *
Ons ras is er physiek zich zelve gebleven. En we begrijpen de geestdrift en de bewondering
van Barchon. In Fransch-Vlaanderen is het volk kloek, frisch, vruchtbaar. Men vindt er
groote gezinnen. Onlangs bracht op een dorp bij Hazebroek een vader zijn twee-en-twintigste kind ten doop. En dat in Frankrijk! Men kent er nog het huiselijk leven. De zeden
steken er buitengewoon gunstig af bij het zuiden bijvoorbeeld. nKinderen zijn er nooit te
veel" zegt Barchon. nZe mogen alles hooren, wat er ge:z;egd wordt:' De reinheid, zindelijkheid, het kleurige treft er den Franschman van zuidelijker departementen. Neen "in dit
alles verloochent Vlaanderen zich hier nog niet, ondanks drie eeuwen verfransching !
Bezoek bijvoorbeeld eens een bedevaart-kermis, laat ons zeggen den ommegangvanArneke.
Tijdens den oorlog schreef ik als herinnering dit er over:
nDuizenden Vlamingen, Dikmuidenaars, Veurnenaars, Ieperlingen en van 't ronde kwamen
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er samen met lieden van Duinkerke, Winoksbergen, Cassel, Sint-Omaars, Hazebroek,
Belle, Rijsel, Aire, Kales, Boulogne. Men diende er in de drie-beukige kerk met haar vierkanten, hoogen toren den H. Godewarus, tegen de jicht. De bedevaart begon den eersten
Zondag van Mei en duurde negen dagen ... 't Was dus als de boomgaarden open gingen lijk
reusachtige ruikers en de hagen langs de hoven en hoeven zwelden van nieuw leven ... Van
vier uur 's morgens tot elf uur was 't elk half uur mis, ook door pastors uit 't ronde, die met
koorknapen, kruis en vaan en een stoet van zeventig, tachtig, honderd dorpelingen naar
Arneke stapten. Natuurlijk hield men eveneens kermis en danste de jeugd in zalen en tenten ..
Bedelaars en gebrekkigen riepen "om de liefde Gods" de barmhartigheid der bezoekers in ...
"Hebt medelijden, m'n arm is in den oorloge van tjeventig afgeschoten", kloegen invalieden.
De pastor-afgevaardigde Lemire hield 's namiddags meeting ... in 't Vlaamsch, want die
taal was op den ommegang overwegend, en werd ook gesproken bij 't noenmaal der geestelijken, die na 't vele werk zich om den disch van den dorpsherder schaarden ... In 19II kreeg
Lemire in de Sacristie verbod mis te lezen, maar hij ging toch achter de communiebank
zitten en volgde den dienst ... Om elf uur sprak hij buiten 't volk toe en bij de volgende
verkiezing werd hij met groote meerderheid naar de Kamer gezonden.
Ja, op zoo'n dag zag men, dat het hier nog al Vlaamsch was ... "
Vlaamsch is de "gaaischieting", de "bolling", de "ducasse", zooals men officieel de kermis
noemt. Vlaamsch zijn de namen boven de winkels onder Fransche opschriften, of de herbergen onder Fransche uithangborden. Vlaamsch is het landschap en zijn volk.Dikwijls
krijgt ge, als ge Fransch spreekt tot ouderen, als antwoord "Meneere, 'k en versta je niet ...
'k en kenne ik geen Fransch .. " Nog noemt men veelal de niet-Vlamingen, lieden van andere
departementen, "een Wale". Men mag de namen van plaatsen reeds lang verfranscht
hebben, docht 't blijft "Kales" en "Grevelingen", "Duunkerke" en "Bergen". En het
"Cappel" is "kappelle", het "kercque" "kerke" het "becque" "beke" gebleven in den
uitgang van veel dier benamingen. Vlaamsch zijn de boeren, die in hun chais naar de markt
of.landBouwtentoonstelling rijden ... Vlaamsch de dibbetjes, die na 't lof aan de kerkdeur
geheimzinnig staan te babbelen. En telkens voelden we, hoe het Kerlingaland in werkelijkheid zich van de Schelde tot Kales uitstrekt. En natuurlijk hoort ge dan ook in FranschVlaanderen dezelfde legenden, overleveringen, geschiedenis. Voor de Hervorming kende
men in Zeeuwsch-Vlaanderen O. L. Vrouw van Aardenburg. In West-Vlaanderens kuststreek vereert men O. L. Vrouw van Meetkerke "van Lombardszijde en Nieuwpoort",
in Fransch-Vlaanderen lokt O. L. Vrouw van Broekburg en vooral van Duinkerke duizenden pelgrims. 't Is hetzelfde schouwspel aan beide zijden der grens, dezelfde doening ...
en de vereering steunt op nagenoeg dezelfde overlevering. Fransch-Vlamingen begeven zich
trouwens in massa naar de Bloedprocessie te Brugge en naar den boeteommegang te Veurne,
juist gelijk de voorouders het deden, toen de afscheuring nog geen plaats had gehad.
Dezelfde legenden en geschiedenis ! In West-Vlaanderen vergingen in zee Ter Streepe en
Scarphout en veel andere dorpen. Te Zuidcote bij Duinkerke wijst men u een ouden toren
als den eenigen getuige van het voormalig, vernield dorp.
Zoo zouden we met onze vergelijkingen kunnen voortgaan, en verder aantoonen, hoe taai
Vlaanderen is in den eerbied voor de oude legende.
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Vlaamsch zijn de molens! Helaas deze verdwijnen door den invloed van stoom, gas en electriciteit. En er waren er reeds gebouwd in den tijd der kruisvaarders .•• zooals we er ook in
Belgisch-Vlaanderen kennen van hoogen ouderdom.
Vlaamsch zijn de monumenten ..•

** *
Duinkerke bezit zijn St. Elooikerk, die in den jongsten oorlog zeer gehavend en sindsdien
hersteld werd. Zij bevat o.m. doeken van G. van Honthorst uit Utrecht, Seghers uit Antwerpen. Men ziet er
het graf van Jan
Bart, dien sommigen
willen doen. afstammen van een Baert uit
West - Vlaanderen.
Een straat scheidt
den tempel van den
hoogen, zwaren toren, eertijds het
Vlaamsch belfort en
waarin natuurlijk de
beiaard zingt. Een
oude vuurtoren, door
de kapers gebruikt
om schepen telokken
heet nog, op zijn
Fransch nu, de "leugénère" (leugenaar).
Sint - WinoksberBERGEN: KAAY-POORT EN KAAY-STRAAT; OP DEN ACHTERGROND HET BELFORT.
gen, ontstaan rond
de abdij, welke de
H. Winok uit Groot-Bretagne, op den Groenberg stichtte, deed ons steeds denken
aan Ieper, Veurne, Nieuwpoort... zelfs aan Sluis. Het belfort uit de XVIe eeuw
wordt nog door den Leeuw van Vlaanderen bekroond. De Sint Maartenskerk
is een nobel gebouw met kloeken toren. Van de in 1793 afgebroken abdij bestaan
nog de "Witte en Blauwe torre". En Bergen zooals men het stadje noemt, bezit
doeken van Breughel, Otto Venius, de Craeyer, en andere Vlaamsche meesters. Veel
schilderijen uit de abdij werden naar Duinkerke gevoerd, waar het museum prijkt met een
Rubens, van Ostade, Breughel, Quellijn, van Oost e.a. 't Is waar de Fransche
republikeinen hebben destijds hun oogst ook in 't moederland van Fransch-Vlaanderen
opgedaan.
Hondschoote, dat ons namen voor den geest brengt van dat moederland als Zuidschoote,
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Noordschoote, Biksschoote, is fier op zijn Gothische kerk en 80 hoogen "witten torre".
Sint-Omaars was eens tweetalig. "De vonnissen", schrijft Theodoor Sevens, "werden er
heel lang zoowel in het Vlaamsch als in het Fransch gewezen. In 1592 wilde men het
Vlaamsch uitsluiten, doch men betoogde, dat veel inwoners geen Fransch verstonden en
het oude gebruik bleef in voege. Andere stukken krioelen van Vlaamsche woorden: bancloche, voetghelt, pontghelt, waterghelt, delfghelt... In 1465 was in het gasthuis een Vlaamsch
verpleger "bien nécessaire". In de XVIIe eeuw betaalde het magistraat een Vlaamsehen
onderwijzer. Twee kerken hadden Vlaamsche predikanten en biechtvaders. In de XVIIIe
eeuw verscheen een Vlaamsche catechismus bij de weduwe Fiertel.
Maar nu is Sint-Omaars geheel Fransch, behalve in zijn gebouwen! De O. L. Vrouwèkerk
en het belfort Zijn er merkwaardig. Het bedehuis bezit een "Mdoening van het Kiuis"
van Rubens.
Casseis kerk verdient eveneens een bezoek, maar men gaat riaar dit stadje vooral om het
heerlijk panorama, dat men er van den heuvel geniet... en wij Vlamingen bedenken dan,
hoe de Vlaamsche keerlenhoofdman Nicolaas Zannekin er in de vlakte met zijn getrouwen
sneuvelde, in zijn wanhopige poging om het land van Leie en Ijzer tegen Fransche overheersching te verdedigen (1328).
Belle was een karakteristiek Vlaamsch stedeke ••• doch het wordt nu uit het puin weder
opgebouwd. De oorlog 1914-18 vernielde het.
Maar om het Vlaamsch karakter der gebouwen naar waarde te schatten, moet ge door
Fransch-Vlaanderen dwalen en telkens wordt ge er geboeid door een kloeken toren, een
eerwaardige kerk, een oude kapel, een forsche hoeve. Iri die monumenten ligt het karakter
van 't Vlaamsche ras gebeiteid.
Menigmaal treft u een oud Vlaamsch opschrift, als op een molen te Hazebroek:
.,Als God mij, Schaakmeule, wil bewaeren
Van donder, storm, winden,
Ziet hier naar honderd jaren
Je zal er mij nog vinden.
Vernieuwt in het jaar 1548".
IVO DESIDER~US.

Of opschriften als in de kerk van Wormhout "De Fransche soldaeten des conincks hebben
verbrand eene partie van dezen tempel tjaere vijftien hondert tachtig twee; erbouwt met
herten blij van Hans van Huelen 't jaer vijftienhonderd vier mael twyntich tiene, met Jan
en Frans, zijn zonen bei, voor alle constenaeren weird te bezien" enz.
Zoo Nederlandsch is dit gewest, dat men er ook een ••. droogmakerij vindt. Op Belgisch en
Fransch gebied ligt ze: de Moere.
De groote en kleine Moere waren uitgestrekte watervlakten. Hier werd er dikwijls gestreden
tusschen Vlamingen en Franschen. Eenige anecdoten uit dien tijd zijn ons overgebleven.
De Franschen werden eens op de vlucht gedreven en een edelman riep tot een Vlaamschen
kerel, die geen Fransch verstond: ,,0 mijn varlet sauve moy la vie et je te donneray
mille marcs. (0, mijn knecht, red mij het leven en ik zal u duizend mark geven.)"
De Vlaming verstond alleen mille. Mille beteekent in West-Vlaanderen "mijl" en daarom
antwoordde de kerel: "Een mijle? Gij en zult niet eenen stap doen" - en met zijn knods
sloeg hij den edelman neer.
Gedenkboek A. N. V.
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Op een anderen keer waren het Vlamingen, die moesten vluchten door de moerassen. Een
Vlaming, achtervolgd door een Franschman, sprong met behulp zijner piek over een
gracht. De vijand durfde hem niet volgen en riep: "Ren-te ribault, ren-te (kerel geef u over)."
"Ik en hebbe geen rente," antwoordde de Vlaming. - "Demeure, ribault, demeure (Blijf
staan kerel)," hernam de Franschman. Hij sprak dat woord "demoere" uit en de kerel,
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MOLEN TE HAZEBROEK UIT DE 16E EEUW.

hem niet begrijpende, zei nu: ,TIk en hebbe geen moere (moeder)." En tegelijkertijd maakte
hij met een pijl een eind aan 't gesprek.
Maar nu over die droogmakerij ... want dat echt Nederlandsch werk mogen we hier niet
verzwijgen. De Antwerpenaar Wencelas Cobergher sloot in 1619 een contract met Albertus
en Isabella voor de droogmaking der Moeren. Het stuk was in 't Fransch. We hebben
den afdruk voor ons. Het wemelt natuurlijk van Nederlandsche woorden als "rincksloten,
cavels, gemets, dijck, vellingue, wateringue, dickage, scheyde-grachten, rinck-gracht,
barmi geschot, Moerevaert. Waar zouden ze andere' benamingen gehaald hebben?
In r623 werden de molens gebouwd, door ingenieur Van Kuyck. In r624 zaaide men rapen in
den nieuwen grond, in 1625 plantte men boomen.
Wencelas Cobergher, schonk aldus aan den landbouw meer dan 3000 H.A. vruchtbaren
akkergrond. Langs een kanaal werd 't water naar de haven van Duinkerke gevoerd. Helaas!
in 1664 toen Duinkerke belegerd werd, liet de gouverneur der stad de Moeren weer volloopen, om zijne veste aan die zijde te dekken. In 1766 hernam de Markies d'Herouville
Coberghers reuzentaak, doch de revolutie verstoorde zijne plannen. Voor de derde maal
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werden de Moeren drooggemalen, ditmaal door de gebroeders Herrewijn. In 1823 lagen ze
droog. De ondernemers hadden nu gebruik gemaakt van stoomgemalen.
De Moeren liggen gedeeltelijk op Belgisch, gedeeltelijk op Fransch gebied. Het zijn vruchtbare landerijen, wel bebouwd.
Wat het volk echter vooral uit de geschiedenis der Moeren onthouden heeft, is 't vreeselijke
lot van twee roovers. Toen de Moeren weer onder water stonden, stak alleen de kerk boven.
En twee bandieten verbleven op den zolder van 't bedehuis. In den nacht voeren ze met een
bootje naar den wal en oefenden hun snood bedrijf uit. Ze brachten hun buit naar de zonderlinge wijkplaats en nimmer kon men de daders ontdekken.
Zekeren nacht stormde het geweldig. De roovers zagen 's morgens met ontzetting, dat het
bootje hetwelk ze aan het kerkdak vastgebonden hadden, losgeslagen en weggedreven was.
Zwemmen konden ze niet. Roepen baatte niet, de stem zweefde over de verlaten Moeren,
zonder 't land te bereiken. En de misdadigers stierven den hongerdood. Later vond men hun
geraamten. De nog opgestapelde buit op den kerktoren verried alles.

* * '"
We moesten noodzakelijk in deze schets kort zijn. We konden er bijvoorbeeld niet aan denken uit te weiden over archieven, die onweerlegbare getuigschriften van ons Vlaamsch ras,
als de heure van Hazebroek. We moesten menige eigenaardige ontmoeting verzwijgen.
Een dier ontmoetingen om te eindigen.
We knoopten eens een gesprek aan met een visscher te Zuidcote en vroegen hem of er hier
nog algemeen Vlaamsch werd gesproken.
- De jongens leeren Fransch in school, maar Vlaamsch van hun moeder en van eigen
spreken ze toen 't meest Vlaamsch!
Eenvoudig en toch ZuO treffend woord uit den mond van dien visscher in zijn trui en pikbroek. Wat regeerders niet wilden begrijpen, begreep deze zeerob. Moeder spreekt Vlaamsch
en daarom de kinderen ook.
In school zijn Fransche onderwijzers. Een hunner vertelde eens de fabel van den vos en
de raaf, maar de kinderen waren verstrooid.
De hoofdonderwijzer, een man der streek, kwam binnen en zei:
- Kostere (onderwijzer noemt men daar nog veelal koster), ze verstaan je niet. Kinders,
't is de vertellinge van een kraaie ... , en nu luisterde het jonge volkje met de meeste aandacht.
Oorlog aan de volkstaal in de school, daar ligt de tragedie van Fransch-Vlaanderen.
NASCHRIFT.

