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[Juli 1896]
11 Juli 1302.
Maar 't voorwerp mijner hoogste vreugd
Was 't schouwspel uwer mannendeugd,
Bij wie de vrijheid werd aanbeden
Naast 's lands aanbeden taal, den spiegel van 's lands zeden;
Te zien hoe elke hoon, dien beiden aangedaan,
Uit elken uwer zoons een krijgsman deed ontstaan;
Te zien hoe 't krachtig sein van een paar Vlaamsche woorden,
Die de overweldigers gelijk een donder hoorden,
Aan 't glorierijkste feit van Vlaandren aanzijn gaf;
Hoe, op het wraakgeroep van uwe burgerhelden,
De krijgsmoed van den lande ontblaakte in Kortrijks velden
En schonk er Frankrijks macht een graf.

Aldus bezingt Ledeganck in zijn Ode aan Brugge de schitterendste gebeurtenis uit
Vlaanderens geschiedenis, welke wij heden in feestelijke stemming herdenken.
Het past dat bij ons volk de heugenis van de groote daden, van de roemrijke
voorvallen uit zijn geschiedenis levendig bewaard blijve. Daarom willen wij hier
herinneren hoe 't krachtig sein van een paar Vlaamsche woorden de glorierijkste
overwinning van de Vlamingen op hun vijand voor gevolg had.
Philips de Schoone, koning van Frankrijk, hield den Graaf van Vlaanderen, Gwijde
van Dampierre te Parijs gevangen; hij had Vlaanderen verbeurd verklaard en Jacob
van Châtillon tot landvoogd aangesteld. In 1301 had hij het veroverde graafschap
bezocht en bij die gelegenheid had zijne vrouw, de booze Johanna van Navarre, te
Brugge lucht gegeven aan haar jaloerschheid op de rijke Vlaamsche vrouwen, die
even schitterend gekleed waren als zij zelf:
Men zag ze haar nijd niet wederhouwen
Omdat zij in den stoet van die volschoone vrouwen
Een stoet van koninginnen vond.

Doch in Vlaanderen werd het vreemde juk alleen door de partij van de verbasterde
Leliaards, die den koning genegen waren, met welgevallen gedragen. Het volk voelde
met bitterheid, dat het geen vaderland meer had, nu de vreemdeling er den scepter
zwaaide. Het was ook bevreesd, dat het hetzelfde lot mocht ondergaan als dat van 't
Fransche volk, dat in lijfeigenschap zuchtte. De gilden begonnen te morren; wevers
en volders staken dreigend het hoofd op, te Brugge sloeg het volk aan 't muiten.
Jacob van Châtillon viel in deze stad binnen, waaruit de opstandelingen zich naar
Zeeland terugtrokken. Toen men zag, dat hij een kasteel wou bouwen, waardoor hij
Brugge voor goed in bedwang zou gehouden hebben en dat hij het alsdan in zijn
macht had de vrijheid van de burgers aan banden te leggen, beraamde men het plan
om zijn toeleg te verijdelen. De ambachtslieden ontsloten in den nacht van 18 Mei
1302 de poorten van de stad voor de bannelingen, die zich met Pieter de Coninc en
Jan Breidel aan hun hoofd, onder de muren verzameld hadden, in de stad drongen
en er bijna al de Franschen om 't leven brachten. Om zeker te zijn, dat er geen door
de poorten zouden ontsnappen, liet men hen de woorden: ‘Schild en Vriend’
uitspreken, wat voor Franschen onmogelijk was. Dit waren het paar krachtige
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woorden, die het sein tot den opstand van Vlaanderen en de voorbereiding tot
tegenweer gaven. Want dat de Koning van Frankrijk weldra zou opdagen om de
verdelging van de Fransche bezetting van Brugge te wreken, daarvan hield men zich
overtuigd. Overal werd dan weer de onde standaard ontplooid, de Zwarte Leeuw op
gouden veld. Rijsel alleen en Gent bleven in de handen van de Franschen. Toch was
het den dapperen Jan Borluut gelukt met 700 man uit Gent te ontsnappen en de
Vlamingen ter hulp te snellen, die zich te Kortrijk bevonden om den vijand af te
wachten. De Bruggelingen hadden aan hun hoofd geroepen Willem van Gulik,
kleinzoon en Gwijde van Dampierre met Jan van Namen, zoons van den ouden graaf
uit zijn tweeden echt. Ze waren ondersteund behalve door de Duitsche ridders en
krijgslieden, die met Willem van Gulik gekomen waren, door 600 man, gezonden
door Jan van Namen, die zelf te laat kwam om den slag bij te wonen; door een tiental
ridders uit Zeeland, Oost en West-Vlaanderen, Brabant en Limburg en 1200
Ieperlingen; met nagenoeg 20,000 man wachtten zij den vijand af, die aanvankelijk
post vatte op den Pottelberg ten Zuiden van de stad. De aanvoerders van het
Vlaamsche leger brachten hun manschappen in 't veld ten Noord-Oosten van de stad
langsheen de Groeninger beek, die dwars door een moerassige streek in de Lei loopt.
In den vroegen morgen van den 11 Juli verliet het Fransche leger den Pottelberg,
trok de bron van de Groeninger beek om en stond omtrent middag voor de Vlamingen
op den tegenovergestelden oever van de beek. Het telde 40,000 man voetvolk, en
7500 ruiters, waaronder de bloem van den Franschen adel. Het was aangevoerd door
Robert van Artesië, schoonbroer van den koning van Frankrijk. Toen de plaats, waar
het Fransche leger zich bevond, aan Robert minder gunstig scheen om vandaar de
Vlamingen aan te vallen, trok hij met het leger links af, de Groeninger beek weer
over en liet het nu in slagorde schikken voor de Groote Beek, die de gracht rondom
Kortrijk met de Groeninger beek verbond; de Vlamingen hadden, de beweging van
den vijand ziende, ondertusschen front gemaakt naar die beek. Ze hadden nu vóór
zich de Groote Beek, op hun linkerhand de Groninger Beek, op hun rechterhand de
gracht rondom Kortrijk, terwijl de Lei achter hen vloeide. Hun positie was zoo, dat
ze moesten overwinnen of sterven. Daartoe waren ze ook besloten. Voor den aanvang
van den strijd knielde het gansche leger. Priesters droegen het Heilig Sacrament vóór
het front. Ieder man bracht een greepje van de aarde aan de lippen van dien
vaderlandschen grond, waarvoor hij zijn bloed zou vergieten. Veertig strijders onder
de waardigsten, onder dezen Pieter de Coninc met zijn twee zoons werden tot ridders
geslagen en nu werd de krijgskreet: ‘Vlaanderen ende Leu!’ aangeheven, terwijl de
aanvoerders, van hun paarden gestegen, met de piek in de hand, zich aan 't hoofd
van hun troepen stelden. Te drie uur nam het gevecht een aanvang met een strijd
tusschen de handboogschutters van beide legers. Toen de pijlen verschoten waren,
viel het voetvolk van 't Fransche leger de Vlamingen aan en wel zoo geducht, dat de
laatsten een oogenblik weken. Toen de Fransche ridders dat zagen, begonnen ze te
vreezen, dat de soldeniers met al de eer uit den strijd zouden weggaan; ze verloren
hun geduld. Robert van Artesië zond de ruiterij vooruit.
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‘Montjoie et St-Denis!’ klonk het en de ridders joegen de beek over maar werden
niet malsch onthaald door de Vlamingen; de schutters wierpen de schachten van hun
bogen tegen de schenen van de paarden. Ons leger hield stand tegen dien eersten
aanval en de ruiters werden op de vlucht gedreven. Het was hun nu niet meer zoo
gemak kelijk om over de beek te komen, waarin velen verdronken; ze hadden al hun
aanvoerders verloren. De goedendag deed hier zijn werk.
Een tweede aanval werd door de Fransche ruiterij in beter orde beproefd. Nu
hadden de Vlamingen het hard te verantwoorden. Seger Lonke, die den Standaard
van Vlaanderen hield, zonk viermaal onder vreeselijke slagen, doch stond viermaal
op. Met evenveel kracht hield Jan Ferrant den Standaard van Willem van Gulik recht.
Een pijl sloeg hem zoo geweldig tegen de borst, dat hij er door bedwelmd was, dat
het bloed hem uit de neusgaten stroomde en men hem van het slagveld moest
wegdragen. Aan den kant van de Franschen sneuvelden bij dezen aanval Godfried
van Brabant, de banierdrager van Artesië, de aanvoerder van het legerkorps, Jan
zonder Genade, de graven van Aumale, van Eu en de bloem van den Normandischen
adel. Weer moesten de ruiters op de vlucht slaan en nu verdronken ze bijna allen in
de Groote Beek.
Robert van Artesië beschikte voor een derden aanval nog over 2000 ruiters. Het
was een hopelooze onderneming dezen derden aanval te wagen, maar het begrip van
eer verbood Robert van Artesië er van af te zien. Hij maakte dezen derden aanval
mee en drong diep in de Vlaamsche gelederen, tot bij den standaard van Vlaanderen
dien hij wilde grijpen. Hij werd door Willem van Saftingen, monnik uit het klooster
van Ter Doest, met een piek van zijn paard geslagen. Met hem verloren talrijke
Fransche edelen het leven, o.a. Jacob van Châtillon en zijn kanselier Pieter Flotte.
Nog een vierden aanval hadden de Vlamingen te onderstaan, dien van de
achterhoede van het Fransche leger onder de graven van St-Pol en Boulogne; doch
ook deze aanval werd afgeslagen en de vijand op de vlucht gedreven. De Franschen,
die hun leven konden redden, vluchtten in één tocht door tot Doornik.
Deze slag had drie uren geduurd; 63 Fransche graven en baronnen, 1100 ridders,
verscheiden duizenden soldaten waren gesneuveld.
Den volgenden dag gaf de Fransche bezetting van 't Kasteel van Kortrijk zich
over; te Gent wierp een opstand 't juk van de Leliaards af. Schitterend was de
overwinning door de Vlamingen behaald Het Vaderland was gered en vrij.

Scilt ende vrint.
18 Mei 1302.
Wat trappelt daar Brugge's poorten in, met lans en zwaard en vaan?...
't Is Châtillon en het riddervolk, die Vlaanderen temmen gaan.
De Munteschrooder(1) heeft den Leeuw zijn knecht en vazal verklaard:
Zij brengen hem kluisters en halsband, zij, en scherpen lustig 't zwaard. Wat bruist daar, boven torens en Hal, wild als dondergerol door den nacht..?
't Is 't ‘Scilt ende vrint’, het is Breydels kreet, die de maar der verlossing bracht.
't Is 't brullen van den ontwakenden Leeuw, dien Frankrijk vergt tot knecht,
(1) Muntvervalscher, d.i. Philips de Schoone.
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Het bulderen en tieren van 't razende volk, dat vreemden dwang bevecht. Wat vlucht daar Brugge's poorten uit, laf, siddrend, gemaskerd, vermomd?...
't Is Châtillon, de geduchte held, die Vlaanderen dwingen komt,
't Is Châtillon, die der wevers bijl zijn drommen dunnen zag,
en - zoo hij nog immer hier wederkeert, dan: Heisa, de Sporenslag!
POL DE MONT.

De sporenslag.
11 Juli 1302.
In de schaduw van standaard bij standaard,
in 't bleekrijzende morgenrood,
wat stond daar het leger der Lelie
zoo machtig, zoo dreigend, zoo groot,
In de schaduw van standaard bij standaard!
Wat flonkerden harnassen, helmen,
als een berg van vuur en goud!
Wat schetterde uit duizend klaroenen
het Montjoie zoo ontzettend en stout!
Wat flonkerden harnassen, helmen!
Als de wolken, van stormen zwanger,
's hemels kreitsen bedekken voor 't oog,
Zoo verduisterden hunne pijlen
den wolkeloos blauwen boog,
als de wolken, van stormen zwanger.
‘Kort des Liebaards manen en klauwen,’
had Johanna, de Kwade, gezegd;
‘rukt zijn tong uit zijn muil en zijn tanden!
Hem voor eeuwig aan banden gelegd!
Kort des Liebaards manen en klauwen!’
Maar de Leeuw hield manen en klauwen,
hield zijn tanden, zijn tong bloedrood,
doch de roovers van 't Zuiden, - zij vonden
vóór Kortrijks wallen den dood;
maar de Leeuw hield manen en klauwen!’
‘Sa,’ hadden ze spottend gezongen
in hun Walsche, valsche taal,
‘Sa, bezems gehecht aan onz' lansen,
nu vegen we Vlaanderen kaal!
‘Sa!’ hadden ze spottend gezongen!
‘Vlaandren die Leeu!’ De oriflamme
ligt vertrappeld in bloed en in slijk...
Gij, zon in het Westen, wat ziet gij
in de Bloedmeersch? - Lijk bij lijk.... ‘Vlaandren die Leeu!’ De oriflamme....
‘Zege! Zege!’ - Een enkele ontsnapte,
droeg de vreeslijke mare naar 't hof.
- Door 't gansche Vlaandren verkondden
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alle klokken dank en lof.
‘Zege! Zege!’ - Een enkele ontsnapte...
Arm Frankrijk! Daar treurden de moeders!
Tot den hemel steeg het geween.... Met de hoonende bezems keerde
't volk van Vlaandren de lijken bijeen.
POL DE MONT.

Neerlandia. Jaargang 1

3

11 Juli-Cyclus
uit ‘Brugge in beeld en dicht’
door Julius Sabbe
I.
Conscience's Sterfbed.
Zoo vaak uw stervensbed mij voor den geest verrijst,
Vernieuwde Maerlant, komt die schim mij zoo te voren: Met Vlaandrens vlag omhuld, in wazig wondergloren,
Waaruit het heldenbeeld te Brugge u tegengrijst.
En op uw voorhoofd werpt zijn schaûw de Halletoren,
Waar men, halftop, de vaderlandsche driekleur hijscht,
Terwijl de ‘Groote Klok’, die slechts het groote prijst,
In 't klagend rouwgeween, de stem uws volks laat hooren.
De omstuwde peluwsneeuw draagt zacht uw zilvren hoofd,
Van 't zwoegen moê, dat sloeg het vreemde kraam aan spaanderen;
Maar kalm, omdat gij in uw Vlaanderen hebt geloofd! Als Maerlant, bleef u 't zicht der zege wel ontroofd;
Maar, vast vertrouwend toch en hoorbaar voor de omstaanderen,
Geeft gij den geest, als hij, in 't zuchten: ‘Brugge! Vlaanderen!’
Aan den vader van het Breidelbeeld.
20 Juni 1894.

II.
11 Juli 1887.
Onthulling van het gedenkteeken te Brugge.
Heil, Elfde-Juli! Feestvisioen der Guldensporen,
Dat toekomst en verleên in d'eigen glans versmelt!
Dat oude glorie wekt en nieuwe grootheid spelt,
Als Vlaandrens kloek geslacht tot zelfzijn wordt herboren!
Daar treedt, met palmgewuif, de zegestoet naar voren!
Daar bromt de ‘zegeklok’, die 't epos weer vertelt!
Daar kust de zegezon elk burger tot een held,
In 't ruischend menschenmeer, vóór Brugge's heldentoren!
O Zon des heils! In ééns doorpriemt zij wolk en rouw,
Als wachtte ze op dit beeld, dat ook zijn floers laat vallen!
En 's volks heroën staan daar weer vóór Brugge's Hallen!
Uit hemelhoogten, als een roep, bazuinen schallen!
Er vaart een wonderwind door elken vlaggevouw!...
En, in de nier geroerd, zingt heel een volk zijn trouw!
Aan de Breidelcommissie.
17 Juli 1894.
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III.
11 Juli 1887.
De Beelden(1).
Gij hebt ze flink getroffen, kunstenaar,
En nit het hart eens Vlamings weergegeven! Die kalmte in krachtbesef is sprekend waar!
Ze zijn bezield in 't brons gekneed; ze leven!
Het nevelspook kreeg vorm door u, en klaar
Hebt gij 't, uit 's volks gemoed, in 't licht geheven! En nu staan Breidel en De Coninc dààr,...
Ons beeldgeworden lang en innig streven!
‘Verstand en kracht’, dat maakt de kleinen groot!
‘Betrouwen’ redt de zwaksten in den nood! Voor dat geloof rijst hier voortaan het outer!
Ontwakend volk, dat hier uw hart zich louter: U wenkt oud-Brugge, in 't nieuwe morgenrood.
Om 't beeld der Helden van den Groeninkouter!
Aan PAUL DEVIGNE.
22 Juli 1894.

IV.
11 Juli 1887.
Volksgezang onder leiding van Peter Benoit.
Dan hebben wij gevoeld, mijn vriend, wat zang vermag,
De forsche zielezang van heel een volk te zamen!
Al wat daar ongerept in koele boezems lag,
Dat kreeg nu vlerk en vlucht, voor wie dien zang vernamen!
Tienduizenden, die vreemd uit alle gouwen kwamen,
Ze stonden, ééns van hart, op Brugge's markt, dien dag;
Van een verleên begloord, om 't heden te beschamen,
Maar dat ons volk zich om een beeld hervatten zag!
't Floers viel, uw arrem rees: - bezielden, onbewusten,
't Stemde alles dondrend saam, als op een storrembres,
Met klok en krijgsklaroen, voor Vlaandrens gouden kusten!
En gij, ge liet uw blik op Peter Coninc rusten,
Op Breidel, 't heldenpaar, den volke een bronzen les;
En 't ruischte in 't vlaggeflap: ‘Tu quoque Petrus es!’
Aan PETER BENOIT.
29 Juli 1894.

(1) v. Breidel en De Coninc op de Groote Markt te Brugge.
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V.
Symbolische nacht.
Ons ontwerp-Breidelfeesten.
Symbolisch was de droom, die ons begeesterd had: De Breidelstoet bij nacht; 't verleden weergegeven
Bij laaien fakkelgloed, van kleurengloor doorweven; En, om de markt, een scherm, een wal der oude stad.
En, uit dien rossen smook in donker grauw verheven,
De toren, als op wacht wat wel die nacht bevat;...
Tot daar een titansvreugd al 't klokkenbrons ontsnapt,
Bij 't zien der heldenschaar, die ginds als aan komt zweven!...
In 't glimmend wapenstaal de roode glansen beven!...
Ze treden aan, en tiaag bestijgen zij den wal.
De vlaggen wuiven, zangen dondren... daar herleven
In 't brons de dappre twee, aan Vlaandren trouw gebleven!
Dààr, in het wonderlicht, dat stroomt uit de oude Hal,
Een bode van den dag, die eens hier gloren zal!
Aan EDM. VAN HOVE en EDW. SOREL.
4 Oogst 1894.

VI.
De kinderen bij 't Breidelbeeld.
‘Het liedeken van Brugge’
Sinite parvulos..., laat hier den kleinen komen,
Hier, jaarlijks, om het beeld, als om een heiligdom!
Laat uit hun hartje een lied hier van hun lipjes stroomen,
Het lied hoe Brugge's zon eens straalde en daalde en klom!
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Men hale 't epos vóór, men drukke 't in hun droomen,
Men griffe 't in hun brein, zoo jaar aan jaar weêrom!
En 't groeie meê met hen, als in de schors der boomen
't Gekorven namenmerk, dat liefde tuigt alom!
En wijl zij zingend hier den grond met bloemen strooien,
Wasse in hun hart de wil, die beurt uit laf gekwijn!
Zoo wordt uit kindren eens een volk, dat niet zal plooien.
Dat, op zijn waarde trotsch, niet zwicht voor valschen schijn! - Dat liedje leeft, mijn vriend; het deed reeds harten dooien;
Het is uw liedje, en 't zal ook Brugge's liedje zijn!
Aan LEO VAN GHELUWE,
Toondichter van Het Liedeken van Brugge.
3 September 1894.

VII.
De Zegeklok.
Gij zijt de stem, die klinkt uit reuzenlongen!
Gij zijt de ziel van brons in 't steenen lijf!
Wat hebt gij al geweend, gewekt, gezongen!
Uw lied was de eeuwenzang van 's volks bedrijf!
'k Heb vaak getreurd, wanneer u dwergen dwongen
Uw noot te mengen in hun klein gekijf; Maar, sloeg eens 't uur der zege, dan ontsprongen
Weer klanken U, daar dwergenbloed van stijv'!
O Zegeklok! zoodra gij vrij moogt donderen,
Is 't of een licht de torenkroon omstraalt,
Of in dat licht 't visioen der tijden daalt,
Toen gij dit volk beriept tot reuzenwonderen! Eens rijst ook Brugge's dag weer van daar onderen;
Aan u dan 't woord! Wie die 't als gij verhaalt? Aan Voorzitter A. COPPIETERS-'T WALLANT,
den herdooper onzer klok.
4 September 1894.

VIII.
De Koningsrede van Brugge.
15 Oogst 1887.
‘Op den heuglijken dag, toen uwe onverschrokken keurbenden streden
onder Kortrijks muren, stonden edelen, burgers, arbei lers in 'tzelfde gelid,
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zijde aan zijde, in edele drift hun bloed vergietend; en hunne priesters
stonden naast hen om de levenden op te beuren en de dooden te zegenen.’
LEOPOLD II, De Rede van Brugge.
Ja, dat verleden, Sire, is nog van lessen vol;
't Bezielde Uw Majesteit in de onvergeetbre ‘Rede’.
Aan 't Vlaandren van voorheen betaalt nog steeds den tol
Al wie van Vaderlandschen plicht spreekt tot het heden.
Daar leeft het voorbeeld toch van burgerdeugd en zede,
Waardoor, hoe klein, men fier vervult een wereldrol;
Waardoor men land of recht van niemand laat vertreden,
En zelf den schat bewaakt, daar 't heldenhart bij zwol!
Wij dwepen niet, o Vorst, als wij, met U, vergoden
Die mannen en dien tijd: dààr is nog steeds de kracht,
Waar, leek of priester, elk zijn hoogen plicht betracht
En Vrijheid waken blijft op levenden en dooden! Dat zei dit beeld U, Sire, en 't is uw lip ontvloden;...
Ook, daarom blijve hulde U en dat beeld gebracht!
Aan Z.M. Koning LEOPOLD II.
8 Sept. 1894.

Het Lied, de Lof, het Leed.
I.
De minstreel stemt zijn' vêel, en zingt het Lied:
‘O zonne, dek uw aangezicht; o vogelen, zwijgt stil; en, bladeren, ritselt zelfs niet
meer, want de dood zweeft boven Vlaanderen...’
‘De dood zweeft boven Vlaanderen: de Vlaamsche leeuw is geboeid, gekneveld,
in een hok gesmeten; de Vlaamsche Leeuw is geboeid’.
‘Een jammerkreet stijgt in de luchten, en de hoofden zijn gebukt: want als de ziel
niet vrij is, ligt het lijf op sterven’.
‘En is daar niemand te vinden, en staat daar niemand op, die 't leven voor den
Leeuw wil wagen, en de folteraars verpletten?’
‘O zonne, dek uw aangezicht; o vogelen, zwijgt stil, en, bladeren, ritselt zelfs niet
meer, want de dood zweeft boven Vlaanderen’.
‘Maar de Vlaamsche Leeuw kan brullen, en brullend samenroepen der Vlaamsche
strijders dichte scharen, tot in den dood vereenigd’.
‘En de Vlaamsche leeuw brult, want de ziel van een volk kan niet gekneveld
worden tijden lang’ Van heinde en ver komen ze op, en ze roepen: ‘Ten strijde!’
‘Ten strijd getogen, met zwaard en met knods,
Slaat al dood!
Onz' stemmen wezen als 't golvengeklots,
Sprekend van dood!
De Fransche mauwers alom uit het land,
Hun vesten bestormd, hun burgen verbrand,
Slaat al dood!
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Ten strijd getogen, met zwaard en met speer,
Slaat al dood!
De Gallen verplet, dat zij nooit meer weer
Spreken van dood!
Vooruit, vooruit, en den Gal uit het land,
En sneven wij allen, 't zij hand in hand!
Slaat al dood!’

‘O zon, beschijn weer de Vlaamsche gouwen, waar gij, vogelen, uw liederen moogt
zingen, en gij, bladeren, moogt ritselen van liefde, want ze gingen, de kloeke
Vlaamsche telgen; ze overwonnen op het veld van Groeningen, en de Leeuw was
vrij.

II.
De minstreel stemt zijn' vêel, en zingt den Lof:
De bekers hoog geheven!
Gezongen ter eere der vaderen!
Hun bruiste 't Vlaamsche bloed in de aderen,
Zij streden voor het heiligst goed,
Zij kampten moedig, vrank en vroed,
Dat dus die helden leven!
De bekers hoog geheven,
Geklonken ter eere der vaderen!
Er waren nooit bij hen verraderen,
Het waren mannen uit één stuk,
En, 't zij in nood of in geluk,
Zij gingen samen in hun streven!
De bekers hoog geheven,
Gezongen ter eere der vaderen!