We hebben in onze schets over Vlaamsch-Vlaanderen gesproken over de BelgischeVlamingen, die naar Frankrijk uitweken. Men treft die niet alleen in Fransch-Vlaanderen
aan, maar ook in Waalsch-Vlaanderen. In sommige volksstraten van Rijsel hoort men meer
Vlaamsch dan Fransch. Talrijk zijn die stamgenoot en ook in 't mijndistrict van Lens. En
sedert den oorlog verblijven vele Vlamingen op hoeven in Normandië, waar ze voorzien
in de desertie der Fransche landelijke bevolking naar de steden en in ... de daling van
't geboortecijfer. Onder die uitgewekenen wordt door Vlaamsche geestelijken gewerkt en
ze bezitten als blad "De Stem uit 't vaderland".
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~.~ N die geskiedenis van Suid-Mrika is belangrike rolle gespeel deur manne

van verskillende afkoms. Jan van Riebeeck, Simon van der Stel, Rijk Tulbagh,
Sir George Grey, Jan Brand, Paul Kruger, Marthinus Steyn, Cecil Rhodes,
Jan Hendrik Hofmeyr, Louis Botha onder die staatsmanne; Trigardt,
•
Potgieter, Pretorius, Maritz, Retief onder die Voortrekkers; Joubert, Cronje,
de "la Rey, de Wet onder die krijgsmanne; Jochem Willemsz, Wolraad Woltemade,
Richard King onder die helde uit die volk: manne van Nederlandse, Duitse, Franse,
Engelse bloed, verteenwoordigers van die verskillende elemente waaruit die Afrikaanse
volk opgebou is.
Reeds hierdie lysie toon aan die oorweënde rol wat die Nederlandse element in die
Mrikaanse volksgeskiedenis gespeel het. Maar tot 'n juister besef van die betekenis van die
Nederlandse element kom ons deur in oorweging te neem, dat die Afrikaanse volk aan die
begin van die Igde eeu numeriek vir meer dan 50 % van Nederlandse afkoms was, en in
alle ander opsigte seker vir meer dan 75 %. In 'n groep bestaande uit vyf Hollanders, twee
Duitsers, twee Engelse en een Fransman, sal die groep van vyf immers heel wat meer dan
50 % van die seggenskap hê, veral as hulle nog in ander opsigte 'n bevoorregte posiesie
inneem, soos die geval was met die Nederlanders in Suid-Afrika. Ondanks alle politieke
toenaderings- en verbroederingspoginge van die laaste eeu, beteken "Afrikaner" in die
wandel dan ook nog altyd "Hollandse Afrikaner", draer van die Afrikaanse taal. En dié
is in hart en ni ere nog altyd Nederlands, laat dit dan wees 'n verminkte, geknotte, verstommelde Nederlands, soos baie Hollanders meen, of 'n praktiese, doelmatige Nederlands,
soos die meeste Afrikaners dink.
•

Die boompie wat Jan van Riebeeck in 1652 aan die voet van Tafelberg geplant het en wat
vandag die grootste suidelike deel van die Mrikaanse vasteland oorskadu, het harde tye
deurgemaak - het hom moes aanpas aan vreemde toestande: son en droogte in plaas
van newel en vogtigheid, het ander hout op hom moes laat inent, het in rotsagtige aarde
moes wortelskiet, het verandering van skors en blad ondergaan, maar die vesel toon nog
altyd dat dit 'n spruit van Nederlandse stam is.
Klein was die boompie wat van Riebeeck geplant het en vreemd die nuwe bodem. Die
tydperk van wortel skiet was moeilik en lang het die periode van aanpassing aan bodem
en weersgesteldheid geduur. Soms was daar wanhoop of die plant ooit sou aard en groei,
soms het onkunde die wasdom benadeel, soms onwil, soms gebrek aan sorg. Selfs was
daar 'n lang tyd dat met opset en uit alle mag geprobeer is om die boom te verniel en uit
te roei.
Maar toe was dit al te laat. Toe in die begin van die Igde eeu die Kaap in ander hande
oor gegaan het, was die Nederlandse kolonie "gestabileerd !" Die boom was vasgewortel
en een met die bodem. 'n Honderd jaar van verwaarlosing, miskenning en mishandeling
k0n sy groei wel vertraag, maar sy groeikrag nie verwoes nie. Inteendeel, onder, ja deur,
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onderdrukking het hy sterker geword en harder. Vandag meen ons in baie takke swellende
knoppe, hier en daar selfs 'n enkele bloesem te sien.
Op die strand aan die voet van Tafelberg, waar die voormalige Heerengracht (tansAdderleystreet) uitloop op die pragtige wandelhoof, staan 'n monument - een van die weinige
Mrikaanse gedenktekens wat gelykelik spreek tot Afrikaner, Hollander en Engelsman die standbeeld van die stigter van Suid-Mrika, Johan van Riebeeck. Mkomstig van Culemborg, van goeie famielie, skeepsdokter, onderkoop man, opperkoopman, Kommandeur,
Goewerneur, klein maar kordaat, was hy 'n Hollander van sy eeu, die eeu van Holland:
vooruitstrewend, ondernemend volhardend, geduldig, met 'n sin vir proporsie, 'n ruim gewete in handelsake, 'n ope oog vir eie en kompanjiesbelange:,n praktiese man met ideale.
In sy Dagverhaal van die uitreis op die Drommedaris lees ons: "Den 5 April r652. Omtrent
vijf glazen in den nademiddagwacht, zagen wij, Gode lof, het land van de Cabo de boa
Esperança, namelijk den Tafelberg, O. ten Zuiden, omtrent r5 à r6 mijlen van ons, zijnde
van den Opperstuurman eerst gezien, die wij derhalven vier Spaansche Realen in specie,
op het eerste gezigt van het land gezet zijnde, vereerden, en de vlaggen lieten waaien,
met een kanonschot, tot een teeken dat de Reiger en de Hoop, verre te loefwaart op wezende,
zulks bekennen zouden".
Met hierdie nugter woorde, wat sy groot blydskap en dankbaarheid tog nie heeltemal kan
verberg nie, vermeld die stigter van Hollands Suid-Afrika die eerste gesig van die volksplanters op die Kaap. Dit was nie die eerste maal dat Jan van Riebeeck die Kaap sien nie,
en ook nie die eerste maal dat die Kaap sy verskyning in die letterkunde maak nie, maar die
aanhaling behoef wel geen verdere regvaardiging nie. Hierdie gesig op die Kaap was ·nie
alleen interessant vir die aanskouers nie, maar het ook belangrike gevolge gehad vir die
aanskoude ! "Iets biezonders heeft de vier en dertig jarige Kommandeur er niet in gezien",
sê Dr. Godée Molsbergen, "toen hij die Zondagavond voet aan wal zette op het werelddeel
waar hij nog na eeuwen dankbaar als Stichter zou worden herdacht: door duizenden in dat
land van ontzaglike uitgestrektheid, het blij-zonnig Zuid-Mrika, het land van hoop en
teleurstelling, waar zo veel geleden en· gestreden zou worden, waar met Godsvertrouwen,
geduld en moed veel groots zou tot stand komen". Op die plek waar hy destyds in Tafelbaai
geland het, word tans ieder jaar sy landing en nagedagtenis deur Boer en Brit herdag. .
Die land wat die eerste volksplanters te aanskoue gekry het is deur 'n ander Hollandse
seeman, minder nugter, aldus beskrywe in die Reis van Joris van Spilbergen: "Aengaende
het Lant van de Ca ep bone de Esperance, is een seer gesont en getempert lant, seer bequaem
om bewoont te worden, en om alderhande vruchten te winnen, en hoewel het wat Bergachtigh en heuvelachtigh schynt te wesen, is daer beneffens wederom versiert met seer
schoone en groote valleyen, groen bewasschen, met kru yden van seer goede reucke, en
veel groene Bosschagien oft Boskens, alwaer men de Herten en Reeden siet gaen weyden,
en vermeyen, alles seer playsant en geneuglijek om te aenschouwen". Sulke taal uit die
pen van 'n seebonk, is poësie afgedwing deur die eerste aanblik van die omgewing van
die teenswoordige Kaapstad. "The Cape is a most stately thing, and the fairest Cape we
saw in the whole circumference of the earth", sê 'n ander reisiger wat dit kon weet, Sir
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Francis Drake. Maar teenoor die bloemryke taal van Sir Thomas Herbert: "stream of
crystallin water, exceeding sweet... The earth abounds with roots, herbs, and grasse
aromatique, redolent and beneficia!... all the year long, nature roabing the fruitfull earth
with her choicest tapestry, Flora seeming to dresse herself with artless garlands" moet die
indruk gestel word van die Jesuitiese pater Tachard - wat in die ongunstige jaargety

EERSTE ONTMOETING VAN KOMMANDEUR JAN VAN RIEBEECK MET HOTTENTOTTEN IN TAFELBAAI
7 APRIL 1652 (NAAR EEN SCHILDERIJ VAN C. BELLt 1850).

aan die Kaap was: "toute sauvage & inculte ... un pais qui paroit Ie plus stérile & Ie plus
affreuk du monde". Dus: "het land der scherpe tegenstellingen !"
Die eerste Afrikaanse koloniste was nie die aristokratiese en intellektuele bloem van die
I7de-eeuse Holland en Duitsland nie - miskien maar goed ook, want Voortrekkers moet
in die reël van ander stoffasie wees ! - en Jan van Riebeeck het dit dikwels te kwaad gehad
met sy mense. Ons wei nie uit oor die moeilikhede nie. In die eerste begin was dit reël
sonder uitsondering: Hard werk en swaar kry. Met "ossen soo groot ge1ijck blijckers doggen
ende ... oude krengen van koe yen" moes die land omgeploeg word, en hulp was skaars.
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Die eienskap van die Afrikaanse boer - waarvan ons sulke treffende staaltjies lees in die
Dagverhaal van Louis Trigardt - dat hy sy eie huis bou, sy eie wabande kort, sy eie koeëls
giet, in een woord dat sy hande vir alles reg staan, moes in die loop van die jare onder
hierdie omstandighede ontwikkel het.
In die tyd van Simon van der Stel - die twede groot Hollandse naam in die geskiedenis
van Suid-Afrika - begin enkele vryburgers die kop bo water te kry, lees ons van ryk
vee- en saaiboere, soos Henning Huysing en Adam Tas. En met hierdie klas van boer
kom 'n ander Afrikaanse eienskap op die voorgrond: hy voel hom die gelyke van die beste.
Met hierdie waardigheidsbesef gaan saam selfstandigheidsin en afkeer van alle dissipliene.
Was in die van Riebeeck se tyd iedere Boer sy eie Hottentot, in die tyd van die Boere-oorlog
was iedere Boer zy eie generaal.
Henning Huysing en Adam Tas en hulle geesgenote was oorsaak dat die Kompanjie die
seun van óî{Simon van der Stel, Wi1lem Adriaan, moes afset as Goewerneur. Vooraf moes
Adam Tas egter sy optrede teenoor die Goewerneur boet met 'n onvrywillige verblyf
in die "tronkhuysje". Toe hy weer as vry man op sy boerdery terugkeer, het hy dié die
naam gegee van "Libertas 1" 'n naam wat die boerdery vandag nog dra.
'n Beeld van die lewe van die destydse Afrikaanse "hereboer" gee mis die dagboek van
Adam Tas, waarvan belangrike gedeeltes bewaar is en waaruit ons sien dat Tas so geestig
was as die woordspeling op sy naam ons laat vermoed. Ons bestek laat dit nie toe om hieruit
meer as 'n paar grepies te doen nie. Uit sy dagboek sien ons dat Tas 'n gebore Amsterdammer was, goed opgevoed, belese, geestig. Hy beskryf ons hoe hy en sy vriende "glaasjes
wijn en pijpjes met smookkruijd con su minderen", "op het land een wijlt je rondslenteren",
"tot tijdkorting in de kaart (klawerjas) spelen", "peuselen en beekeren", Sondags - hy
was lid van die "kerkgeraasvergadering" - "met leezen en een psalm te zingen doorbrengen". Tog was hy flink boer. En daarnaas warm politikus en hartstogtelike liefhebber
van die vryheid. Is dit nie 'n portret van menige sewentiende-eeuse Hollandse koopmanprins nie? In die samestelling van boer, politikus en vryheidsman is hy ook die voortiepe
van die latere Afrikaner.
Naas Jan van Riebeeck en Simon van der Stel mag die naam van Rijk Tulbagh nie vergeet
word nie. Gebore Afrikaner, werk hy hem langs aam, sonder behulp van "kruiwaens" op
tot die allerhoogste betrekking in die land. Maar nie alleen verwerf hy die hoogste agting
van iedereen nie, maar ook die liefde van sy hele volk. Hy sterf as "Vader Tulbagh", 'n
ere tiet el wat geen ander Afrikaanse regeerder ooit verwerf het nie.
In die tyd tussen Jan van Riebeeck en Rijk Tulbagh lê 'n eeu, en is daar baie verander. Hét
van Riebeeck, na die vertrek van die eerste skepe, r r6 helpers onder hom gehad, onder
Simon van der Stel was daar in r688, behalwe die besettingstroepe, reeds 254 vryburgers,
meestal van Hollandse en Duitse afkoms, met 88 vrouens, 23r kinders en 39 knegte sowat 2/3 Nederlanders, rl/4 Duitsers en die res van ander nasionaliteite.
Dan kom die nuwe element in die Afrikaanse geskiedenis: die Franse Hugenote, I]6 siele
in getal, groot en klein. Tot nog toe was die bevolking dus byna suiwer Germaans. Nou
kom daar 'n 20 % Romaanse suurdeeg deur, wat vermoedelik die karakter van die bevolking
aansienlik beïnvloed het in die rigting van lughartigheid - in so ver as die Afrikaanse
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klimaat daar nie voor ve~antwoordelik is nie - godsdienstigheid en algemene beskawing.
'n Nog belangriker gevolg van hierdie rasmenging moes gewees het die samesmelting van
Hollanders, Duitsers en Franse tot Mrikaners. Juis hierdie bloedmenging moes daar baie
toe bygedra het om die Mrikaners te speen van hulle verskillende Europese vaderlande
en. die ontstaan van 'n eie Mrikaanse nasionaliteitsgevoel in die hand te werk. Minstens
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so vroeg as 1735, sê Theal, is die benaming "Mrikaners" in algemene gebruik.
Nog ander faktore het verandering in die karakter van die Mrikaanse bevolking bewerk.
Die eerste vryburgers was haas uitsluitend ·afkomstig uit die verdienstelikste onder die
matrose en soldate wat as besetting van die fort in Tafelbaai diens gedoen het. Deur verandering van okkupasie, n.l. tot vee- en saaiboere, moes die karakter van dié mense ver:andering ondergaan het. Daarby kom dat die kolonie aan die voet van Tafelberg voortdurend landwaarts in uitgebrei het. Hierdeur het die boere al verder en verder uitmekaar
te woon gekom, en dit het ongetwyfeld die vorming van die Mrikaanse karaktertrekke
van selfstandigheid, swerflus, liefde vir die wydte, herbergsaamheid en godsdienstigheid
bevorder en aangekweek. Vijftig jaar na die stigting beslaan die kolonie 'n oppervlakte van
'n IO,OOO tot 15,000 vierkante mijl - met ongeveer één bewoner op 10 vierkante myl !
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In I785 was die oppervlakte van die kolonie by die IOO,OOO vierkante myl, waarop 'n I4,000
of I5,000 blanke gewoon het. Die Mrikaanse trekgees het dus al 'n hele ontwikkeling
agter die rug gehad toe die Voortrekkers onder Trigardt, Pot gieter, Maritz, Uijs, Pretorius,
Retief die Vrystaat, Natal en Transvaal gaan stig het!
Van eweveel belang as die ontwikkeling van nuwe volkshoedanighede was die bewaring
van waardevolle oorspronklike eienskappe. So veral die ou Hollandse vryheidsliefde, taaiheid en volharding. Dit was nie nodig om hierdie eienskappe te ontwikkel nie. Maar die
Mrikaanse omstandighede het gewaarborg dat hulle ook nie sou verlore gaan nie ! Kerken leervastheid mag ons by die eerste Hollandse en Duitse koloniste ook veronderstel,
maar dit is waarskynlik dat die Mrikaanse godsdienstigheid, naas uiterlike omstandighede
soos afsondering, ontbering, gevaar, _ _ _____________
veel te danke het aan die invloed van I
die Franse geloofsvlugtelinge.
Die suiwer Nederlandse geaardheid van die Mrikaanse woordeskat
-suiwerder Nederlands as die moderne Hollandse - wek die verbasing van alle ondersoekers op
hierdie gebied. Van Duitse en
Franse invloed op die taal in SuidMrika is alleen flou spore met
sekerheid aan te wys - alweer veel
flouer as die invloed van dié tale
op later Hollands. Van die inboorPLAN VAN HET FORT GOEDE HOOP IN DE TAFEL VALLEI DOOR
linge en slawe is 'n groot honderd
JAN VAN RIEBEECK UIT AARDE OPGEWORPEN IN 1656. DE
woorde oorgeneem, name grotenMUREN WAREN VAN ONDER6M. DIK, VAN BOVEN 5 METER.
deels van sake waarvoor die .EuroHET WERD TOT 1674 GE_B_R_U_IK
_ T_. _ __
peaan geen naam geken het nie.
En sterker nog: na 'n eeu van
Engelse oorheersing, waarin Nederlands verban is uit howe en skole, en die taal van die
regeerders, die magtiges en aansienlikes wat die lakens uitdeel en nagevolg word, so goed
as uitsluitlik Engels was, bestaan Nederlands nog as landstaal in Suid-Afrika. En bestaan
niet alleen nie, maar win veld. In die laaste jare het die Afrikaanse vorm van Nederlands
sig 'n posiesie van teoretiese gelykheid verower in die skool, in die geregshof, in die parlement. Die volkome gelykberegtigdheid van Nederlands en Engels in die Unie van SuidAfrika is een van die pil are waarop die gebou van die Suid-Mrikaanse grondwet berus.
Af en toe, as die vyande van Nederlands in Suid-Mrika geneigdheid toon om dié gelyke
taalregte te wil ver krag, dan blaas die Afrikaanse koerante alarm en gaan daar 'n storm oor
die land wat gou weer die lug suiwer. Maar in die reël is die vyande verstandig genoeg om
hulle neer te lê by die posiesie deur die grondwet geskape, want hoe meer hulle probeer
onderdruk en kap en snoei en brand, hoe dieper slaan die Mrikaanse taal sy wortels in en
hoe sterker openbaar sig sy lewenskrag.
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Nie alle eer hiervoor kom aan die Afrikaners alleen toe nie. Ondanks die eeuelange afskeiding van die' Hollandse moedertaal, het daar onsienbare verbindinge bly bestaan. Die
gedrukte Hollandse woord, veral in die vorm van die Hollandse Statebybel, het die Afrikaner
altyd voor die oog gehad. Gedurende die 17de en IBde eeue was die regeringstaal Hollands
en daarna, gedurende die ergste periode van Engelse onderdrukking, was daar in die Kaapkolonie byna altoos een of ander Hollandse koerant wat die Nederlandse besef wakker
gehou en gedien het as tussenskakel tussen die Áfrikaanse huistaal en die taal van die
Statevertaling. Die waarde van hierdie laasgenoemde kosbare nasionale erfenis en volksbesit kan nie hoog genoeg geskat word ilie. Hoe groot die betekenis van die Statebybel
ook vir Holland en Hollands mag gewees het, geloof ek dat dié betekenis vir Suid-Afrika
en Afrikaans nog groter was, omdat dit in Holland een van veel, in Suid-Afrika een van
die weinige middele was tot instandhouding van die taalbesef, .wat weer die kragtigste
middel is tot bewaring van die volksiel.
Naas die Hollandse Bybel staan die Hollandse Kerk. In die I9de eeu was dit, nog meer
as die pers, die groot aktiewe weerstandsmag in die stryd teen verengelsing. Al was daar 'n
enkele slapende of slappe stryer op Sions mure, teen hierdie bolwerk het alle aanvalle
op die Nederlandse taal-en gees van die Afrikaanse Boer telkens weer doodgeloop. En omdat
vandag die Afrikaner in die algemeen - en die Afrikaanse predikant in die besonder wakker en bewus die belange van sy volk en sy taal hoog stel en jaloers bewaak, kan ons
met groot vertroue die toekoms tegemoetgaan.
Die Hollandse taaiheid, die Hollandse Bybel en die Hollandse kerk was die drie penwortels,
waarop die Nederlandse spruit in Suid-Afrlkä' gesteun het gedurende die tydperk van
oorplanting en aanpassing. Twee en 'n half eeue lang het dié wortels alle winde getrotseer.
Die boom staan vas gegroei in Afrikaanse bodem. Hy mag blare en takke verloor in tye
van storm, maar hom ontwortel aan die grond van sy nuwe geboorte, daartoe is geen storm
meer in staat nie.
Ons het gesien dat Holland en die Hollanders - soos natuurlik was in 'n Hollandse kolonie
- die hoofdrol in die geskiedenis van Suid-Afrika gespeel het tot die einde van die IBde
eeu. Dit kan niet ontken word dat dié rol van owerheidsweë 'n bloot kommersiële was
nie. Suid-Afrika was 'n wingewes wat die beste aan sy roeping in die wêreld beantwoord
namate hy ruimer bate afwerp vir die Kompanjieskatkis. Belangstelling van owerheidsweë
in Suid-Afrika om Suid-Afrika was baie·skaars, na die oorname van die Kaap deur Engeland
:in IB06 vergoed weg.
.
Maar die Afrikaanse verwantskapsgevoel met Holland rus op hegter grondslae as dankbaarheid vir die politiek van die Oos-Indiese Kompanjie ! Dit is immers in die eerste plaas
ons Afrikaanse Hollanders, of Hollandse Afrikaners, wat al in 1657 begin het óm vryheidskonsessies af te dwing van die Kompanjie, met of sonder steun van die Goewerneur, en
teen die end van die IBde eeu geëindig het met die uitroep van 'n Republiek. Daar is geskiedkundiges wat meen dat die verkryging van selfbestuur aan die Kaap vertraag is en
meer afhanklike vorme aangeneem het deur die Britse besetting. En as ons dink aan die
gees onder die burgers van Graaff-Reinet en Swellendam in 1795 en die oplaaiing van
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vryheidsliefde en selfstandigheidsin in dié tyd oor die hele wêreld, dan lyk die opvatting
nie ongegrond nie.
Het Holland in 1806 sy hande en hart afgetrek van die Kaapkolonie, met die stigting van
die Boererepublieke het dit al gou aan Hollandse belangstelling nie ontbreek nie. En aan
die werk van die opbou van dié Republieke het Hollanders 'n groot aandeel gehad! Waar
moes die manne met internasionale regskennis onder die Voortrekkers vandaan kom?
En waar kon sulke manne beter vandaan kom as uit die land van Hugo de Groot?
Op hierdie deel van die geskiedenis, in sekere opsigte ongetwyfeld die belangrikste, kan ek
nie ingaan nie. Alleen iemand wat daar volkome van op die hoogte is en in staat om jong
gebeurtenis se en tydgenote onbevoordeel te behandel, sou die taak op hom durf neem.
Ek durf skaars 'n paar belangrike name noem, Ult vrees dat ek meer belangrike
sal weglaat.
Maar in so 'n artiekel mag tog seker nie die name van Hollandse taalgeleerdes soos
Changuion, Mansvelt en Brill ontbreek nie? En tog weer, as ek belangrike Hollandse name
uit die geskiedenis van die Hollandse
Kerk in Suid-Afrika in die Igde eeu
wou opnoem, waar moes ek begin en
waar eindig? En mag op die gebied
van die politiek name soos dié van
Hamelberg, Muller, Beelaerts, Coster, Leyds ontbreek? Verwag egter
nie van my dat ek probeer opsom
waarom dié en meer ander Hollandse
name so belangrik is nie. Daar is
'n dik boek oor te skrywe.
Dit is genoeg om te sê dat in die
KAMP VAN KOMMANDEUR SIMON VAN DER STEL BIJ DE KOPERBERG IN KLEIN NAMAKWALAND TOEN HIJ DAT DISTRIKT IN
V
rystaat, maar meer nog in die
1685 BEZOCHT. (UIT EEN M.S. BOEKDEEL IN HET SUID-AFRITransvaal, tot aan die Boere-oorlog
KAANSE MUSEUM TE KAAPSTAD BEWERKT DOOR EEN NATUURONDERZOEKER, DIE HEM OP DEZE TOCHT VERGEZELDE. HET
wetgewing en onderwys hulle vorm
BOEKDEEL IS OPGEDRAGEN AAN DE BEROEMDE NICOLAAS WITSEN .)
en inhoud grotendeels aan Hollanders
te danke gehad het. As die Republieke modelstate was - wat met name van die OranjeVrystaat dikwels gesê is - dan lê daarin 'n erkenning van die dienste ook van die Hollandse
medewerkers van Brand, Reitz; en Steyn.
Nie alleen op geestelike gebied het die Hollanders in die Republieke 'n voorste plek ingeneem nie, op die gebied van landontginning, weer veral in die Transvaal, vind ons orals
spore van groot Hollandse werksaamhèid. Die belangrikste onderneming op hier die gebied
was wel di~ Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, en hier moet nog
die naam Middelberg vermeld word. Dit is seker een van die mees betreurenswaardige
gevolge van die Boere-oorlog gewees - uit Groot-Nederlandse standpunt beskou - dat
deur die oorlog 'n end gekom het aan die belegging van Hollandse kapitaal in Suid-Afrika,
met name in die Republieke. Dit beteken natuurlik 'n vermindering van wedersydse belangstelling en kennisname, en 'n gevolgelike verslapping van die algemene bande. Die her-
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vatting na die Boere-oorlog van geldelike verhoudinge tussen Holland en die gewese Republieke het klaarblyklik nog nie groot vorderinge gemaak nie.
Hoe nou die verband tussen Holland en die Republieke voor 1899 was, kan op nog baie
maniere aangetoon word. Was die naam van die Hollandse vorstehuis nie aan een van die
Republieke verbonde nie, en het die wapen en vlag van die Oranje-Vrystaat nie in oorsprong
en vorm getuig van Oranje-liefde en Oranje-welwillendheid nie? En wie het die Republieke
ten doop gehou by hulle intrede in die ry van onafhanklike state? Wie was die regterhand
van Kruger in sy onderhandelinge met Engeland? En toe die Boere-oorlog uitgebreek het,
het Holland self nie ook in vlam gestaan nie? Hollandse verplegingsdienste uitgetrek nie ?
Hollandse vrywilligers ter hulp gesnel nie? Hollandse bloed gevloei nie? Sal, solang as
die Mrikaner sy geskiedenis ken, die name van Koningin Wilhelmina en die Gelderland
nie die Mrikanerhart sneller en warmer laat klop vir Holland en sy Vorstin nie? Is dit 'n
wonder dat die Mrikaanse digtergemoed deur hierdie daad van onverskrokkenheid en trou
- die soveelste bewys uit Holland dat 'n klein land groot kan wees - gaande gemaak is?
Wilhelmina, Koningin
Van die Nederlande 1
Tussen U en Afrika
Loop daar tere bande.
Kruger, onse held, het Gy
Ontvang met ope arme,
Hy, die balling, moeg gestry,
Vond by U erbarme.
Vir Uw moed en vir Uw trou,
Vir Uw offerande,
Reik Suid-Afrika U nou
Dankbaar albei hande.
"Gelderland" - die naam klink soet
In die Boer se ore.
0, hoe klop dit, Neerlands bloed,
So als nooit tevore !

"Die Mrikaner beskou die Hollandse Vorstin nieas sy Heerseres nie, maar as die Hoof
van sy stam", en die uitsending van die Gelderland was 'n daad waaruit nie alleen onverskrokkenheid geblyk het nie, maar ook hoë stambewussyn. Ook in ander lande was daar
sterk meegevoel met die saak van die Boere, maar politieke versigtigheid het allerweë
offisiële uiting van dié meegevoel onderdruk of gedemp, behalwe in Holland. Dààr was die
stem van die bloed luider as die vermaning tot versigtigheid. Die Duitse en die Franse
volk het dié daad bewonder, maar die Duitse en die Franse Regeringe het niks durf doen
om dié daad te ewenaar nie. Inteendeel, die behandeling van President Kruger deur die
Duitse Keiser was verraad van sy eie vroeëre gevoelens, verraad van die gevoélens van sy
volk en verraad van die Duitse bloed in die are van die Mrikaanse Boerevolk. Die Hollandse
volk nie alleen nie, ook die Koningin en die Regering van Holland het getoon dat Holland
sig bewus was van die Hollandse bloed in Mrikaanse are. Die diplomatieke stappe deur die
Hollandse gesant in 1902 in Londen gedoen om bemiddeling tussen Engeland en die Repu-
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blieke - stappe deur geen ander moëndheid gesteun nie wussyn en dieselfde onverskrokkenheid.

getuig van dieselfde stambe-

Teenoor die materiële verliese wat die Nederlandse saak deur die Boere-oorlog gelei het,
staan die aanwins, ek meen vir die eerste maal in die geskiedenis van Holland en SuidAfrika, van 'n werklike ideële besef van saamhorigheid. Tot 1795 was die Kaap 'n wingewes
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KAART VAN DE KAAPKOLONIE IN

1699

(KAAPS ARCHIEF).

van die Kompanjie wat met Hollandse nasionale gevoelens alleen in verwyderde verband
gestaan het. Die stigting van die Boererepublieke het in Holland welwillende en behulpsame
belangstelling gewek, wat in 1881 en 1896 in geesdrif omgeslaan het, maar eers die jare
1899-1902 het die spreekwoordelik trage Hollandse gemoed ontvlam en klank gegee aan
die stem van die Nederlandse bloed.
Dat dié Nederlandse stem niet alleen in Holland opgeklink het nie,maar ook in Suid-Afrika
weerklank gevind het, bewys die volkspoging - deur die ontsettende griepepidemie grotendeels in die war ges tuur - om in 1918 van Suid-Afrika uit Holland te help in sy voedselgebrek, en die in die bresse tree vir Holland van die Suid-Afrikaanse afgevaardigde by die
vredesonderhandelinge van Versailles, toe daar begerige blikke geslaan is op Hollandse
grondgebied.
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Moet ek nog meer bewyse van saamhorigheid en stambewussyn opnoem?
Let dan op die strewe van die Algemeen Nederlandseh Verbond en die Nederlandseh ZuidAfrikaanse he Vereeniging, op die deur die Regering gesteunde Holland-Zuid-Afrika-Lijn,
op die gratis vervoer van Suid-Mrikaanse studente na Holland deur dié Lyn, op die tegemoetkominge wat sulke studente vind, ook by die toelating tot Hollandse Uniwersiteitel.

BEZITTING VAN GOEWERNEUR WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL (NAAR EEN PLAAT DOOR HEMSELF IN 170g
GETEKEND VOOR DE "KORTE DEDUCTIE").

en op die persoonlike belangstelling van niemand minder as die Minister van Onderwys
nie, soos onlangs nog geblyk het op die Mrikaanse Studentedag in Den Haag.
Wat die Nederlandseh-Zuid-Afrikaansehe Vereeniging op die gebied van Hoër-Onderwys,
in die eerste plaas deur tegemoetkoming in die studiekoste, vir Afrikaanse studente gedoen
het, is iets wat nie kan gemeet of geweeg word nie, maar beter versterking van die Nederlandse stambande as die uitsending na Suid-Mrika van tientalle in Holland gevormde
manne van die wetenskap is moeilik dinkbaar, te meer waar die Afrikaanse studente noodwendig ook in Holland meer kennis van Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse toestande versprei,
en in veel gevalle 'n Hollandse meisie as bruid meeneem na Suid-Afrika. Met die groei
van wedersydse kennis kom wedersydse waardering, en met die toename van partikuliere
bande word die nasionale bande versterk.
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By al die voorgaande is taamlik uitvoerig gewys veral op die betekenis wat die oorspronIyike
moederland gehad het vir die Hollands-Afrikaanse volksplanting aan die Kaap. Die vraag
rys: Wat was en is die betekenis van die Afrikaanse volksplanting vir Holland? Waar die
verhouding enigsins dié is van ouer tot kind, is die vraag maar half toelaatbaar. Tog mag
selfs die mees onbaatsugtige ouer wel eens die vraag stel: Wat het ek aan my kinders? al is dit dan maar om sy segeninge te tel.
By die beantwoording van die vraag kan gelet word op die materiële en die ideële kant
van die saak. Oor die materiële kan ons kort wees.
As die stigting aan die Kaap nie beantwoord had aan die doel nie: grensvesting van en
verversingstasie na Indië, dan kan ons wel aanneem dat die besetting onder 'n liggaam as die
Oos-Indiese Kompanjie minder as I50 jaar sou geduur het. Direkte voordeel in die vorm
van belastings- of handelswinste het die stigting seker weinig afgewerp, maar vóór die
deurgrawing van die Suezkanaal was die besit van die Kaap 'n lewensbelang vir 'n land
wat so aangewese was op 'n goeie verbinding met Indië as Holland - al was aan die besit
meer koste as voordeel verbonde. Ook Engeland het die waarde van die Kaap as "frontier
and half-way house" na Indië besef, en daar iets voor oor gehad!
Na I806 word die betekenis van Suid-Afrika vir Holland oorweënd ideëel. In die begin
van die Igde eeu het die ou moederland die hande te vol gehad met haar eie moeilikhede
om haar veel te kan bekommer oor haar oorsese spruit, veral waar die direkte bande verbreek
was en die ouderlike verpligtinge dus opgehou, in elk geval verminder het. Buitendien was
die nuwe stiefmoeder natuurlik weinig gedien van groot belangstellfu.g van Hollandse
kant. Sodra egter was daar in Natal, Vrystaat en Transvaal nuwe Hollands-Afrikaanse
state in wording, state waarvan die stigters as vanself na die ou moederland om hulp en
leiding opgekyk het, of daar was in Holland manne bereid en bekwaam om by te spring.
Soos die sorg vir kinders gewoonlik ook die ouers ten goede kom, hulle belangstelling in
die toekoms gaande hou, hulle gevoel van eiewaarde verhoog en hulle behoed vir eenselwigheid en vroeë veroudering, so het ook vir die Hollandse volk hulle belangstelling en liefde
vir hulle Afrikaanse stamseuns 'n groot ideële betekenis gehad. Seker het die optrede van
die Hollandse Regering tydens die Boere-oorlog die aansien van Holland in eie oë en in die
oë van die wêreld - selfs van Engeland - nie geskaad nie ! En wie kan die heilsame gevolge
bereken wat die opvlamming van geesdrif vir die Boeresaak ook vir die Hollandse volkslewe
gehad het? Na die opvlamming was daar insakking, soos haas vanself spreek. Maar die
volk was 'n magtige, veredelende ondervinding rijker, wat nie alleen Hollander en Afrikaner
nouer aan elkaar gebind het nie, maar ook Hollander aan Hollander, die Hollandse Vorstehuis en volk nader aanrnekaar.
Die eerste vyfentwintig-jarige geskiedenis van die Algemeen Nederlandsch Verbond in
Suid-Afrika was nie van dié aard dat dit 'n groot plek kon inneem in ons kort algemene
oorsig nie. In die 25 jaar wat agter die rug lê het die A.N.V. ook in Suid-Afrika reeds veel
goeie werk ge doen, veral in die kwessie van lektuurvoorsiening, maar 'n aktiewe krag het
daar nog nie geword riie. Dit gaan daar nog te veel deur vir 'n Vereniging van en vir Hollanders. Waarskynlik het die politieke omstandighede in Suid-Afrika daar veel mee te doen
Gedenkboek A. N.
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gell,ild. Reeds die jaar na die stigting van die A. N. V. het die Boere-oorlog uitgebreek, en
was daar van organisasie in Suid-Afrika natuurlik geen sprake nie. Na die vrede van 1902
was daar tn eksodus van Hollanders uit Suid-Afrika - gedwonge en vrywillig. Die uitslag
van die oorlog het baie hande slap laat hang. In die mening van vele was dit die doodsklok
van die Nederlandse saak in Suid-Mrika. Die daaropvolgende Kroon-kolonie-Regering

BEELDHOUWWERK BOVEN DE INGANG VAN HET KASTEEL TE KAAPSTAD, HETWELK IN DE PLAATS KWAM
VAN HET OUDE FORTj HET GEEFT TE ZIEN DE WAPENS VAN AMSTERDAM, ROTTERDAM, DELFT, ZEELAND,
HOORN EN ENKHUYSEN EN HET NAAMTEEKEN DER VER. O. COMP.

in Transvaal en Vrystaat, met die onderdrukking van die Nederlandse taalregte in die
onderwys en die administrasie, het voedsel gegee aan daardie mening.
"Maar die swartkykers het vergeet dat in die Mrikaanse volk die oud-Hollandse eienskappe
van taaiheid en volharding nog volop geleef het. Nog voor 1910 het die Hertzog-onderwyswet in die Vrystaat getoon dat Nederlands in Suid-Afrika nog nie van die baan was nie!
En een van die hoofartiekels van die Unie-grondwet van dié jaar het die volkome gelykheid
van Nederlands en Engels in regte gewaarborg.
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Die omstandighede het dus net weer hoopvoller begin lyk vir die strewe van die Algemeen
Nederlandsch Verbond. Maar toe was alweer gou die onheilsjaar I9I4 daar, en moes die
wagwoord van die stuurlui op die skip van die A. N.V. wees: Versigtig vaar! En in I923
bied die Europese hemel nog geen beeld van kalmte en mooi-weer nie. Nog word van ons
stuurlui groot versigtigheid vereis.
Maar in tye van storm word naas versigtigheid ook moed en durf vereis. En by die aanvang

CONSTANTIA (GROTE WIJNPLAATS,) VROEGER EIGENDOM VAN SIMON VAN=DER:STEL.