III.
De minstreel stemt zijn' vêel, en zingt het Leed:
‘Geest onzer vaderen, heldengeest! vaar in ons midden, doe onze harten gloeien
bij het denken aan strijden door U gestreden!’
‘Geest onzer vaderen, heldengeest! vaar in ons midden, ons lied, niet vrij, helaas!
maar blakend van vrijheidsmin, legge getuigenis af dat wij U na te strijden streven!’
‘Geest onzer vaderen, heldengeest! wij groeten en bewonderen U, en daarom
bezingen wij heden bij feestgeschal en klokkengebom de roemrijke strijden door U
gestreden!’
‘Geest onzer vaderen, heldengeest! voor ons zal hij ook wel aanbreken, de dag,
dat wij wedernemen zullen den prijs uwer roemrijke daden, de heerlike vrijheid, ons
snoode in valsche strijden, bij hinderlaag, afgestreden’.
Gent, 11 Juni 96.
OCTAAF ROELANTS.
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Uit het Noorden.
De wensch van velen is vervuld:
‘Neerlandia heeft het levenslicht aanschouwd!’
Voor hen, die oprecht belangstellen in het Nederlandsche volk en zijne taal, is
deze gebeurtenis even heuglijk als gewichtig.
Zij zien met Neerlandia een nieuw tijdperk aanbreken, waarin de verspreide deelen
van dat ééne geheel: Groot-Nederland broederlijk de handen ineen zullen slaan om
eensgezind op te treden ter bescherming van hun schoonste goed, hun taal.
Zij beseffen de beteekenis van dien eersten stap, welken A.N.V. doet op den weg,
die het naar zijn omvangrijk doel leiden moet: met de geboorte van Neerlandia wordt
het Verbond, gesloten van Noord tot Zuid, van Oost tot West, bekrachtigd; wordt de
grondsteen gelegd van dat grootsche gebouw, dat, eens voltooid, zoo hecht en pal
moet blijken, dat het allen verderfelijken invloed kan weerstaan.
Op waardige wijze herdenkt Gij, Vlamingen, heden de heldenfeiten Uwer
voorzaten, viert Gij den roemrijken dag, waarop hun leeuwenmoed het hatelijk juk
der vreemde dwingelandij vermocht af te werpen.
Want kunt Gij de herinneringen aan dezen dag beter levendig houden dan door U
met hernieuwde kracht te begeven in den strijd, dien Gij zelf te voeren hebt en die,
hoewel van aard verschillend, toch in zoo menig opzicht met dien Uwer voorvaderen
te vergelijken is?
Dezen bevochten hun land, Gij bevecht Uw taal; maar dezelfde moed bezielt U,
dezelfde geestdrift en volharding zullen U ter zege leiden! Ook thans hebben Uwe
scharen hunne Breidels en De Conincks aan te wijzen, en ook zij zullen niet rusten,
vóór dat een Guldensporenslag den kamp voor goed beslist heeft. Zij, die met zooveel
energie zicht aan Uwe spits stellen en vol beleid werkzaam zijn om hunne plannen
verwezenlijkt te zien, mogen trotsch zijn op die eerste vrucht van hunnen arbeid,
heden tot rijpheid gekomen. Aangemoedigd door het welslagen zullen zij met jeugdig
vuur hunne taak voortzetten en onvermoeid de kroon plaatsen op hun edel streven.
Enschede.
J. DE VRIES.

Onze Musici.
Nicolaï.
We ontleenen het onderstaande levensbericht van den onlangs ontslapen Noordnederl,
componist aan den Express (Bloemfontein).
De laatste mailberichten uit Nederland brachten ons de treurige tijding van het
overlijden van W.F.G. Nicolaï, direkteur van de koninklijke muziekschool te 's
Gravenhage.
Elk rechtgeaard Vrijstater weet dat de woorden van ons Volkslied gedicht zijn
door den advokaat H.A.L. Hamelberg, tans konsulgeneraal van den Oranje Vrijstaat
in Nederland, en dat de muziek is gekomponeerd door Nicolai, en wij zijn overtuigd
dat ons volk een gevoel van dankbaarheid heeft voor den man die ons ons Volkslied
geschonken heeft, zoo statig en plechtig en tegelijk zoo eenvoudig en populair, dat
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het met volle recht een Volkslied mag worden genoemd. Waar toch wordt in ons
land ooit een koncert gegeven, waar heeft ooit een schoolfeest of eenige openbare
feestlijkheid plaats waar niet aan het begin of bij de sluiting de tonen van dat lied
weerklinken?
Wij menen dat het onzen lezers aangenaam zal zijn iets te vernemen van den man,
wien wij dit deel van ons nationaal bestaan verschuldigd zijn.
Willem Frederik Gerard Nicolai, een van de bekendste Nederlandse komponisten,
door verschillende grootere werken en vooral door zijn liederen, was te Leiden
geboren in het jaar 1830. Reeds vroeg gaf hij blijken van veel muzikaal gevoel, maar
werd aanvankelik voor eene andere bestemming opgeleid, eerst voor onderwijzer,
daarna voor boekhouder. De liefde voor de muziek werd hem echter te sterk. Hij
wijdde zich weldra geheel aan de kunst, eerst te Leiden, later te Leipzig. Daar
ontwikkelde hij zich tot een uitstekende organist. Bij zijn terugkeer in het vaderland
benoemde de minister Thorbecke hem tot leeraar in het orgelspel aan de koninklijke
muziekschool en sedert is Nicolai steeds in den Haag blijven wonen, waar zijn talenten
en gaven hoog werden gewaardeerd en waar hij, vooral na zijn benoeming in 1865
tot direkteur der school, zeer veel heeft bijgedragen tot de muzikale opvoeding van
een groot deel van het Nederlandse volk. Onder zijne leiding heeft zich de school
ontwikkeld tot een instituut van betekenis. Met buitengewone toewijding vervulde
hij de plichten van direkteur geruimen tijd benevens die van leeraar in orgel en
kompositieleer, en toen hij in 1890 zijn vijftig-jarig direkteurschap mocht herdenken,
werden hem van alle zijden de ondubbelzinnigste blijken gegeven van hoogschatting,
vriendschap en dankbaarheid. In vroeger tijd leidde Nicolai ook verscheiden jaren
de afdeeling van de Maatschappij van Toonkunst en tot betrekkelijk kort geleden
was hij direkteur der zogenaamde ‘Toekomst-koncerten’. Als komponist hebben
zijne innige, gevoelvolle liederen, vooral naar teksten van Hoffmann von Fallersleben,
burgerrecht in Nederland veroverd. Maar ook grootere werken werden door hem
geschreven, b.v. Hansken van Gelder, Bonifacius, het lied van de klok, eene laatste
bij de onthulling van het gedenkteeken van 1813 (de bevrijding van het Franse juk),
de Vondel hymne, de Thorbecke-kantate, de Zweedse Nachtegaal. Ook heeft hij door
zijn muziektijdschrift ‘Cecilia’ veel bijgedragen tot ontwikkeling van het muzikaal
leven.
Op 30 April werd de beroemde toonkunstenaar ten grave gebracht, onder de talrijke
blijken van deelneming van velen, voor wier muzikale ontwikkeling hij gearbeid,
voor wie hij het pad der toonkunst geopend had.
De meesten van hen die hun leermeester zooveel verschuldigd zijn, kwamen met
honderden met die in Nicolaï den broeder in de kunst eerden, samen, om den
betreurden meester en vriend de laatste eer te bewijzen.
Toen de lijkstoet de muziekschool passeerde stonden de leerlingen voor het gebouw
geschaard, en namen zij in de stoet vóór de lijkwagen plaats, met een hoog bloemstuk,
in de vorm van een lier, omhuld met rouwfloers.
Toen de stoet op de begraafplaats Eik en Duinen was aangekomen, waar reeds
een groote schare van belangstellenden vereenigd was, stond aan de groeve een koor
van dames en heren, leerlingen en oud-leerlingen van Nicolaï, dat bij het nog boven
aarde staande stoffelik overschot op aangrijpende wijze een gemengd koor: ‘Zalig
wie op God vertrouwt’, en een koraal van Bach, getiteld ‘Alle mensen moeten
sterven’, over de dodenakker liet weerklinken. Nadat de laatste tonen van dit lied
waren vervlogen, werd het treurgezang door het woord vervangen en volgden de
sprekers elkaar op om dankbare hulde aan des meesters nagedachtenis te brengen.
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Voegen wij hier in de verre Oranje Vrijstaat daarbij ook onze dankbare hulde met
de verzekering dat Nicolaï's naam onder ons zal leven zolang het door hem
gekomponeerd Volkslied onder ons klinkt, zolang wij, burgers van deze staat, het
‘Lied der Vrijheid’ aanheffen en ‘ons eigen volksbestaan’ zingen, van vreemde
banden vrij. En dat moge nog lang zijn.
***

Frank Van der Stucken.
Op 't oogenblik, dat de Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen, de schepping van
Peter Benoit, staat tot den rang van koninklijk Conservatorium verheven te worden,
komt het niet te onpas een woord te zeggen over een van de leerlingen van den
grooten meester, die zich de schitterendste loopbaan heeft gemaakt.
Dat kan hen, die de Nederlandsche, de Vlaamsche muziek loochenen en haar een
toekomst ontzeggen, nader inlichten.
Frank Van der Stucken werd den 15 October 1858 te Fredericksburg (Gillespie
County, Texas) geboren. Hij kwam in 1866 naar Antwerpen en volgde er de lessen
van Peter Benoit. Terwijl hij nog leerling van de Muziekschool was, componeerde
de begaafde jongeling verscheidene merkwaardige stukken: een Gloria, een Te Deum
en andere werken, die in de kerk gespeeld werden, en een ballet, dat veel bijval
oogstte in het Théâtre Royal van Antwerpen.
In 1876 was hij te Leipzig, waar hij onderricht ontving van Carl Reincke, Eduard
Grieg en Dr Hermann Langer. Hier verscheen zijn Opus 2 tot Opus 5, waarover Grieg
hem geluk wenschte. De volgende jaren bereisde hij Oostenrijk, Italië, Zwitserland
en Frankrijk.
Zijn Vlasda werd te Parijs opgevoerd. In 1880 was hij kapellmeister in het
Stadstheater van Breslau, waarvoor hij Shakespeare's Tempest componeerde. Twee
jaar later was hij te Weimar, waar hij concerten gaf van zijn eigen werken, onder de
bescherming van Franz Liszt. Daar werd hem, op aanbeveling van Max Bruch, het
voorstel gedaan, het orkest van de Arion Society te New York te besturen. Dit
gezelschap, komt, wat
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zijn werkzaamheden betreft, vrij wel overeen met den Kunstkring van Antwerpen.
Van der Stucken verbleef te New-York van 1884 tot Mei 1895. Toen nam hij zijn
ontslag om het bestuur over te nemen van de Cincinnati Conservatory of Music en
het Symphony Orchestra van die stad.
De Antwerpsche meester was de dirigent van de Novelty Concerts in Steinway
Hall in New-York (1880-1885), van de Symphony Concerts in Chickering Hall
(1886-1887), van de American Concerts (1887-1888), van het Festival of the Music
Teachers' National Association in Indianapolis (1887), van het Concert zijner eigen
werken in de Philharmonie te Berlijn (1887), het American Concert in den Trocadero
tijdens de Tentoonstelling te Parijs (1889), bij welke gelegenheid hij tot officier
d'académie werd benoemd; van het festival in het Metropolitan Opera House te
New-York (1889); van het 16de National German. Sängerfest te New-York (1891);
van het Concert van de Société Royale d'harmonie van Antwerpen (1893); te Keulen
in Juli 1895, waar zijn Festzug uitgevoerd werd.
In Amerika wordt Frank Van der Stucken ten hoogste gewaardeerd: ‘Geniaal,
competent, meesleepend en rijkelijk met warm muzikaal gevoel bedeeld, “schreef
de Musicial Courier (New-York 25/12/96),” viel aan M. Van der Stucken te
New-York een buitengewone bijval, een groote populariteit ten deel Toen hij
New-York verliet, verliet hij eene groote schaar van warme vrienden en bevoegde
bewonderaars....
De invloed van Benoit op V.d. Stuck en is zeer groot. Zijn geloof in den meester
is zeer diep. “Benoit”, zei hij eens, “is de grootste levende componist. Ik zeg niet de
grootste muzikant; Brahms is de grootste muzikant, maar Benoit de grootste
componist.”
Benoit's invloed was de bron, waaruit de vurige jonge student de eerste teugen
dronk van zijn scheppende bezieling; hij blijft even trouw aan en vol bewondering
voor de bron als ooit.
Een populair, innemend, openhartig man, een zeer begaafd artist, muzikaal tot in
de toppen van zijn vingers, is Frank V.d. St. een factor van beteekenis in de muzikale
geschiedenis van Amerika.’
Gedurende het afgeloopen campagnejaar te Cincinnati werden onder zijn leiding
tien concerten gegeven. Stukken van zijn Meester en zijn eigen stukken, behalen
steeds veel bijval. Van de beroemde wals uit Peter Benoit's Charlotte Corday schrijft
The Enquirer van Cincinnati (16/12/95): ‘Een uitgelezen stuk werd ons aangeboden
in de wals uit Charlotte Corday van Benoit. De tegenstelling tusschen de voortvarende
kloekheid en het realisme van de Wagneriaansche school en de keurige, bijna
vrouwelijke teerheid van deze Fransche beschrijving was verrassend; de kleur en de
schaduw, waarmede de dans in de verte weergegeven was, voortgebracht door een
piccolo, een fluit, een hobo, een trombone, een horen, een trompet en een triangel
was zoo aardig, zoo lief als het maar denkbaar is.’
Op het vijfde concert werd een Engelsche vertaling gezongen van Ei bezinne de
Mei van Frank Van der Stucken; op het zevende zijn lied Jugendliebe.
In J. Marien, een Antwerpenaar, en uitmuntend violist heeft de meester een helper,
‘whose value as the concertmeister of the orchestra cannot be easily overestimated.’
(Enquirer).
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Behalve den Heer Marrien bevat het Orchestra nog twee ander Vlamingen, de HH.
Vinck (fluit) en K. Rovies (hobo) en ook twee Hollanders, de HH. J.A. Broeckhoven,
van Beek, en A.J. Gantvoort, van Amsterdam, beiden leeraars aan het College of
Music van Cincinnati
De Heer Marien, die op het oogenblik te Antwerpen met verlof is en de Meester
zelf, die zich te Hamburg bevindt, keeren in 't begin van Augustus naar Cincinnati
terug.

Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging.
Verslag van het Bestuur over 1895/1896.
Het verslag aan de leden van de Vereeniging is dit jaar zeer belangrijk.
In de bestuursvergadering op 7 Maart ll. gehouden, werd Mr. J.E. HENNY tot
Voorzitter benoemd in de plaats van Prof. Dr. J.W. GUNNING, die wegens den toestand
van zijne gezondheid, zijn lidmaatschap van het Bestuur neerlegde. De heer
LABOUCHERE, tot Penningmeester benoemd in de plaats van Mr. HENNY, kon die
benoeming wegens drukke werkzaamheden niet aanvaarden, zoodat later een
Penningmeester moest benoemd worden.
Het Bestuur werd dan samengesteld als volgt:
Mr. J.E. HENNY, Voorzitter; Prof. Dr. C.B. SPRUYT, Secretaris; Dr. M.A. PERK,
Mr. H.P.G. QUACK, E S. LABOUCHERE, Mr. E.J. EVERWIJN LANGE JR., Mr. A. VAN
NAAMEN VAN EEMNES, Mr. W.H. DE BEAUFORT, Mr. H.A.L. HAMELBERG, Dr W
H. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, A.S. VAN REESEMA, JHR. Dr. L. DE GEER, Mr. G.
VAN TIENHOVEN.
De ernstige gebeurtenissen in de Zuidafrikaansche Republiek hebben de
sluimerende belangstelling van de Noordnederlanders in de werkzaamheden van de
Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging aanmerkelijk verlevendigd, zoodat het
aantal leden, 829 op 1 Mei 1895, op 1 Mei 1896 gestegen was tot ongeveer 1800.
Toch wordt dat cijfer 1800 door het Bestuur geacht nog altijd bedroevend klein te
zijn. Het aantal leden in Nederl. Indië beloopt 23; in de Zuidafrik. Republiek 309;
in den Oranje-Vrijstaat 47; in de Kaap-Kolonie 68; in België 8!
In 1895 verleende de Oranje-Vrijstaat weer een subsidie die in 1894 was
ingetrokken, doch in de voorgaande jaren steeds toegekend; de Zuidafrik. Republiek
gaf voor 1894 en voor 1895 een subsidie van £ 100.
In 't begin van dit jaar hield de vraag, wat het in 't belang van de verongelijkte
Transvalers doen zou, het Bestuur bezig. Het was van oordeel dat
verontwaardigingsmeetings en adressen aan de Nederlandsche Regeering over de
Transvaalsche zaken verwerpelijk waren Na wikken en wegen, kwam het tot het
besluit, dat het best was een Taalfonds te stichten, waaruit in de eerstvolgende jaren,
den taalstrijd in Zuidafrika zou gesteund worden. Milde bijdragen vloeiden voor dat
taalfonds toe, zoodat het op 1 Mei omtrent 120,000 fr. beliep. Op dien dag kon de
verslaggever schrijven: ‘Het kapitaal vermeerdert nog steeds, wel niet meer alle
dagen, maar toch wel elke week’. Uit St-Petersburg werd voor het Taalfonds f. 3500
toegezonden.
België heeft de bestuurders in hunne verwachtingen teleurgesteld. Het verslag uit
die teleurstelling op nu minder gelukkige wijze. ‘Denkt men aan de lofliederen ter
eere der moedertaal, door onze Vlaamsche stamverwanten gedicht, en bij elke
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passende gelegenheid aangeheven, dan mocht men hopen, dat zij bij deze zaak diep
in de beurs zouden tasten. Dit is echter niet geschied. Namens de heeren J. Van
Rijswijck en Max Rooses te Antwerpen, aan wie het Bureau een circulaire zond,
antwoordde laatstgenoemde per briefkaart, dat men zoo iets te Antwerpen niet kon
ondernemen’. De Heer MAX ROOSES heeft in het Volksbelang (Gent), daarop
geantwoord, dat die plaats uit het verslag een verkeerde voorstelling gaf van 't geen
er wezenlijk gebeurd was. Hij had van den Heer SPRUYT eene briefkaart ontvangen,
waarin deze hem verzocht te Antwerpen 20,000 fr. in te zamelen en had dààrop
geantwoord, per briefkaart, dat aan zoo iets niet te denken viel.
Na dan vermeld te hebben, dat eene commissie (eigenlijk is 't het Comité van den
Gentschen Tak van het A.N.V.) te Gent de bestuurders in dezen wat minder
teleurgesteld hebben, gaat het verslag aldus voort: ‘De Vlamingen, uit wier midden,
naar wij meenen, het dichterwoord stamt: ‘De taal is gansch het volk, zij is de natie
zelve’, mogen ons ten goede houden, dat wij over dien uitslag, volgens de klassieke
formule, ‘dankbaar, maar onvoldaan zijn’, en verder: ‘hopen wij dat hun aantal (dat
van de Vlaamsche toetreders) weldra moge toenemen en de tijd aanbreken, waarin
Vlaamsche betoogingen voor taal en nationaliteit ons nimmer meesmuilend doen
denken aan het vers van EURIPIDES: ‘De tong heeft wel gezworen, maar het hart niet’.
Dat gemeesmuil heeft veel van hetgeen men in 't Engelsch a sneer noemt. We
vinden het zeer misplaatst. Kwam deze plaats alleen onder 't oog van de acht
Vlaamsche (hoogstens een half dozijn zegt het verslag) leden - ‘die uit Vlaanderen
eene belangstelling hebben getoond, waaraan blijkbaar hart en gemoed deel hadden’,
- er
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zou weinig kwaad bij zijn. Maar, dat het de Vlamingen bij de 400 Zuidafrikaansche
leden - haast zou men zeggen, dat het er op berekend is - doet doorgaan als onoprecht
in hun geestdrift voor taal en nationaliteit en in de betuiging van hun sympathie voor
hun Zuidafrikaansche stamverwanten, al kunnen ze van die sympathie door 't schenken
van veel geld niet doen blijken, dat is ons veel minder naar den zin. Dat Vlaanderen
veel meer had kunnen bijdragen tot het Taalfonds, is zeer zeker, en dat het niet meer
bijgedragen heeft, daaraan heeft 't gebrek van eenige organisatie voor 't inzamelen
van gelden alleen de schuld. Maar toch kon men van den Vlaming niet verwachten,
dat hij ‘zeer diep in de beurs zou tasten’ omdat die beurs door den eigen taalstrijd,
dien hij voert, al zeer ernstig aangesproken wordt. Het is den Heer SPRUYT toch geen
geheim, dat de Taalstrijd op het budget van den flamingant een zwaren post uitmaakt.
Behalve dat hij de gewone lasten draagt van een lid van eene beschaafde samenleving,
heeft hij zijn Willems-Fonds, zijn Bond van de Oud-leden van 't Zal Wel Gaan, zijn
Nationaal Vlaamsch Verbond en tal van kringen en kringetjes, die zijn ondersteuning
noodig hebben; hij heeft zijn Vlaamsch dagblad, zijn Volksbelang, zijn Vlaamsche
School en zooveel tijdschriften; hij heeft zooveel zaken, die door zijn opofferingsgeest
moeten in 't leven gehouden worden. De taalstrijd vergt per centen van zijn jaarlijks
inkomen, alhoewel hij doorgaans niet met aardsche goederen gezegend is. Wanneer
hij dan toch den moed heeft om het als voorwacht van den Nederlandschen stam in
Europa tegen den Romaanschen invloed vol te houden, dan verdient hij wel wat meer
dan a sneer.
Den 4 Januari 1896 heeft de Nederl. Z.A.V. het verslag ontvangen van de
Commissie voor emigratie. Deze is na velerlei onderzoek en langdurig beraad tot
het besluit gekomen, dat de stichting van eene emigratie-maatschappij niet wenschelijk
is. Ze stelde daarentegen voor:
1o De herinrichting van het informatie-bureau in dier voege dat een speciaal
daarvoor aangewezen persoon geregeld in correspondentie zou zijn met verschillende
deskundigen in Zuid-Afrika, die hem op de hoogte houden van den wisselenden
toestand der arbeidsmarkt op verschillende plaatsen, terwijl dezelfde persoon een
paar malen per week zitting zou houden om mondelinge inlichtingen te geven aan
elk, die ze verlangt.
2o De oprichting van een Voorschotbank, die tegen matige rente het reisgeld
voorschiet aan personen, die naar Z.A. willen verhuizen of zakelijke zekerheid
aanwijzen voor de betaling van de vast te stellen annuiteiten.
Aan 't eerste voorstel heeft het Bestuur uitvoering gegeven. Op 1 Februari trad de
Heer D.R. VAN URK op als Chef van het Bureau van Informatie van de N.Z.A.V.
Tweemaal per week, Dinsdag en Vrijdag, van 3 tot 5 houdt hij zitting in 't Bureau,
Rokin 60, om mondelinge vragen te beantwoorden. Sedert de opening van het Bureau,
tot 1 Mei werden aan 202 personen schriftelijke, en aan 191 personen mondelinge
inlichtingen verstrekt.
Omtrent het 2e voorstel nam het Bestuur nog geen beslissing.
Het verslag vermeldt verder het bestaan van een ‘Kamer van Navraag’ (dat klinkt
wel eens zoo Nederlandsch als Bureau van Informatie) te Pretoria, adres M.C.
Barendsen, Postbus No 383, die vooral te Pretoria aankomende Nederlanders te recht
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helpt. Te Johannesburg kunnen ze ook voortgeholpen worden door den Secretaris
der afdeeling, den Heer W. TH. VAN KONIJNENBURG.
In 't voorjaar van 1895 werd eene ‘Vereeniging van onderwijzers en
onderwijzeressen in de Z.A.R.’ opgericht, met een eigen orgaan, het ‘Christelijk
Schoolblad’, onder redactie van de Heeren TROMP en BOERSMA.
In 1895 zond de N.Z.A.V. voor 966 fr. 875 boeken naar zeven bibliotheken, twee in
de Kaap-Kolonie, te Wellington en te Klipfontein; twee in den O.V. te Bloemfontein
en te Philippolis; drie in de Z.A.R. te Vrijheid, te Heidelberg en te Ottooshoop
(Marico).
Door de bemoeiingen van de N.Z.A.V. werd nu eindelijk de vestiging van een een
Nederl. boekhandel te Pretoria mogelijk! De Amsterdamsche Boekhandelaar J.H.
DE BUSSY droeg aan den Heer R.B. DOZY de leiding van een boekhandelszaak te
Pretoria op. De Heer DE BUSSY werd in deze zaak door de N.Z.A.V. gesteund door
een renteloos voorschot.
Nog was deze boekhandel te Pretoria niet geopend of het Bestuur kreeg het bericht
van de vestiging van een Nederl. Boekhandel te Pretoria door de Maatschappij
‘Nederland’ te 's Gravenhage, terwijl aan den anderen kant de firma JAC.DUSSEAU
van Amsterdam, die sedert 1894 een boekhandel te Kaapstad geopend had,
mededeelde dat ze voornemens was in de eerstvolgende maanden een filiaal te Pretoria
te vestigen, zoodat er nu opeens drie Nederl. boekhandels te Pretoria zouden zijn in
plaats van een. Als ze nu maar elkander niet dooden.
De pogingen van de N.Z.A.V. om het studeeren van Zuidafrikaners aan Nedl.
hoogescholen te vergemakkelijken - gematriculeerden van de Cape-University worden
aan Engelsche, Schotsche, Duitsche hoogescholen, doch niet aan Nederlandsche
toegelaten - werden tot hiertoe door geen gunstigen uitslag bekroond. Inmiddels gaan
Engeland, Schotland en Duitschland voort de geëxamineerden van Cape-University
tot zich te trekken en laat Nederland de kans voorbijgaan om de jonge Afrikaners,
die voor een hooger opvoeding naar Europa komen, het geestelijk voedsel aan te
bieden. Terecht zegt het verslag hierbij: ‘Dat is een feit en daarom moet men het
gelooven. Maar als een geschiedschrijver het mededeelde, zou men geneigd zijn te
meenen, dat hij ons een fabeltje op de mouw spelde’. Het is waarlijk onbegrijpelijk.
Ten slotte vermeldt het verslag de plechtige ontvangst van Dr. LEYDS,
Staatssecretaris van de Z.A.R. te Amsterdam; het zenden van een brief van
gelukwenschen aan den nieuw benoemden President van den O.V., den Heer Steyn;
van een brief van leedwezen over zijn aftreden aan den vroegeren President Reitz;
het verzamelen van 17,000 fr. voor de gewonden in de ramp te Johannesburg den
19/2/96.
Het verslag bevat als bijlagen: 1o de lijst van de leden van het Bestuur; 2o die van
de correspondenten, donateurs en leden; 3o de raming van inkomsten en uitgaven;
4o het stuk Aan het Engelsche Volk, door de N.Z.A.V. in vier talen uitgegeven den
8/1/96; 5o een ander Aan onze Landgenooten; 6o een derde Aan het Nederlandsche
Volk om het op te wekken tot toetreding tot de N.Z.A.V.; 7o verslag van het Bureau
van Informatie; 8o Rede van den Heer G.A.A. Middelberg, Directeur van de Nederl,
Z.A. Spoormaatschappij over de vraag: Is emigratie van Nederlanders naar
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Zuid-Afrika wenschelijk en zoo ja, onder welke conditie? op het congres van de
Nederl. Vereeniging voor Zuid-Afrika, gehouden te Pretoria op 27/9/96; 9o brief van
den Minister van Binnenlandsche zaken aan de N.Z.A.V.; 10o het verslag van
bestuurders van het studiefonds voor Zuidafr, studenten over het jaar 1895; 11o de
rekening en verantwoording van het studiefonds; 12o het reglement van de stichting.
Het studiefonds voor Zuidafrikaansche studenten.
Het verslag bevat ook eene kaart van Zuid-Afrika.