van die twede kwart eeu verdien oorweging van die Hoofbestuur 'n politiek van aanpak
en deurtas.
In 'n land soos Suid-Afrika - en ek meen dieselfde geld vir Vlaandere - kan 'n verkeerde
stap beteken dat jy beland in 'n wespenes. Afrikaners en Vlaminge is dit maar al te dikwels
onderling oneens - watt er volk is dit nie? - oor wat in die beste belang is vil' Afrikaners
en Vlaminge. Inmenging in suiwer politieke kwessies mag Hollander, Vlaming en Afrikaner
selfs van mekaar nie veel nie. En teenswoordig is alles verpolitiek: taal, godsdiens, onderwys.
Watter terrein bly daar oor vil' 'n vereniging as die Algemeen Nederlandsch Verbond?
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Veral as een verkeerde stap die Verbond kan benadeel? As die Mrikaners self nie weet wat
hulle wil hê nie, hoe kan die Hoofbestuur dan aanpak en deurtas ?
Dit sy ver van my om in sulke moeilike sake met advies te kom by bekwame leiers soos die
lede van die Hoofbestuur. Ek weet alleen dat die man wat bang is vir 'n misstap nie moet
probeer loop nie, en 'n liggaam wat sig van handele onthou uit vrees vir wespe nie in die
ope lug mag kom nie. Val en seerkry is voorwaardes van 'n lewende bestaan, meer nog van
groei. Sonder wrywing is geen beweging moontlik nie, en die wrywende liggaam ondervind
net soveel wrywing as hy veroorsaak. Dit kom daar maar op aan wie die meeste wrywing
kan verdra ! Dit is geen aansporing tot roekeloosheid nie, maar tot moed. Moed gepaard
met versigtigheid. Nie andersom nie.
As die Algemeen Nederlandsch Verbond in Suid-Afrika ook sy ideale wil nastreef en daar 'n
lewende krag wil word, dan kan die Verbond nie anders as party te kies in die
taalstryd nie, al is die taalkwessie 'n kwessie
van partypolitiek - ondanks Artikel I37
van die Unie-Grondwet! Waar Nederlandse taalbelange in die gedrang kom,
daar mag die A. N. V. nie lydelik toekyk
uit vrees dat hy deur die politiek sal besoedel
word nie. In Suid-Afrika - en ek vermoed
ook in Vlaandere - is 'n kleurlose taalpolitiek, wat bang is om aanstoot te gee aan
Engelse- of Franse-gevoelens, 'n versigtige
maar geen moedige politiek nie. Daar moet
party gekies word, opelik en ruiterlik. Alleen
VROUWENMONUMENT TE BLOEMFONTEIN DOOR DEN
op bedekte wyse blyk te gee van belangBEELDHOUWER A. VAN WOUW.
stelling en simpatie is niet alleen onvoldoendie nie, maar werk verlammend op eie energie en op dié van die werklike stryders. Sonder die moed om opelik en aktief party te kies in die taalstryd in Suid-Afrika en Vlaandere, mis die A. N. V. myns insiens die reg van
bestaan in dié lande. Ywer vir die verowering en handhawing van feitelike
taalgelykheid kan - ten minste in Suid-Afrika - alleen deur vyande van die
Nederlandse taal ten kwade gedui word, omdat die grondwet taalgelykheid nie
toestaan nie, maar vereis.
In so ver as dit betref stryd vir die belange van die algemene Nederlandse taal, waaronder
ek Hollands, Vlaams en Afrikaans verstaan, is die weg vir die Verbond dan ook taamlik
duidelik en die terrein veilig genoeg. Moeiliker word die vraag wie om te ondersteun
waar die Nederlandse elemente onderling 'n taalstryd voer, soos tot onlangs die geval was
in Suid-Afrika. Gelukkig is die moeilikheid reeds opgelos, of so ver opgelos dat die eindresultaat nie meer twyfelagtig kan wees nie. In elk geval is dit moontlik vir die Verbond
om sig plaaslik te oor tuig dat die Afrikaanse vorm van Nederlands iedere dag veld win op
die Hollandse vorm, en met rasse skrede op weg is om naas Engels heeltemal die posiesie
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van offisiële taal in te neem, wat dit reeds vir 'n groot deel besit. Die vertaling van die Bybe1
in Afrikaans sal hiertoe natuurlik veel bydra.
Dit kom my voor dat hierdie feite nog nie in Holland tot volle erkenning gelang het nie,
en ek twyfel selfs of daar allerweë in Holland bereidheid bestaan om dié feite te erken ....
Omdat daar op hierdie punt moeilikheid te voorsien is, wens ek daar die aandag by te
bepaal.
Met 'n beskuldiging van taalpartikularisme en 'n vergelyking met Vlaandere, waar Vlaams
sterk neiginge vertoon om maar aan te sluit by
Hollands, is die saak nie opgelos nie. Die
verskil tussen Hollands en Afrikaans is veel
groter, nie alleen taalkundig nie maar ook
sielkundig, as tussen Hollands en Vlaams. Dat
Afrikaans as taal selfstandig bestaan en in sy
verdere ontwikkeling vermoedelik meer sal gaan
afwyk van Hollands as al reeds die geval is, is
iets wat in Holland met lede oë kan aangesien
word - en dit is natuurlik dat dit so sal aangesien word - maar dit is onvoorwaardelik nodig
dat Holland sig by die feite neerlê, wil Holland
nie die Nederlandse saak benadeel nie.
Seer seker is dit in die belang van Suid-Mrika
om nie onnodige n~druk te lê op die bestaande
verskille nie. Hollands Suid-Afrika is vir sy
intellektuele ontwikkeling aangewese op Holland
en die ontwikkelende Mrikaanse literatuur moet
sien in Holland 'n mark te verower, maar hiervoor sal die Afrikaner s y selfstandigheid nie wil
aantas nie, en geen goedgeaarde Hollander sal dit
van die Afrikaner verlang nie. Dat Suid-Mrika
onder die intellektuele invloed van Holland
"uw WIL GESCHIEDE"
staan en dat Holland in aanraking kom met 'n
HOOFDGROEP VAN HET NATIONAAL VROUWENMONUMENT , I 6DEC. 1913 ONTHULD TE BLOEMFONTEIN. moontlike frisse Afrikaanse literatuur wat
nog nie is nie kan kom - kan vir Holland alleen
tot voordeel wees. Deur meer op d~e Mrikaners te wiloorplant, meer as dit hulle lief is
om op te neem, moet 'n teenoorgestelde effek bereik word as wat bedoel was: antipatie teen "Hoog-Hollandse" invloed.
Dat dit geen denkbeeldige gevaar is nie, sal iedereen toestem wat bekend is met die geestelike
strominge onder jong Suid-Afrika. Dit behoef trouens geen nadere betoog vir iemand met
mensekennis, selfs al weet hy niks van die strominge af nie, dat nasionalisme gemaklik in
jingoïsme oorslaan, veral by opposiesie, ook in taalkwessies. By die groot gros van verantwoordelike leiers op taalgebied in Suid-Afrika bestaan egter die hartelikste gevoelens
teenoor Hollands. Dié gevoelens kan alleen yersterk word deur onselfsugtige politiek van
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die kant van Hollanders: volle erkenning van die regte van Afrikaans en hulp in die opbou
daarvan, en in verbittering omgeset word deur teenwerking en kleinering. Scharten en
Robbers het seker die reg om by die beoordeling van Afrikaanse literatuur af te gee op die
Afriaanse taal... as hulle Afrikaans verstaan en voel van Afrikaanse standpunt! maar of
hul1e subjektiewe eerlikheid nuttig is, mag betwyfel word. Waar Verweij en Querido, om
weer maar twee te noem, bekoor word deur die eenvoud en eerlikheid van Afrikaans, mag
die veroordelaars dubbel versigtig wees. Al soek Afrikaanse uitgewers 'n mark in Holland,
daarom is 'n Afrikaanse roman nog nie geskryf om die Hollandse taalgevoel te streel nie.
Die taak om 'n hartelike taalverhouding tussen die draers van die Hollandse en Afrikaanse
vorme van Nederlands te bevorder en te bestendig, lyk my een van die belangrikste doeleindes wat die Algemeen Nederlandsch Verbond sig vir die volgende vyf-en-twintig jaar
kan steL Laat die verstandhouding op hierdie punt te wense oor, dan is dit te vrese dat die
arbeid van die Verbond in Suid-Afrika op alle ander punte minder vrugbaar sal wees as
anders die geval kon wees. Gebrek aan simpatie op die gebied van die allerbelangrikste
geestesuiting moet remmend werk ook op ander minder ideële gebiede. En as die middel
tot geestelike verstandhouding self 'n steen des aanstoots word, hoe kan die verstandhouding
goed bly?
Laat die A. N. V. die voorbeeld van die Hollandse uniwersiteite volg - beter voorganger
kan nie verlang word nie ! - en Mrikaans erken as selfstandige, mondige taal, dogter van
Hollands, met alle regte en voorregte wat 'n selfstandige taal toekom. En nie alleen dié
voorbeeld volg nie, maar as verspreider daarvan optree in Holland. Mog dit daarvoor nodig
blyk dat die A. N. V. eers die oorwinning op sigself moet behaal, dan is dit alleen bewys
dat daar behoefte bestaan aan 'n voorvegter en dat die werk kan stuit op teenstand, teenstand
wat alleen met sagte middele mag gebreek word. Die verskil tussen Afrikaans en Hollands
is groot, maar dit is alleen 'n verskil van vorm. Daar is 'n hoëre eenheid wat deur wedersydse waardering tot 'n nouere eenheid kan gemaak word. Ons weet dat die wil tot
toenadering aan albei kante bestaan. Daarvan getuig die Afrikaanse digter Totius, - een
van die vele wat sy vorming aan Holland te danke het:
Verborgen-één
Als in die wingerd, swaal' besnoei
En kaal, die jonge druifies bloei,
Dan gaan ook deur die druiwe-nat,
In verre kelder-vat
'n Roerendheid.
Als in die stam weer sappe kom,
Dan draag die perske-top 'n blom
En steek met blye kie ure-lag
In Groene vlag
In hoogheid uit.
Verborge-één, in groot verband;
Diep, hoog en wêreldwyd geplant,
Staan eenheidsboom van stam en taal; Tot in Transvaal
Breek jubilering uit!
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) t \Ol:~ E algemeen verbreide voorstelling van zaken wil, dat onze voorvaderen

slechts ter behartiging van handelsbelangen en daartoe aangezet door de
..
••
• sluiting der Spaansche en Portugeesche havens voor hunne schepen, den
blik naar Oost-Azië hebben gewend om daar de voortbrengselen, vooral de
~ specerijen te halen, welke .zij te voren in Zuid-Europa hadden kunnen machtig
worden. Tegen dit beeld van de oorzaken voor het ontstaan der "groote vaartttkwam reeds
in 1862 Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge in verzet, toen hij in "De Opkomst van het Nederlandsch
Gezag in Oost Indië" er op wees, dat aan de tochten naar het Oosten een geleidelijke uitbreiding der zeevaart in verschillende richting, op Rusland, op de Westkust van Afrika en
de Kaap- Verdische eilanden, op de Middellandsche Zee en op Amerika, inzonderheid op
Brazilië, voorafging. Hij wees op· den geest, die toen over het volk in de lage landen vaardig
was geworden, op den tijd van gisting en werking, waarin men leefde, op den bloei op ieder
gebied, op de beoefening van den krijgsdienst naast die der wetenschappen, op verlevendiging ·zoowel van het godsdienstig gevoel als van handel en nijverheid.
Met hem ben ik geneigd om aan te nemen, dat hier meer dan alleen handelsbelangen .zijn
aan te wijzen. Het is de tijd, waarin het Nederlandsche volk .zich van .zijn eenheid en saamhoorigheid is bewust geworden, waarin het een drang tot uitzetting op elk gebied buiten
de bestaande grenzen in zich voelde, een tijd van rusteloos zoeken en streven. En hoe meer
ik mij verdiep in de wording van ons koloniale rijk in het Oosten, te sterker voel ik, dat
nimmer bekrompen koopmansgeest, gelijk men de leiding dier dagen zoo dikwijls bestempelt, in staat zou .zijn geweest om tot stand te brengen, wat daar is verricht, om dat trotsche
gebouw op te zetten, dat Nederlandsch Indië is geworden.
Stellig .•• men ging niet naar het Oosten met de bedoeling een koloniaal rijk te stichten.
Maar niet zoodra kende men de toestanden en doorzag men de bestaande mogelijkheden,
of van Landswege, niet het minst door Oldenbarnevelt, wordt op organisatie van de OostIndische ondernemingen tot -één groote maatschappij aangestuurd en het haar verleende
octrooi bevat de door De Jonge terecht beteekenisvol benoemde bepaling, dat"fortressen
en versekertheden mogten gebouwt en aldaer Gouverneurs, Officieren van Justitie en
volck van oorloge worden gestelttt. Daar ligt de kiem van het staatkundig Nederlandsch
gezag, dat nog meer bevestigd werd door het besluit van Heeren XVII, het Compagniesbestuur, van 1 September 1609 om over de uit te zenden nieuwe vloot niet een admiraal
of vice-admiraal te stellen, "maer in plaetse van dien eenen gouverneur-generaal, soowel
over dese vloote, als over alle comptoiren en part yen de generale Compagnie aengaende en
in Oost Indië synde". En hoe het ook hier gold een zaak van ons volk als geheel, het wordt
bewezen door het plakaat der Staten Generaal van 29 November 1609, waarin deze verklaren "dienstig bevonden (te) hebben voor den welstand der ... Vereenigçie Nederlanden,
verzekering en goede regering van de landen, forteressen en plaetsen, die Wy en de Onzen
in de Oost Indiën houden en besitten met de ingezetenen, zoo soldaten als anderen onder
Ons gebied aldaar synde of die namaals sullen komen •.• aldaer te stellen, te committeren
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en te houden eenen
een en Gouverneur Generael eneenige Raden nevens denselven ...
..•
op den eedt Ons gedaen ... " Door de gezaghebbers te Batavia wordt voorts dikwijls met klem tegen bekrompen handelsgeest gewaarschuwd. De grootste hunner,
Jan Pietersz. Coen, houdt den "erntfeste,
wyse, voorsinnige, seer discrete" Heeren
XVII voor, hoe het "een eerlyck huyshoudent
houd ent man seer wel (past) dat hy wel
menaglere
menagiere en syn saecke wat suynigh
over legge, ... maer U. E. en voecht sulcx
geensints". Gelijk hij een andermaal,
zich over de' kortzichtigheid der Hollandsche
landsche meesters beklagende, hun
"sweer(t) bij den Allerhoochsten,
A1lerhoochsten, dat
de Generale Compagnie geen vijanden en,
en.
heeft, die haar meer hinder ende schade
doen dan d'onwetenheyt ende onbedachtheyt (hout het my ten besten) die onder
U. E. regneert ende de verstandigen
overstempt" .
Van hem is het trotsche woord: "Dispereert niet, ontsiet Uwe vijanden niet,
daer en is ter werelt niet dat ons can hindeer en, want Godt met ons
deren noch deeren,
is, en trect de voorgaende misslagen in
can in
geen consequentie, want daer ean
Indien wat groots verricht ... " Waarlijk,
dat is niet de taal van den koopman, tegen
wil en dank zich gedrongen ziend tot
staatkundig ingrijpen, dat zijn woorden
iemand,{ die
die ook politiek zijn doel
van iemand,~
ziet, die het aanzien en de macht der
Vereenigde Nederlanden hooger acht dan
winst.
Naast "uitbreiding en bevestiging van
de staatsmacht houdt men ook andere
doeleinden in het oog. Ook op geestelijk, meer in het bijzonder op godsN ederlandsche
dienstig terrein ziet het Nederlandsche
volk zijn taak in het Oosten en het is
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GEDEELTE VAN EEN BRIEf VAN COEN, 29 SEPT. 1618, WAARIN TER HOOGTE VAN
BEKENDE WOORDEN VOORKOMEN: "DISPEREERT NIET" ENZ.
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weer van het oogenblik, waarop de Overheid zich met de koloniën en hun bestuur bemoeit, dat wij in de desbetreffende bescheiden ook melding zien gemaakt van eene zedelijke
doelstelling van het gezag. Den eersten gouverneur generaal wordt het uitdrukkelijk aanbevolen om zich van alles wel op de hoogte te stellen van allerlei "ten einde gij uit al 't
selve moogt weten, wat noodigh gedaen dient om den Oost Indischen handel tot verbreiding van den naam van Christus, saligheyt der onchristenen, eere en reputatie van onse
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PLATTEGROND VAN BATAVIA IN 1619.

natie en ten profyte van de Compie niet alleen te continueren, maar bij alle moogelijke
middelen en wegen te vergrooten" .
Het is gezegd overeenkomstig de begrippen van de zestiende en zeventiende eeuw, het is
in onmiddellijk verband gebracht met de handelsbelangen, ter bevordering waarvan men de
Compagnie had opgericht, maar in embryo is hier de aansprakelijkheid neergelegd, die
men in Nederland ook thans voelt met betrekking tot de zorg voor de geestelijke belangen
der onder Nederlandsch bestuur staande inlandsche volken. Zooals ook uitgedrukt is in de
aanwijzing voor de predikanten der Compagnie, die gesteld zouden worden ter plaatse
"daar Gij na goede informatie zult bevinden, dat sy den besten en meesten dienst sullen
kunnen doen ••• tot vermaningh van de persoonen der Compagnie aen lant sijnde en bevordering der bekeering van de onchristenen en leeringh van derselve jonge jeugd ... "
Nog sterker is dit het geval op economisch gebied. De bewindhebbers der Compagnie
hebben van den beginne af begrepen, dat zij den buitenlandschen handel van het koloniaal
gebied geheel moesten organiseeren. Alweer, het doel, dat zij zich te dezen stelden, was
er een, geheel naar den geest van hunnen tijd, het bezit en het monopolie tot elken prijs
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van den handel in specerijen, maar, gelijk De Jonge het opmerkt, andere takken als de kleedenhandel op de kust van Coromandel, ter verkrijging van het noodige ruilmateriaal voor
de Molukken, werden dientengevolge al dadelijk binnen den kring hunner bemoeienis
getrokken. En in gelijke richting, organisatie op handelsgebied, wijst de opdracht, gegeven
aan den eersten gouverneur generaal om "te oordeelen en te weten, in welken staat Compie's
saecken staen, op wat punt van state, alsmede van traficque en handel deselve rusten,
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GEZICHT OP BATAVIA VAN DE JASSENBRUG AF LANGS NIEUWPOORT EN HET QUARTIER
(NAAR EEN OUDE TEEKENING).

ten einde gij uit al 't selve moogt weeten, wat noodig gedaen dient, om den Oost Indischen
handel. .. te vergrooten".
Eindelijk, het gebied der wetenschappen. Hier ligt een terrein, waarop het Indische bestuur
zelf bezwaarlijk iets kon regelen, de beoefening der wetenschap eischt in alle tijden vrijheid.
Maar indien onder de compagniesdienaren iemand neiging vertoonde tot ernstige studie,
stelde men dit zeer zeker op prijs. Van iemand als Rumphius, behoorende tot diegenen,
die zich niet alleen ten doel stelden den buidel te spekken, getuigden hare opperhoofden
met waardeering, dat hij was "geleert in allerley slach van wiscunsten" en bij eene andere
gelegenheid "hij heeft den roep en oock het uyterlyck aensien te sijn een man van goede
kennisse en oock ervarentheyt in dese landen". Nergens tegengewerkt, veeleer, zij het soms
onbeholpen, gesteund waar mogelijk, kon hij aan zijn "Herbarium Amboinense" en andere
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werken voortarbeiden, ook na zijn aftreden in het genot gelaten van de inkomsten
van zijn rang als koopman. Zijn adviezen op verschillend gebied blijken door de regeering steeds op prijs te zijn gesteld. Ook hier vinden wij dus in de dagen der Compa'gnie
den aanvang van het wetenschappelijk onderzoek in Oost-Indië. Het stelselmatig verzamelen van gegevens en het nasporen van oorzaken voor bepaalde verschijnselen vangt
in de eerste jaren van de Nederlandsche heerschappij reeds aan.
Zoo vestigden onze vaderen zich in Nederlandsch-Indië van stonde aan op breeden grond-
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slag. En hoe vestigden zij zich! Wie de gebouwen en forten ziet, door hen daar opgericht,
die eeuwen van verwaarloozing trotseerden, begrijpt hoe vast zij hunne vestiging op de
verschillende eilanden hebben gewild. Wie de namen hunner versterkingen leert
kennen, begrijpt bovendien, hoe zij de herinnering aan het vaderland wilden levendig
houden. En dit niet alleen, maar ook hoe zij zich zelf voelden als vertegenwoordigers
van het Nederlandsche volk en inzagen, dat zij als zoodanig een plaats in Oost-Indië
innamen, als zoodanig er een taak vervulden.
Nu kunnen wij over die taak en de opvatting, die onze vaderen daarvan hadden, veel zeggen.
Hunne denkbeelden op dat punt waren heel anders dan de onze. Gelukkig, zoo voeg ik er
dadelijk bij; hoe zou het zijn, als wij in die drie honderd jaren geen stap verder waren
gekomen? Maar zooals ik boven meen te hebben aannemelijk gemaakt, bevat hun arbeid
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op elk gebied in zich de kiemen, waaruit zich heeft kunnen ontwikkelen, wat ons volk
in later jaren, ook bij gewijzigde denkbeelden, in Oost- Indië heeft verricht.
Staan wij eerst een oogenblik stil bij de staatkundige ontwikkeling.
De Oost-Indische-Compagnie moge oorspronkelijk slechts beoogd hebben eenige eigen
versterkingen en plaatsen te stichten, waar binnen zij gezag uitoefende, dit heeft zij niet
kunnen volhouden. Gedeeltelijk om de veiligheid harer eigen nederzettingen, gedeeltelijk
ter bescherming van handelsbelangen of ter verkrijging van commercieele voordeel en,
gedeeltelijk echter ook op uitnoodiging van de altijd onder elkander intrigeerende machthebbers in inlandsche staatjes of omdat boven kleine plaatselijke gemeenschappen elke
staatkundige organisatie ontbrak, heeft
zij zich met de inheemsche samenleving steeds nauwer moeten inlaten.
De Nederlandsche staat is, als haar
opvolger, zoowel vóór als na het Engelsche tusschenbestuur, op dehzelfden
weg voortgegaan. Steeds meer heeft hij
het bestuur over Nederlandsch-Indië
georganiseerd, steeds ook is de bemoeienis met de inlandsche bevolking op
dit gebied inniger geworden. Tot eindelijk, gedurende de bestuursvoering
van . den Gouverneur-Generaal Van
Heutsz overal in den archipel het NeSTADHUIS TE BATAVIA.
derlandsch gezag stevig bevestigd is.
Werd de Compagnie dezen kant, wellicht tegen hare bedoelingen, opgedrongen, in later
jaren vooral gaat de regeering desbewust in die richting. Zij begrijpt dat de omstandigheden
veranderd zijn en dat het Nederlandsche volk zich in de koloniën slechts kan handhaven,
indien het zich aan die veranderde omstandigheden aanpast.
Die verandering is tweeërlei. Ten eerste is de plaats van Nederlandsch-Indië tusschen andere landen in het Oosten in den loop der eeuwen zeer gewijzigd. De opening
van China, de opkomst van Japan, de kolonisatie van de Westkust van Amerika en van
Australië, de overgang van de Philippijnen aan de Vereenigde Staten, dit alles heeft Nederlandsch-Indië eene grootere beteekenis gegeven. Het kwam te liggen in het wereldverkeer,
veel meer dan te voren, de scheepvaart op zijne havens, de handel in zijne producten, de
kennis inzake de economische mogelijkheden, die het bood, namen zeer toe. Dit alles eischte,
dat Nederland er voor zorgde, dat overal in het koloniaal gebied zoodanig bestuur werd
gevoerd, dat het als beschaafde mogendheid daarvoor de verantwoordelijkheid tegenover
andere naties kon aanvaarden. Doch bovendien werd in het Nederlandsche volk steeds sterker
het besef, dat, gelijk boven reeds werd gezegd, nimmer geheel heeft ontbroken, namelijk,
dat men tegenover alle geregeerden zonder onderscheid verplichtingen had te vervullen,
dat het bestuur ook in het overzeesche gebied zich had te stellen in dienst van de
geregeerden.

r·. .

.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
Merkwaardig echter vooral is de wijze, waarop men bij die voortdurende gezagsuitbreiding
gehandeld heeft. Daarbij is als regel niet vernietigd wat bestond, noch eenzijdig de wil van
de krachtiger Hollandsche regeering zonder meer opgelegd aan een zwakkere inlandsche
samenleving, maar er is op de eigenaardig Nederlandsche wijze in steeds meerdere mate
naar gestreefd om ook in de toekomst gebruik te blijven maken van de krachten, die deze
samenleving zelve als daarvoor geschikt toonde te bezitten.
Dit heeft er in die landstreken, waar min of meer krachtige inlandsche rijken bestonden,
toe geleid, dat men deze in stand heeft gelaten, wanneer op medewerking van de bestuurders
mocht worden gerekend. Door de z.g. politieke contracten zijn zij verbonden aan het Nederlandsch gezag, dat zich in de jongere dezer stukken het recht voorbehield, daadwerkelijk voor de naleving van het beloofde te waken en
een bestuur volgens de beschaafde
regeeringsbeginselen te doen verwezenlijken; nochtans wordt de uitoefening van het bestuur onder de
onmisbare leiding van Nederlandsche
ambtenaren hun overgelaten. En al
is men · verplicht, vooral daar, waar
de gezagsbevestiging van jongeren
tijd is, ook feitelijk zelf dikwijls in de
bestuursvoering in te grijpen, dit
doet niet tekort aan het beginsel, dat
OUD BATA VIA.
de aangelegenheden van zulk een
landschap worden overgelaten aan .de eigen bestuursorganen, ontstaan onafhankelijk van
de Nederlandsche regeering.
Daar waar zoodanige staatvorming in de inheemsche samenleving niet had plaats gehad
of waar deze lichamen onbruikbaar waren gebleken om een bestuur volgens nieuwe beginselen te voeren, moest de regeering het bestuur in eigen handen nemen. Maar ook hier liet
zij het onmiddellijk bestuur over de inboorlingen over aan hunne eigen hoofden. Hiertoe
liet zij de kleine plaatselijke gemeenschappen, die de samenleving had gevormd, in stand,
voorts nam zij in haren eigen dienst inlandsche ambtenaren, aan welke zij het bestuur
over bepaalde ressorten opdroeg.
In nog later tijd is men weer verder gegaan. Men heeft allereerst begrepen, dat in een staatsgeheel van de grootte van Nederlandsch-Indië de centrale regeering op den duur niet afdoende kan voorzien in alle behoeften, welker vervulling op den weg der overheid ligt.
Weer heeft men een beroep gedaan op de samenleving, en de vorming van plaatselijke en
gewestelijke raden, waarin de ingezetenen door hunne vertegenwoordigers zelf de zorg in
handen nemen voor de behartiging van hetgeen plaatselijk vereischt is, was hiervan een
uitvloeisel. Met het ambtelijk element werkt hier het particuliere samen, ook in de uitvoering van de door sommige dezer raden getroffen maatregelen. En ten aanzien van de
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steden is een nog verder gaande maatregel getroffen, namelijk, de instelling van burgemeesters, waardoor in de eerste plaats een vaster band tusschen zulk een plaats en het hoofd
van zijn bestuur, versterking dus van het plaatselijke element hierin, is verkregen, maar
bovendien de keuze voor zulke plaatselijke bestuurders belangrijk is verruimd, daar deze
nu niet meer behoor en tot het korps ambtenaren van het binnenlandsch bestuur en dus
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elke daarvoor om welke redenen ook bij2;onder geschikte persoon daartoe kan worden
benoemd.
Als laatste stap op den gevolgden weg is dan nog aan te wijzen de instelling van den Volksraad, die de gelegenheid heeft geopend aan geestelijke stroomingen en allerlei belangen,
die 2;ich binnen Nederlandsch- Indië vertoonen, om zich officieel over het regeeringsbeleid
te uiten en van hun gevoelen te doen blijken ten aanzien van elken voorgenomen belangrijken regeeringsmaatregel. Doordat de raad de landsbegrooting jaarlijks voorloopig vaststelt, heeft hij gelegenheid ook geformuleerd aan te geven, hoe hij wenscht, dat de door de
ingezetenen opgebrachte belastingen zullen worden besteed, en tevens welke lasten zullen
worden opgelegd. Is zijn raad te dezen ten slotte niet bindend, doordat de regeering in
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Nederland bij de Staten-Generaal natuurlijk slechts zoodanige begrootingsvoorstellen
aanhangig maakt, als haar zelve het best schijnen, niet te ontkennen valt, dat de Indische
samenleving door den Volksraad de gelegenheid heeft gekregen tot het oefenen van belangrijken invloed op het algemeen koloniaal bestuur.
Met het bovenstaande is natuurlijk niet bedoeld de geheele staatsorganisatie, zooals die in
Nederlandsch-Indië geleidelijk is tot stand gebracht te verdedigen. Er is zeker reden tot
gegronde kritiek op velerlei in deze organisatie. Maar wat hier moge worden vastgesteld,
is dit, dat ook bij den uitbouw van de oorspronkelijk bedoelde Nederlandsche nederzettingen
op de Oost-Aziatische eilanden tot een Nederlandsch-Indisch staatsgeheel de vaderlandsche
gedachte terug is te vinden om een beroep te doen op in de samenleving beschikbare krachten
tot medewerking, elk op haar eigen, meest geschikte wijze, aan het plaatselijk en het algemeen landsbestuur. Is het niet dezelfde gedachte, die ten grondslag ligt aan de organisatie
van de Republiek der VereenigdeNederlanden sedert den grooten stadhouder Willem I?
Werd niet naar hare verwezenlijking gestreefd door Van Hogendorp, toen hij, hoewel
begrijpend, dat de algemeene staatsmacht in de republiek te zwak was geweest, naar een
vorm zocht, waarbij naast het algemeene bestuur ook de provinciale en locale besturen een
uitgebreide taak zouden hebben? En is zij niet uitgewerkt in de organieke wetten, die nog in
Nederland gelden, wier geestelijke vader, ondanks de veranderingen, die zij ondergingen, nog
altijd Thorbecke is? Waarlijk, opzet en ontwikkeling van het Nederlandsch-Indisch staatsbestuur tot op den huidigen dag zijn typisch Nederlandsch, wat hunne grondslagen betreft.
Ook op het terrein des geestes groeide in den loop der eeuwen uit de eerste scholen en
zendingswerkzaamheden van de dienaren der Compagnie eene veelzijdigeorganisatie.Zoowel
verstandelijke ontwikkeling als zedelijke vernieuwing mogelijk te maken bleef in het algemeen het doel, dat van Nederlandsche zijde werd nagestreefd.
Gedurende den compagniestijd bestond er nauwe samenwerking tusschen het bestuur der
maatschappij en de vaderlandsche kerk. De laatste bezorgde aan de Compagnie de predikanten, maar kon op de kerkelijke organisatie in Indië geen directen invloed uitoefenen.
Als zelfstandig cultuur instituut kon dientengevolge de kerk in Indië niet dien invloed
krijgen, dien zij in de republiek bezat. Toch was de arbeid harer dienaren dikwijls van groote
waarde op een breed terrein. Onderwijs en verdere geestelijke verzorging waren niet in die
mate van elkander gescheiden als in later dagen. Men zag ter zake een inniger verband.
Gelijk de instructie aan Piet er Both als eersten gouverneur generaal reeds van verbreiding
der christelijke religie en leering der jeugd onder de onchristenen in een adem gesproken
had, zoo handelde ook de algemeene instructie aan de Indische regeering van 1617 over "de
voortplanting der Christelijke religie, opbouwing van goede scholen en andere zaken,
daartoe noodig". Degenen, aan wie de zorg voor het onderwijs, vooral onder de inlandsche
bevolking, voorzoover men daarmede ook in dit opzicht eenige bemoeienis had, ter harte
ging, zijn dan ook in het algemeen geweest de predikanten der Compagnie. Voorbeelden
zijn er uit die dagen van inlandsche jongelieden, die door hunne zorg opgeleid, naar Nederland werden gezonden ter verdere studie. En een Latijnsche school te Batavia, die haar
bestaan niet kon handhaven, is nochtans het bewijs, dat men ook aan de vorming van de
Gedenkboek A. N. V. 19
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kinderen der Europeesche ingezetenen aandacht schonk en hun zoo mogelijk in den geest
van de toen in Europa heerschende richting de kennis der klassieken als grondslag
van beschaving wilde bijbrengen.
In later jaren is in verschillend opzicht hierin verandering gekomen.
Allereerst doordat het verantwoordelijkheidsbesef, hetwelk onder het Nederlandsche
volk met betrekking tot de koloniën ontwaakte, tot het inzicht leidde, dat .men voor de
verstandelijke ontwikkeling der inlandsche bevolking behoorde te zorgen zoo goed als
voor die der Europeesche. Verder stellig ook, doordat de technisch zooveel hoogere eischen,
die men aan het onderwijs stelde, het buitengemeen moeilijk maakten de leiding hiervan
over te laten aan personen, die, met welken loffelijken ijver ook bezield, daarvan geen bijzondere studie hadden gemaakt. En eindelijk doordat men, nu door de aanvaarding van
den plicht tot verzorging der verstandelijke ontwikkeling in het algemeen, het arbeidsveld
zooveel breeder werd in dit opzicht, die zorg had uit te strekken tot landstreken, waar
kerk en zendingscorporaties nimmer hadden gearbeid, en waar hun werk, bewoond als
die gewesten waren door Mohammedanen, minder algemeen zou kunnen zijn en derhalve
minder geschikt om daaraan het voor ieder bestemde onderwijs vast te knoopen.
Zoo is geleidelijk eene zelfstandige, zeer belangrijke onderwijs-organisatie gegroeid, waarin
wel de kerk en de zendingscorporaties eene plaats zijn blijven innemen, maar waarin zij
die plaats geleidelijk hebben zien veranderen. De leiding berust geheel bij de regeering;
in hare regelingen is aan het van bijzondere personen en lichamen uitgaande onderwijs
plaats ingeruimd, zij het, vooral wat de streken betreft, waar zendingscorporaties arbeiden,
een zeer gewichtige en belangrijke plaats.
Bij het onderwijs is ook nu nog onderscheiden tusschen Europeesch en inlandsch onderwijs.
Het eerste, bestemd in hoofdzaak voor de kinderen der Europeesche bevolking, moet om
die reden zich als doel stellen zooveel mogelijk aansluiting te geven aan de in Europa bestaande verschillende richtingen tot verdere studie. Bovendien echter moet het de gelegenheid openen om aan kinderen der leden van de blijvende Europeesche bevolkingsgroep
een afgerond geheel van kennis te geven en hen ook in staat stellen om desverlangd het in
Indië gegeven vakonderwijs te volgen. Het inlandsch onderwijs daarentegen kan in hoofdzaak zelfstandig opgezet zijn. Het is te onderscheiden in een algemeen vormend volks onderwijs, dat beoogt aan de leden der inheemsche samenleving, die later gewoon in hunne
dorpen gevestigd zullen blijven, die onmisbare kennis bij te brengen, welker bezit in den
tegenwoordigen tijd ook onder hare maatschappelijke omstandigheden onontbeerlijk moet
worden geacht, in voortgezet inlandsch onderwijs, bestemd voor hen, die, hoewel ook in
hun eigen maatschappij blijvend, toch om de maatschappelijke of economische positie,
die zij daarin innemen, iets meer moeten weten dan de overigen, en in Hollandsch-Inlandsch
onderwijs, met het Nederlandsch grootendeels als voertaal voor degenen, die zich in verschillende richting in Indië verder willen bekwamen en die uit zoodanige kringen afkomstig
zijn, waar de kennis van het Nederlandsch en de algemeene ontwikkeling op een hooger peil
noodzakelijk kunnen worden geacht. De laatste soort scholen geeft daarom weer aansluiting
aan de vakstudie in verschillende richting, waartoe in Indië gelegenheid bestaat.
Met een beknoptheid, waartoe de beschikbare plaatsruimte nu eenmaal dwong, is getracht
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hier een schets te geven van den onderbouw van het onderwijs in Indië. Hierop is nu,
behalve het vakonderwijs, waarvan reeds even sprake was, een algemeen vormend middelbaar onderwijs gebouwd, gedeeltelijk gegeven aan Hoogere Burger Scholen, die met
soortgelijke instellingen in Europa overeenkomen, gedeeltelijk ook aan middelbare
scholen, onderverdeeld in tweeën, in dier voege, dat de eerste leerjaren eene afgeronde
ontwikkeling geven en de latere, in afzonderlijke inrichtingen te Bandoeng, Batavia, en Djokjakarta ondergebracht, gelegenheid tot verder studie openen.

HET EMPLACEMENT EENER GROOTE SUIKERFABRIEK.