Tentoonstelling van Nederlandsche dag- en weekbladen, die buiten
Europa verschijnen.
Het volgende stuk werd gezonden aan Nederlandsche bladen en tijdschriften over
de wereld, voor zoover die aan het comité bekend waren:
Gent, den 31 Maart 1896.
Hooggeachte Heer,
Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan (Hoogeschool, Gent,
België) wenscht een openbare tentoonstelling te houden van Nederlandsche dag- en
weekbladen en tijdschriften, die buiten Europa verschijnen; van Nederlandsche
boeken, brochures, vlugschriften, verslagen of jaarboeken van Genootschappen
buiten Europa uitgegeven; van officieele publicaties, berichten enz. uitgaande van
het Staatsbestuur in die landen, waar Nederlandsch de officieele taal is (Zafr. Rep.,
Oranje-Vrijstraat, Nedl. Koloniën); kort van gedrukte stukken van welken aard ook.
De bedoeling van het Genootschap is het bewijs te leveren, dat ook buiten Europa
Nederlandsch geestesleven bestaat
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en een denkbeeld te geven van de uitgebreidheid van het Nederlandsch taalgebied
buiten ons werelddeel. Onze verwachting is, dat een dergelijke tentoonstelling in
België op een publiek, dat van die uitgebreidheid geen flauw vermoeden heeft, een
weldadigen invloed zal oefenen en leiden moet tot grooter waardeering van de
Nederlandsche taal.
Opdat ons het ten uitvoer leggen van dat plan zou mogelijk worden, verzoeken
we dringend de HH. uitgevers van Nedl. dag- en weekbladen of tijdschriften ons
enkele (b.v. een tiental) ex., de HH. boekdrukkers ons, zoo mogelijk, een volledig
stel te willen zenden van de door hen uitgegeven werken: schoolboeken, kaarten enz.
worden mede verlangd. Uit Zuid-Afrika zullen we ook uitgaven in
Kaapsch-Hollandsch in dank ontvangen. De HH. Voorzitters van Genootschappen
zullen ons door toezending van verslagen, jaarboeken, feestprogramma's enz. ten
zeerste verplichten.
Photographieën, gravures van monumenten, landschappen, mannen van beteekenis,
tooneelen uit het leven van inboorlingen (naturellen), zouden onze tentoonstelling
luister bijzetten.
Een verzameling van penningen, geslagen bij een of ander gelegenheid
(Delagoabaai-spoorweg b.v.), met Nederl. opschrift, zullen we gaarne aanleggen,
alsook eene collectie, zoo volledig mogelijk, van postkaarten, enveloppen, postzegels
met Nedl. opschriften (dus Noord-Nederland, België, Nedl. Koloniën, Transvaal,
Oranje-Vrijstaat, Stellaland, enz.)
We durven hopen, dat de vrienden van onze Nederlandsche of Hollandsche taal
over de wereld ons zullen willen helpen om ons plan te verwezenlijken.
Daar niet alle buiten Europa verschijnende Nederl. kranten en tijdschriften ons
bekend zijn, zoo verzoeken we die HH. redacteurs, die deze uitnoodiging zullen
ontvangen, ze in hun blad over te nemen, opdat ook zij, wien we geen uitnoodiging
kunnen sturen, aan onze roepstem zouden kunnen gehoor geven.
We danken, bij voorbaat, hartelijk die vrienden van onze gemeenschappelijke
moedertaal, die voor onze tentoonstelling, wat ze beschikbaar hebben, zullen zenden
aan den heer H. MEERT, Leeraar aan het Koninklijk. Athenaeum, Villa Jan Frans
Willems, Scheldelaan, GENT, BELGIE.
Ze zullen het algemeen belang van onzen stam helpen bevorderen.
Het Bestuur van het Studentengenootschap
't Zal Wel Gaan,
Die oproep is beantwoord geworden uit Noord-Amerika, Suriname, Oost-Indië,
Zuidafr. Republiek, Oranje-Vrijstaat, Natal, Kaap-Kolonie. Enkele boekhandelaars
hebben onzen oproep beantwoord. Onder hen verdient de firma Dutoit aan de Paarl
(Kaap-Kolonie), die ons heele pakken deed toekomen, zeer bijzonderlijk onzen dank.
Een Rederijkersgenootschap, Harmonie te Paterson, Vereenigde Staten,
Noord-Amerika, zond ons zeer eigenaardige stukken, de Vereeniging betreffende.
Van den Heer Middelberg, bestuurder van de Nederlandsch Zuidafr.
Spoorwegmaatschappij, Pretoria, ontvingen we een prachtig album, uitgegeven bij
gelegenheid van de Delagoabaai spoorwegfeesten.
Toch is onze oproep lang niet algemeen beantwoord, zoodat we dien bij deze
gelegenheid herhalen. Vele ons bekende kranten ontbreken ons nog. We missen o.a.
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De Vrijheidsbanier, De Volksvriend, De Alton Democraat, De Hollander, De Wachter,
De Grondwet, Het Volksblad, enz. enz. uit de Vereenigde Staten; Suriname, De
West-Indiër, De Volksbode enz. uit Suriname; De Boerenvriend, De Nieuwe
Republikein, De Vierkleur, Land en Volk, De Vereeniging, De Volksbode, De
Potchefstroomer, Het Handelsadvertentieblad, Transvaal, De Grondwet, Ons Volk,
enz. enz. uit de Zuidafr. Republiek; Natal Afrikaner, enz. uit Natal; Ons Land, Onze
Courant, De Volksbode, De Graaf Reinetter, De Bedford Volksbode, de Maanbode,
De Oudtshoorn Courant, Het Oosten, Het Weekblad van Philipstown, De Nieuwsbode,
De Zuid-A frikaan, De A frikaner, enz. enz. uit de Kaap-Kolonie; De Atjehsche
Courant, De Deli Courant, De Sumatra Courant, Het Bataviaasch Nieuwsblad, De
Soerabaja Courant, De Javabode, enz. enz. uit Nederl. Indië, en wie weet hoevele
kranten ons onbekend bleven. We herhalen zeer dringend onzen oproep aan de vele
vrienden van onze moedertaal, die ons helpen kunnen en verzoeken nog eens, de
kranten, die het niet deden, dezen oproep te willen drukken. Met de Drummond-Castle
zijn pakken, voor ons bestemd, verloren gegaan. We verzoeken de personen, van
wie de verzendingen zich op de Drummond-Castle bezonden, de groote goedheid te
willen hebben ons een nieuwe verzending te doen, opdat onze Tentoonstelling toch
volledig moge worden. We danken bij voorbaat hartelijk.

Nederlandsch Congres.
Talrijk zijn de leden, die zich uit Noord en Zuid hebben aangemeld. Maar onder de
steden, die door hunne talrijke deputatie zullen schitteren, zal Gent voorzeker de
kroon spannen. Men herinnert zich hoe talrijk de Gentenaars waren op het Congres
te Arnhem, Noord-Nederland. Reeds nu hebben zich meer dan 70 Gentenaars laten
inschrijven, die den 24 Augustus a. naar Antwerpen zullen gaan.
Schitterende feestelijkheden wachten de deelnemers in de Scheldestad. Zoo zullen
ze vergast worden op een opvoering van Wagner's Tannhäuser door de Nederl. Opera,
de opvoering van Goedroen van Aalbrecht Rodenbach; op een groot muzikaal feest,
waarop in 't eerste deel uitsluitend stukken zullen gespeeld of gezongen worden van
afgestorven meesters, waaronder Karel Lodewijk Hanssens. Hendrik Waelput, Willem
De Mol en W.C. Nicolaï. Het tweede deel zal bestaan uit werken van Peter Benoit,
Jan Blockx, Frank Van der Stucken, Tinel, Karel Mestdagh en Wambach.

België en de Transvaal.
Onder dezen titel neemt de Volksstem (Pretoria) het volgende artikeltje over uit het
Handelsblad:
‘We vonden in een der Transvaalsche bladen een bewijs van de hoffelijkheid
waarmede Koning Leopold van België den President der Z.A.R. behandelt, dat onzen
Vlaamschen Broeders zeker zal aangenaam zijn.
President Kruger ontving van Z.M. den Koning van België de officieele
mededeeling van het huwelijk van zijn nicht Marie-Antoinette met Prins Philips van
Orleans.
Z.M. verzekert in dat schrijven den President van zijn voortdurende vriendschap
en van zijn groote sympathie voor de Z.A. Republiek.
De brief is onderteekend:
“From your very sincere and faithful friend Leopold”
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Koning Leopold geeft door dezen hoffelijken brief een voorbeeld van goede
manieren aan den heer Joseph Chamberlain, minister van kolonien van Engeland,
en aan het Engelsche hof.
Een minister, zelfs een koning, kan zonder tusschenkomst van een gouverneur of
gezant, zich hoffelijk rechtstreeks wenden tot den President van een onafhankelijke
Republiek.
In Vlaanderen zal deze koninklijke daad zeker gewaardeerd worden.’
Wat zullen we daarvan zeggen? Voorzeker zal het de Vlamingen veel genoegen
doen, dat hechte vriendschapsbanden bestaan tusschen hun Koning en den President
van de Zuidafrikaansche Republiek. Toch zullen ze vinden, dat die koninklijke daad
nog hoffelijker zou geweest zijn, had Z.M. aan President Kruger geschreven in de
officieele taal van de Zuidafr. Rep., die tevens de taal is van de grootere helft van
zijn eigen onderdanen, taal welke Z.M. toch kent, al spreekt hij ze niet te best.
Onder dezelfde rubriek neemt de Volksstem, (27/5/96), nog den volgenden brief over,
door ons secretariaat ontvangen:
Pretoria, 21 Mei 1896.
Den heer Sekretaris van het Algemeen Nederlands(1) Verbond te Gent.
WEL EDELE HEER!
Het is mij hoogst aangenaam U hierbij de goede ontvangst te erkennen van een bedrag
van £ 2, 11 sh. ten bate van het fonds voor het

(1) De Volksstem wordt gedrukt in vereenvoudigde spelling en vereenvoudige verbuiging.
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monument voor de gesneuvelde burgers in Januari 1896.
Het comité betuigt zijn hartelike(1) dank voor het blijk van grote(1) sympatie dat
door de Vlamingen op hun Landdag te Brussel betoond is.
Wij kunnen U de verzekering geven, dat de eeuwenoude banden die de Transvalers
verbinden met de bewoners van de Scheldelanden door zulke blijken hechter geknoopt
worden en dat, waar eenmaal onze hulp U zal kunnen dienstig zijn, de Z.A. Republiek
zich haar taalbroeders zal gedenken
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Uw dw. dn.
D. BALFOORT,
Sekretaris Monument-fonds.

De Heer Van Boeschoten te Brussel.
De H. Van Boeschoten, 2de Staatssecretaris van de Z.afr. R. (Transvaal) kwam te
Brussel aan den 30 Juni.
Hij werd door een deputatie aan 't station afgehaald en stapte af bij den Hr. Van
Deth, consul-generaal van de Transvaal.
Woensdag namiddag, 1 Juli, werd hij plechtig ontvangen op het stadhuis door
Burgemeester Buls, die hem in het Nederlandsch verwelkomde.
De Burgemeester zei o.a.:
‘U is hier welkom bij een volk, dat uw land en volk hoogschat en waardeert. Wij
begroeten in de Transvalers onze broeders; wees overtuigd, dat ik het mij tot een
groot genoegen reken Ued. ons aloud, prachtig stadhuis te mogen laten bewonderen.’
Gedurende meer dan een uur geleidde M. Buls onzen Transvaalschen gast in de
menigvuldige zalen, hem in 't Nederlandsch uitleggingen gevende over al het schoone,
dat het Brusselsch stadhuis bevat.
De Hr. Van Boeschoten dankte hartelijk den burgemeester van onze hoofdstad,
alsook den Heer Steens, schepen.
De Heer Van Boeschoten was, bij dit bezoek, vergezeld door de HH. Van Deth,
Hoste, Dubruck, Denis.
PRETORIA. Onze landgenoot, Maurits Josson, legde zijn aanvullingsexamen af, dat
hem toelaat voor Transvaalsche rechtbanken te pleiten
LISSABON. Uit deze stad ontvangen we een kaart van ons medelid, Dr Ch. Ivens,
op weg naar Mossámedes, Port. Angóla, waar hij zich vestigen zal. Hij deelt mee,
dat onlangs een Boer uit Humpáta, die de Transvaal bezocht, aan 't Transv. Consulaat
kwam. Hij was uit de Transvaal over Lissabon terngkeerende naar Humpáta. Een
korte reis!

Congo.

(1) De Volksstem wordt gedrukt in vereenvoudigde spelling en vereenvoudige verbuiging.
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Bibliotheek van Matadi. Voor deze bibliotheek, ingericht door den eerw. Heer Oct.
D'Hooge, missionaris in Congoland, worden boeken verlangd van uiteenloopenden
aard: verhalende of wetenschappelijke werken zullen in dank ontvangen worden.

Zuidafrikaansche Republiek.
Bibliotheken. Het plan bestaat om in steden en dorpen van de Zuidafrikaansche
Republiek, Nederlandsche bibliotheken op te richten tot bevordering van de kennis
van onze taal. De Heer C. Temmerman, broeder van den bestuurder van 's
Rijks-Normaalschool te Lier (België), gevestigd als brouwer te Johannesburg, doet
een oproep aan zijn Vlaamsche landgenooten, opdat ze hem hun doorgelezen
Nederlandsche werken, die ze niet meer gebruiken, zouden zenden ten voordeele
van die bibliotheken.
***
Zoowel voor de bibliotheek van Matadi als voor die in de Zuidafrikaansche
Republiek kan men Nederlandsche werken zenden naar het Secretariaat van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, dat zich met de verzending zal belasten.

Noord-Amerika.
Vereenigde Staten.
CHICAGO. De Nederlandsche immigratie is weer ten volle aan den gang, naar de
Nederlander mededeelt. Jammer, dat velen van deze emigranten niet naar Zuid-Afrika
kunnen gaan, waar ze ten minste hun eigen stam zouden versterken. Onder de
emigranten, verloor de familie Beukema onderweg de oudste dochter.
SAN FRANCISCO. In deze stad kwam onlangs een Nederlandsche Vereeniging tot
stand: ‘Hollandia’; secretaris Mr. J.W. Blaauw. De Vereeniging vergadert elken
Vrijdag avond te 8 uren in ‘Golden Rule Hall’, 948 Mission Street. Te eenigen tijd
als Nederlanders van Chicago of elders naar San Francisco gaan, zal het de leden
aangenaam zijn hen in de vereeniging te ontmoeten.
PATERSON. N.J. Hier werd in 1893 een Friesche Vereeniging opgericht om Friesche
en Nederlandsche zeden in eere te houden: ‘Uetspanning Trochs Ynspanning’. De
ziel er van is de wakkere voorzitter: D. Hoitsma.
‘Kwam het bloed der landgenooten van Snoek, Majofski, Victor Driessens, Kleine
Gartman en Peltman in 1893 in werking?’ vraagt de Gids van Paterson. ‘Nauwelijks
was de Friesche Vereeniging opgericht, of uit den boezem van de Nederlandsche
jongelui te Paterson verscheen een “Nederlandsche Rederijkerskamer Harmonie” op
30 October 1893.’
Den 26 Dec. 1893 werd op haar eerste vertooning ‘Gevangenwegen’ van Aug.
Snieders voorgedragen door Rink de Jong, secretaris van de Vereeniging; den 26
Maart '94 gaf ze voor een stampvolle zaal: Een Lied van Moeder; den 30 Sept.
Othello; den 28 Nov. '94 gaf ze haar jaarfeest met Jocrisse de Vondeling.
Het archief van deze Vereeniging bevat niet alleen autografen van H.M. de
Koningin Regentes, maar handschriften van de beste hedendaagsche schrijvers, met
wie zij in briefwisseling staat. Het is een verblijdend verschijnsel, dat ‘Harmonie’
steun vindt niet alleen bij 't Nederlandsche publiek in de Vereenigde Staten, maar
dat mannen als H.J. Schimmel, Johan Gram, H.Th. Boelen, A.C. Wertheim en a. in
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Noord-Nederland hunne krachten verleenen aan deze ‘Camer van Rhetorijcke’ door
het geregeld toezenden van hunne kostbare werken en geschriften.
‘Het is een heerlijk verschijnsel, dat de leden der Harmonie te Paterson zich elke
week oefenen in de dramatische kunst. De zonen uit Vlaanderen en Holland werken
als leden ook in dit opzicht eendrachtig samen’, schrijft de Heer C.J.B. Van der Duys,
uit New-York, aan een verslag van wien wij deze inlichtingen ontleenen.
FRIESLAND. In Minnesota, rondom het nieuwe station Friesland van den St-Paul
en Duluth spoorweg is een nieuwe Nederlandsche volkplanting gesticht. Men weet
dat Amerikaansche steden geen langen tijd behoeven om te groeien. Behalve het
stationsgebouw, is ook een postkantoor verrezen; twee kerken voor de Hollandsche
gemeenten zijn in aanbouw. Binnen kort zou hier de Hollandsche Courant uitgegeven
worden, half in 't Nederlandsch, half in 't Engelsch. Vele Hollanders hebben hier
grond gekocht en hebben er zich gevestigd.
TEXAS. In Texas werd een landstreek, groot 51,000 acres, aangekocht met het doel
daar een Nederlandsche volkplanting te vestigen. F.H. Cooper en J. Broekema van
de firma Siegel, Cooper & Co te Chicago en A. Schippers, allen geboren Hollanders,
begunstigen het plan. Reeds zijn verschillende huizen op het land door Hollanders
bewoond. Er is een kerk en een school gebouwd.

Een Standbeeld voor Ledeganck.
Het Belgisch Staatsbestuur liet aan het comité, dat geld voor het standbeeld inzamelde,
weten, dat het nog een extra-subside van 10,000 fr. toestaat om de ontoereikende
som aan te vullen. Zooals men weet, wordt het standbeeld opgericht te Eekloo
(Oost-Vlaanderen), de geboortestad van den dichter. De beeldhouwer Julius Lagae,
van wie het ontwerp voor het standbeeld bekroond werd, slaat de hand aan 't werk.
De inhuldigingscantate wordt door Peter Benoit getoondicht op woorden van Jan
Bouchery.
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Een Standbeeld voor Paul Kruger.
Verleden jaar schonk de Heer S. Marks namens zijn firma 10,000 l. voor een op te
richten standbeeld of monument ter eere van President Kruger. Ingevolge ontvangen
opdracht heeft de gunstig bekende kunstenaar A. van Wouw zich aan de arbeid gezet
en kort geleden voltooide hij een model voor het monument, dat reeds dadelijk de
aandacht van vele kunstkenners heeft getrokken wegens de schoone beloften die het
aanbood voor de eventueele verwezenlijking van het ontwerp.
Het standbeeld is geheel monumentaal opgevat, zoowel door zijn groote omvang
als door de behandeling der onderdeelen; de hoogte is gerekend op 40 voeten, en de
basis is daarmee in verhouding wat breedte betreft.
Een zuil van graniet of marmer, rustende op een stevig basement, en toegankelijk
door een reeks van steenen trappen, wordt bekroond door de bronzen, meer dan
levensgroote figuur ten voeten uit van President Kruger; hij staat in een manel-jas,
en met de gewoonlijke hoge zijden hoed op het hoofd; de presidentiale sjerp hangt
langs de linkerheup af; de geopende rechterhand wijst benedenwaarts.
De figuur munt uit door natuurlijkheid, en heeft niets gedwongens of aanstellerigs,
zooals vaak het geval is met standbeelden.
De zuil wordt aan de vier hoeken versierd door vier bronzen figuren, voorstellende
vier Boeren die in krijgshaftige houding het monument schijnen te bewaken.
Ofschoon waarschijnlijk dit kunstwerk voor verandering vatbaar is, zijn de
grondtrekken reeds genoeg aangegeven om zich een denkbeeld van het geheel te
vormen. De Heer Van Wouw zal gaarne eventueele belangstellenden in zijn atelier
ontvangen om hun het model te toonen.
(Volksstem, Pretoria.)