Het vakonderwijs gaat in verschillende richting. Buiten beschouwing gelaten de ambachtsleergangen, waarvoor geen bijzondere vooropleiding vereischt is, vindt men de lagere en
middelbare technische vakscholen op de hoofdplaatsen. Daar worden opzichters en personen
voor dergelijke praktische, maar scholing eischende posities gevormd. Hout- en ijzerbewerking, electrotechniek en mijnbouw, scheepvaart en machinekamer zijn de richtingen,
waarnaar deze vorming leidt. Zoowel de regeeringsdienst als het economisch leven vragen
zeer naar dergelijke krachten, die men uiteraard liever ter plaatse betrekt dan ze uit Europa
te laten komen. Voor land- en boschbouw zorgt een middelbare school te Buitenzorg en
cultuurscholen te Soekaboemi en Malang.
Bijzondere vakstudie-inrichtingen riep de regeering verder in het leven om in de behoefte
aan bepaalde soorten ambtenaren te voorzien. De scholen tot opleiding van inlandsche
ambtenaren, die men op verschillende eilanden aantreft, de bestuursschool te Batavia, de
Indische rechtsschool zijn hiertoe te rekenen.
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Eene eigen plaats nemen de Opleidingsschool voor Indischeartsen en de Technische Hoogeschool in. Beide hebben dit gemeen, dat zij veel danken aan de mildheid van particuliere
ingezetenen van Nederland. Voor de eerste, toen nog dokter djawa-school, werd het toenmalige gebouw ten geschenke gegeven door de vertegenwoordigers van eenige groote cultuurmaatschappijen, voor de laatste bracht men in Nederland een fonds bijeen, eveneens in de
kringen der bij handel, nijverheid en scheepvaart in Indië betrokken ondernemers. De
Nederlandsch Indische Artsenschool te Soerabaja dankt haar bestaan geheel aan de'regeering.
Alle deze scholen beoogen een vakstudie, maar zooveel mogelijk met wetenschappelijk
karakter. Tot vrije studie geven zij geen gelegenheid; hun doel blijft opleiding voor eene
bepaalde maatschappelijke bestemming. De drie laatste maken in zoover een uitzondering
op de andere, dat de afgestudeerden voor een goed deel- immers v.Z.v. niet bestemd voor
den burgerlijken geneeskundigen dienst - eene plaats in het maatschappelijk leven zullen
moeten zoeken, terwijl de bestuurs- en rechtscholen slechts
ambtenaren vormen.
Geldt dit den opzet van het
onderwijs, wat zijne inrichting
betreft, uit het oogpunt van de
organen, die er zorg voor dragen, kan men het dadelijk indeelen in openbaar en bijzonder onderwijs, Het laatste heeft
onder voorwaarde, dat het aan
THEEFABRIEK OP SUMATRA.
de gestelde eischen voldoet,
aanspraak op subsidie van regeeringswege. Op het gebied van het Europeesch onderwijs
is de toestand dientengevolge veelszins te vergelijken met dien in Nederland. Ook in Nederlandsch-Indië zijn het veelal vereenigingen met een uitgesproken godsdienstig karakter,
die scholen oprichten en onderhouden. Het openbaar onderwijs bedoelt evenals in Europa
eene godsdienstige neutraliteit in acht te nemen.
Het inlandsch onderwijs vertoont wel dezelfde onderscheiding, maar op andere wijze. In
streken, waar de Christelijke Zending werkt, heeft de regeering zich, vooral in de latere
jaren, slechts een beperkte taak op onderwijsgebied voorbehouden en de inrichting met het
toezicht op de lagere scholen overgelaten aan die zendingsgenootschappen. Het voortgezet
en het eenvoudig vakonderwijs worden daar eveneens dikwijls van Zendingswege georganiseerd.
Wat het openbaar inlandsch onderwijs betreft, valt nog op te merken, dat men er naar
streeft de inlandsche wereld te prikkelen tot zelfonderhoud door aan de inlandsche gemeenten
. het volksonderwijs over te laten. De ondervinding leerde nochtans, dat men in dezen nog niet
te veel op den drang uit de maatschappij zelve moet rekenen; veel toezicht van regeeringswege, veel hulp en drang op de gemeenten is noodig om hen tot medewerking te brengen.
In deze is men in zendingsressorten dikwijls gelukkiger, aangezien daar de geestelijke vernieuwing onder de bevolking op uitgebreider schaal een begeerte naar kennis wakker roept.
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Overigens hebben ook de andere gemeenten de laatste jaren een taak gezocht op onderwijsgebied. Verschillende steden hebben hunne eigen scholen opgericht.
Het hoofddoel van de werkzaamheid der Zendingsgenootschappen, waarvan reeds boven
herhaaldelijk sprake was, bleef evenwel de verbreiding van het Christendom onder heidenen
en Mohammedanen. Was in de dagen der Compagnie de Protestantsche Kerk hierin voorgegaan, geleidelijk liet deze, ook thans nog van overheidswege georganiseerd, den arbeid
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over aan de bedoelde genootschappen. Slechts in de Molukken, het voormalig Zendingsgebied der vaderlandsche kerk, bewaarde deze ook in jonger dagen door haar werk onder
de heidenen, de herinnering hieraan. De Roomsch Katholieke Kerk evenwel, in de Ige
eeuw toegelaten in Indië, nam in de laatste halve eeuw met verschillende orden deel aan het
Zendingswerk op meerdere eilanden. Zoo ook de Gereformeerde gemeenten in Nederland.
In het algemeen konden de zendingscorporaties onder de heidenen op succes bogen. Het
Maleisch Polynesische animisme toonde zich ongenoegzaam als wereldbeschouwing,
wanneer nieuwe verschijnselen in het volksleven zich voordeden, voor welker zedelijke
waardeering het geen normen bood. Het Christendom gaf in dat geval de noodzakelijke
geestelijke vernieuwing, den grondslag, waarop ook onder de nieuwe verhoudingen het
zedelijk oordeel zou kunnen steunen.
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Onder Mohammedanen bleef de z;endingsarbeid wel niet geheel z;onder resultaat, maar de
mogelijkheid, dat het Christendom daar in meerdere of mindere mate volksgodsdienst
z;ou kunnen worden, schijnt welhaast uitgesloten. Toch vormden z;ich hier en daar ook onder
eene Mohammedaansche bevolking z;endingsgemeenten, die als centrum van Christelijke
gez;indheid niet z;onder invloed op hunne omgeving blijven. En bovendien kan de Zending
door hare scholen en ander maatschappelijk werk als z;iekenhuiz;en indirect grooten invloed
hebben op de in de inlandsche wereld heerschende denkbeelden. Maar een algeheele geeste-

~9.~~.A~P
EEN PAKKETVAARTSTOOMER BIJ EEN ROTSKUST IN DE MOLUKKEN.
(CLICHÉ WEEKBLAD INDIË)

(FOTO JONGEJANS)

lijke vernieuwing, grondslag voor een oordeel over nieuwe verschijnselen, wordt hier niet
begeerd; de Islam voorz;iet geheel in de behoefte, die men voelt, behoudens individueele
ui tz;onderingen.
! Ook op den op het gebied des geestes verrichten arbeid is natuurlijk kritiek mogelijk. Of
men op onderwijsgebied niet te veel verwacht heeft van staatsorganisatie, of men het gevaar
van eenz;ijdig verstandelijke ontwikkeling steeds heeft weten te vermijden, of men er genoegz;aam op bedacht is geweest de inheemsche samenleving te prikkelen tot z;elfwerkz;aamheid
en haar steeds een onderwijs gebracht heeft, welks resultaten bij de bestaande maatschappe-
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lijke toestanden van waarde waren, ziedaar alle vragen, die bij nauwkeuriger beschouwing
rijzen, en niet zonder grond. Maar uit de korte schets, hierboven gegeven, blijkt
voldoende, dat, naar mate het Nederlandsch bestuur zich uitbreidde, en zich meer met de
inlandsche samenleving ging bemoeien, het Nederlandsche volk zich ook in sterker mate
aansprakelijk ging gevoelen, en daarvan met de daad deed blijken, voor de geestelijke ontwikkeling van die samenleving. Het heeft zijn arbeidsveld in dezen verbreed, zijn belangstelling verdiept. En het heeft dientengevolge in het algemeen bereikt, dat het Nederlandsch
en de Nederlandsche beschaving voor de inheemsche volkeren in Oost-Indië de bronnen
zijn geworden, waaruit zij voor zijne verdere geestelijke vorming zullen putten.
Van hoeveel beteekenis dit is ook voor de Nederlandsche beschaving zelve, behoeft hier
wel niet betoogd. Het is voor haar een middel tot voortdurende zelfvernieuwing en verjonging, door aanhoudende verlevendiging van het besef, dat voor den vooruitgang en de
beschaving der menschheid onze volkscuItuur zeer werkelijke
beteekenis heeft. Het is goed N ederlandsch w~rk geweest haar
uit te dragen naar het Oosten.
Thans een woord over den
arbeid op economisch gebied.
De Compagnie, zelve eene
handelsonderneming, stelde wel
belang in de voortbrenging in 't
koloniaal gebied, maar alleen
voorzoover die voor haar eigen
OLIELADEND TANKSCHIP TE BALIKPAPAN (BORNEO).
doeleinden beteekenis had.
De beperkte mogelijkheden van de scheepvaart, het naar onze begrippen gering opnemingsvermogen van de toenmalige markt, brachten haar als van zelf in de richting van een zoeken
naar voortbrengselen van groote waarde bij beperkte hoeveelheid. In de specerijen der
Molukken had zij zulk een product gevonden en tot haar laatste dagen heeft zij het monopolie
daarin angstvallig bewaakt. Een handelsstelsel, dat meer producten in grooter hoeveelheid
voortbracht, daardoor den invoer zou hebben geprikkeld, maar noodwendig zou hebben
medegebracht, dat men de scheepvaart op het koloniaal gebied moest openstellen, kon
nimmer de belangstelling der bewindhebbers trekken. Elke poging, daartoe gedaan - en er
zijn er in den loop der 17e en 18e eeuw meerdere gedaan - moest mislukken.
Eerst in later dagen, toen de Nederlandsche regeering het bestuur over de koloniën had
overgenomen, kon er plaats komen voor andere opvattingen. Ook toen niet dadelijk. De
druk, door vreemde overheersching op het Nederlandsche volk uitgeoefend, was zwaar
geweest, zijn energie had er te zeer onder geleden. Het voelde zich gerust en veilig onder
het vaderlijk bestuur van een vorst, die zeker de beste bedoelingen met zijn onderdanen
had, maar die anderzijds ook gaarne hun ook op economisch gebied den weg wilde wijzen
en hen dien onder zijn leiding doen volgen.
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Daarbij had de Nederlandsche staat dringend geld noodig, eerst voor maatregelen tot inwendige consolidatie, later in verband met den opstand in de Zuidelijke
gewesten.
De eerste oorzaak bracht mede, dat vreemdelingen den eersten tijd het meest profiteerden
van de grootere vrijheid van handel en scheepvaart, die het Nederlandsche koloniaal bestuur
toestond en dat de oprichting der Nederlandsche Handel Maatschappij, waartoe Koning
Wi1lem I den stoot gaf, noodig was om het moederland zelf een aandeel in den kolonialen
handel te doen behouden. Zonder steun van de regeering kon ook dit lichaam het den
eersten tijd niet bolwerken.
De tweede oorzaak had ten gevolge, dat men het nog bestaande monopolie in specerijen,
zij het in eenigszins verzachten vorm, handhaafde en door invoering van het cultuurstelsel
de productiviteit van de koloniën trachtte te verhoogen, voornamelijk ten voordeele van
Nederland, dat de baten van het koloniaal bestuur tot zich trok. Voor het particulier initiatief
bestond in die dagen weinig of geen vooruitzicht in de Oost-Indische koloniën.
Tegen het midden der negentiende eeuw begon het Nederlandsche volk te ontwaken. Op
staatkundig gebied is de grondwetsherziening van 1848 daarvan het uitvloeisel, op economisch gebied de drang naar grooter vrijheid van handel en scheepvaart, naar opening ook
van het koloniaal gebied voor den ondernemingsgeest van bijzondere personen. Als het
cultuurstelsel dan zich zelf blijkt te hebben overleefd, ook wat de opbrengsten betreft, is
het pad gebaand voor de hervormingen, die ten slotte worden bekroond door de agrarische
wetgeving van 1870 en volgende jaren, welke de gelegenheid geven aan kapitaal en ondernemers om zich in het Oosten een arbeidsterrein te zoeken. Der Nederlandsche opvatting
van den nieuweren tijd getrouw, wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tusschen Nederlander en vreemdeling. De toelating van den laatste wordt aan slechts enkele voorwaarden
gebonden, die men noodig acht om buitenlandsche staatkundige inmenging te voorkomen.
Als ondernemer, kapitalist of in welke andere plaats in het bedrijfsleven ook is hij welkom.
De Indische mijnwet volgde in hoofdtrekken het voetspoor van de agrarische wetgeving.
De ondernemerskracht kon zich ook hier een arbeidsveld scheppen. En als de resultaten niet
geheel aan de verwachtingen hebben voldaan, is dit voor een goed deel hieraan te wijten,
dat de delfstoffenrijkdom van Indië niet zóó groot was als men in sommige tijdperken wel
heeft gemeend. Indië heeft ook een aantal jaren doorgemaakt van ware goudkoorts, waarin
de mijnbouwmaatschappijen uit den grond verrezen, maar de meeste zijn na korten tijd
weer verdwenen. Naast de tin, welker aanwezigheid reeds uit de dagen der Compagnie
bekend was, leverde alleen de petroleum met de aanverwante voortbrengselen groote
voordeelen op.
Ook de scheepvaart is geleidelijk vrijer geworden. Meende men de vaart op de kleinere
havens in den aanvang nog niet voor alle schepen te kunnen openstellen, geleidelijk is
aan het aantal voor den algemeenen handel opengestelde havens uitbreiding gegeven.
Bovendien is de kustvaart sedert 1912 ook geoorloofd tusschen dergelijke havens voor schepen
onder elke buitenlandsche vlag, die met de Nederlandsche gelijkgesteld is. Overigens kan
de Gouverneur Generaal nog vergunning geven aan schepen, die in het algemeen hiertoe
niet gerechtigd zijn, om op bepaalde reizen of voor het vervoer van bepaalde goederen de
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kustvaart uit te oefenen. Praktisch kan men zeggen, is dus de scheepvaart in geheel Nederlandsch-Indië voor elke vlag vrij.
De tariefpolitiek werd indenloopder Ige eeuw geheel herzien. Het stelsel van differentieele
rechten, dat sedert het herstel van het Nederlandsch gezag in verschillenden vorm toepassing
had gevonden, ontmoette sinds het midden dier eeuw steeds meer verzet, dat wellicht kan
verklaard worden uit denzelfden geest van drang naar grooter vrijheid op elk gebied, die

JAVASCHE BANK TE BATAVIA (CLICHÉ WEEKBLAD INDIË).

leidde tot de herziening der grondwet in 1848 en van de scheepvaartwetgeving in 1850.
Men drong aan op afschaffing van elke bescherming, die het Nederlandsche product bij
invoer in de koloniën genoot en die bij den uitvoer naar Nederlandsche havens gegeven
werd.
.
In 1871 eerst is een ontwerp ingediend, dat, samenhangende met de agrarische wetgeving
van die jaren, ook op handelsgebied brak met de politiek van afsluiting, die te voren ten
aanzien van Oost-Indië, zij het in geleidelijk verzwakten vorm, was gevolgd. Het schafte
volkomen het stelsel van differentieele rechten af en voerde één algemeen geldend tarief in,
dat een zuiver fiskaal karakter droeg. Zoo is het tot nu toe gebleven en hoewel in den loop
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der jaren in het tarief allerlei veranderingen zijn aangebracht, beheerscht hetzelfde beginsel
nog steeds deze wetgeving.
Nederland heeft ook hier de vaderlandsche beginselen zooals die sedert het midden der
negentiende eeuw zijn aangenomen, in toepassing gebracht. Het zocht ook economisch
niet meer naar monopoliseering van de voordeelen, die het uit het koloniaal gebied kon
trekken, maar stelde dit open voor handel en verkeer. Zulks niet slechts met het oog op de
winsten, die men zelf op die wijze kon krijgen, maar eveneens met den wensch, dat de bloei
van het overzeesch gebied zelf daarvan het gevolg mocht zijn.
En in beide opzichten heeft men het gewenschte gevolg bereikt. Het Nederlandsch kapitaal
heeft, zij het niet zonder verliezen, in de koloniale maatschappijen eene zeer goede gelegenheid tot belegging gevonden, de ondernemingsgeest bracht schitterende plantages
en fabrieken tot grooten bloei. Maar· niet
minder heeft het koloniaal gebied met
zijn bevolking geprofiteerd van hetgeen
daar tot stand is gebracht. Bij den bijzonder grooten aanwas van bevolking, die vooral
Java vertoonde, is aan de bewoners de
moeite dientengevolge bespaard gebleven
om zelf naar nieuwe middelen van bestaan
tot vermeerdering der voortbrenging om
te zien; de geopende ondernemingen vroe- HET GROOTE KLOOSTER TE BATAVIA GELEGEN OP
H. B. S. MET 5-JARIGEN LEERgen in zoodanige mate arbeidskrachten dat NOORDWIJK, TEVENS
GANG VOOR MEISJES.
zij aan die vraag nauwelijks kon beantwoorden. Haar welvaartspeil is dientengevolge zeer verhoogd, zij heeft allerlei voortbrengselen van het Westen leeren waardeeren.
Bovendien heeft men van regeeringszijde maatregelen genomen dm te voorkomen, dat de
bevolking zou worden uitgebuit door ondernemers. Tegen afstand van haar grondbezit
is gewaakt, een in deze agrarische maatschappij noodzakelijke voorzorg; ter voorkoming van
slechte behandeling van voor de Buitengewesten aangeworven werkvolk werden maatregelen getroffen. En ten slotte poogt men door landbouwvoorlichting, door het verspreiden
van kennis, door goede litteratuur en door den dienst van een goedkoop en zich aan de
samenleving aanpassend credietwezen de inlandsche maatschappij de behulpzame hand te
bieden om zich zelf aan nieuwe economische mogelijkheden aan te passen, haar eigen voortbrenging voor dadelijke vertering geleidelijk te vervangen door een, die het oog op de markt
richt. Indien deze pogingen nog niet een zoo gunstigen uitslag hebben opgeleverd als men
wel heeft gehoopt, is dit goeddeels te verklaren uit de langzaamheid, waarmede belangrijke
maatschappelijke veranderingen als men hier op het oog had, zich plegen te voltrekken.
Het Nederlandsche volk heeft echter niet slechts de richting aangewezen, maar tevens het
pad geëffend voor de inheemsche samenleving tegen den tijd, waarin zij zich genoodzaakt
zal zien sneller tot hervorming van haar stelsel van voortbrenging over te gaan.

r·. .

.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
Eindelijk het wetenschappelijk onderzoek der koloniën. Regeering en maatschappij werkten
hier samen en belangrijk waren de uitkomsten, die verkregen werden.
Met de bevestiging van het Nederlandsch gezag ging geregelde verkenning en opneming
van het terrein gepaard. Tot in de diepe binnenlanden van Nieuw-Guinea drongen de
expedities door en op allerlei gebied verzamelden zij gegevens.
Maar niet alleen de regeering, ook wetenschappelijke genootschappen rustten dergelijke
expedities uit. Ook zij ondernamen verkenningen op verschillende eilanden, waarbij het
gouvernement de noodige bescherming verleende. Wat in het bijzonder NieuwGuinea betreft, ook aan de expedities van particuliere zijde dankt men een
belangrijk deel van de kennis der binnenlanden.
Stelselmatige onderzoekingen naar de aanwezigheid van delfstoffen zijn verder van regeeringswege ingesteld. De uitslag daarvan werd
in verschillende jaarboeken van het Mijnwezen
openbaar gemaakt. Op landbouwkundig gebied
beschikt de regeering eveneens over een instelling tot het verrichten van wetenschappelijke
onderzoekingen in den Plantentuin en de daarmede verband houdende laboratoria en onderzoekingsstations van het departement van
Landbouw. Ook hier is openbaarmaking van
het resultaat der onderzoekingen gewoonte. De
geneeskundige dienst, hoewel naar buiten minder
van dezen arbeid blijkt, verrichtte ook mooi
werk op het gebied van nasporing der oorzaken voor volksziekten.
Voorts verrezen verschillende proefstations;
HOOFDKANTOOR VAN BURGERLIJKE EN OPENBARE
WERKEN TE BATAVIA.
die door organisaties van ondernemers worden
tot stand gebracht. Bestrijding van plantenziekten, verbetering van cultuurmethoden, verhooging van de voortbrengingskracht van
fabrieken, op elk dezer gebieden hebben zij met dikwijls zeer gunstigen uitslag gearbeid.
De van hunnentwege uitgegeven verhandelingen verdienen niet slechts uit een praktisch,
maar ook uit zuiver wetenschappelijk oogpunt de aandacht.
Dan ontstonden ook in Nederland in de Ige eeuw wetenschappelijke genootschappen
en vereenigingen, die allerlei onderwerpen, op Nederlandsch - Indië betrekking hebbende, binnen den kring van studie en behandeling trokken.
En eindelijk valt te wijzen op de studie, aan universiteiten en hoogescholen
gemaakt van koloniale wetenschappen.
Aan den voortdurenden, met steeds groot er belangstelling verrichten arbeid in verschillende
richting danken wij het, dat men tegenwoordig beschikt over een uitgebreide kennis betreffende welhaast elk in de koloniën voorkomend verschijnsel en dat daarvan de oorzaken
zoo grondig mogelijk zijn nagespoord. Een uitgebreide litteratuur in boekwerken en tijd-
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schriften, hier te lande en in de koloniën verschijnend, legt de verzamelde gegevens vast
en brengt ter kennis van het publiek al wat wetenswaard is.
Ook op wetenschappelijk gebied heeft het Nederlandsche volk goed en groot werk verricht
op koloniaal gebied, waarvan men hier en in ons Indië de vruchten plukt. Om hiervan
slechts één voorbeeld te noemen, zij gewezen op de bestrijding van epidemiën en volksziekten door den geneeskundigen dienst, die hierbij rechtstreeks op de resultaten van
wetenschappelijke onderzoekingen steunt.
Ziehier een zeer beknopte schets van hetgeen het Nederlandsche volk in Oost-Indië tot
stand bracht. Dat het een taak vervulde, niet alleen in zijn eigen belang, maar ook in dat
van de kolonie, is hieruit wel duidelijk geworden, naar ik mij vlei.
Thans tot slot nog een vraag: Heeft het ook voor de toekomst op koloniaal gebied nog
een taak te vervullen? Of is die geen andere dan om zich zelf overbodig te maken?
Hierop valt te antwoorden, dat er wellicht enkele teekenen zijn dat de bevolking van Nederlandsch-Indië begint te ontwaken, maar niemand zal wel durven beweren dat het ook binnen
afzienbaren tijd in staat zou zijn om zelfs maar te behouden wat Nederland daar als regelende, orde en rust verzekerende macht tot stand bracht. Noch staatkundig, noch economisch, noch cultureel zou het verrichte werk in stand blijven, indien Nederland er wegviel.
Vooral nu de landen om den Stillen Oceaan in het wereldverkeer eene grootere beteekenis
gekregen hebben, is de aanwezigheid van eene macht als Nederland voor land en volkeren
daar van groote waarde. Ten eerste omdat Nederland als onpartijdig tusschen al hunne belangen staande daaraan een mogelijkheid ontleent tot leiding in zoodanigen geest dat botsing
daartusschen vermeden wordt, maar voorts omdat het bestuurde gebied dientengevolge
als het ware wordt opgeheven tot in de sfeer van het internationaal leven der beschaafde
Westersche mogendheden, mede deel end in het aanzien dat Nederland tusschen die mogendheden geniet.
En Nederland zelf heeft daar een taak te vervullen, gelijk ik reeds boven zeide, door het
uitdragen van zijne volksbeschaving naar die andere volkeren, voor welke deze het middel
is om tot hooger trap te geraken. Niet slechts staatkundig, ook geestelijk versterkt het zijn
eigen plaats, evenals die van de onder zijn bestuur staande volkeren, door zijne regeering.
Zoolang het Nederlandsche volk hiervan overtuigd is en die taak naar beste krachten
onderneemt, behoeft men niet te twijfelen aan zijn toekomst in Oost-Indië. Dan ligt daar
nog een taak tot in lengte van dagen vóór ons, dan kunnen wij rustig voortgaan op den thans
gevolgden weg, ons zelf herhalend de woorden van Coen: "daer en is ter werelt niet dat ons
can hinderen ... "
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Inmiddels was de oorlog met de Portugeezen, om reeds genoemde redenen, weer begonnen. En nu ging het tegen Kolombo; de wakkere Baldaeus "dienaer des Godtlijken
Woordts, eertijds op Ceylon en thans tot Geervliet" geeft in z'n bekend boek een uitvoerige
beschrijving der verovering, die in 1656 een feit was. De kleine vestingen volgden en in
1658 was de Portugees geheel van Ceilon verdreven.
En daarop volgt het tijdperk der versterking en van het behoud van "het kostelijk juweel".
Eerst echter moet het herstel voorgaan. In 1658 was de economische toestand op 't eiland
droevig genoeg: de kuststreek van
Negombo tot Gale, juist die 't meest
moest opleveren, was geheel verwoest en
ontvolkt. Vruchtbare rijstvelden lagen
met hunne dijken en kanalen verwaarloosd en hunne groote reservoirs vervallen, nutteloos en verwilderd. Zelfs nabij
de forten waren de wegen onveilig door
kudden wilde olifanten, en dicht tropenwoud bedekte de plek, vanwaar in 1505
zoo menig schilderachtig dorp het spiedend oog van Lorenzo d'Almeida op
zijn kustvaart had verrukt.
Hier moest krachtig worden ingegrepen. Het systeem der Compagnie: den
HOLLANDSCHE KERK TE GALE OP CEILON.
inlander moet 't zoo goed mogelijk gaan,
oproeren moeten worden vermeden, dus
ook oorzaken daartoe, als afpersing en onrecht; krijg tegen inlandsche vorsten, zoo
't maar eenigsûns kan, moet men ontgaan door beleid, takt en desnoods vleierij,
dit kon alles op Ceilon worden toegepast. Allereerst werd het verwoeste gebied
weer in kultuur gebracht. Krachtig werd de rijstbouw ter hand gekomen, daartoe werden
Tamielen uit Z.-Indië geïmporteerd en de irrigatie verbeterd. Uit Bengalen werd
de zijderups ingevoerd, terwijl ook katoen- en tabaksbouw werden ter hand genomen. Natuurlijk bleef kaneel 't voornaamste uitvoerproduct vormen en een getal
van IO.OOO balen werd als jaarlijksche opbrengst vastgesteld. Reeds Maetsuycker had
de rechtspraak geregeld; zooveel mogelijk werd daartoe de medewerking van Singaleesche
hoofden gezocht en de oude volksgebruiken bestudeerd. En verder moest ook de kerk
medehelpen. De energieke Baldaeus ging hier voor: kerk-, en in verband daarmee schoolbezoek werd verplicht gesteld, de boeten op verzuim kwamen het salaris der onderwijzers
ten goede. Kinderhuwelijken werden belet. Zoo werd de stand van "Burghers" gevormd:
Europeanen - niet uitsluitend Nederlanders; in den dienst der Compagnie was vrijwel
elke Europeesche natie vertegenwoordigd en Hollanders was aller naam hun door de inlanders gegeven - wien eigen grondbeût en vrijhandel werd gegund, benevens het recht
winkels te houden, waarvan de Arabieren, tenzij reeds lang op 't eiland wonend, werden
·uitgesloten. Nog steeds vormen de afstammelingen dezer Burgers, hoewel genaturaliseerd,

r·. .

.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
een deel der bevolking van Ceilon. Tenslotte werd ook toegezien op de huwelijken van
Compagnie's soldaten met inlandsche vrouwen en de gage van de eersten werd ingehouden,
zoo de laatsten niet eens per week ter kerke verschenen. Natuurlijk werd ook aan de verdedigingswerken veel besteed, zelfs zooveel, dat 't eiland in de 17e eeuw geen groot batig
saldo kon afwerpen. Maar, de beteekenis
van de ligging van Ceilon, vlak bij het vaste
land van Voor-Indië en midden in den weg
naar Oost-Indië was uit een krijgskundig- en
handels-oogpunt van het grootste belang.
Al deze maatregelen werden steeds vanuit Kandi tegengewerkt. De maharadja
voelde zich in zijn hoofdplaats, omringd
door oerwouden, waardoor slechts nauwe,
moeilijk begaanbare paden, afgesloten door
dichte ·· doornige versperringen, volkomen
veilig. Nu, de Compagnie verontrustte hem
noodeloos ook niet. Ze trachtte steeds hem
te vriend te houden en de rol van Z. Ms.
trouwe kustwachters te blijven spelen. Gezanten met geschenken werden gezonden;
de eersten kwamen zelden terug, maar werden aan het hof vastgehouden, waar ze, zooals
Robert Knox, vaak tot belangrijke posten
opklommen; de laatste werden aanvaard,
ook wel eens beantwoord, zooals eens met
een half-wilden, reusachtigen vechtolifant
dien de gouverneur te Kolombo niet dorst
weigeren, maar waarmede hij de grootste
moeite had. Met den ouden Radja Singha
kwam ft evenwel niet meer tot een bepaalde breuk, trouwens hij had het vaak genoeg
met zijn eigen, getyranniseerde onderdanen
te kwaad. "Een gave des hemels" noemde
men dat in Batavia, toen (1665) door den
oorlog met de Engelschen wat gedrukt.
NEDERLANDSCHE GRAFSTEEN TE GALE EEN DER VELE
Want ook de andere, zich op zeevaartge- DIE NOG OP CEILON WORDEN BEWAARD. (ONTLEEND
AAN MONUMENTAL REMAlNS OF THE DUTCH EAST
bied ontwikkelende Europeesche mogendINDIA COMPANY IN CEYLON BY F. H. DE VOS.)
heden, vooral Engeland en Frankrijk,
begonnen meer en meer begeerige blikken in de richting van het rijke kaneeleiland
te werpen. De Engelschen hadden na hun eerste bezoek in 1592, dus nog vóór de
Hollanders, door bezigheden elders, het eiland ongemoeid gelaten, al stonden ze
sinds I658 langs de open haven Kottiar met Kandi in betrekking. Anders d_e Franschen.
f

f
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In I664 was Caron, die in I643 in dienst der Compagnie Negombo had veroverd, directeur
der onder Lodewijk XIV opgerichte Fransche Oostindische Compagnie geworden. Terstond knoopte hij met den Ceilonschen keizer onderhandelingen aan en in I672 (1) kwam
hij met een vloot de haven van Trinkonomale binnen, zonder dat de Hollanders het konden
beletten. Als gezant werd de graaf de Lanerolle, een Hugenootsch edelman, naar Kandi

ST.NICOLAASFEEST GEVIERD DOOR BURGHERS TE KANDI (CEILON).

gezonden. Gelukkig voor de Nederlanders verviel deze van het eerste hof van Europa naar
zulk een simpele omgeving gezonden pauw in dezelfde fout, die zij zelven vroeger hadden
begaan: gebrek aan eerbied. Tegen de etikette in te paard voorbij het paleis rijden, geen
oogenblik wachten toen hem een gehoor was toegestaan, maar terstond weer teruggaan, de
toegezonden geschenken minachtend ter zijde zetten en zulks meer. De vergramde vorst
deed hem ten slotte in de boeien sluiten, waaruit hij pas na zes maanden werd bevrijd om,
vernederd, verder in dienst van het hof te blijven (en tal van nakomelingen na te laten,
thans nog op het eiland te vinqen). En daar intusschen Caron's vloot, door ziekte geteisterd,
Gedenkboek A. N. V.
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door een Hollan:dsch eskader was verdreven, liep de Fransche onderneming, tot geluk der
Compagnie, op ni~ts uit.
Intusschen was haar werk, nu onder Rijklof van Goens Jr. onverdroten voortgezet.
Vooral de opbrengst der kaneel gaf reden tot tevredenheid, te meer daar de cultures nu ook
meer wetenschappelijk bestudeerd werden. Paulus Hermann, apotheker in Cie's dienst,
later hoogleeraar in de botanie aan de Leidsche Hoogeschool, richtte te Kolombo een herbarium op, later nog door Linnaeus gebruikt. Ook op juridisch gebied werd steeds meer
wetenschap betracht: in 1707 werden de oude wetten der Tamielen met hunne hulp in
een wetboek vastgelegd. Maar natuurlijk bleef dit een hulpmiddel ter meerdere productiviteit der bevolking. De parelvisscherij en de olifantenvangst werden nu ook intensiever ter
hand genomen. Steeds echter klagen de gouverneurs, dat de slechte praktijken, gevolg van
het wanbestuur der Portugeezen zoo moeilijk zijn uit te roeien. Van een landstreek b.v.
die niets bezat, werd nog steeds een bepaalde opbrengst van are ek geëischt en in een ander
gebied göld elk jaar de rijkste oogst als eisch voor een volgende. En, was tot dusverre die
kanker slechts ingevreten bij de inlandsche, onontbeerlijke ambtenaren, ook de Nederlandsche werden - de 18de eeuw heeft haar intree gedaan - meer en meer aangetast. De
sluikhandel, die den Voorindischen handel in lijnwaden bijna geheel beheerschte, krijgt
ook op Ceilon steeds groot eren omvang en in den rijsthandel worden schandelijke malversatiën ontdekt. Onbekwame ambtenaren, meedoogenloos optredend tegen de bevolking,
doen meermalen oproeren onder de kaneelschillers ontstaan. En wanneer de gouverneur
zelf niet meer boven verdenking staat, maar iemand van 't gehalte van Petrus Vuysthij leed waarschijnlijk aan" T ropenkoller" - aan de schandelijkste practijken gaat meedoen,
dan beleeft Ceilon van 1726-1729 z;ijn zwartste jaren. Gelukkig blijft dit een uitzondering
en de straf, en welk een, volgt te Batavia door de verontwaardigde regeering, die zóó haar
bekend systeem ziet tegengewerkt.
Aan Van Imhoff komt de eer toe groote verbeteringen te hebbe naangebracht. In 1736 trad
hij met z;ijn breeden blik en veelomvattenden geest als gouverneur op. "Onbekwaamheid
en zelfzucht hebben de Compagnie in het grootste gevaar gebracht" luidt z;ijn oordeel en
de remedie volgt spoedig. Overtollige ambtenaren werden ontslagen, knoeierijen tegengegaan, het recht hersteld. En daarop wordt het werk van beschaving, in de 17de eeuw
aangevangen, weder voortgezet. Het protestantisme was de laatste halve eeuw niet vooruitgegaan. Alle predikanten waren niet van het hout van Baldaeus en 't voornaamste gebrek
was hun onkunde van de Singaleesche taal. "De bevolking kan z;ich geen God voorstellen,
dien men in een vreemde taal moet aanspreken". In dit opzicht hadden de Katholieke priesters
onder 't Portugeesche bestuur, veel handiger werk geleverd en o.a. ook vele inlanders tot
ambtgenooten opgeleid. Voorts hadden zij veel meer met hunne gemeenteleden meegeleefd
en, al zouden zij dezen slechts de uiterlijke formaliteiten van hun geloof hebben geleerd,
hun vertrouwen hadden zij vaak gewonnen. De Compagnie ging nu wel zooveel mogelijk
het Katholieke geloof tegen, maar geen straffen waren voldoende om dit uit te roeien en
de geheele dorpsbevolking schaarde zich rondom haar pastoor, wanneer Compagnie's
dienaren haar tot 't eenige geoorloofde geloof wilden bekeeren. De predikanten traden
bij bezoeken ook veel te veel op als de vertegenwoordigers van het gezag, 't geen ze inderdaad

r·. .