Nationaal Vlaamsch Verbond.
Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen en Leden van den Gemeenteraad te GENT.
Brussel, 14 Juni 1896.
Hooggeachte Heeren,
Wij hebben de eer UEd. de ontvangst te melden van den brief van 16 Mei ll. 1ste Bur.
Ind. 13 No 2, waarbij de Heeren Burgemeester en Schepenen ons ‘een afdruksel van
het verslag der zitting van den gemeenteraad gezonden hebben, waarin de quaestie
van het gebruik der Nederlandsche taal in den Raad en in het bestuur uwer stad
besproken en beslist is geworden.’
Met genoegen hebben wij vastgesteld dat gij, door de artikelen 30 en 31 uwer
nieuwe ‘verordening van inwendige orde en dienst van den gemeenteraad’ de
Nederlandsche taal tot de officieele taal van den Gentschen Gemeenteraad uitgeroepen
hebt.
Wij moeten UEd. echter doen opmerken, Hooggeachte Heeren, dat het vraagstuk
van het taalgebruik ‘in het bestuur uwer stad’, dat het voorwerp uitmaakte der vragen
onder litt. 3o en 4o in ons schrijven van 6 Januari ll. vermeld, door de hoogergemelde
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‘verordening’ onbeslist gelaten werd zooals het onbesproken bleef in de zittingen
van 29 Januari en 24 Februari ll. door UEd. gewijd aan het behandelen en vaststellen
derzelve.
Bijgevolg nemen wij nogmaals de vrijheid UEd. te verzoeken wel te willen
besluiten:
‘A/ dat alle bestuurlijke boeken in het Nederlandsch gehouden worden;
B/ dat de bestuurlijke briefwisseling in het Nederlandsch gevoerd worde, niet
alléén met de ingezetenen, maar ook met alle besturen in het Vlaamsche land
gevestigd, alsmede met de middenbesturen te Brussel.’
Wat het eerste punt betreft, niet alleen betaamt het dat de boeken van den
burgerlijken stand, van de bevolking, van de militie, voor de boekhouding enz. in de
taal der bevolking en van den gemeenteraad zelven gehouden worden; maar zulks
behoort ook het geval te wezen met de registers der beraadslagingen van het
schepenencollege. Wat dit laatste aangaat, dringend verzoeken wij UEd. wel te willen
op hetzelve den redematigen regel toepassen welken gij bij art. 30 uwer ‘verordening’
voor den Gemeenteraad vastgesteld hebt, en te besluiten: Het schepencollege bedient
zich van de Nederlandsche taal voor al de stukken welke slechts in ééne taal zijn
opgesteld, zooals processen-verbaal der zittingen van het College.
Zulks ware slechts redematig en logisch, en zou slechts kunnen den regelmatigen
gang van het bestuur bevorderen en vergemakkelijken, daar de beraadslagingen van
het College grootendeels de voorbereiding der te nemen of de uitvoering der reeds
genomen besluiten van den Raad beoogen. Het is dus alleszins wenschelijk dat er,
door eenheid van taal, een nauw verband besta tusschen de handelingen van den
Raad en die van het College, hetwelk, overigens, maar een uitvloeisel van genen is
en de uitvoerder zijner besluiten krachtens art. 90 § 2o der Gemeentewet van 30 Maart
1836. Moest het College echter, tegen de uitvoering van het bedoeld besluit een
bezwaar van bevoegdheid inroepen, en het slechts voor eenen wensch houden, dan
koesteren wij de hoop dat de leden van het College die, met uitzondering van den
Burgemeester, de gekozenen van den Raad zijn, niet zouden willen weigeren rekening
te houden met een zoo billijk desideratum van den Raad die hun het ambt dat zij
waarnemen, opgedragen heeft.
Het zij ons geoorloofd, Hooggeachte Heeren, UEd. desaangaande, alsmede
betrekkelijk de bestuurlijke briefwisseling, te wijzen op de regeling van het taalgebruik
te Antwerpen.
Aan een schrijven der Heeren Burgemeester en Schepenen dier stad, gedagteekend
van 10 Augustus 1895, ontleenen wij de volgende regelen: ‘Sedert jaren is de
Nederlandsche taal de ambtelijketaal van het Antwerpsch gemeente-bestuur.
De processen-verbaal der beraadslagingen van Gemeenteraad en College worden
uitsluitend in 't Nederlandsch gesteld.
De onderlinge briefwisseling der stadsdiensten geschiedt hoofdzakelijk in 't
Nederlandsch, evenals onze briefwisseling met de openbare ambtenaren en besturen
van het Vlaamsche land. Ook tot het middenbestuur wenden wij ons veelal in het
Nederlandsch’
Wij volharden in onze meening dat onze vragen op de twee besproken punten
slechts billijk zijn met het oog op eene stad waar, op eene bevolking van 148 729
zielen, tijdens de jongste volksoptelling, 143,109 Vlaamschsprekende inwoners
waren. Zij strooken, overigens, volkomen met de overleveringen van ons volk zoowel
als met den ondubbelzinnigen geest der hooger gemelde gemeentewet van 1836 die,
door hare artikelen 69, 70 en 71, heeft willen, vanwege de bevolking van iedere
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gemeente, een heilzaam toezicht over de handelingen harer lasthebbers verzekeren,
toezicht dat maar een ijdel woord is, om niet te zeggen eene loutere scherts, als de
bestuurders zich willekeurig van eene andere taal dan die hunner lastgevers bedienen
voor het beheeren der penningen dezer en het behandelen hunner gemeenschappelijke
zaken en belangen. Het versmaden der taal van de overgroote meerderheid uwer
medeburgers voor het inwendig bestuur uwer stad en voor de bestuurlijke
briefwisseling is, bovendien, den geest derzelfde wet miskennen ten opzichte der
raadsleden die hunne moedertaal alléén kennen of het Fransch minder dan deze
machtig zijn, iets waartoe zij een volstrekt en onbetwistbaar recht hebben.
In volkomen overeenstemming met den bewusten geest der gemeentewet hebt gij,
Hooggeachte Heeren, bij art. 39 uwer hoogergemelde ‘Verordening’, wijselijk
bepaald: ‘Te rekenen van den dag waarop de bijeenroeping zal gedaan zijn, zullen
de dossiers der zaken op de dagorde gebracht, in het Secretariaat ter inzage der
raadsleden berustend zijn.’ Welnu, het nuttig oogmerk dezer bepaling en de gansche
strekking der gemeentewet worden evenzeer miskend, indien de evenbedoelde
raadsleden, tengevolge van het willekeurig gebruik der Fransche taal voor het
inwendig bestuur en de briefwisseling, in het geheel niet of slechts gedeeltelijk en
op onvoldoende wijze kunnen inzage nemen van de stukken en briefwisselingen
welke te hunner beschikking gesteld worden voor het voorafgaande onderzoek der
zaken waarover zij in de raadzittingen uitspraak te doen hebben, en indien, bijgevolg,
die raadsheeren zich aldus in het behoorlijk vervullen hunner zending gedwarsboomd
of verhinderd bevinden. Ten slotte loopt het willekeurig gebruik der Fransche taal
voor
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het bestuur uwer Vlaamsche stad uit op eene noodlottige beperking van de vrije
keuze van het kiezerskorps, ten nadeele van den volksstand vooral, en moet dus een
aanslag tegen het algemeen stemrecht genoemd worden.
Om de dringende noodzakelijkheid te bewijzen van een besluit ter regeling van
het gebruik der Nederlandsche briefwisseling van het Bestuur uwer stad, zal het
volstaan uwe aandacht te vestigen op deze bijzonderheid, die den toestand ten volle
kenschetst: het Bestuur der Arteveldestad briefwisselt in het Fransch met het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen! Het zonderlingste is, echter, dat het
Nederlandsch de officiëele taal is van evengemeld provinciebestuur, naar luid van
het Besluit door den provincieraad van Oost-Vlaanderen den 23 Juli 1889 genomen,
besluit waarvan het artikel IV luid als volgt: ‘De bestuurlijke briefwisseling zal altijd
in het Nederlandsch geschieden. Er zal enkel uitzondering worden gemaakt voor de
gemeenten en personen die uitdrukkelijk zullen verklaren de Fransche taal te
ververkiezen.’
Wij hopen, voor de eer der stad Gent, dat eene verklaring in den aard der
evengemelde nooit aan het provinciebestuur gezonden is geworden; wat er ook van
zij, aan den aangeklaagden toestand dient onmiddellijk een einde gemaakt te worden.
Als een ander kenmerk van de minachting waarin de Nederlandsche taal door het
Bestuur der Stad Gent tot hiertoe gehouden werd, zij hier nog terloops aangestipt,
dat de opschriften op de brieven en briefomslagen gesteld zijn in het Fransch alléén:
Ville de Gand, enz., ofwel in de twee talen, doch het Nederlandsch achterof onderaan,
op den rang eener eenvoudige vertaling.
De regel welken wij UEd., Hooggeachte Heeren, verzoeken voor te schrijven voor
de bestuurlijke briefwisseling, is onontbeerlijk in het welbegrepen belang van het
Vlaamsche volk. Elke afwijking van den bedoelden regel benadeeligt datzelfde volk,
stoffelijk en zedelijk. Immers, billijkheidshalve moet, in een tweetalig land als België,
het Staatsbestuur tweetalig zijn, en het gebruik der Fransche taal door de bestuurders
eener Vlaamsche stad in hunne ambtelijke betrekkingen met het middenbestuur heeft
voor noodlottig gevolg de gemak- en modezucht of de franschdolheid van eenige
hooggeplaatste ambtenaars te begunstigen en aan te moedigen, en, bijgevolg, de
verfransching in de hand te werken en de overheersching der Fransche taal te
bestendigen en te verzekeren ten nadeele van het Vlaamsche volk.
Het behoeft welzeker geen verder betoog dat het aan wenden der Nederlandsche
taal voor de briefwisseling met de middenbesturen het eenig doeltreffend middel is
om die taal tot haar volle recht in het Staatsbestuur te doen komen, om Vlamingen
en Walen op gelijken voet te doen stellen voor het bekomen van Staatsambten en
om de Regeering ten laatste te dwingen tot het toebrengen van de noodige wijzigingen
aan het wetenschappelijk onderwijs in de Rijkshoogescholen ten einde de behoorlijke
en volledige uitvoering der taalwet van 22 Mei 1878 te verzekeren.
Behalve de hulde welke aldus zou gebracht worden aan den democratischen aard
onzer instellingen en het gewenscht verdwijnen van onrechtvaardigheden waarover
met gegronde reden en sedert zeer lang geklaagd wordt, zou het uitsluitend gebruik
der Nederlandsche taal in de betrekkingen uwer stad met het Staatsbestuur voor
bijzonder heilvol en verheugend gevolg hebben, eene Vlaamsche kroon te doen zetten
op een openbaar onderwijs dat, in uwe stad, voor den lageren graad gansch, en voor
den middelbaren graad reeds gedeeltelijk op Vlaamsche leest geschoeid is en aldus
aan al de leerlingen uwer onderwijsgestichten, tot welken stand ook behoorende, met
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aanleg bedeeld en met ijver en studeerlust bezield, de gegronde hoop te laten koesteren
voortaan onbelemmerd het toppunt der geleerdheid en wetenschap te kunnen bereiken
en, bijgevolg, naar de hoogste ambten in 's lands bestuur hunne blikken te mogen
richten.
Hopende, Hooggeachte Heeren, dat gij bovenstaande beschouwingen in ernstige
overweging zult gelieven te nemen en dat wij weldra zullen mogen vernemen dat
onze dubbele vraag door UEd. ingewilligd werd, bieden wij UEd., met onzen
voorafgaanden dank, de betuiging onzer eerbiedvolle gevoelens aan.
NAMENS HET BESTUUR:
De Schrijver,
(g.) F. REINHARD.
De Voorzitter,
(g.) E. CUYLITS.

Ons Tijdschrift.
Een zeer lieve verschijning, die van Ons Tijdschrift, uitgegeven door de firma
JACQUES DUSSEAU & Co aan de Kaap. Het tijdschrift staat onder redactie van Dr A.
Moorrees, Dr Edm. De Beer, Mr. M.J. Stucki, Prof. P.J.G. De Vos, Dr W.J. Viljoen.
De laatste is de jeugdige, geestdriftige Viljoen, dien we leerden kennen op het
Nederlandsch Congres te Gent. De inkleeding van Ons Tijdschrift is uitnemend frisch.
Bovenaan, in 't rood, de titel, waardoorheen en waaronder de Kaapsche en de
Transvaalsche vlaggen wapperen. Daaronder een lichtbeeld van de Mexican in het
Alfred-dok; links klimt een wingerdrank omhoog, rijkelijk beladen met die sappige
druiven, die den Kaapschen wijn leveren. De inhoud staat gedrukt op een grond, die
een heuvelachtig landschap voorstelt. Die inhoud nu, behelst: Onze Jan. De eerste
bladzijde uit onze geschiedenis. Kaapstad en omstreken. Uit de portefeuille. De tijst
der gesneuvelden. Maria Stuart. Wereldkroniek. Mijn land, mijn volk, mijn taal. De
keus van den dokter. Allerlei. Hun Jan ginder verre is Jan Hofmeyr, de kloeke
verdediger van de rechten van de Nederlandsche Taal in de Kolonie. Twee portretten
versieren zijne levensbeschrijving; op het tweede, 40-jarigen leeftijd, heeft hij - door
zijn bril kijkende - iets weg van onzen Julius Sabbe, behalve.... dat deze nog een
beetje meer haar op z'n schedel heeft. De Eerste bladzijde uit onze Geschiedenis
verhaalt de ontdekking van de Kaap en de landing aan wal van Tafelbaai van de
bemanning van de Haarlem, door een storm op Blauwbergstrand gedreven, welk
voorval aanleiding moest geven geven tot het stichten van een Nederl. volkplanting
aan den voet van den Tafelberg. Een artikel Kaapstad en omstreken is opgeluisterd
door zeer fraaie gezichten in kleurendruk: De Tafelbaai in de Wolk, Het
Parlementsgebouw, Adderleystraat, de Laan, enz. In Uit de Portefeuille zegt W.
Viljoen een hartig woordje aan de Kaapsche jonge dames, die ginder - kennen we 't
ook niet! - ijverige propagandamaaksters zijn voor de vreemde taal. In Moderne
Welsprekendheid steekt hij den draak met het zonderling mengelmoes van Engelsch
en Kaapsch-Hollandsch, dat door studenten en jeugdige misses wordt gesproken.
Kort, de inhoud van deze eerste aflevering van Ons Tijdschrift is interessant. De
illustraties zijn zeer lief. De uitgevers halen alle eer van hun werk. We wenschen,
dat hun uitgave al spoedig de gunst van een uitgebreid Zuidafrikaansch lezerspubliek
moge genieten.
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Boekbeoordeeling.
Studenten-liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F.R. COERS
FRZN. - Uitgever J.A.H. Wagenaar, voorheen F.J. Deierkauf, Utrecht,
1896.
Reeds lang gevoelde men de behoefte aan een algemeen Nederlandsch
Studenten-liederboek. Verscheidene pogingen werden herhaalde malen aangewend,
zoowel bij de Noord- als bij de Zuidnederlandsche studeerende jeugd om de liederen,
die op hare bijeenkomsten gezongen werden, te verzamelen en uit te geven, maar tot
nog toe had niemand den noodigen ondernemingsgeest om dit plan op eene voldoende
wijze ten uitvoer te brengen. De liederverzamelingen van de ‘Westvlaamsche
Studentengilden’, het liederboekje van den ‘Vlaamschen Kring’ te Antwerpen en
een paar andere, die vroeger verschenen, zijn alle onvolledig, niet alleen omdat alle
studentenliederen er niet in voorkomen, maar vooral omdat de muziek bij al die
gezangen ontbreekt.
Het werk dat F.R. Coers thans op touw gezet en reeds voor een goed deel voltooid
heeft, mogen wij dus hoogst nuttig heeten. Nu zullen de Nederlandsche studenten
ook hun Commerzboek hebben evenals hunne Duitsche makkers!
F.R. Coers heeft zijne verzameling op uit-
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stekende manier aangelegd. Uit de twee afleveringen, die reeds verschenen, blijkt
dat ons Studentenliederboek even volledig als verzorgd zal zijn. Een eerste rubriek
bevat het Io Vivat en het Valete studia, naast de voornaamste vaderlandsche liederen,
uit Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Daarop volgt een lange reeks corps- en
kringliederen, waaronder er zeer mooie voorkomen. Al de Hollandsche, evenals de
meeste der Belgische Vlaamschgezinde Studentenvereenigingen worden in het boek
van F.R. Coers door een of meer liederen vertegenwoordigd. De laatste afdeeling
van het werk zal eene bonte reeks vroolijke gezelschapsliederen bevatten.
Bij ieder lied heeft de verzamelaar de zangwijze en een volle, gemakkelijke
klavierbegeleiding gevoegd.
Bij de laatste aflevering zal een voorwoord gevoegd worden, door Prof. P. Fredericq
uit Gent, aan den verzamelaar beloofd. De bekende Hollandsche kunstenaar Jan
Toorop heeft zich belast met het teekenen van titelblad, dat insgelijks met de laatste
aflevering aan de inschrijvers zal gezonden worden.
In stoffelijk opzicht is het liederboek onberispelijk. In elk geval krijgen de
inteekenaars goede waar voor hun geld. Het gansche werk, dat door de 100 blz. zal
bevatten, kost enkel 2,90 gl., na het verschijnen van de vierde en laatste aflevering
zal de prijs verhoogd worden tot 3.50 gl.
Wij sporen onze lezers ten zeerste aan het werk van Fr. Coers te bestellen. Vooral
in geen enkele Nederlandsche Studentenbibliotheek zou dit boek mogen ontbreken.
Bij het ter pers gaan ontvangen wij de derde en de vierde aflevering.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaarnsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
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Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlauden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TERIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen. 4 00
Twee deelen. 2e uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTKKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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[Augustus 1896]
Een Groet uit Amerika.
Naar aanleiding van de Tentoonstelling van Nederl. dagbladen enz. die door 't Zal
wel gaan zal gehouden worden, schreef een bevriende hand in den Vrijen Hollander
(Orange City, Iowa, Ver. Staten) een artikel, dat het streven van de Vlamingen ten
zeerste waardeert.
Wij ontleenen er het volgende aan:
‘Iedereen die onze schoone rijke moedertaal liefheeft, verblijdt zich over de
pogingen onzer Vlaamsche broeders om de aloude Dietsche taal in hun land in eere
te houden.
De taal toch is het die misschien meer dan iets anders een volk samenbindt, eene
nationaliteit voor ondergang bewaart.
Al de groote veroveraars van oude tijden hebben dit ingezien en een overwonnen
volk of volksstam die men wilde doen samensmelten met de veroveraars, werd
zachtjes aan van zijne taal beroofd. Zie Rusland dat heden de Duitsche taal in zijne
Oostzee-provinciën, het Poolsch in Polen tracht te doen verkwijnen en verdwijnen;
zie Frankrijk dat toen 't zijn ijzeren hiel op ons oud Vaderland gezet had, zijne taal
invoerde in scholen en gerechtshoven; en Spanje in 't begin van de nieuwe
geschiedenis verbood zijne Andalusische bevolking hare oude Moorsche taal te
gebruiken.
Zoo ras het nationaliteitsgevoel dat sluimerde, weer begint op te leven, is het eerste
middel daartoe de taal in eere te herstellen, zooals de Czechische bevolking in
Bohemen, de Vlamen in Belgie deden.
België, door twee verschillende volksstammen bewoond, voor eeuwen onder een
ver afwonenden vorst, die zich te weinig om 's volks welzijn bekreunde, en twistappel
of worstelperk van verschillende natiën in de twee voorafgaande eeuwen, had bij 't
begin dezer eeuw de Vlaamsche Dietsche taal bijna ten gronde zien gaan. Vooral
ook politieke oorzaken in 't begin dezer eeuw hadden dit in de hand gewerkt. Doch
in de tweede helft onzer eeuw is er eene kentering gekomen en misschien nergens
is er meer geestdrift voor de aloude taal, waarin Maerlant schreef, Ruusbroek preekte,
hertog Jan van Brabant zong, dan in 't schoone, roemrijke, edele Vlaanderen. Mannen
als Hendrik Conscience, Prof. Heremans, Van Rijswijk en Jan Van Beers hebben de
oude taal doen herleven. Eere vooral aan Conscience, Vlaanderen's meestgeliefden
schrijver, bij wiens dood Julius de Geyter zong:
Gestorven, gestorven die dooden weer leven,
Die Vlaandren weer moed en weer kracht heeft gegeven;
Gesloten de mond, de geest nu gebluscht,
Die 't land als hezaaide met sprankels en vonken,
Den roem onzer vaadren ons weer heeft geschonken,
En de hei tot een tuin schiep vol frischheid en lust.
Halletoren, Halletoren,
Laat nu Vlaandrens weeklacht hooren;
Hijsch halftop de leeuwenvlag.
Kempenland, zijn uitverkoren,
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Zij geen dorpjen zoo verloren,
Of het klokje dezen dag
Kleppe Vlaandren, Vlaandren ach!
Nu dat oog is gesloten, dat harte gebroken,
Nu vrienden, nu wij op den dood hem gewroken,
O, dragen wij hem als een koning naar 't graf!
Hij ruste in de hei, op een duin, op een outer.
Of hoog bij zijn helden, ten Groeniger kouter,
Gestrekt als een heerscher met mantel en staf!
Halletoren, Halletoren,
Laat nu Vlaandrens weeklacht hooren.
Hijsch halftop de Leeuwenvlag,
Kempenland zijn uitverkoren,
Zij geen dorpje zoo verloren
Of het klokje dezen dag
Kleppe Vlaandren, Vlaandren ach!

Het jonge geslacht, de studeerende jongelingschap draagt er weer roem op de taal te
spreken die Artevelde sprak, die de burgers van Brugge, door wier Liebaart de
Fransche Oriflamme, bij de Groeninger beek moest wijken, hunne moederdertaal
noemden. Van over den Oceaan geworde een woord van waardeering, van over den
Oceaan in den geest een handdruk aan de Vlaamsche broeders die de Dietsche taal
in eere houden. En tevens onze diepgevoelde afkeuring over die laffe en lamlendige
Hollanders hier in Iowa en Michigan, die zich hunne taal en afkomst schamen; die
lang eer ze 't Engelsch geleerd hebben, probeeren om 't Nederlandsch te vergeten,
voor Hollandsche afkomst zich schamen en trachten zich als Yankee voor te doen,
om helaas ten spot van weldenkende Amerikanen te strekken, door ingebeelde
dwaasheid.
Ongeveer 200 jaren hebben de Hollanders in New York hunne taal gehandhaafd
en met hunne taal hun nationaliteitsgevoel eer ze gansch bezweken voor de
overstelpende Engelsche meerderheid. Tweehonderd jaren waarin ze geheel van 't
oude Vaderland afgescheiden waren en geen nieuw bloed ter versterking kregen.
Meer dan 200 jaren hebben de Hollanders aan de Kaap (Afrika) hunne oude
Hollandsche taal, hunne oud-Hollandsche deugden, oud-Hollandsche zeden en
traditiën behouden. Bijna 100 jaren hebben ze met de taaie vasthoudendheid onzen
volksaard eigen, zich tegen de listen en lagen van Engeland verzet en thans erkent
de gansche wereld de waarde van den Nederlander in den roem door onze broeders
in Zuid Afrika verworven.
De Hollandsche taal, waar ook gesproken, is 't kenmerk dat ons allen als
nakomelingen van een grooten, roemrijken volksstam saamverbindt. En waar we
zijn, 't zij in Amsterdam of Gent, in Pretoria of op Iowa's prairiën, wij zijn zonen van
den ouden Dietschen stam, we zijn trotsch op eenzelfde heldenvoorgeslacht, we
voelen de broederlijke betrekking op allen. De taal die ons allen saamverbindt en zij
die de taal in eere houden of herstellen, 't zij in Gent of Bloemfontein, geworden de
beste wenschen van al de liefhebbers dier taal ook in Amerika.’
Waar Nederlanders in zoo ver van elkander verwijderde streken van de wereld
zoo diep het bewustzijn van hun staméénheid in zich dragen, zal de Nederlandsche
stam zich wel weten staande te houden.
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Oorlogs klaaglied.
Smartlijk trillen in mijn ziel
Hoog gespannen snaren,
Zingen zij zoo zacht een lied
Klaaglied voor wie waren;
Zie 'k verrijzen voor mijn geest
't Beeld van groote helden;
Zie ik ouden, jongen, gaan,
Hoor hun dood ik melden.
Ouders zie ik, stil en droef,
Nu alleen gezeten,
Waar zij, met het dierbaar kind,
Eens hun dagen sleten.
Juffers zie 'k in 't zwarte kleed
Naar de kerk getreden;
Reeds zie 'k prevelen heur mond
Teedre zielsgebeden.
Mannen zie 'k, de borst gesierd,
Ach, zoo vroeg reeds grijzen,
Hoor ik klagen, thans nu toch
Vorst en volk hen prijzen.
Ginder zie 'k veel mannen, jong,
Met verminkte leden,
Als vergelding voor wat zij
Zelf aan andren deden.
En een groote kinderschaar
Zie ik bloemen garen,
Die ze brengen naar een graf,
Bloemtuil voor wie waren.
ENSCHEDÉ.
SAJO.

Historische Amerikaansche Iepels met Nederlandsche zinnebeelden.
Hadden onze voorouders op hunne kopjes en schoteltjes, hunne drinkglazen en kannen
veelal zinnebeeldige spreuken en afbeeldingen, betrekking hebbende op hunne zeden
en gewoonten, ook de Amerikanen hebben deze gewoonte overgenomen, en vooral
blijkt dit uit hunne eigenaardige verzameling lepels.
Velen en velerlei zijn er betrekking hebbende op steden, op nederzettingen, op
beroemde personen, maar voor dit stuk wil ik mij alleen bepalen tot die, welke
betrekking hebben op Nederland en de Hollanders.
In de eerste plaats komt de ‘Knickerbocker Albany lepel’. De punt van den steel
bevat een oud-Nederlander, gekleed in zijn kuitenbroek, en korte jas, zijn goudenaar
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rookende terwijl het ander gedeelte van den steel wordt ingenomen door een visch;
in den lepel staat gegraveerd het eerste stadhuis van Nieuw-Amsterdam.
Hendrik Hudson, een Engelsch reiziger in dienst van de Oost-Indische Compagnie
van Nederland, was de eerste, die ons een beschrijving gaf van de New-Yorker baai
en Manhattan Island, van het tegenwoordige New-York. Hij deed die reis in 1609,
en vaarde de rivier op, die thans nog zijn naam draagt. Een drie jaar later werd door
de Nederlanders een fort gebouwd op dat eiland en Nieuw-Amsterdam was gesticht,
en in 1648 had het verscheidene duizenden inwoners. De stad werd in 1664 door de
Britsche troepen genomen, kwam in handen van den hertog van York, en kreeg den
naam van New-York. Negen jaar later hernamen het de Hollanders, doch bleven
maar één jaar in het bezit er van.
De ‘New-Amsterdam lepel’ heeft in den steel het wapen van den Staat New-York,
en en relief de figuur van een jong Hollander, met lange pijp, en gekleed in
oud-Nederlandsch costuum, terwijl in het midden van den steel de naam
‘New-Amsterdam’ prijkt.
Vooral komt in aanmerking de ‘James Mix Albany lepel’. Scho-negh-ta-da is de
Indiaansche naam voor Albany en beteekent ‘Over the Plains’.
In de lepel, dien James Mix heeft ontworpen, staat het wapen van den Staat,
bevattende een Indiaan aan de rechter, een Hollander aan de linkerzijde van het
wapen. In de eerste tijden heette Albany Beverwijk. Toen de Engelschen haar
vermeesterden gedurende de regeering van Karel II kreeg zij den naam van Albany;
een beleefdheid aan Jacobus II van Engeland, die Hertog was van York en Albany.
Het nieuwe stadhuis is op den lepel gegraveerd.
Brooklyn heeft zijn vertegenwoordiging in fraaie lepels. Op den steel is het woord
‘Breuckelen, 1667’ gegraveerd, omdat dit de oorspronkelijke naam is van de plaats.
Dan heeft men den ‘Albany New-York lepel’.
De Hollanders waren hier al in 1614. Waar de stad nu is, werd door hen het Fort
Oranje opgericht. Men noemde het Beverwijk en daarom is er een historische
Beverwijk-lepel.
Aan den top van den steel is eene voorstelling van het stadhuis van de stad. In den
lepel is gegraveerd een boom, terwijl een visch in een net, aan de achterzijde staat
afgebeeld.
Joseph Jefferson, de groote tooneelspeler, heeft voor zijn eer ook een lepel, hem
voorstellende in Rip v. Winkle. Een zeer goede afbeelding van hem in deze rol met
zijn hond staat aan den top van den steel, terwijl in den lepel is gegraveerd: ‘Here's
to your good health, and your family's, and may they all live long and prosper.’ Rip
v. Winkle is zooals algemeen bekend is een zuiver Nederlandsch type. Daarom is er
ook een ‘Rip van Winkle-lepel,’ en men heeft daar het boek van Washington Irving
niet vergeefs voor geraadpleegd. Men heeft Rip afgebeeld op den steel, oprijzende
uit een langen slaap in het gebergte.
Zijn gelaat kenmerkt verwondering, en zijn witte haren vallen over zijn gelaat,
terwijl zijn rechterhand een geweer omvat. Op den steel is gegraveerd ‘New-York’.
Diederik Knickerbocker was de pseudoniem van Washington Irving bij de uitgave
van zijn ‘History of New-York’, en heeft sinds die dagen aan alle oude Hollanders
van Nieuw-Amsterdam dien naam gegeven. Men heeft een grooten en een kleinen
‘Knickerbocker-lepel’. In den eenen wordt een oude Knickerbocker voorgesteld in
oud costuum, zittende in zijn stoel, lezende in zijn bibliotheek. In de zoogenaamde
koffielepel staat een beeldje van een Knickerbocker, met zijn naam, en in den lepel
het woord ‘New-York’.
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Peter Stuivesant was de laatste Nederlandsche gouverneur van New-York. Had
hij gediend in de West-Indiën, in Washington Irvings beroemd boek maakt hij een
karakter uit. Op den steel van zijn lepel, wordt hij in een beeldje voorgesteld, getrouw
naar het leven.
In 1638 trouwde Everardus Bogardus, Anneke Jans, de weduwe van Roelof Jans.
Deze dame had van haar eersten man eene boerderij, groot 26 acres, gelegen waar
nu het middenpunt is van de businesswijk van New-York City. Dit land was jaren
lang bekend onder den naam van ‘Dominée Boerderij’. In 1647 vertrok de predikant
Bogardus naar Holland. Het schip leed schipbreuk in het kanaal te Bristol, en
Bogardus bevond zich onder de passagiers die hun leven verloren.
Geen aandacht werd ooit meer verleend aan de Boerderij, en toen de Britsche
troepen in 1664 Nieuw Amsterdam namen, kregen zij dit ook, en noemden het ‘the
King's Farm’.
In 1705 heeft de Trinity Church het gekregen, en daardoor verkreeg zij de
grondslagen van haar bloei. De erfgenamen zoowel van Bogardus als van Anneke
Jans trachtten gedurig de gecommitteerden van Trinity Church te vervolgen, en
maakten aanspraak op deze bezitting.
Een koffielepeltje is ter herinnering aan dit feit in den handel; op den steel staat
het kopstukje van Anneke Jans, met haar oud Hollandsch stijf geplooid kornetje,
terwijl in sierlijke letters haar naam er onder is gegraveerd.
Voeg hier aan toe de lepels met voorstellingen en beeltenissen van Rembrandt,
Rubens, Van Dyck, bekend onder den naam van ‘Old masters Spoon’ en gij zult mij
moeten toestemmen dat Nederland ook in dit opzicht door de Amerikanen niet
vergeten is. In menig gezin worden deze lepels bij feestelijke gelegenheden gebruikt,
en onder dat gebruik blijft de herinnering bewaard van Neerlands roem en grootheid.
C.J.B.V.D. DUYS.
New-York, 12 Juni 1896.

Twee liedekens.
I. Morgen.
Goeden morgen!
Alle de vogeltjes zingen al - hoort!
Jubelend dragen ze 't overal voort:
Goeden morgen!

Neerlandia. Jaargang 1

3
In de weide
Flonkert de dauw in den jeugdigen staat;
Erica purpert in vrengdige praal
Op de heide.
In de boomen
Ruischt er het liedje zoo jong en zoo oud,
Fluistert van alwie er zongen in 't woud,
Van hun droomen!
Kom dan mede!
Dolend in velden en dreven naar lust
Vindt de vermoeide van 't leven de rust
En den vrede.

II. Avond.
Avond die glanst op de hei;
Avond die dauwt in de wei;
Droomende zwaatlen de boomen Avond in Mei!
Meidoren balsemt den wind,
Die om het lieflijke kind
Dartelt en lokken verspartelt,
Of hij haar mint!
't Avondrood bloost hare koon;
Hoort ze in der vogelen toon
Spelende 't minnelied kwelen? Avond volschoon!
's Hertogenbosch.
Dr W. ZUIDEMA.

Het Nederlandsch in de Zuidafrikaansche Republieken.
Een landgenoot schreef aan het Laatste Nieuws (Brussel) den volgenden brief, die
bewijst welke vorderingen onze taal in Zuid-Afrika maakt:
‘Een parlementair voorval, dat verdient aan uwe Vlaamsche lezers te worden bekend
gemaakt, is in den Volksraad van Oranje-Vrijstaat te Bloemfontein voorgevallen.
In den loop van de besprekingen over het budjet (artikel: kerkelijke toelagen) heeft
M. Grobler, een amendement voorgesteld, houdende eene bepaling om alle toelagen
te weigeren aan kerken waar de predikatiën niet in het Nederlandsch worden
gehouden. Het amendement werd verworpen; maar het feit een dergelijke
ontboezeming te zien in den schoot van een Zuidafrikaansch parlement is hoogst
teekenend, hetgeen toont dat men hier, evenals bij ons, den goeden strijd aangaat
voor de moedertaal.
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Het gebruik van het Nederlandsch wordt meer en meer algemeen in den Vrijstaat
en bovenal in Transvaal.
Hier spreekt men bijna uitsluitend de Nederlandsche taal in alle
staatsdienst-gebouwen, in de gerechtshoven, in het openbaar onderwijs, de
spoorweg-administratie, enz. Versta mij goed! het zuiver Nederlandsch.
Zelfs in de groote handelshuizen en de Engelsche banken, is het personeel zoodanig
gekozen dat het Vlaamsche publiek zijn zaken kan doen zonder tot een vreemde taal
zijn toevlucht te moeten nemen.
Deze gunstige toestand strekt zich natuurlijk niet tot Johannesburg uit, waar John
Bull als meester heerscht en zijn taal op den voorgrond plaatst op de hooghartige
wijze die men van hem gewoon is.
Deze taalquaestie is oorzaak dat de Belg, die naar Transvaal “emigreert”, zich hij
voorkeur te Pretoria vestigt. Hij bevindt zich daar in een middelpunt waar men zijne
taal spreekt en begrijpt, hetgeen zijn verblijf vergemakkelijkt.
Dit feit toont eens te meer, van welk groot nut voor ons Belgen de kennis van het
Nederlandsch is, en hoe wenschelijk het zou zijn aan de beoefening dezer taal een
breeder plaats te schenken in ons nationaal onderwijs.
***
De kleine Belgische kolonie te Pretoria wordt grooter, wel is waar langzaam, maar
toch zij vergroot. Men telt op dit oogenblik een dertigtal Belgen in de hoofdstad der
Z.A. Republiek. Een ongeveer even groot aantal woont in het overige deel des lands.
Onze landgenooten van Pretoria hebben zich tot eene vereeniging gevormd, ten
einde onder elkander de nationale banden nauwer toe te halen en aan de
nieuwgekomen Belgen, de eerste inlichtingen, dikwijls zoo nuttig, te verschaffen.
De maatschappij, hoewel slechts over zéér beperkte middelen beschikkende, heeft
fier de Belgische vlag hoog gehouden, en zij rekent veel nut te stichten.
Behalve onze(1) Consul, M.J. Dubrucq, telt de Belgische kolonie twee Gentsche
geneesheeren met hun familie, een advocaat en een Brusselsch bouwkundige. Een
tiental onzer landgenooten zijn bedienden aan den spoorweg, waar zij in het algemeen
zeer worden gewaardeerd. De andere Belgen hebben betrekkingen in den handel of
de administratie.
Allen bevalt het uitmuntend in hun aangenomen vaderland en zij zullen gaarne
bijdragen om in de Transvaal nieuwe wegen te openen voor de werkkracht van het
moederland.
Eindelijk is het hoog tijd dat de Belgische nijverheid en handel eene breedere
plaats gaan innemen op dit groote arbeidsveld, plaats die zich hier, sedert een tiental
jaren, de handelswereld ruimschoots aanbiedt.’
Omtrent de Vereeniging te Pretoria, waarvan in den brief gesproken wordt, kunnen
we mededeelen, dat hij tot stand kwam onder het eerevoorzitterschap v.d. Heer P.C.
Baerveldt, Consul van België te Pretoria, onder den naam van Belgische Bond van
Zuid-Afrika. De B.B. is toegetreden tot het A.N.V. en zal een jaarl. bijdrage betalen
van 125 fr.

Hollandsche Jongens.
Bij het feestmaal, den Utrechtschen studenten door eene Maastrichtsche societeit
aangeboden, toen dezen daar ter stede het luisterrijke ridderhofspel van hun jongste
lustrumfeest herhaalden, stelde de Burgemeester der stad een dronk in op het
(1) D.i. consul van den Congo-Vrijstaat te Pretoria.
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Utrechtsche corps......, notabene in het Fransch. Maar dat bekwam hem slecht. De
rector der studenten, Jhr. van Karnebeek, die den Burgervader beantwoordde,
verklaarde, dat hij als rector van een Nederlandsch studentencorps, aanzittende aan
een feestmaal, door eene Nederlandsche societeit in eene Nederlandsche stad
aangeboden, ook de Nederlandsche taal spreken zou. Bravo! Dat was een woordje
van pas. Eere aan Jhr. van Karnebeek, die aan den Fransch pratenden heer Pijls eens
duchtig heeft doen gevoelen, dat het niet te pas komt zich voor zijne moedertaal te
schamen.

Uit het Noorden.
Ik wenschte wel, dat alle beschaafde Hollanders ten minste éénmaal in hun leven
Vlaanderen bezochten en er eenigen tijd verblijf hielden, ware het alleen, opdat zij
hunne Zuidelijke broeders wat beter leerden kennen: Toen ik ongeveer vijf jaar
geleden de Scheldestad vaarwel zei en mijne geboorteplaats Amsterdam weerzag,
trof het mij dadelijk, hoe weinig men hier in het algemeen op de hoogte is van den
strijd, die sedert jaren reeds aan gene zijde van den Moerdijk ten gunste onzer
moedertaal gevoerd wordt. En sedert dien tijd deed het mij pijnlijk aan te ontwaren,
dat de Noordnederlanders zich om de Vlaamsche Beweging, die toch eigenlijk hunne
innigste belangstelling moest wekken, slechts zeer weinig bekommeren. Hoevelen
zijn er niet, die, wanneer men hun over die Beweging spreekt, onverschillig de
schouders ophalen?
Een scherp contrast vormt hiermede de onverdeelde sympathie, welke allerwegen
in ons land het streven vindt tot behoud onzer taal in Transvaal. Met milde hand
wordt gegeven om daar in het Zuiden van Afrika het Nederlandsch de plaats te doen
innemen, die het rechtmatig toekomt. Zeker is dit een zeer te waardeeren verschijnsel.
Het bewijst, dat ons volk zijne taal lief heeft en zich geene opofferingen ontziet om
haar, waar zij gesproken wordt, stand te doen houden, en te beschermen, wanneer
invloeden van buiten haar nadeel zouden kunnen berokkenen.
Maar vanwaar dan die in het oog loopende koelheid ten opzichte der Vlaamsche
belangen? Zeker behoeven de Vlamingen niet dien geldelijken steun, welke
noodzakelijk blijkt om in Transvaal den taalstrijd tot een goed einde te brengen: de
overgroote gehechtheid aan de taal hunner vaderen en de hardnekkigheid, waarmede
zij hare rechten bij elke gelegenheid ver-
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dedigen, staan reeds borg, dat zij den kamp nooit zullen opgeven en niet rusten zullen
vóór dat het Nederlandsch in België op den rang staat, waarop het als taal van de
groote meerderheid der bevolking recht heeft.
Wat onze Zuidelijke stamverwanten echter wel noodig hebben, dat is onze moreele
bijstand, en deze is op het oogenblik beslist onvoldoende. De afdeelingen van het
Willemsfonds, door de studenten opgericht te Leiden, Utrecht en Groningen, kunnen
toch moeielijk gelden als de uiting der sympathie van het geheele Hollandsche volk.
Naast de Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging, die de belangstelling van
Noord-Nederland voor de taalbeweging in de Zuidafrikaansche Republiek levendig
houdt, staat geen lichaam, dat hetzelfde beoogt met betrekking tot den strijd in België.
Doch wij hebben nu ons Algemeen Nederlandsch Verbond en, hoewel het
hoofddoel der Vereeniging is handhaving en verbreiding der Nederlandsche taal in
de uitgebreidste opvatting, zij kan door den aard harer werkzaamheden zeer zeker
aan die terughoudendheid een einde maken; zij juist, en niet het minst door middel
van haar orgaan ‘Neerlandia’, is bij uitstek in staat de Vlaamsche Beweging in
Holland meer algemeen bekend te doen worden. Zoo moge dus het Algemeen
Nederlandsch Verbond het woord: ‘Verbroedering van Noord en Zuid’ mettertijd
tot daad maken.
Het zij zoo!
Amsterdam.
J. DE VRIES.

Een gedenkteeken voor Snellaert.
Op 3 Juli 1872 overleed te Gent een man, die zich door zijne veelzijdige bemoeiingen
op het gebied der Vlaamsche Beweging allerverdienstelijkst maakte. Niet alleen was
Dr. F.A. Snellaert een der aanleiders dier Beweging, maar als inrichter van het eerste
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, dat te Gent in 1849 werd gehouden,
bracht hij ontzaglijk veel bij tot de verbroedering van Noord en Zuid, tot het doen
vergeten van oude veeten. Kort na zijn verscheiden werd te Gent een Comité gevormd
met het doel om op het kerkhof van Sint-Amandsberg bij Gent, waar hij naast zijn
medestrijder, Jan Frans Willems begraven ligt, een gedenkteeken op te richten. De
zaak bleef ongelukkig steken, totdat vóór een paar jaren te Gent een nieuw Comité
tot stand kwam. Omstreeks half September zal het hardsteenen gedenkteeken met
het borstbeeld van Snellaert, waarvan de bewerking aan den verdienstelijken
Gentschen beeldhouwer, G. Kasteleyn, werd opgedragen, worden onthuld.

Onze taal in de Nederlandsche kolonie Curaçao.
De Terneuzensche Courant schreef onlangs: ‘Mrs. Jellyby liet haar eigen huishouden
te Londen in 't honderd loopen, omdat zij al hare belangstelling wijdde aan
negerkindertjes in Afrika, zoo verhaalt Dickens.
Ietwat Jellyby-achting lijkt Nederland, dat een “Taalfonds” sticht voor Zuid-Afrika,
terwijl, blijkens eene correspondentie uit Curaçao in de “N.R. Ct.,” op de sedert
eeuwen aan ons behoorende eilanden Bonaire en Aruba slechts door enkele families
Hollandsch wordt gesproken, maar de inlanders die taal niet verstaan en op St.
Eustatius, St. Martin en Saba Hollandsch letterlijk eene vreemde taal is. Engelsch is
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daar de taal van school, kerk en gerechtszaal; een Hollander moet zich van een tolk
bedienen, waarvan de kosten op zijne rekening komen; zelfs de raden van justitie
zijn de Hollandsche taal niet machtig’.
Deze woorden moeten natuurlijk niet opgevat worden als een afkeuring of miskenning
van het edele streven van de Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging. Het
handhaven van onze taal in Zuid-Afrika is van overwegend belang voor onzen stam
en het is niet meer dan behoorlijk, dat het Nederlandsche volk daarvoor zijn beste
krachten inspanne. Maar omdat men het een doet moet men het ander niet nalaten.
Bovenstaande woorden zijn een bewijs, dat een Algemeen Nederlandsch Verbond,
dat zich voor de handhaving en de verbreiding van onze taal, niet zou bepalen tot
één streek, maar overal, waar zijn invloed reikt en voor zoover zijn krachten het
toelaten, zou werkzaam zijn om onze taal in 't leven te houden en het besef van onze
stameenheid te doen ontstaan of te versterken, wel degelijk zijn grootsche roeping
heeft. Aan het boven aangehaalde voegen we nog de onderstaande inlichtingen, door
den Heer Coers in de Utrechtsche Courant gegeven:
‘Hoe beschamend, dat zoo bitter weinig voor de handhaving der Hollandsche taal in
onze kolonie gedaan is.
Uit de Nederlandsche koloniale klas wordt f 10,000 voor onkosten van onderwijs
besteed, om de bevolking hoe langer hoe meer te verengelschen.
Is het niet stuitend voor ons nationaliteitsgevoel?
Uit de (Nederlandsche) koloniale kas worden twee leeraren van het Engelsche
Methodistengenootschap en een Anglikaansch geestelijke bezoldigd.
Door Nederlandsch geld wordt sedert jaren uitsluitend Engelsch gepreekt.
Is zoo iets niet meer dan bedroevend?
En de rechtspraak geschiedt er steeds in het Engelsch.
Een geboren Hollander, die in deze Nederlandsche kolonie voor een
Nederlandschen rechter verschijnt is verplicht extra onkosten te betalen, omdat hij
Nederlandsch spreekt en geen Engelsch verstaat.
't Is meer dat ergerlijk!
In een volgend nummer nemen we een bijdrage op van den Heer Hamelberg te
Curaçao, die onze lezers volkomen op de hoogte zal brengen van den toestand, waarin
onze taal in die kolonie verkeert.

Frankrijk en de Zuidafrikaansche Republiek.
Het feestmaal, ter gelegenheid van den 14 Juli, Franschen nationalen feestdag,
aangeboden door M. Aubert den Franschen Consulairen Agent te Johannesburg,
werd bijgewoond door President Kruger. Nadat de Heer Aubert den President, de
leden van den Uitvoerenden Raad, den Voorzitter van den Tweeden Volksraad voor
hun aauwezigheid had gedankt en gedronken had op hun gezondheid en op den bloei
van de Z.A.R. sprak President Kruger:
‘Ik wens u te bedanken voor uwe goede wensen, en u, Konsul van Frankrijk, voor
de woorden tot mij gesproken op deze buitengewone gelegenheid. Ik ben verblijd
dat de omstandigheden mij hebben toegelaten om aanwezig te zijn hedenavond ten
einde deel te nemen aan dit uw nationale feest. Het is voor mij een heugelik gezicht
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te aanschouwen dat het aantal Fransen in deze Republiek toeneemt en dat steeds
meer hunner inkomen. Want ik ben niet blind voor de voordelen welke gelegen zijn
in het inkomen van niewe inwoners, welke ook hun nationaliteit zij. Daaruit blijkt
de belangstelling welke het buitenland heeft in deze Republiek. Ja, wij hebben grote
sympathie voor Frankrijk omdat wij veel Frans bloed in onze aderen hebben vloeien.
Bovendien de Franse Regeringsvorm is, evenals de onze, een Republiek en is
gegrondvest op de Republikeinse beginselen, welke zozeer door ons op prijs gesteld
worden. Nogmaals dank voor uwe goede wensen, voor mij en mijn volk.’(1)
Terwijl katholieke Belgen, zooals wij elders toonden, vreemden invloed in de hand
werken, staan de Franschen openlijk aan de zijde van de Transvalers en winnen hun
sympathie en veroveren een prachtige plaats op de Transvaalsche markt, waar de
Belgische nijverheid zich zoo goed als onbetuigd laat.
Een aanzienlijk Fransch kapitaal steekt in Transvaalsche goudmijnen. De Fransche
kolonie wordt in de Transvaal met den dag talrijker. Te Pretoria verschijnt een
Fransche uitgaaf van de Volksstem. Te Parijs verschijnt de Revue Sudafricaine en
een Bulletin de la Compagnie française de mines d'or et d'exploration, dat zich
hoofdzakelijk met de Zuidafrikaansche goudmijnen bezig houdt. Bewijzen te over
van de groote belangstelling van het Fransche publiek in Zuidafrikaansche zaken
Den 15 Juli is nu weer door de Compagnie des chargeurs réunis te Havre een
stoombootdienst ingericht tusschen Havre, Bordeaux en Delagoabaai.
Een Belgische stoomvaartlijn van Antwerpen, die den Congo, Mossamedes,
Kaapstad, Port Elisabeth, Durban, Lourenço Marques zou aandoen, zou met den
toenemenden handel op Zuid-Afrika ongetwijfeld goede zaken doen en zou aan den
Belgischen handel ongetwijfeld toelaten zich krachtig te ontwikkelen.

(1) In vereenvoudigde spelling van de Volksstem.
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Maurits Josson geïnterviewd.
Uit een interview met Dr M. Josson, adv. te Pretoria, tijdelijk in ons land terug,
medegedeeld door een reporter van den Koophandel (Antwerpen) deelen we een en
ander mede.
Vooreerst een mededeeling van belang omtrent den aanslag van Jameson, welke
mededeeling indertijd niet genoegzaam de aandacht getrokken heeft in Zuid-Afrika
en die het bewijs levert, dat de aanslag lang te voren beraamd was en dat men te
Londen volkomen op de hoogte was:
‘Op de boot, waarop ik me bevond met mijn vriend den bouwmeester Gisseleire,
kregen we twist met een reporter van een groot Engelsch blad. Tengevolge van dien
twist, die weldra bijgelegd was, vernam ik den in Transvaal gepleegden aanslag. We
bevonden ons tusschen Madeira en Kaapstad en de briefwisseling was sedert de
eerste stad onmogelijk geworden; toch sprak ons de reporter van den aanslag en
verklaarde, dat hij door zijn blad gezonden was om het op de hoogte van den oorlog
te houden.’
Op reis naar Pretoria, werd door de Boeren in zijn rijsgoed een geweer ontdekt;
hij werd voor een spion gehouden en onmiddellijk in de gevangenis opgesloten, maar
daarna weer losgelaten op vertoon van een Nederlandsche aanbeveling van de balie
van Brussel en een certificaat afgeleverd door Burgemeester Jan Van Rijswijk.
Omtrent de loonen, die aan werklieden in Transvaal betaald worden, deelde hij
mede, dat een goed werkman, een timmerman, schrijnwerker, huisschilder enz.
omtrent 500 fr. in de maand verdient. Hij kende zelfs te Pretoria grofschilders, die
tot 800 fr. in de maand verdienen Een werkman betaalt niet meer dan 250 fr. in de
maand voor huisvesting en kost, zoodat hij nog een rond sommetje kan overleggen.

Algemeen Nederlandsch Verbond.
Antwerpen.
- Den 14 Juli ll. heeft de Antwerpsche Tak zijn bestuur gekozen, bestaande uit de
HH. Max Rooses, Ad. Pauwels, Pol De Mont, Frans Gittens, Gust. De Roey, Hect.
Lebon, Karel Van Walle, Paul Billiet, Huib. Melis, Antoon Moortgat, Lodewijk
Opdebeeck, Pieter Tack, L. Smeding en Frans Van Cuyck.
In bijzondere bijeenkomst zullen deze bestuurleden overgaan tot het benoemen
van een voorzitter, een ondervoorzitter, twee schrijvers en een penningmeester.

Enschedé.
- In den loop van de maand Juli kwam te Enschedé een Tak tot stand met de Heeren
S.A. Joosten als voorzitter, A.E. Kosters als Penningmeester en L. Nilant als
Secretaris.

New York, Berlijn.
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- We vestigen er de aandacht op dat twee nieuwe secretariaten gevestigd zijn: te New
York bij den Heer C.J.B. Van der Duys, 17, Williamstreet, Room I en voor Berlijn
bij den Heer R.W. Guldemont, 221 Marchstrasse, Charlottenburg. De Heer Guldemont
zal gaarne die onder onze toetreders, die de Tentoonstelling te Berlijn willen bezoeken,
verlangde inlichtingen verstrekken.
Op de Tentoonstelling te Berlijn, ligt thans in het proeflokaal van Van Houten ons
register, dat achtereenvolgens voorlag op de Tentoonstellingen van Chicago,
Antwerpen, Amsterdam. De Nederlanders, die de Tentoonstelling bezoeken en die
tot onze Vereeniging wenschen toe te treden, kunnen daarin duidelijk naam en adres
schrijven.
***
Op de Tentoonstellingen te Chicago, Antwerpen, Amsterdam hebben een aantal
Nederlanders hun adres onvolledig geschreven, zoodat we in de onmogelijkheid zijn
hun Neerlandia te doen toekomen. Ons ontbreken de adressen van:
John Dyckhuis,

Englewood, Illinois, V.S.

John Vreese,

Englewood, Illinois, V.S.

Gerrit Dijkstra,

Englewood, Illinois, V.S.

Johannes De Vries,

Englewood, Illinois, V.S.

F. Marsens,

Roseland, Illinois, V.S.

John G. Gouwens.

Gano, Illinois, V.S.

Gerrit Van Gilst,

Chicago, Illinois, V.S.

John Jacobs,

Chicago, Illinois, V.S.

L.A. Seyfarth,

Chicago, Illinois, V.S.

J.H. Furnstin,

Chicago, Illinois, V.S.

G. Terrin,

Chicago, Illinois, V.S.

E. van Herik,

Chicago, Illinois, V.S.

H. Heikema,

Chicago, Illinois, V.S.

Prof. Breytspraak,

Chicago, Illinois, V.S.

G.A. Schenkel,

Chicago, Illinois, V.S.

J. Van der Poel,

Chicago, Illinois, V.S.

W. Van der Poel,

Chicago, Illinois, V.S.

Th. Van der Ven,

Batavia, Illinois, V.S.

J. Van der Lof,

Java - waar?