.................
...g.:.. ~9.g.g~.\.YERFF
y~]~~.~.~.~.~.!..~.g.. .J.~.~...~9.~~.A~P.~~.~~.Y.~.A~.~.<::;~ ...~g~~
.. E~...:I?~.~
~99~P.::~~~.~~~A
..........~~
ook wel waren, en eischten als zoodanig hooge en ... dure eerbewijzingen, terwijl omtrent
hunne helpers, de "siecketroosters", in de koloniale archieven vaak bedenkelijke verhalen
worden gevonden.
Van Imhoff verbetert nu ook hier. De predikantèn moesten in de landstaal preeken en
voor de inlanders werd de bijbel in het Singaleesch vertaald. Ook het onderwijs werd weer
flink aangepakt. Nieuwe scholen en seminariën werden, naar het voorbeeld der Hollandsche,
opgericht; in een brief drukt Van Imhoff zijn genoegen uit "morsige jongens, die weinig

DUTCH BURGHERS VOOR HUN CLUBHUIS TE KOLOMBO.

of geen Hollandsch verstaan, Latijn te hooren spreken en Grieksch te radbraken". De.besten
werden van nu af ter verdere opleiding naar Holland gezonden.
In dit verband verdient ook vermelding, dat het leprozenhuis, in 1685 te Hendala opgericht, veel goeds heeft verricht en nog heden ten dage in gebruik is.
Van Imhoff's opvolger, Schreuder, zette zijn opbouwenden arbeid voort, echter niet blind
voor de teekenen van achteruitgang, die zich in de tweede helft der 18de eeuw overal in
het lichaam der Compagnie deden gevoelen. Uiterlijk scheen echter alles nog welvarend.
Sinds 1720 was ook koffie een voordeelig product en de peperoogst bedroeg in 1753:
300.000 pond. De parelvisscherij werd voortaan aan de Singaleezen verpacht. Meer en
meer moeilijkheid leverde echter de inzameling van de jaarlijks vereischte hoeveelheid
van 10.000 balen kaneel op, waarbij men steeds te kampen had met onwillige schillers en
oproerige hoofden, van Kandi uit opgestookt. En, mocht de Keizer al eens geneigd schijnen
tot medewerking, dan moest de Cie. ondervinden, dat 't daarmede ging als met zijn toe-
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stemming tot 't kappen van timmerhout in zijn bepaald gebied: zulk een vergunning sloot
niet in die om zijn gebied binnen te treden of om het gevelde hout mede te nemen! Eindelooze briefwisseling was dan weer het gevolg en daar een brief van de haven Battikalao
naar Kolombo vier weken noodig had, verliep intusschen de gunstige ladingtijd.
De moeilijkheden met den maharadja, blijkbaar opgestookt, namen steeds toe. In 1760
ontstond een groot oproer onder de bevolking. Tal van kaneelvelden werden verbrand,
zelfs werd het huis van den Landraad te Gale verwoest. Wel gaf een samenzwering van
eenige rijksgrooten tegen het leven van den maharadja aan de Compagnie eenige opluchting,
maar in I761 brak een open oorlog met den vorst uit. Een expeditie naar zijn hoofdstad
mislukte, een gezantschap, afgezonden door Van Eck, Schreuder's opvolger, had evenmin
succes. Toen had de expeditie van I765 onder leiding van Van Eck zelf plaats, waarbij Kandi
werd genomen, maar de Singaleezen door hun taktiek van terugwijken in de wildernis, de
verbranding van alle voorraden en de verwoesting der geheele omgeving, de Nederlanders
tot den terugtocht dwongen.
Deze noodlottige gebeurtenis werd spoedig gevolgd door den dood van Van Eck. Eerst
Falck wist in 1766 den toestand te redden. Gebruik makend van den toestand van uitputting,
waarin de Singaleezen zichzelf hadden gebracht, wist hij het oude verdrag met den maharadja te hernieuwen en zelfs meer te verkrijgen dan vroeger.
En nu volgt de laatste poging der Compagnie om de welvaart op Ceilon te vergrooten,
de kaneel-cultures uit te breiden, de irrigatie te bevorderen. Maar, reeds dreigde het gevaar.
In 1772 had de maharadja, ongetwijfeld sterk onder den indruk der voorafgaande gebeurtenissen, zich met de Engelschen in nauwer verbinding gesteld. Met behulp der Franschen
werd in I782 een Engelsche inval afgeweerd en bij den vrede van Parijs in 1784 bleef het
eiland behouden, maar, daar de Compagnie zich niet uit haar verval vermocht op te heffen,
was dit behoud slechts uitstel van executie. In den volgenden oorlog met Engeland begonnen
de aanvallen op het eiland wederom en na den val van Trinkonomale in I795 en de overgave
van Gale en Kolombo in 't volgend jaar, ging Ceilon voor Nederland verloren. De vrede
van Amiens bracht in 1802 het eiland voor goed onder Engelsche vlag.
Het was een slecht verdedigde, door den achteruitgang der Compagnie oorlogszwakke,
maar geenszins armelijke of vervallen bezitting, die Nederland in 1802 overdroeg. Integendeel, de overblijfselen uit den laatsten tijd van het Nederlandsch gezag wijzen den bezoeker
nog heden op de destijds heerschende welvaart. Flinke gebouwen hadden de leemen hutten
der vorige tijden vervangen, kostbare meubelen ontbraken ook in de huizen der rijke
Singaleezen te Kolombo en te Matara niet en hunne vrouwen hadden in geheel Indië den
roep gekregen de fraaiste edelgesteenten en andere kostbaarheden te bezitten. Meer en
meer hadden zij de zeden en gewoonten der beschaafde Nederlanders aangenomen en
huwelijk en begrafenis hadden reeds geheel naar Nederlandsch voorbeeld plaats.
"Wees gegroet, Taprobane, "gij prachtige burg in zee !" kan de Nederlander met Haafner
uitroepen en hij kan er aan toevoegen: "behoud de herinnering aan het honderdvijftigjarig,
dikwijls drukkend, maar toch vaak zoo ontwikkelend verblijf en bestuur der Nederlanders !"
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DE NEDERLANDERS OP CEILON
DOOR

DR. W. VAN GEER
IJ zijt schoon, Taprobane!" roept de reIZIger Haafner uit, 't eiland ver"heerlijkend met den naam der Oudheid, "boven andere eilanden, die den
'oceaan omgorden - zijt gij schoon! Wijd beroemd zijt gij in de jaren der
'vervlogen eeuwen! - Zoo als ik u zag, 0 ! liefelijk eiland! vergeet ik u nooit.
Zijt van mij gegroet, magtige burg der zee ! Bloeiend land, door de natuur
met hare rijkste schatten gesierd ... !"
Zoo zag een pionier, die toch al heel wat:, indrukken in de tropen-wereld had opgedaan,
Ceilon in 1782, zoo moet ook Joris van Spilbergh het gezien hebben, toen hij, als eerste
Hollander zich in 1602 met slechts tien anderen in het binnenland waagde, ten einde met
het hof te Kandi vriendschaps- en zoo mogelijk ook handelsbetrekkingen aan te knoopen.
Een moedig besluit, voorafgegaan door een betooging voor de haven van Battikalao, waar
hij als eeresaluut voor den wantrouwenden radja aldaar van zijn eenig schip "alle de vlaggen
ende standers hadt laten waeyen ende het gheschut rondtom afschieten, dat den Coninck
meer vervaerden als vereerden", en gevolgd door een eerbiedig doch indrukwekkend
optreden tegenover den maharadja en de aanbieding van een schilderij, prins Maurits in
den slag van Nieuwpoort voorstellend, waardoor de Singalees zoozeer werd verrukt, dat
hij aanbood zelf met de keizerin, de prinsen en prinsessen als arbeiders kalk en steen aan
te dragen, zoo de groote Maurits een vesting op Ceilon wilde stichten, ten einde vandaaruit
de gehate Portugeezen te verdrijven, die zich al sinds bijna een eeuw van alle voordeel en
van zijn rijk, in 't bizonder van den winstgevenden kaneelhandel hadden meester gemaakt.
Jammer, dat Sebald de Weert, Spilbergh's navolger, in 1603 door onverstandig optreden
tegenover den maharadja, de Hollandsche zaak bedierf. Zelf toch was de machtige vorst
ter begroeting naar Battikalao, de eenige haven, die de Portugeezen hadden vrijgelaten,
gekomen. Aanstonds werd zijn toorn opgewekt door de mededeeling, dat de vreemde
schepelingen, in weerwil van herhaalde waarschuwingen, verscheidene ossen hadden gedood
en naar de schepen hadden mede gevoerd, in de oogen van den Boeddhist natuurlijk een
gruwel; dat De Weert Portugeesche krijgsgevangenen vrijelijk had laten gaan. En toen deze
zich daarenboven in dronkenschap zeer oneerbiedig tegen zijn heiligen persoon uitliet,
werd hij met vele andere Nederlanders door de Singaleezen afgemaakt. Een moord, geheel
te wijten aan fouten, ook later zoo menigmaal door de Nederlanders in Indië begaan:
minachting voor, of onbekendheid met het geloof en de gebruiken der inboorlingen, gevoegd bij het gebrek aan eerbied voor inlandsche vorsten. Viel niet in 1640 Willem Jacobsz.
Coster eveneens in Kandi als offer van eigen schuld door onverstand?
Intusschen, de Compagnie gaf de zaak niet op. De geschade goede of tenminste uiterlijk
goede verstandhouding moest hersteld; de strijd tegen den gemeenschappelijken vijand,
den Portugees, vormde den, zij 't ook lossen band. Voorloopig echter werd van vestiging op
Ceilon afgezien, de bewindhebbers wisten nu genoeg: zonder harden krijg viel er op Ceilon
niets te bereiken en, waarlijk, de jonge Compagnie had hare strijdmacht nog ~el eerst
op andere plaatsen noodig!
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Zoo komt het, dat eerst in 1636 een begin werd gemaakt met de overovering van Ceilon,
in verband met de plannen ten opzichte van Vóór-Indië. De vloot, die sinds dat jaar geregeld
elken westmoesson de haven van Goa blokkeerde, kon, terugkeerend, tegen de Portugeesche
forten op Ceilon opereeren. Nieuwe verbindingen met den maharadja van Kandi werden
dus weer aangeknoopt en nu vangt de strijd aan, waarin de havens Battikaloa (dat inmiddels
door de Portugeezen, die 't naderend gevaar hadden voorzien, was versterkt) in 1638,
Trinkonomale en Negombo in 1639 en de voorname vesting Gale (thans Point de Galle)
in 1640 werden veroverd. Wel ging Negombo nog
eenmaal verloren, maar dit verlies werd spoedig
hersteld. Behalve eenige kleinere havens, als Manaar
en Jafna, bleef slechts het sterke Kolombo nog Portugeesch bezit. En dat dit niet aan de Nederlanders
kwam, lag niet aan tekort aan kracht, maar aan onmacht. Portugal, in 1640 van Spanje's heerschappij
bevrijd, werd Neerland's bondgenoot in Europa, tot
groote verbittering der Compagnie, die geleerd had
den Portugees als natuurlijken vijand te beschouwen, wien men afbreuk mocht doen, zooveel men
wilde, ook al werd in Europa een Twaalfjarig Bestand
gesloten. Thans evenwel was 't uit met die voordeelige en, gezien het krachtsverschil, toch feitelijk
zoo gemakkelijke veroveringen. En slechts aan het
beleid van den gouverneur Maetsu ycker dankte men
het behoud van wat feitelijk na gesloten vrede veroverd was. Door de onderhandelingen steeds te rekken, steeds nieuwe bezwaren op te werpen, steeds
nieuwe correspondentie (een brief van Batavia naar HAVENPOORT TE GALE~ANNO 1669. IN HET
Amsterdam "liep" destijds een jaar) gelukte 't hem SCHILD BOVEN DE POORT STAAT NOG HET
NAAMTEEKEN DER V. O. C
' h en 't h00fd te b'ie d en. En
d e Portugeeseh e eisc
natuurlijk maakte hij aanstonds van de veranderde stemming jegens Portugal, 't gevolg
van geruchten van 't verraad in Brazilië tegen de West-Indische Compagnie gepleegd en in
1646 in Oost-Indië doorgedrongen, gebruik, om alle veroveringen op Ceilon te behouden.
Intusschen was de verhouding met het hof te Kandi steeds meer gespannen geworden.
Natuurlijk had de maharadja reeds lang gevat, dat de Nederlanders hem slechts hun hulp
tegen de Portugeezen hadden aangeboden, om zelf hun plaats in te nemen. Listig had hij
in den strijd slechts dan ingegrepen, wanneer hij zijn doel, het aansturen op wederkeerige
vernietiging van vijand en "vriend", meende bedreigd te zien. Dit doel was eveneens, en
wel ook grootendeels weer door het beleid van Maetsu ycker mislukt. En nu was Kandi
zoowel door Portugeezen als Hollanders van de kust afgesloten. De Keizer "van den nood
een deugd makende" verbood nu zijn onderdanen, onder bedreiging met de strengste
straffen,. elken omgang met Europeanen. Levering van producten, vooral kaneel, was dus
uitgesloten.
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of the Lowlands, the Lowlands by the sea!
r"""-'. AMThea son
Netherlands, my fatherland, is ever dear to me.
§l~ 11'
11 ~ MyseJf a true-born Dutchman am part of its homely scene,
~
~

-b~!!J>J!)!F

Forever it Jives in my memory, unforgettably sweet and serene.
Just as I Jived in Holland, so Holland again Jives in me,
And I shall guard that precious picture of my homeland by the sea.

Holland's dikes and ditches, her mills and marshes and brooks,
Canals and polders and meadows for me are not pictured in books.
For no painter could e'er por tray its scenes of calm repose,
Just as my soul the inner meaning of that Dutchland knows.
Windmill, canal and barge, a meadow's browsing kine,
Quaint native costumes, wooden shoes and golden cap are thine.
'Ihine are the bulb fields, where the tulips bIoom in Spring.
Marken fishermen, who in baggy trousers sea food homewards bring.
Alkmaar and Gouda's cheesemart, the Dutch farmer and milkmaid in typieal scenes
Also bespeak life in Holland well, suggesting wh at it means.
Yet that rich-colored landscape, so quiet under hazy skies,
Tells still another treasured story, which in Dutchland lies.
This home of the Dutch, behind the dunes of the sea,
Is the world's age-long asylurn, the cradle of liberty!
Here the noble Dutch leader, William of Orange, prince of Nassau,
Was the first to proclaim and defend sweet freedom's great law.
Out of trying struggles, in which the seeming weak the strong surprise,
The world saw in wonderment the Dutch republic rise. (1)
In union is strength (2), small things united may grow strong, (3)
Thus little Holland by the sea moved all the world's course along.
When there religious opinions, and speech and press were freed, (4)
Democracy arose, and people's rights and liberties were guaranteed.
The United Netherlands then became the home of the oppressed,
By Huguenot, Pilgrim and J ew alike in turn to be blessed.
When the Sea-beggars broke Spain's tyranny, and bigoted Philip abjured,
In undying glory they freedom of conscience for the world secured.
The nation's sacred birthday song, faith's battle hymn of Reformation days,
Wilhelmus of Nassau, was soon triumphant as Dutch anthem raised.
Such glory fade th not, and the flag, which the Sea-beggars unfurled,
Brought freedom's blessed light to the remotest parts of the world.
William the Third carried it to England as pennant to the mast,
And laid anew the principles of freedom and Protestantism fast, (5)
The Dutch cradled liberty in battling for truth, till Reformation's strife
In greater freedom brought the varied modern world to life.
The ancestral traditions of Batavian, Frisian, Saxon and Frank,
Had weIl prepared the Dutch for the caIl to world-leader's rank.

In the Renaissance, Reformation's dawn, Dutch schol ars shone with glory,
Erasmus, Wessels, (6), Menno Simons and Agricola spread world-wide their story,
While the iIIustrious mystic, Thomas a Kempis of the Brethren of the Common lot,
Wrote "Imitation of Christ" to be in personal piety nearer to God.
Dutch art burst forth in democratic ways, wh en Rembrand, Hals, Vermeer, Jan Steen,
Chose from reallife their subjects, and painted what by them was seen.
Hals' portraits. Steen's ribaid scenes, Potter's bull, the MiIkmaid of Vermeer,
And untold other works make us Dutch passion for reality revere.
But brighter still shines this Dutch passion for reality, for truth, for Iife,
In the new world of thought, of science and theology, thus risen amid strife.
Leyden Uhiversity, whose fame ~oon all the world came to know, (7)
Was its glorious expression, Orange's reward for bravery against the foe.
What galaxy of brilliant Rtars lights up Old Holland's golden age!
The world's history records illustrious Dutch on almost every page.
Grotius, Boerhave, Bynkershoek, Huygens and Leeuwenhoek's fame
Stars with that of Spinoza, Lipsius, Swammerdam, Musschenbroek and others who came
To enhance Holland's glory, wh en the world's civilization it led
With proverbially slow, but sure, and unfaltering, steady Dutch tread.
Though in turbulent reaction their republican schemes were overthrown,
True patriotism by Oldenbarnevelt and DeWitt brothers, Dutch Gracchi, was shown. (8)
WhiIe Holland's commerce a foremost place in the world obtained,
De Ruyter, Tromp, Evertsen, then the sea's best traditions maintained.
Dutch traders went in every land, explored and colonies did found.
Dutch traces still are scattered far and wide the globe around.
When America's struggle for freedom was led by Washington's brave band,
OJd Holland hailed its spirit, and lent a hel ping hand.
Effective aid to America in many ways of true Dutch friendship told,
And Amsterdam gave boisterous acclaim to their Jones, the brave and bold.
The master-role in world-politics is past, but Dutch tradition is not dead,
The Netherlands today does still her ancient lustre spread.
Wh en the Dutch remember what the Netherlands still to all the world does mean,
They have reason to be loyal to their country and their Queen!
The House of Orange, beloved of the nation as the Dutch Maccabees,
Still for the Netherlands in virtue's worth a splendid future sees. (9)
And weIl may "Modern Holland" (10) ancient glory maintain,
With the splendid achievements of Queen Wilhelmina's reign.
How Dutch civilization still richly flowers in civic virtue, science, art,
The General Netherland Association (11) would to all the World impart.
This patriotic body, true Dutchmen all the time,
Holds dear their real Dutchdom in every part and clime.
Daring, doughty Dutchmen, ever sturdy, steady, and strong,
Keep to the right ye, though all the world go wrong!
lam proud to be a Dutchman from the Lowlands by the sea!
The Netherlands. my fatherland, is ever dear to me.
Never would I my glorious tradition belie,
And shamelessly the best in myself or my country deny.
In honor Dutchman born, in duty Dutchman bred,
When I die, there will be a Dutchman dead.

A. V. C. P.

HUIZINGA,

Thompson, Conn.

References
classic, "The Rise of the Dutch Republic, " is descriptive
indeed! The Dutch literally conquered their country from the sea;
hence the saying, "God made the world, but the Dutch made
Holland. " As the Netherlands physically rose from the sea, so the
spiritual and political homeland of the Dutch rose from the struggles of the Reformation, of which Holland became the centreunder
the leadership of Prince William of Orange. Zeeland, l)utch island
province by the se a, carries proudly on its coat-of-arms, a !ion
rising out of the sea, the characteristic Dutch motto: "Luctf)r et
emergo!"

1.

Mo~tley's

2.

Old Dutch motto:

3.

Old motto of the Dutch: "Concordia res parvae crescunt. "

4.

In 1581 the Dutch declared that henceforth in Holland religion should
be free.

5.

William 111, crossing over to England in 1688 to secure for England
the "BilI of Rights," flew the pennant "1 shall vindicate English
liberties and protestantism.

6.

Wessel Ganzevoort is abroad more widely known as Wessels than as
Gansfort.

7.

William of Orange rewarded Leyden on Feb. 8. 1575 af ter its brave
defense against a siege by the Spaniards, with a university. Over
four thousand English and American students received instruction
here, among them John Quincy Adams. It is stillone ofthe world's
foremost seats of leaming.

8.

Oldenbarnevelt was beheaded In 1619, and DeWitt brothers were
murdered by a mob in 1672. These patriots of plain republican
principles were of stern integrity, but feil victims to the intern al
strife between their advocacy of local "state rights" and the centralizing power under the House of Orange.

9.

The Queen mother's declaration: The Netherlands may still be great
among the nations as a moral force.

10.

"Modern Holland" by Jhr. Feith is the best work on Dutch civilization and its achievements, a masterly, complete and altogether
reliable description of the Netherlands of the present day.

"Eendracht maakt macht."

11. The General Netherland Association (Algemeen Nederlandsch
Verbond), born of patriotic Dutchmen in the coronation year ,of
Queen Wilhelmina, wishes to preserve the ethnic consciousness of
the Dutch all over the world, and to advance the moral and material welfare of the Dutch people. Dr. Kiewiet De Jonge, itspresident, (now honorary president) has been prime mover in this GreatNetherland idea, which includes in the Dutch consciousness the
Flemish and Boers, and the Dutch everywhere as kindred of the
same people - related in blood, language and cultural interests.