De HH. Jacob Leemstra, Grand Rapids, Mich. V. St.; John Van der Poel, Island
City, Union County, Oregon; H. de Bree, Vogel Center, Mich., A. Van der Pool,
Detroit, Mich.; H.E. Van de Polder, Kalamazoo, Mich.; S. Becker, Plymouth Indiana;
Chas Van Noppen, Durham, North Carolina; W. John Boom, Alto Fond du Lac
County, Wisc.; A. Lemmonis, Alto, id.; John Lemmonis, Bing, id.; H. Neyenesch,
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Pella, Iowa; Joustra, Harrison, Dakota, zullen ons verplichten door hun adres
nauwkeuriger op te geven.
Neerlandia's verzonden aan de volgende adressen van inteekenaars zijn
onbestelbaar gebleken: A. Van Kerkhove, 123, Zuidlaan, Brussel (vertrokken zonder
adres te laten; Joris Staes, Volksplein, Leuven (onbekend); C. Kardon, St
Michielstraat, 1, Antwerpen (onbekend); H. Berkels, Kanonstraat, 12, Antw.
(onbekend); Theod. Em. Cleve, Wijngaardstraat, 12, Antw. (onbek.): Louis Leysen,
Preniesstr., 5, Antw. (onbek.); Jan Roelofs, Bomstr., 64, Antw. (vertrokken z.a.t.l.);
J.C. Van den Bróeck, Veldstraat, 6, Antw. (onbek.); G. Rudelsheim, Van Pelsstr., 9,
Antw. (onbek.); Em. De Ridoux, Leidsche plein, 1, Amsterdam; Van Opdebeeck,
Kalverstr., Amsterd.; Van Zanden, Leidsche plein, id.; Simonis, Rembrandtsplein,
id.; N.H. Wolf, Amsterdam; Ben. Heyns, Arnhem; S.J. Jelsma, Pella, Bergum; Luyck,
Aert van Nesstr. Rotterdam; N.A. Wolf, Rotterdam; Dericker, Den Haag; Bolier,
Mauritskade, 101, Den Haag; H.Th. Beeckhuis, N. Boterstr., Groningen; P.Th.
Markies, Rozengracht, 36, Amsterdam.
Mochten deze personen op eenige manier hiervan kennis krijgen, dan verzoeken
wij hen ons hun adres te willen opgeven.

Staatsgodsdienst in de Zuidafrikaansche Republiek.
Vlaamsche dagbladen hebben aangekondigd, dat de Volksraad van de
Zuidafrikaansche Republiek de bepaling had opgeheven volgens welke
Staatsbeambten den protestantschen godsdienst moeten belijden. Het Nationaal
Vlaamsch Verbond heeft indertijd een vertoog in dien geest naar den Volksraad
gezonden. De opheffing van die bepaling zou emigratie uit Vlaanderen naar de
Zuidafr. Republiek bevorderen. Uit niets is ons gebleken, dat bewuste bepaling
werkelijk is opgeheven. Toch ware die opheffing wenschelijk. Katholieken evenwel,
in wier belang die opheffing zou geschieden, zouden het er in de Zuidafr. Republiek
kunnen naar maken om den Volksraad gunstig er voor te stemmen. Maar dat schijnt
nu niet het geval te zijn. Er bestaat te Pretoria een katholieke school; deze is totaal
verengelscht; Nederlandsch wordt er niet in onderwezen. Ook in de katholieke kerk
te Pretoria is alles Engelsch: er wordt in 't Engelsch gepreekt en alle berichten en
kennisgevingen zijn uitsluitend in 't Engelsch. En nota bene: de twee geestelijken in
deze kerk zijn Nederlanders; de een is een Vlaming van Veurne; de ander, een
Hollander van Maastricht. Wat meer is, er wordt verteld, dat katholieken te
Johannesburg aan de zijde van de vijanden van de Republiek hebben gestaan. Is het
waar? Het zou te wenschen zijn, dat genoemde Nederlanders kleur bekenden. We
zouden weten, waaraan ons te houden. Het ware te wenschen, dat het Nationaal
Vlaamsch Verbond, die menschen op het hart drukte, dat, verlangen katholieken de
bepaling omtrent den godsdienst te zien opheffen, de katholieke geestelijkheid die
opheffing door hare houding grootendeels bevorderen kan. Laat het Nationaal
Vlaamsch Verbond hun zeggen, dat wij Vlamingen, katholieken zoowel als
andersdenkenden eenstemmig onze sympathie voor onze Zuidafrikaansche
Taalbroeders hebben betuigd en dat we het in katholieke stamgenooten in de
Zuidafrikaansche Republiek laken, wanneer deze heulen met den vijand van onzen
stam.

Een Belgisch Consul te Pretoria.
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Tot vóór korten tijd had België geen bezoldigd Consul te Pretoria. Het zal er nu een
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hebben. De Heer Charlier, Consul van België te Batavia is tot algemeen Consul van
België in de Zuidafrikaansche Republiek benoemd. Die Heer Charlier is een Waal!
Nu ja, die Waal schijnt te Batavia een beetje Nederlandsch te hebben geleerd! Maar
dat is voor een Consul te Pretoria niet voldoende. Daar moesten we vertegenwoordigd
zijn door een Vlaming, een die flink de officiëele taal van het land kan spreken, een
die met de bevolking kan sympathiseeren en haar eigen genegenheid winnen voor
het volk, dat hij vertegenwoordigt. Nu is die kans alweer verkeken. Onze regeering
schijnt niets dan flaters te kunnen begaan. Eerst is het onze Koning, die aan Paul
Kruger een Engelschen brief schrijft, waar hij welstaanshalve veel beter in 't
Nederlandsch zou hebben geschreven. Nu is het onze Minister van Binnenlandsche
Zaken, die een Waal te Pretoria benoemd! Weet die Minister dan toch in welk land
hij leeft? Weet hij dat drie en een half millioen Vlamingen de taal van de
Transvaalsche natie spreken? De Heer Charlier evenwel, schijnt maar min trek te
hebben om naar Transvaal te gaan. Ware dat zoo, dan kon de flater nog hersteld
worden.

Nederlandsch in Amerika.
De Vrije Hollander (Orange City, Ia., 19/6/96), protesteert tegen een besluit van den
Schoolboard te O.C., dat afwijzend beschikt over een aanvraag van den onderwijzer
Y. Mulder om gedurende de vacantie gebruik te mogen maken van het schoollokaal
om onderwijs te geven in 't Nederlandsch, rekenen enz. aan de kinderen van die
ouders, die zulks begeeren. Als hebbende tegen het verzoek gestemd worden genoemd:
Dr. Wormser, C. Hospers, G. Bolks, D. Schalekamp; hebbende voor het inwilligen
gestemd: A. Kuyper en Geselschap. Wij betreuren het met den Vrijen Hollander, dat
er Nederlanders gevonden worden, die zoo zeer hun Nederlanderschap hebben
uitgeschud, dat ze het verstrekken van onderwijs in de moedertaal aan Nederlandsche
kinderen willen verhinderen. Aan onze stamgenooten in Amerika zeggen we: Is uw
nationaliteit u dierbaar en verlangt ge daar aan vast te houden; verlangt ge, dat uw
kinderen ook niet onkundig blijven in de taal van het oude moederland, sluit u dan
aan bij het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat arbeiden wil tot handhaving en
verbreiding van onze dierbare moedertaal. Velen in Amerika zijn reeds toegetreden.
Treedt ge in groot getal toe, dan maakt ge een macht uit, die ook in Amerika haar
wil zal kunnen doen eerbiedigen.
***
De grootste Hollandsche winkel in de wereld is die van Siegel en Cooper te
Chicago. Iets reusachtigs, waar we in de oude wereld geen flauw idée van hebben.
In den voorgevel zijn gelijkvloers 16 groote vensters; daarboven 6 reeksen boven
elkander van 36 vensters en daarboven nog een van 54 vensters! Op de 5e verdieping
spuit te midden een prachtige fontein, die op Kininginnedag (31 Augustus) in oranje
gekleurd is. Deze winkel heeft 2500 bedienden. De hoofden van de firma Siegel en
Cooper zijn, meenen wij beiden Friezen; de superintendent Broekema is eveneens
een Fries.
Thans hebben Siegel en Cooper ook een grooten winkel te New York geopend
aan welks hoofd de president van de firma M. Siegel zal staan terwijl M. Cooper te
Chicago blijft.
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***

Pella's Weekblad (Pella, Iowa, is zijn 35sten jaargang ingetreden. Bewust blad is
een flinke krant, van 8 zeer dicht gedrukte bladzijden. Een bewijs, dat onze taal het
daar in Iowa goed uithoudt.

XXIIIste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen.
H.M. de Koningin-Regentes van Holland, Z.M. Leopold II, Koning van België,
hebben het patronaat over het Congres aanvaard. De Belg. regeering wordt op het
Congres vertegenwoordigd door den Heer Jan Van Droogenbroeck; de Nederlandsche
door Prof. Jan Ten Brink; de Kon. Academie van België door Dr Aug. Snieders; de
Kon. Vlaamsche Academie door Dr C.J. Hansen; de Academie van Ondheidskunde
door den Heer Fern. Donnet; het Hooger Instituut van Schoone Kunsten door den
Heer Lagye, enz.
De Congresleden, nu reeds ten getale van 500, vergaderen Zondag 22 Augustus,
te 4 uren aan het Oost-station, waar zij door het Bestuur van de Regelings-commissie
verwelkomd worden, begeven zich stoetsgewijze naar het stadhuis, waar ze
verwelkomd worden door Burgemeester Van Rijswijck en waar hun de eerewijn
aangeboden wordt.
De zittingen van het Congres zullen plaats hebben in de zalen van het
Kunstverbond, Arembergstraat, 's Maandags, 's Dinsdags, 's Woensdags, telkens om
9 1/2 u. 's morgens; de algemeene vergaderingen elken namiddag te 2 u.
Feestprogramma. Zondag 23 Aug., 8 u. 's avonds, groot symhonisch Concert onder
de leiding van Edw. Keurvels in den Dierentuin. De buitensteedsche Congresleden
hebben toegang met 50% vermindering op den inkomprijs. - Maandag 24, 8 u. 's
avonds, groot Vlaamsch Muziekfeest in den tuin van het Kunstverbond, door de
regelingscommissie aangeboden; het programma bestaat uit muziek van Peter Benoit,
Jan Blockx, Willem De Mol, Gevaert, Hansens, Keurvels, Mestdagh, Mortelmans,
Tinel, Frank Van der Stukken, Waelput, Wambach, Nicolaï. - Dinsdag 25, 11 1/2 u.
's morgens, tocht op de schelde met de stoomboot Emeraude. Om 8 u. 's avonds,
opvoering van Goedroen door Albr. Rodenbach in den Koninklijken Schouwburg.
- Woensdag 26, 6 u. 's avonds, feestmaal in de groote zaal van het Grand Hotel,
Mechelsche Plein; prijs 5 fr. per persoon buiten den wijn.
De Congresleden hebben op vertoon van hunne kaart, toegang tot de zalen van
het Stadhuis, de Musaea, de Kerken en hun kunstschatten, den toren van de hoofdkerk,
de bijzondere kunstverzamelingen in de stad enz.

Afrikaners en Nederlanders.
Bijdragen tot verspreiding van kennis aangaande Zuid-Afrika. Door C.B.
Spruyt. Uitgegeven ten voordeele van het ‘Taalfonds’ tot behoud en
bevordering van het Hollandsch als volkstaal in de Boerenrepublieken van
Zuid-Afrika. Opgericht Januari 1896. Amsterdam, J.H. De Bussy-Prijs f
1.90.
Het werk van Prof. Spruyt is niet een boek maar een bundel bijdragen door hem bij
verschillende gelegenheden geschreven over Zuidafrikaansche aangelegenheden na
1880. Men verwachte daarom niet er eene geregelde geschiedenis van Zuid-Afrika
in de laatste vijftien jaar in te vinden. Toch brengt de bundel een schat van
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bijzonderheden en toelichtingen omtrent de bijzonderste gebeurtenissen uit dat
tijdsverloop; hij brengt den lezer goed op de hoogte van de hoofdquaesties in de
Zuidafrikaansche politiek: de naturellenquaestie; de inlijving van Bechuanaland; de
Swaziland-conventie; de Chartered Company; hij leert hem ook hoofdpersonen uit
de Zuidafrikaansche politiek als J. Hofmeyr en C. Rhodes nader kennen. Belangrijke
opstellen komen onder deze bijdragen voor, zooals b.v. de redevoering door Prof.
Spruyt gehouden op het Nederl. Congres te Amsterdam in 1887: Over de belangen
van den Nederlandschen stam in Zuid-Afrika, waarin hij Nederlanders, in de
uitgebreide beteekenis, wijst op hun gemis aan belangstelling in hun Zuidafrikaansche
stamverwanten, ten minste zulke sympathie, die zich in daden uitdrukt. Bij ieder
gelegenheid wijst Prof. Spruyt, de ziel van de Nederlandsch Zuidafrikaansche
Vereeniging, den Nederlander op zijn plichtverzuim tegenover den Zuidafrikaanschen
taalbroeder. Is dat verwijt door den Noordnederlander verdiend, hoeveel meer door
den Zuidnederlander, wanneer men bedenkt, dat het aantal leden van de Nederlandsch
Zuidafrikaansche Vereeniging, die zoo ontzaglijk veel voor het Nederlandsch in
Zuid-Afrika deed, in België 8 beloopt! Wat Noord-Nederland betreft, een voorbeeld
van de onverschilligheid in hooger kringen voor de Nederlandsche stambelangen,
dat waarlijk niet te begrijpen is, heeft men daarin, dat Nederlandsche hoogescholen
zoo goed als gesloten worden gehouden voor Zuidafrikaansche jongelieden. Voor
1876 zonden de Kapenaars, ofschoon onder Engelsch bestuur, hun zoons naar
Nederlandsche hoogescholen. De wet op het hooger onderwijs van 1876 verwijderde
alle vreemdelingen en dus ook de Kapenaars van de Nederlandsche hoogescholen,
omdat ze eischt, dat ieder, die academische examens wenscht af te leggen, met goed
gevolg het eindexamen van de gymnasia of het daarmee gelijk-
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staande staatsexamen zal afgelegd hebben. In 1884 vestigde de Zuidafrikaansche
deputatie de aandacht van den Minister van Binnenlandsche zaken op de
omstandigheid, dat de Engelsche en Schotsche hoogescholen de Zuidafrikaansche
jongelieden toelaten op vertoon van een diploma van de Cape-University, terwijl de
Nederl. wet van ieder een Nederlandsch diploma eischt en dat Zuidafrikaansche
ouders daardoor gedwongen waren hun zoons in Engeland te laten studeeren. De
toenmalige regeering erkende de gegrondheid van deze bezwaren en ontwierp een
wet waarbij aan vreemdelingen, die in hun land aan zekere gestelde eischen voldaan
hadden, de bevoegdheid tot het afleggen van examens bij Nederlandsche hoogescholen
werd toegekend. Het koninklijk besluit, genomen tot uitvoering van deze wet, bevat
twee bepalingen, die den geopenden toegang tot de Nederlansche hoogescholen
moesten versperren. Schotsche en Engelsche Universiteiten laten de Zuidafrikanen
toe op vertoon van het diploma van de ‘matriculation examination’ aan de
Cape-University. Art. 1, A 1 van genoemd Koninklijk besluit eischt het diploma van
de ‘intermediate examination’, een examen, dat één of twee jaren later dan het eerste
wordt afgelegd. Art. 2 vordert daarenboven voldoende kennis in het Latijn en in het
Grieksch. Welnu, het Grieksch is bij de ‘intermediate examination’ een facultatief
vak, dat vele candidaten niet kiezen. Het Bestuur van de Nederl. Zuidafr. Vereeniging
heeft zich in 1887 een eerste maal, in 1889 een tweede maal tot den Minister van
Binnenlandsche Zaken gewend met een adres vragende vrijgeviger toelating tot de
hoogescholen ten behoeve van Zuidafrikanen. In 1894 wendde het zich met een adres
tot de Koningin-Regentes met dezelfde vraag. Zou men het gelooven, dat op een
vraag, waarvan de inwilliging zoo bevorderlijk moest zijn voor de belangen én van
de Zuidafrikanen én van het vaderland, driemaal weigerend is beschikt geworden!
In den bundel komen twee nieuwe bijdragen voor: De Transvaalsche Quaestie,
Januari 1896 en Chaimberlain's Zuidafrikaansche Politiek, April 1896. De eerste is
de Nederlandsche vertaling van het artikel ‘The Transvaal Question’, in het
Februari-nummer van het maandschrift ‘To-Morrow’. In de eerste bijdrage wordt
genoemd als aanleidende oorzaak van den onverwachten strooptocht van Jameson,
de critieke finantieele toestand, waarin zich de Chartered Company bevond in 1895.
Ziehier die finantieele toestand naar de opgave van Mr. A.J. Wilson in de ‘Investor's
Review’:
Op 31 Maart 1891 3961 p. st.

475394 p. st.

471433 p. st.

Op 31 Maart 1892 15812 p. st.

394073 p. st.

378261 p. st.

Op 31 Maart 1893 38290 p. st.

139840 p. st.

101550 p. st.

Op 31 Maart 1894 47656 p. st.

293350 p. st.

245694 p. st.

Op 31 Maart 1895 124175 p. st.

299993 p. st.

175818 p. st.

_____

_____

_____

229894 p. st.

1.602894 p. st.

1.372756 p. st.

Totaal

Dus voortdurend groote uitgaven en geringe inkomsten. En de uitgaven
vertegenwoordigen op verre na niet wat in Rhodesia is verteerd geworden. Tegen
zulke uitgaven is zelfs de schatkist van Cecil Rhodes niet bestand. Dan de goudmijnen
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in Masjonaland en Matabeleland, waarvan men zich heel wat voorgespiegeld had,
beantwoorden niet aan de verwachtingen. Zoodat ten slotte de Chartered Co, voor
het bankroet stond. Daaraan kon men ontsnappen, indien men de hand kon leggen
op het rijke goudland, waarvan de financien integendeel zeer bloeiend waren: daar
was jaarlijks geen te kort in de schatkist, maar een overschot van £ 1.000.000. Daar
was de redding. In de laatste bijdrage wordt een geregelde acte van beschuldiging
tegen Rhodes overgelegd, ontleend aan het Kaapsche blad Ons Land, waardoor de
schuld van Sir Cecil onomstootbaar vastgesteld wordt. Lang was het geweten, dat
de politiek van Rhodes was de langzame opslorping van de Republieken. Die
opslorping scheen hem zoo zeker, dat hij geweld overbodig achtte en men verwachtte
in Zuid-Afrika ook geen geweld van zijnentwege. Toch zijn er gegevens aan de hand,
die er op wijzen, dat hij in de laatste jaren wel degelijk aan geweld dacht, in 't geval,
dat de Republieken zich wat te langzaam lieten opslorpen. Wij willen hier wijzen op
een feit, dat tot dusverre aan de aandacht in Zuid-Afrika heeft ontsnapt. In 1894
reisde een Belg, Jules Leclercq, vluchtig door Zuid-Afrika, bracht er enkele weken
door en wist naar zijn overtuiging genoeg om er een boek over te schrijven A travers
l'Afrique australe(1). Het boek is inderdaad onderhoudend geschreven; voor 't overige
oppervlakkig en vol vooringenomenheid tegen de Boeren. De schrijver verhaalt ons
het onthaal, dat hem te beurt viel bij Sir Cecil te Groote Schuur.
Hij is met Rhodes natuurlijk buitengewoon ingenomen en spreekt ons in zijn boek
van het streven van den Zuidafrikaanschen Staatsman om gansch Zuid-Afrika rood
te kleuren: ‘Hij volgt van nabij’, schrijft hij, ‘het vraagstuk van de verdeeling van
het zwarte land. Hij heeft me daarover gesproken met de ruwe openhartigheid van
een man, die recht op zijn doel afgaat. Ik bewaar als een merkwaardige oorkonde
een klein kaartje van Afrika, dat hij mij heeft laten bij mij steken en waarop hij onder
't drinken van een kop moka en 't rooken van een havanna, met een potlood groote
lijnen trok, die verdikten of verdunden volgens de klem waarmee hij zijn aanspraken
uitte.’ ‘Een plaats uit mijn nota's is hier weggelaten. Men zal mijn stilzwijgen
begrijpen’, zegt de schrijver in een aanteekening. We begrijpen zijn stilzwijgen
inderdaad, maar kunnen ook gemakkelijk de bedoelingen van Rhodes raden en vinden,
naar onze meening, in zijn ruwe openhartigheid tegenover Leclercq een bewijs er
voor, dat de gedachte om de Transvaal met geweld in zijn macht te krijgen, hem
reeds langen tijd bezighield. In het stuk over Chaimberlains politiek wijst Prof. Spruyt
er op, dat de Engelsche minister alle redenen had om van de schuld van Rhodes
overtuigd te zijn; dat hij desniettegenstaande hem ongehinderd naar Zuid-Afrika
heeft laten terugkeeren en dat zijn streven steeds is geweest hem de hand boven het
hoofd te houden, zoodat de Transvaal ook van hem niets goeds te verwachten heeft.
Het werk van Prof. Spruyt is zeer leerzaam voor allen, die nadere kennis willen
opdoen van Zuidafrikaansche toestanden en het wordt verkocht ten voordeele van
het Taalfonds, dat zal toelaten veel goeds te stichten voor onzen stam in Zuid-Afrika.
Wij prijzen het warm aan.
H.M.

Neêrlands Vloot en Reederijen.
Een voor de Hollandsche scheepvaart zeer nuttig werkje is ‘Sweys' Neêrlands Vloot
en Reederijen’, waarvan onlangs de tweede serie (eerste jaargang) verscheen,
alphabetisch opgemaakt door N.J. de Vries, oud-gezagvoerder. In handig formaat,
(1) A travers l'Afrique australe par Jules Leclercq. Paris, Plon, 1895.
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degelijk afgewerkt, volledig en duidelijk, is het voor hen, die bij onze koopvaardij
belang hebben, onmisbaar, en mag het op geen enkelen lessenaar van reeder,
cargadoor of gezagvoerder ontbreken.
Het eerste deel van den inhoud bevat de registers der schepen en reederijen en
eene naamlijst der gezagvoerders, alles in alphabetische volgorde.
Daarop volgt de staat der Koninklijke Nederlandsche Zeemacht op 1en Januari
1896 en eene opgave van al de plaatsen in Nederland, waar reederijen gevestigd zijn
met vermelding der laatste, hunne vaartuigen, gezagvoerders enz. Dan worden de
Nederl. Oost-Indische en West-Indische vloten behandeld en vinden wij achtereen
volgens tabellen van de onderscheidingsseinen der koopvaardijschepen, van nieuw
in de vaart gekomen vaartuigen, uit de vaart geraakte, geveilde en verkochte schepen
over de jaren 1893, 1894 en 1895 en ten slotte naamlijsten van de leden der
verschillende Zeemans-Colleges.
Het aanhangsel is ook zeer belangrijk. Het behelst o.m. eenige mededeelingen
omtrent de inrichting der Nederlandsche Handelmaatschappij, eene lijst van de experts
der in Nederland gevestigde en aldaar vertegenwoordigde vereenigingen tot het
classificeeren van schepen, eene opsomming der droogdokken en sleephellingen in
Nederland en Java en eene menigte naamlijsten, herleidingstafels, schalen en tabellen,
die zeker voor belanghebbenden van het grootste nut kunnen zijn.
Ons dunkt, dat het boekje, waar het van Neêrlands vloot en reederijen zulk een
nauwkeurig overzicht geeft en op het gebied der koopvaardij zoovele inlichtingen
verschaft, in scheepvaartkringen zeer welkom moet zijn. De heer N.J. de Vries heeft
voldoening van zijn werkje,
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dat wij een vade-mecum mogen noemen voor allen, die bij de Nederlandsche
scheepvaart betrokken zijn.
Uitgever is M.C.W. van Steeden, Rotterdam; ook hem een woord van lof voor de
nette uitvoering.
J.D.V.

Technikum Mittweida.
Het Technikum Mittweida, een hooger machinetechnische vakschool met
electrotechnisch instituut, staande onder toezicht van den Staat, telde in 't afgeloopen
29ste schooljaar 1677 bezoekers, behoorende tot de Afdeeling voor Machine-ingenieurs
en Electrotechnici bez. die voor Werkbazen en Monteerders.
Deze bezoekers waren geboortig uit de 5 werelddeelen en verschilden in ouderdom
van 17 tot 58 jaar.
Het onderwijs van het winterhalfjaar begint den 15 October. Leerlingen worden
van midden September dagelijks ingeschreven voor het kosteloos met 21 September
aanvangend voorbereidend onderwijs. Nadere inlichtingen verstrekt het programma,
dat door het Secretariaat van het Technikum op aanvraag kosteloos wordt gezonden.
Zoolang de toegang tot Nederlandsche hoogescholen voor Zuidafrikaansche
jongelieden zoo moeilijk blijft, vinden ze hier eene uitmuntende vakschool, die hen
tevens de gelegenheid biedt om zich in 't Nederlandschspreken te oefenen. Immers
hier studeeren jaar aan jaar talrijke Nederlanders, die nu een Tak van het A.N.V.
uitmaken.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
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Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teckeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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[September 1896]
De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch-Romantisch Verhaal.
Door A.J.v.d. Walt, Gatsrand, distr. Potchefstroom. 1.
Een woord vooraf.
Aanleiding tot het schrijven van dit romannetje, heeft de schrijver gevonden onder
het kanongebulder der Maxims van de Rhodesiatroepen, die op den 31sten Dec. jl.
een verraderlijken inval in de Z.A.R. deden. Deze sluwe en listige onderneming heeft
opnieuw getoond, dat het Afrikanerisme nog steeds een aartsvijand in den Jingo
heeft. John Bull kan het niet verdragen dat de Afrikaner zelfstandig zij. Een doorn
was het steeds in zijn oog, dat de Transvaal er voor bedankte om naar Engelsche
pijpen te dansen, door o.a. de Engelsche taal in de scholen op hare rechte plaats te
houden, nl. een tweede plaats. Spoorwegen, eene muntinrichting, eene goudindustrie,
waarin de Engelschman geene hand had, waarin zijn opinie niet gevraagd werd,
ziedaar een paar der grootste doornen, die de oogen van een Rhodes, van een
Chamberlain en van een legio Jingo's zoowel in Zuid-Afrika als in Engeland pijn
aandeden. 't Afrikaansche element werd te sterk, te onafhankelijk, en vandaar deze
nieuwe poging om het uit te roeien. Want, geloof het, 't was niets anders dan de
omverwerping van de Transvaalsche Regeering, die zij tot doelwit hadden. En dan
spreekt menigeen nog altijd van eene samensmelting van rassen. Hij die dit voorstaat,
was nooit een waar Afrikaner. Smelt eerst vuur en water samen tot een bestanddeel
- en tracht dan den waren nazaat der Hugenoten, den oprechten Afrikaner met John
Bull dezelfde idealen te doen deelen. Jammer maar, dat het waarheid is dat er
Afrikaners zijn, dien naam niet waardig en het is met het oog op dezen, dat de schrijver
zijn verhaal ‘de Engelschgezinde Afrikaner’ betitelt. Mocht, door het lezen er van,
al was het dan ook maar bij twee of drie, dezelfde geestdrift hier en daar verwekt
worden bij Afrikaners, die hun knieën nog niet gebogen hebben tot aanbidding van
alles wat Engelsch is, mocht, zeg ik, ook geestdrift gevoeld worden als bij de tijding
van Dr Jameson's verraderlijken inval over geheel Zuid-Afrika (het van Jingoisme
doortrokken Natal uitgezonderd) in het leven geroepen werd, de schrijver zal dan o,
zoo dankbaar zijn.

Proloog.
Vaderlandsliefde.
Een wereldburger ben ik niet,
Hoe grootsch die naam moog schijnen;
De liefde, die mij God gebiedt,
Begin ik met de mijnen:
Ik knoop het eerst den broederband
In 't mij gegeven vaderland.
Mij bleef het zoet vooroordeel bij,
Van het vaderland te minnen;
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En wie zijn welvaart lastig viel,
Dien haat ik met mijn gansche ziel.
Als Regulus zijn eed volvoert,
En in den dood gaat snellen,
Dan voel ik, door ontzag geroerd,
Mijn borst van eerbied zwellen;
Maar als het hier Transvaler doet
Dan vliegt mijn hart in laaien gloed.
Stort Curtius zich levende af,
Met Romes wee bewogen,
Dan dreunt mijn lof hem na in 't graf,
Dan volgen hem mijn oogen;
Maar doet hier ook Dirk Uijs als hij,
Dan stort zich heel mijn ziel er bij.
Als Wellingtons en Bluchers moed
Het Fransch gedrocht doet vallen,
Dan tintelt mij van vreugd het bloed
Om 't handgewring der Gallen;
Maar, als de Boer den Jingo stuit,
Dan gil ik mijn verukking uit!
Voorwaar, mij is hun deugd verdacht,
Die andere liefde leeren:
Die 't heiligst niet het heiligst acht,
Wat zou dien schender eeren?
Die niet het meest zijn moeder mint,
Voorwaar, is een ondankbaar kind.
Neen, neen! (mijn boezem gruwt er van!)
Die schuld drukk' nooit mijn schouders!
Wie 't Vaderland vergeten kan,
Beschimpt het graf der ouders;
Verguist, o schande! smaadt den grond,
Waar hem zijn wieg te toeven stond.
Tollens. ‘Vaderlandsliefde’. (Hier en daar voor de omstandigheden, door den schrijver
veranderd).

't Is 1816! Op eenen avond in de maand Maart kon men twee menschen hebben zien
staan, op de plaats bekend als Slachtersnek. Als de toeschouwer nauwkeurig opgelet
had, zou hij in de schemering door, kunnen opgemerkt hebben, dat die twee personen
een man en eene vrouw waren. Hij zou ook kunnen bemerkt hebben, als hij dichtbij
kon komen, dat onze man en vrouw daar stil en ernstig stonden te kijken, naar iets,
dat op een ‘breipaal’ geleek, waarvan één der palen ontbrak. 't Was bij de galg te
Slachtersnek, dat die twee personen stonden. Zij hadden dien dag de executie
bijgewoond. Zij hadden samen, met de anderen die er waren, luid en ernstig om
genade gesmeekt; om genade en vergiffenis, toen de galg voor de eerste maal brak.
Om genade hadden zij gesmeekt, toen de slachtoffers bedwelmd ter aarde lagen en
langzamerhand tot hun bewustzijn terugkeerden. Doch ook zij hadden voor de tweede
maal hunne harten doorboord gevoeld, toen de ongelukkigen andermaal één voor
één gehangen werden. Zij hadden dit alles aanschouwd, en verlieten toen met
loodzware harten die vreeselijke plaats, met het voornemen,
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om later, wanneer alles stil was, nogmaals terug te keeren om nog éénmaal het
gebeurde van dien dag, ernstig en bedaard in den geest over te doen. Toen het laat
geworden was, waren zij teruggekeerd. Zij gevoelden zich aangetrokken om nog
eenmaal de plaats in oogenschouw te gaan nemen, waar zij hun lieven, doch altijd
opvliegenden Jan, hadden zien sterven. Nu stonden ze er weer, diep ontroerd, ja, ze
stonden er te weenen. 't Waren tranen van spijt, tranen van woede, tranen die om
wrake riepen! Immers, zooals gezegd, één der gehangenen was hun zoon. Daarom
was het, dat die vader en moeder die plaats in de schemering weer opzochten; daarom
was het, dat ze daar handenwringend en met bedrukte barten stonden. Hoe wenschten
zij toen vurig dat hun toch het stoffelijk overschot van hunnen zoon was toegestaan!
Hoe teer, hoe zacht zouden zij het dan niet ter aarde besteld hebben. Doch - ook dit
werd hun geweigerd. Het werd tijd om te vertrekken, want herhaalde malen galmde
het geklap van eene zweep uit eene kloof in de nabijheid, ten teeken voor den ouden
man, dat zijn wagen ingespannen en alles klaar was voor het vertrek. Beiden begonnen
zich te verwijderen, maar eensklaps wendde de oude man zich om en zijn hand naar
de plaats waar de galg stond, uitstrekkende, zeide hij met plechtige stem:
‘Slachtersnek! o, Slachtersnek! Eenmaal zal de dag aanbreken, dat gij drievoudig
zult gewroken worden. De God van hemel en aarde heeft 't gebeurde van vandaag
in Zijn gedenkboek aangeteekend, en hetzij het lang of kort dure, de vergelding zal
eens komen. Dan zal onze verdrukker bezocht worden, en... de wraak zal glansrijk
zijn! En, al valt een deel van ons volk af, al schaart zich dat deel bij den vijand, God
zal, om der vijanden wil, Zijn erve nooit geheel laten verdelgen. Al worden sommigen
van mijn volk later ontrouw aan de beginselen der vaderen: “De vijand zal ons niet
hebben”. Maar Slachtersnek! Hoor mij! Mogen zij allen die hun volk en natie ontrouw
worden, mogen zij allen den vloek des hemels gewaar worden. Mogen diegenen, die
zoo verraderlijk tegen u, o Slachtersnek! handelen, mogen zij steeds beschaamd
uitvallen en door de ware nazaten van ons geslacht geschuwd worden als de pest!
Treffe de vloek des Hemels die afvalligen en behoude hij, die Zijn volk hier in
Zuid-Afrika plantte, steeds voor Zich een deel, die hunne knieën nooit voor Engelands
zeden en taal zullen buigen.’
Hierop verwijderde het paar zich. Kort daarna kondigde het ‘Trek’ met forsche
stem uitgesproken, het vertrek aan van den wagen. De oude man met wien wij hier
kennis maakten, was een der voornaamste boeren in het district G en zijne plaats
was omtrent 8 uren van Slachtersnek gelegen. Hij was een echte Afrikaansche boer
en daar hij 55 jaren oud was, had hij veel in de Kaapkolonie doorleefd. Van
Kafferoorlogen en de onrechtvaardige gelijkstelling der zwarten en de slavenkwestie
had hij veel te verduren gehad. Nooit had hij zich echter verzet tegen de Engelsche
Regeering. Doch, wat hij en zijne vrouw dien dag aanschouwd en doorleefd hadden
zou door hen nooit vergeten worden. En toen er 20 jaren later sprake was om de
Kaapkolonie te verlaten en zoodoende onder het Engelsch bewind uit te komen toen was de heer P*** de eerste om zijne plaatsen te verkoopen, al was het maar
voor ‘half prijs’, en aan 't trekken te gaan.
(Wordt vervolgd).

Di Klaaglitje van di Os.(1)
(1) Uit Sambesia.
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Toen ek nog mar 'n kalfi was
Moes ek al onreg lij;
Mijn melk gaan in di mens sijn glas,
Di o' erskiit kon ek krij.
Di skaaplam loop saam met di ooi,
Di merri met haar vul;
Hul speul en suip - dit is so mooi En ek word mar gekul.
Di heel dag staan ek in di kraal,
Al het ek nog so dors;
En word di koeie saans gehaal,
Dan krij ek eers di bors.
Net soos Ma di melk laat sak,
Moet ek opsij gaan staan;
Want as ik dan di tepel pak,
Word 'k op mijn kop geslaan.
Di skaap selfs, ag, di is so fijn,
Hij krij di beste wei;
Mar grofste gras is goed ver mijn,
Wat altijd uitskot krij.
Di pêrd en muile krij hul kos,
So lekker as soet koek;
Hul in di stal - ek in di bos 'k Moet self mijn kos gaan soek.
'n Sagte tuig krij muil en pêrd,
Om Iekker te kan trek;
Mijn rug di krij di aap sijn stêrt,
Di juk hard op mijn nek.
Di pêrd trek in di spider fraai,
En word dan nog gestreel;
Mar mijn wa word mar opgelaai Transportwa es mijn deel.
Di pêrd loop iig met toom en saal:
'n Pakos het dit naar:
'n Riim word deur sijn neus gehaal;
Sijn pak is hard en swaar.
'n Pêrd loop in di mooie straat,
Met ligte ijsters aan:
Wijl mijn pad deur di bosse gaat,
Of waar di klippe staan.
En is di pêrd eens oud en moê,
Hij krij genadebrood;
Dan moet ek na di slagter toe, Mijn loon is dan di dood.
Aan de Gwelo, 19 September 1894.
S.J. DU TOIT.
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Een Nederlandsche Held.
Onlangs nam de Heer T.V.d. Zee afscheid als burgemeester van Enschedé. Wie die
Heer is, leert het volgende verhaal gevloeid uit de pen van Kapitein J.P. Schoemaker.
We deelen het met te meer genoegen mee, daar een van onze leden, de Heer S. Menco,
oudste lid van den Raad, het geluk had namens Enschedé's burgerij dezen held dank
te brengen bij zijn aftreden.
Het was de 26ste Juli 1874, toen de Athijneesche sterkte Soerian door de Nederl.
troepen werd veroverd. Na verscheidene gevechten gelukte het v.d. Zee in de sterkte
door te dringen. V. de Zee trachtte het eerst door de versperring te geraken. Hij wierp
zich in de bamboedoeris en zonder de scherpe dorens te ontzien, wrong hij zich door
de ineengegroeide twijgen; de sabelkwast hield hij in den mond en sleepte zoo de
sabel met zich mèe. Na bovenmenschelijke inspanning bereikte hij al kruipende het
buitentalud; gezicht en handen droegen reeds de bloedige sporen der scherpe doeris.
Hier richtte hij zich tusschen twee bamboekokers (schietgaten) waaruit hevig gevuurd
werd, stapte vervolgens op die kokers en sprong op de borstwering. Omziende
bemerkte hij dat geen der manschappen hem heeft kunnen volgen; vloekende en
razende stonden zij nog voor de versperring, die zij, door hunne zwaardere bepakking
belemmerd, te vergeefs trachtten door te komen. Een Europeesch onderofficier riep
hem toe: Bij God, luitenant, spring er af, wij kunnen niet bij u komen! Maar Van der
Zee dacht aan geen wijken, en al floten honderden kogels om hem heen, al kwamen
eene menigte Atjehers met klewang en lans op hem af, hij hield stand en met de
revolver in de eene, en de sabel in de andere, staat onze held zijn overmachtigen
vijand af te wachten. Weldra was hij handgemeen; elk schot uit zijn revolver a bout
portant gelost, trof een vijand, elke sabelhouw maakte een vijand weerloos. De
kapitein Perelaer is inmiddels met zijn troep ook genaderd; ziende in welken
ongelijken strijd Van der Zee gewikkeld was, spande hij alle krachten in om met de
zijnen te naderen, maar te vergeefs: en daarom riep hij dat Van der Zee van de
borstweering moest afspringen.
Doch Van der Zee bleef moedig standhouden. Het ontzettend schouwspel, een
officier tot mikpunt te zien van den wreeden vijand, bracht de soldaten schier tot
razernij; woedend sloegen zij met de kolven der geweren in den ondoordringbaren
pagger, zonder dezen te kunnen vernielen. Daar op de borstwering stond een moedige
zoon
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van Nederland; ons schoon devies: ‘Ik zal volhouden’ getrouw, gaf hij den strijd niet
op en wijdde zich liever ten dood, dan zich gewonnen te geven.
Ofschoon reeds gewond door een klewanghouw in den hals, een lanssteek in de
borst en in het aangezicht, tevens door een schot in het been, vocht hij als een leeuw
zoo moedig, tegen dezen steeds talrijker wordenden vijand. Nu trof hem een schot
in de linkerhand, waardoor de revolver hem ontviel, maar met het zwaard in de
rechtervuist wist hij nog wonderen te verrichten.
De natuur eischte hare rechten; door bloedverlies verzwakt voelde Van der Zee
zijne krachten afnemen. Eenige geweren op hem gericht, weerde hij met een laatsten
slag af, toen een schot zijn borst doorboorde. Sabel, revolver en pet in de benting
latende, stortte hij achterover, gelukkig aan onze zijde van de borstwering.
Zooals wij gezien hebben, werd de lieutenant Van der Zee zwaar gewond naar de
ambulance gedragen. Na maanden in het hospitaal te zijn verpleegd, beproefde hij
zijn dienst te hervatten, maar te vergeefs. Hij werd naar Europa gezonden om zich
onder speciale behandeling te stellen, herstelde wel is waar, doch moest ten gevolge
der bekomen wonden afgekeurd worden voor den krijgsdienst.
Thans is Van der Zee burgemeester te Enchedé; de orde van den Nederlandschen
Leeuw, die evenals de Militaire Willemsorde zijn borst versiert, bewijst dat Z.M.
onze geëerbiegdigde Koning ook diens burgerdeugden waardeert.’

XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen,
23, 24, 25, 26 Augustus.
We beschikken niet over genoegzame ruimte om breedvoerig over het Congres te
handelen. Voor onze Europeesche lezers heeft dat geen bezwaar: die zullen lange
verslagen in de kranten gelezen hebben. Voor onze lezers buiten Europa betreuren
we, dat onze ruimte zoo beperkt is; voor hen zouden we in het breed over het
afgeloopen Congres willen handelen om in ruimen kring bekend te maken, wat de
Nederlandsche Congressen zijn en ruime belangstelling er voor te winnen onder
Nederlanders over de wereld, opdat in de toekomst het aandeel aan die Congressen
niet tot Noord en Zuid zou beperkt blijven. Want al moge Flanor in den Spectator hij, die steeds aan onze zijde gestaan heeft, maar nu niet onder ons was - het nut en
de doelmatigheid van de Congressen in twijfel getrokken hebben, wij zijn er van
overtuigd, dat dit Congres alweer nuttig en vruchtbaar werk heeft verricht, waarvan
iets zal ten goede komen aan den Nederlandschen stam. We willen dus niet eens
beproeven een overzicht van de werkzaamheden te geven. Slechts spaarzame
mededeelingen. Uit het verslag over den toestand van het Woordenboek van de
Nedertandsche Taal door Dr Laurillard blijkt, dat de financieele omstandigheden
bevredigend zijn. 't Jaar 1895 sloot met een batig saldo van ongeveer 4600 gulden.
De Noordnederlandsche en de Belgische Regeering blijven hulpgelden verleenen,
die voor ieder afl. 3000 fr. beloopen. Ook de Zuidafrikaansche Republiek heeft voor
de tweede maal een hulpgeld toegekend. Op dit groote werk zijn meer dan 2000
inschrijvers, een aanzienlijk getal, wanneer men in aanmerking neemt, dat in
Duitschland voor het Woordenboek van de gebroeders GRIMM maar 1000 inteekenaren
gevonden werden. Dit strekt onzen stam ongetwijfeld tot eer. Doch eigenlijk zou
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géén verlicht vriend van onze taal dat standaardwerk in zijn bibliotheek mogen
missen.
Onder de wenschen en voorstellen, die besproken werden, dienen aangestipt:
Het is de wensch v.d. Heer Van den Weghe, leeraar, Oostende, dat onderwijzers
en leeraars, zoo binnen als buiten de school zouden waken over eene zuivere uitspraak
van de moedertaal bij hun leerlingen; ze zouden aldus den grootsten dienst aan de
Vlaamsche Beweging bewijzen. Naar aanleiding van dezen wensch zal de Heer Van
Droogenbroeck bij den Heer Minister van Openbaar Onderwijs aandringen, opdat
deze het waken over zuivere uitspraak aan onderwijzers en leeraars bijzonder zou
aanbevelen.
In een redevoering over het tooneelonderwijs, doet de Heer Delattin uitkomen,
dat de zoogenaamde ‘declamatieklassen’ bij onze muziekscholen in 't geheel niet
voldoende zijn voor de opleiding van tooneelisten. Een noodzakelijke verbetering
zou zijn het toevoegen aan de te Brussel, Antwerpen en Gent bestaande
declamatieklassen, van een paar tooneelklassen, waar de speler zou opgeleid worden
in de eigenlijke tooneelspeelkunst. Naar aanleiding van deze redevoering wordt de
wensch uitgedrukt, dat de Noordnederlandsche en Zuidnederlandsche tooneelbond
zich nauw bij elkander zouden aansluiten.
Op het voorstel van den Heer Obrie zal het Congres zich officieel doen
vertegenwoordigen door de HH. Max Rooses en Jan Boucherij bij de inhuldiging
van 't gedenkteeken Snellaert den 20 September op het Kerkhof te St-Amandsberg,
Gent.
Naar aanleiding van eene rede van den Heer Tsjoen, zal aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs gevraagd worden zoo spoedig mogelijk
de officiëele lijst van de Zuidnederlandsche namen van gemeenten af te kondigen
en daarvoor als grondslag aan te nemen, het verslag, dat een commissie ad hoc over
de spelling van die namen in 1895 heeft uitgebracht.
Naar aanleiding van de rede van den Heer Tack, Nomina geographica Belgica,
wordt de wensch uitgedrukt, dat het Staatsbestuur verzocht worde, een bevoegde
commissie te benoemen, die het opmaken en uitgeven van een historische taalkaart
van België zou voorbereiden.
Toetreding van Nederland tot de Berner-conventie (schrijversrechten) wordt in 't
belang van de Nederlandsche schrijvers en de Nederlandsche Letterkunde, uiterst
wenschelijk geacht.
Op voorstel van den Heer J.G. Overvoorde wordt aangenomen de motie: ‘Het
Congres spreekt de wenschelijkheid uit, het gebruikmaken van de openbare
bibliotheken zooveel mogelijk te vergemakkelijken en dringt hiertoe aan op het
verleenen van vrijdom van post voor alte verzendingen van en aan openbare
bibliotheken.’
De Heer Julius Sabbe wenscht de verheffing van de Antwerpsche Muziekschool
tot Koninklijke Vlaamsche Muziekschool onder de leiding van Peter Benoit.
Geestdriftige instemming.
Over vereenvoudiging van de spelling komt het Congres tot geen besluit.
Een van de hoofdpunten onder de agenda van het Congres is het stichten van een
Nederlandsche Hoogeschool in Zuid-Nederland, onderwerp ingeleid door Pol De
Mont. Een commissie, welke de practische middelen zal onderzoeken tot het
tenuitvoerleggen van het voorstel van den Heer De Mont, wordt benoemd. Zij bestaat
uit de HH. Max Rooses, J. Obrie, rechter, J. De Vriendt, Flor. Heuvelmans, Van der

Neerlandia. Jaargang 1

Linden, volksvertegenwoordigers, J. Sabbe, leeraar, Mac Leod, hoogleeraar, Jan Van
Rijswijck, Burgemeester van de stad Antwerpen.
De Heer Meert handelt over een Algemeen Nederlandsch Verbond tot handhaving
en verbreiding van onze taal, dat zou omvatten alle Nederlanders over de wereld,
die zich gelegen laten aan eigen zelfstandigheid en die willen vasthouden aan het
kenmerk daarvan: de Nederlandsche taal; het zou samenverbinden alle krachten,
welke de Nederlandsche stam over de wereld, tot handhaving van zijn zelfstandigheid,
tot verbreiding van zijn taal beschikbaar heeft. Hij drukt den wensch uit dat vele
Congresleden zich bij deze Vereeniging, die niet meer gesticht moet worden, maar
reeds tot een zekere ontwikkeling gekomen is, zouden aansluiten. Spreker wordt
warm gesecondeerd door Prof. Jan Te Winkel, waarna kennis gegeven wordt van de
keus van het Bestuur van bewuste Vereeniging bestaande voor Noord-Nederland uit
de Heeren Schaepman, Dr Jan Te Winkel, hoogleeraar, Amsterdam, Marcellus
Emrants, Dr Buitenrust Hettema, leeraar, Zwolle, Dr Muller, redacteur van het
Woordenboek van de Nederlandsche taal; voor Zuid-Nederland uit: Baron A. de
Maere-Limnander, Gent, Dr J. Obrie, Voorzitter van de Rechtbank van Eersten aanleg,
Julius Sabbe, leeraar, Brugge, Pol De Mont, Johan Kesler, leeraar, Brussel. Hiermede
betuigt de Algemeene Vergadering hare instemming. We zullen hierop en op
verschillende ander quaesties terugkomen.
Ten slotte willen we nog wijzen op het ge-
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wichtige aandeel, dat door Duitschers dit jaar aan 't Congres werd genomen. Nog
nooit werd door Duitschland in zulke mate belangstelling getoond. Het Verein für
Niederdeutsche Sprachforschung te Hamburg was vertegenwoordigd door Dr Al.
Reifferscheid, de Duitsche Studentengenootschappen, door Jul. A. Grober, van
Huchtingen, C.F. Noeggerath van de Allemania van Bonn, de Kyffhäuser-Verband,
door Wolfgang Frank, te Marburg, het Alldeutscher Verein, door Majoor Von Pfister
uit Darmstadt. Op het feestmaal sprak Frank over de stamverwantschap van
Nederlanders en Duitschers. Schmiedt van Leipzig over de onderlinge aaneensluiting
van de Germanen en Carl Ernst Orthaus van den Kyffhäuser-Verband in denzelfden
geest.
Deze ongemeene belangstelling wijst ongetwijfeld op de begeerte bij de
Germaansche volken van Europa om zich nauwer bij elkaar aan te sluiten.

Het Nederlandsch Congres en zijn Hooge Beschermers.
Ons vorig nummer deelde mee, dat het Congres stond onder het patronaat van H.M.
de Koningin Regentes van Noord-Nederland, Z.M. Leopold II, Koning van België.
We moeten hier nog vermelden, dat ook President Kruger het beschermheerschap
had aangenomen.
Op den dronk, Haar en Hem gewijd op het feestmaal tot sluiting van het Congres,
antwoordden Hare Majesteit en Z. Hooged in het Nederlandsch. Op den dronk, Hem
gewijd, antwoordde Koning Leopold in het... Fransch! Vergelijk den brief door Z.M.
geschreven aan P. Kruger in het... Engelsch. Besluit daaruit dat, wil je les in goede
manieren krijgen, je niet aan 't Belgisch Hof ter school hoeft te gaan.

Wat dient er gedaan in 1902 op het Groeningerveld?
Prof. Paul Fredericq zou dat onderwerp behandeld hebben op het Nederlandsch
Congres. Een smartelijke familierouw belette hem evenwel op 't Congres aanwezig
te zijn. Toch heeft die vraag de belangstelling gewekt en verschillende bladen hebben
de vraag herhaald: wat zullen we doen in 1902 op den Groeningerkouter?
Indertijd was te Kortrijk een comité tot stand gekomen, dat de viering van den
Sporenslag in 1902 op den Kouter zou voorbereid hebben. Herinneren we 't ons wel,
dan bestond het plan om een monument op den Kouter op te richten als blijvende
herinnering aan de grootste gebeurtenis uit onze geschiedenis. Maar dat comité laat
niets meer van zich hooren.
Toch dient er iets gedaan te worden en de tijd om het voorstel, dat de algemeene
goedkeuring zal wegdragen, ten uitvoer te leggen, is zoo lang niet.
Te Gent is een bestendig comité tot stand gekomen, bestaande uit afgevaardigden
van verschillende Vlaamsche Maatschappijen, dat ieder jaar de viering van het 11e
Juli-feest zal voorbereiden. Dat comité heeft besloten, indien nergens het initiatief
genomen wordt voor de plechtige herdenking van den Guldensporenslag in 1902,
zelf een beweging uit te lokken opdat de Vlamingen het weldra eens geraken omtrent
hetgeen in 1902 dient gedaan te worden.
Voor zoover we weten, werd de Sporenslag herdacht, behalve te Gent, te Brussel,
te Antwerpen, te Thienen, te Aalst, te Brugge, te Oostende. De personen, die in deze
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verschillende steden, de viering van het feest ingericht bebben, worden uitgenoodigd
met het Gentsch comité in betrekking te treden. Laten ze een secretaris benoemen
en dat deze kennis geve van zijn aanstelling aan de Redactie van Neerlandia en zijn
medecomitéleden opgeve. Hebben de verschillende groepen eenig voorstel te doen,
dat ze het inzenden. Er kan dan later een vergadering belegd worden, waar de
verschillende voorstellen zullen besproken worden. In ieder geval, geen talmen meer.
De tijd die ons overblijft is niet te lang. Indien het 11e Julifeest nog elders dan in
genoemde steden gevierd is geworden, zullen onze leden ons verplichten met ons
daaromtrent in te lichten.

Op reis naar Holland.
Ontleend aan de ‘Chicago Daily News’ van Donderdag, 6 Augustus, 1896.
‘Peter van Schaack, aanvoerder der burgers, stond op het dek van het goede yacht
de Sentinel en wuifde zijn hand. Daarop klonken van het dek des yachts en van een
ander yacht, dat juist terzijde van de Sentinel voor anker lag, luid gejuich en
onverstaanbare vreugdekreten. De loopplanken werden ingehaald, de yachts stoomden
uit in het blauwe meer en de Hollandsche Vereeniging van Chicago (waarvan geen
drie leden drie woorden Hollandsch kunnen spreken) was op reis naar Holland, Mich.
Holland, Mich is eene Hollandsche kolonie. Alles is daar Hollandsch, van af den
burgemeester tot de pijpen die de raadsleden rooken bij hunne beraadslagingen. De
burgemeester van Holland kwam eenige maanden geleden naar hier en verzocht de
Hollandsche vereeniging en wel bijzonder Mr. van Schaack, hem een bezoek te
brengen. Het verzoek werd aangenomen en de Hollandsche vereeniging, met Mr.
van Schaack aan 't hoofd, ging heden morgen om zeven uur aan boord van de Sentinel
en de Pathfinder.
Bijna ieder, die hedenmorgen aan boord des yachts ging, had een Van in zijn naam.
Zij spraken allen Engelsch en de meesten hunner spraken nooit een andere taal, tenzij
het School Latijn moge geweest zijn. Eens op een tijd, ver, ver terug in de
middeleeuwen, droegen hunne voorouders houten schoenen (klompen) en spraken
Hollandsch en vestigden zich in Nieuw Amsterdam. Hunne nakomelingen zijn in
geenen deele van hetzelfde allooi. Indien een lid van de tegenwoordige Hollandsche
vereeniging van Chicago overgeplaats werd in de straten van Amsterdam, hij zou
een toeval krijgen en niet willen spreken tot de stevige, blonde, stijfkopige burgers,
die hij ontmoette. Het is niet zeker wat de burgers met het lid der Hollandsche
vereeniging zouden doen. De kans bestaat, dat zij hem de stad zouden uitwerpen.
In Roseland, een voorstad aan 't zuideinde van Chicago, wonen nog Hollanders
van 't echte soort. Die dragen klompen, rooken lange pijpen en eten oliekoeken en
andere Hollandsche dingen. Geen hunner was heden morgen bij de inscheping
tegenwoordig, totdat juist de loopplanken ingehaald werden Toen waggelde een vet
man, in een overbroek, die een wagen, geladen met aardappels, naar de markt had
gereden, naar de rand van het water en riep iets in 't Hollandsch dat klonk als “Ho
matjes tropjen!” De menigte aan boord werd eenigszins beneveld door dezen groet,
maar wist dat eenig antwoord moest worden gegeven. Dies riep O.C. van Zandt
“Tararum!” de Hollandsche vereeniging liet een zwakke zenuwachtige kreet hooren
en de Hollander ging naar zijn wagen terug, terwij I hij zijn hoofd op een
twijfelachtige, afkeerige wijze schudde.
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Twee heeren, ongetwijfeld aristokraten, als tegenzin in werk als kenmerk daarvan
mag worden beschouwd, verschenen aan het dok om 7,30 uur en verklaarden dat zij
echte, onvervalschte Hollanders waren. Mr. van Schaack betwijfelde hunne verklaring
en werd gezegd dat de eene Mr. Van Rag en de ander Mr. Van Jagg heette en dat zij
zeer dankbaar zouden zijn voor een vrije overtocht naar de fruit farms van Michigan.
Maar de Hollandsche vereeniging van Chicago wilde geene broederen in nood helpen
en de expeditie begon zonder de nieuw aangekomenen.
De excursionisten trachtten een lied te zingen toen zij de haven uitzeilden - een
wangeluid waarin het woord “van” zoo dikwijls herhaald werd, dat een huurkoetsier
aan den oever verklaarde aan elk die het vroeg, dat dit de jaarlijksche excursie van
de “Furniture Movers” vereeniging was. Een heerschap, dat de excursie zag
vertrekken, maar terwille van zijne zaken dien dag niet weg kon, scheen in gepeins
verzonken toen hij van het dok terugkwam.
“Hollandsche vereeniging!” zei hij. “En daar is er niemand bij die in Holland
geboren is. Niemand wiens vader in Holland geboren is. Niemand wiens voorgeslacht
voor 150 jaar Holland gezien heeft. Daar is niemand in de heele
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onderneming, uitgenomen Peter van Schaack, die Hollandsch spreken kan. En zij
noemen zichzelf Hollanders en gaan een bezoek brengen aan eene Hollandsche
kolonie! Wel, de oude Hollanders hier aan de Zuidzij dienden hunne partij bij het
denkbeeld te verdeelen.”
Ongeveer 100 leden der vereeniging gingen aan boord der beide yachts. Zij
openbaarden zich goedsmoeds te zijn en verwachtten dit niet minder wanneer zij de
andere kust mochten bereiken, Misschien zullen eenigen hunner Hollandsch leeren
lezen en in staat zijn om te zeggen “Goote vrouw” tot een lieve dame, in plaats van
te moeten vertrouwen op een “Ah, there peaches!” voor een toevallige introductie.’
Ziedaar hoe vreemden ons beoordeelen en bespotten, wanneer we afstand doen
van onze zelfstandigheid, waar ook. We krijgen tot loon
Om 't machteloos pogen, schimp en spot
Bij 't nagestreefde vreemde rot,
En smaad bij nagebuur en vloek bij eigen telgen;
Want die geen onheil ziet in laffe bastaardij.
Is veil voor vlek en schande, en rijp voor slavernij

Algemeen Nederlandsch Verbond.
Antwerpen.
- Op een vergadering, gehouden op het Stadhuis, den 24 Aug. ll., is de Antwerpsche
Tak van het A.N.V. overgegaan tot de keus van een bureau in den schoot van zijn
bestuur. Voorzitter: Pol De Mont; Ondervoorzitter: Gustaaf De Roey; Eerste schrijver:
Joz. Van den Broeck; Tweede schrijver: Pieter Tack; Penningmeester: L. Smeding,
bestuurder v.d. Nederlandschen Boekhandel. Het aantal toegetreden leden beliep op
dat oogenblik 180.
- De aandacht wordt gevestigd op de secretariaten: A.I. Beauchez, Boeboetan,
Soerabaia, Oost-Indië.
J. KOOIMAN, 978, Howardstreet, S. Francisco, Vereenigde Staten.
- De Heeren Polak, Weesperstraat, 123, Amsterdam, Middelberg, Oosteinde, 254,
Delft, vertrokken zonder nader adres, worden verzocht, zoo hun dit onder de oogen
komt, ons hun adres te doen kennen.
Neerlandia op adressen: C. Van Zuylen Nieuwedijk, 105. Amsterdam; J O. Somer,
Jozef Claesstraat, 40, Brussel, bleek onbestelbaar met de vermelding: onbekend. Kan
iemand ons inlichtingen verstrekken?
- We noodigen uitdrukkelijk onze leden, die verhuizen, uit ons hun nieuw adres op
te geven.

- Bijdrage.
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- Bij die toetreders, die zich niet als begunstigers of als beschermende leden of
anderszins hebben aangemeld, zullen we door de post een minimum-bijdrage laten
ontvangen, verhoogd met verzendings- en innings-kosten.

- Bestuur.
- Op het XXIIIe Nederl. Congres te Antwerpen werd het Bestuur van onze Vereeniging
aangesteld bestaande voor Noord-Nederland, uit de Heeren: Dr Schaepman, Dr Jan
Te Winkel, hoogleeraar, Amsterdam; Marcellus Emants, Dr Buitenrust Hettema,
leeraar Zwolle, Dr Muller, Redacteur Woordenboek van de Nederlandsche Taal;
voor Zuid-Nederland: Baron A. de Maere-Limnander, Dr Julius Obrie, Voorzitter
van de Rechtbank van Eersten Aanleg, Gent, Jul. Sabbe, leeraar, Brugge, Pol De
Mont, Johan Kesler, leeraar Brussel.

Onze Bibliotheken.
In een van de Algemeene Vergaderingen v.h. Nederlandsch Congres, drukte de Heer
Beelaerts van Blokland, gezant van de Zuidafrikaansche Republiek, den wensch uit,
dat de Nederlandsche schrijvers de gewoonte zouden nemen om van ieder werk, dat
ze laten verschijnen, een paar exemplaren naar Zuid-Afrika te zenden. We maken
dien wensch tot den onzen en willen zijn vervulling vergemakkelijken. De week vóór
het Congres, schreef ons de Heer C. Temmerman uit Johannesburg, dat na den inval
van Jameson in de Transvaal het plan was gerijpt tot oprichting van een Vereeniging
in den aard van het Willems- en Davidsfonds, die, door het stichten van Afdeelingen,
welke in steden en dorpen van Zuid-Afrika Nederl. bibliotheken zouden openen, en
door houden van voordrachten enz. werkzaam zou zijn tot handhaving van onze taal
en verbreiding van de kennis er van; dat hij zich met zijn Traansvaalsche vrienden,
na kennis genomen te hebben van het streven van het Alg. Nederl. Verbond, bij ons
wenschte aan te sluiten. Hij verzocht ons een oproep te willen doen, opdat
Nederlanders, die doorgelezen boeken beschikbaar hadden, die zouden willen afstaan
ten voordeele van de bibliotheken, welke men in Zuid-Afrika wenschte op te richten.
Dien oproep deden we reeds vroeger en hij bleef niet onbeantwoord. We herhalen
hem nog eens zeer dringend. Ieder beschaafd Nederlander heeft licht eenig
doorgelezen boek af te staan; het is een kleine kost om het te sturen naar een van
onze secretariaten: wij zorgen voor de verzending naar Zuid-Afrika. Laten ook onze
schrijvers, bij 't uitgeven van een werk, gehoor geven aan den wensch van Jhr.
Beelaerts van Blokland en ons een paar exemplaren toezenden; die zullen hun weg
naar Zuid-Afrika vinden. Aldus zal door de samenwerking van velen, groot nut
gesticht worden.

Frankrijk en de Zuidafr. Republiek.
De Fransche Regeering heeft President Kruger bevorderd tot Grootofficier van het
Legioen van Eer - de hoogste onderscheiding, die verleend wordt.
Dr Leyds ontving het Commandeurskruis.
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President Kruger was reeds vroeger begiftigd met het officierskruis, evenals
Generaal Joubert, die in 1891 te Fontainebleau die hooge onderscheiding genoot en
het kruis ontving uit de handen van President Carnot.

Zuidafrikaansche Spoorwegen.
De Oranjevrijstaatsche Volksraad heeft besloten tot overneming op 1en Januari 1897
van den spoorweg Norvalspont-Vereeniging (Norvalspont aan de Kaapkolonische,
Vereeniging aan de Transvaalsche grens) en Bethulie-Springfontein (Bethulie aan
de Kaapkolonische grens, Springfontein aan den spoorw. Norvalspont-Vereeniging).
Beide spoorwegen waren voorheen in handen van een Engelsche Maatschappij;
zoodat de Vrijstaat op dit gebied, losraakt van Engelschen invloed.
***

Uit het verslag van de Nederl. Zuidafr. Spoorwegmaatschappij over 1895 blijkt dat
de ontvangsten beliepen £ 1,555,000, de exploitatiekosten £ 668,000. Over den
toenemenden bloei v. de Maatschappij kunnen de volgende cijfers laten oordeelen.
In de 4 eerste maanden van 1895 brachten de Transvaalsche Spoorw. (693 kilom.),
met de invoerrechten en de aan de Mij toebehoorende kolenmijn £ 359,340 op; in
dezelfde vier maanden van 1896 bedroeg de som (met een spoorwegnet van 963
kilom.) £ 832,500.
In 1895 had men, na aftrekking van alle kosten, een bedrag overgehouden van £
379,209. Slechts een tiende daarvan komt aan de Mij te goed. 't Overige wordt gebeurd
door de Transvaalsche schatkist en £ 35,000 door de aandeelhouders, waaronder de
Transvaal weeral de voornaamste is.
De Mij verhoogt met ingang 1 September het salaris van al hare beambten.
***

De ontvangsten van den Natalschen spoorweg over het eerste halfjaar 1896 waren
£ 482,949 tegenover £ 190,158 over hetzelfde tijdperk van 1895.
***

Tusschen Krugersdorp en Johannesburg moet een dubbel spoor gelegd worden uit
hoofde van het drukke verkeer.
***

De uitvoerende raad heeft het verslag bekrachtigd van de bijzondere Commissie
belast met een onderzoek in de Selatispoorwegquaestie en heeft besloten ingevolge
artikel 33 van de concessie, deze op te zeggen en over te gaan tot de naasting van de
eigendommen van de Mij. De redenen van dit besluit zijn: 1o De
Regeeringscommissaris werd niet voldoende geraadpleegd
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in de bepaling van de richting van de lijn; er werd niet voldaan aan art. 9 v.d.
overeenkomst om de lijn op behoorlijken tijd gereed te hebben. 2o Omdat de £ 500,000
vol betaalde aandeelen voor bouw en exploitatie niet gestort zijn zooals bij de
overeenkomst bepaald werd. 3o Omdat de Mij te kort geschoten is in de verplichting
hare boeken in behoorlijken staat in 't Nederlandsch te houden.
De Selatispoorweg Mij (Komatiepoort-Leydsdorp was een Fransch-Belgische.

Transvaalsche Financiën.
Het staatsinkomen in Juni heeft £ 668,70 bedragen; de uitgaaf £ 437,807; het batig
saldo van de schatkist was op 30 Juni £ 1,510,945.

Onderwijs in 't Nederlandsch in de Kaap-Kolonie.
Bij het laatste examen gehouden door den Taalbond hebben zich 500 candidaten
aangemeld. Een bewijs dat al meer en meer Kaapkolonische jongelieden zich op de
studie van onze taal toeleggen en het nut van de kennis er van inzien.
Van den Raad van Examinatoren te Pretoria, ontving Prof. De Vos, Stellenbosch,
het volgende bericht: ‘Met betrekking tot de taalbond-certificaten in de Nederlandsche
taal wordt door den Raad vastgesteld, dat bij het onderwijzersexamen 3e klas, en de
voorloopige examens voor wetsagenten en chemisten (in de Transvaal) vrijstelling
van Nederlandsche taal en lezen verleend kan worden op grond van een certificaat
van de hoogere afdeeling.’

Engeland en Delagoabaai.
Sedert lang waren geruchten omtrent een mogelijken aankoop van Delagoabaai door
Engeland in omloop. Maar telkens, wanneer het bericht van een dergelijken verkoop
verspreid werd, werd het onmiddellijk tegengesproken. Doch in den laatsten tijd
houdt het gerucht aan en worden zulke nauwkeurige inlichtingen gegeven, dat men
wel moet gelooven dat onderhandelingen daaromtrent wel tusschen Engeland en
Portugal aan den gang zijn. Zoo werd de quaestie tijdens het verblijf van Don Carlos
op Sandringham door den Prins van Wales te berde gebracht. Men verzekert, dat,
waren de verwikkelingen in Zuid-Afrika er in 't begin van dit jaar niet geweest, de
overeenkomst lang zou gesloten zijn. De Portugeesche gezant te Londen, de Soveral,
die naar Lissabon was teruggekeerd om daar de portefeuille van buitenlandsche zaken
over te nemen, zou, naar zijn werkkring te Londen teruggekeerd, de papieren noodig
voor de sluiting van het verdrag, medegebracht hebben.
De Staatsbürger Zeitung over deze zaak sprekende, zegt: ‘De Duitsche belangen
worden door zulk een overeenkomst zoo gevoelig mogelijk getroffen. Willen wij
onze invloed in Zuid-Afrika niet opgeven, dan kunnen en mogen wij geen genoegen
nemen met een overeenkomst, waardoor Engeland alleen de beslissing over het lot
van de Zuidafr. Republiek in handen krijgt en waarmede geheel Zuid-Afrika aan
Engeland wordt overgeleverd. Engeland zal en moet weten, dat zich hiertegen het
gansche gevoel van het Duitsche volk verheft. Dat is het eenige juiste antwoord op
de beschimpingen en onbeschaamdheden, welke men zich van Engelsche zijde tegen

Neerlandia. Jaargang 1

het Duitsche volk en den Duitschen Keizer op niets beteekenende gronden heeft
veroorloofd.’
Hierover schrijft de Volksstem (Pretoria): ‘Niet alleen Duitsland(1) heeft belang in
de lotgevallen van Delagoabaai en voelt zich geroepen om daarop toe te zien; maar
ook de Zuidafr. Republiek zal een woordje willen meepraten alvorens Engeland haar
een slot voor de mond tracht te plaatsen.
Het zou verkeerd zijn voor de heeren te Londen om te denken dat de Boeren een
eventuele aanslag op Delagoabaai met evenveel gelatenheid zouden verdragen als
b.v. de annexatie van Zambaansland. De Boeren zullen zich verweren wanneer men
hun de keel wil toeknijpen.’
Engelands slokgraagte is en blijft onverzadigbaar. De markies van Lorne (een lid
van de koninklijke famielje), voorzittende aan een Zuidafrikaanschen feestmaaltijd,
drukte het onlangs als zijne meening uit, bij 't instellen van een toast op de welvaart
van Zuid-Afrika ‘dat binnen kort de Engelschen meester zouden zijn van de Zambezie,
evenals ze dat nu bijna van de Nijl waren.’ Nu, de beneden Zambezie loopt door
Portugeesch gebied.
Het is wel waar hetgeen Paul de Cassagnac eens zei: L'Angleterre se croit partout
chez elle, s'imagine que tout est à elle, surtout ce qui ne lui appartient pas.’

De Taalwet in Vlaamsche Scholen.
Door de commissie van openbaar onderwijs te Gent wordt de Heer Eberli, bestuurder
van het pensionnaat van het Athenaeum, voorgesteld als candidaat voor de betrekking
van leeraar in 't Duitsch in de middelbare school van de Onderstraat. De Heer Eberli
is een Zwitser. Er wordt twijfel geopperd of bij die benoeming de taalwet, die eischt,
dat het Duitsch door middel van het Nederlandsch onderwezen worde, wel hare
toepassing zal vinden. Streng zal hierop moeten toegezien worden.
Naar aanleiding hiervan schreef het Vaderland: ‘Het Volksbelang kan niet gelooven,
dat men in onze scholen zou kunnen laten terugkeeren tot het verouderde, onzinnige,
tijdverspillende en teenemaal onpractisch stelsel van het onderwijs van het Duitsch
door middel van het Fransch.
Men moet er niet toe terugkeeren, want men is er volop in. Immers in onze
betalende meisjesscholen wordt het Duitsch door het Fransch onderwezen’.
Het wil ons voorkomen, dat de Vlamingen, na 't bekomen van de taalwet, wat te
veel op hun lauweren slapen. Wilden ze toezien, ze zouden in tal van scholen, tal
van overtredingen opmerken. Vooral zouden ze gewaar worden, dat de meisjesscholen
echte nesten van franskiljonisme zijn, waar franschdolheid door de leeraressen wordt
aangekweekt. In de middelbare meisjesschool te Aalst, wordt in den Nederlandschen
leergang bijna uitsluitend Fransch gssproken door de leerares. Dat bevalt aan de
Bestuurster natuurlijk zeer, die er tegen is, dat de leerlingen haar eigen taal spreken.
‘Fransch moeten ze spreken, zegt ze, want Nederlandsch, dat leeren ze genoeg op
de straat.’ We wenschen den Heer Minister te vragen of het aan die Bestuurster
toegelaten is aldus bij hare leerlingen verachting voor de moedertaal aan te kweeken?

Noord Amerika.
- In November 1895 is een nieuwe Nederlandsche kolonie gesticht in Zuidelijk Texas.
Amsterdam heet de nederzetting. Ze heeft reeds haar postkantoor. De inwoners
(1) Vereenvoudigde spelling.
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hadden in 't begin van Juni, hun eersten oogst gewonnen: aardbeziën, radijs,
tuinboonen, zoete erwten, kool, aardappels. Het is er warm: de thermometer stijgt
tot 90 a 96 gr. F. op 't heetst van den dag; maar de frissche zeebries van den Golf
van Mexico brengt dagelijks een heerlijke verkoeling aan.
- De Holland Society, New York, bestaande uit afstammelingen van de oude
Hollandsche kolonisten, heeft aan Pres. Kruger en Generaal Joubert een hulde-adres
aangeboden, dat zich in streng afkeurenden zin uitlaat over den inval van Jameson,
bewondering betuigt voor het wakkere volk van de Zuidafr. Republiek en voorspoed
wenscht aan de Boerenmacht.

Verscheidenheden.
Zijn uit Southampton naar Z.A. vertrokken: Jhr. Beelaerts van Blokland. zoon van
den gezant van de Z.A.R. in den Haag, Mrs. Van der Willigen, Kakebeke en Jh. Van
Haeften; de drie eersten zullen zich metterwoon in de Zuidafrikaansche Republiek
vestigen.
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- Den 25n September keert adv. Maurits Josson terug naar Pretoria.
- Hoofdrechter Kotzé, Pretoria, werd door den Koning van Portugal benoemd tot
Grootkruis van de Portugeesche Orde van de Villa Viçosa.
- Dr J.W.G. Van Oordt, vroeger redacteur van den Zuidafrikaan, in den laatsten tijd
behoorende tot de redactie van Ons Land, is door de Transvaalsche Regeering
aangesteld om de archieven en andere bronnen van informatie te Kaapstad te
onderzoeken en alle stukken in verband met de geschiedenis van Transvaal te
verzamelen.
- Dr Breyer, leeraar aan het Gymnasium te Pretoria en ijverig natuurkundige, vertrok
naar het Lage Veld om daar zijne vacantie met wetenschappelijke onderzoekingen
door te brengen.
- Te Klerksdorp (Z.A.R) zijn de kerkgenootschappen goed vertegenwoordigd; er zijn
daar: een Wesleyaansche, een Hervormde, een Katholieke en een Swanepoelsche
kerk.
- Uit Bulawayo klaagde kommandant S.W Janse van Rensbug er over, dat met ieder
kolonne van de troepen in Rhodesia een Roomsche priester medegaat om de leden
van zijn kerk ter zijde te staan, terwijl de Kaapsche Synode de leden van de
Nederlandsche gereformeerde kerk herderloos laat, alhoewel een stevige kas het
uitzenden van leeraars gemakkelijk zou toelaten.
- De tegenwoordige Voorzitter van het Kaapkolonische Parlement, advocaat Juta,
lid voor Oudtshoorn, is de zoon van een Hollander.
- Sedert 1 Januari 1896 is een Algemeene Transvaalsche Boekhandel opgericht,
gevestigd in het Gouvernements-gebouw van het Departement van Onderwijs (Postbus
29, Pretoria) waar leer-, prijs-, studieboeken, schoolmeubelen, schoolbehoeften,
tijdschriften in alle talen, kerkboeken, muziek en werken op het gebied van schoone
letteren, kunst en wetenschap in alle talen te verkrijgen zijn.
- De Heer W.J. Jooste, L.I.V. (Lid 2e Volksr.) te Pretoria, schonk £ 1000 voor het
oprichten van een gebouw voor de Meriba-school te Potjefstroom.
- Door den Heer E.J. Loterijman te Pretoria, werd £ 69 beschikbaar gesteld om als
prijs te worden toegekend aan het beste opstel over dit onderwerp: ‘De inval van Dr
Jameson en de opstand te Johannesburg tegen het einde van 1895 en het begin van
1896.’ Dit opstel moet in 't Nederlandsch geschreven zijn.
Voor hetzelfde doel heeft de Heer A. Benning van Kaapstad £ 20 beschikbaar
gesteld, die als prijs zullen toegekend worden voor het tweede beste opstel.
- Onderwijs te Pretoria. De Staatsmodelschool telt nu 356 leerlingen; het
Staatsgymnasium 61; de Staatsmeisjesschool 197. Al deze scholen zijn op
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Nederlandsche leest geschoeid. Wat het meest verheugend is, is de bloei van de
Staatsmeisjesschool (hier zijn 53 kostmeisjes), waar de Transvaalsche dochters in 't
Nederlandsch worden opgevoed, zoodat ze daar niet als verengelschte Misses zullen
uitkomen, zooals dit met de kostscholen in de Kaap-Kolonie wel het geval is. Gelukkig
Transvaal! Wanneer breekt de tijd aan, dat wij in Vlaanderen de eerste kostschool
krijgen, waar onze dochters een Nederlandsche Opvoeding krijgen?
- De Heer Van Boeschoten, tweede Staatssecretaris van de Zuidafr. Republiek, is
den 15 Aug. met de ‘Norman’ terug naar Z.A. vertrokken.
- De firma Dutoit (Paarl, Kaap-Kol.) die o.a. De Paarl en Di Afrikaansche Patriot
uitgaf, heeft het eerste van die bladen thans vervangen door een dagelijks
verschijnende krant onder den titel Het Dagblad, dat nu te Kaapstad verschijnt.
- Den 12 Aug. ll. verscheen te Pietersburg (Zafr. Rep.) een nieuwe Nederlandsch
krant De Wachter. Een nieuwe bondgenoot om den strijd tegen het Engelsch aan te
binden. Goed heil en lang leven!
- De uitgevers van ‘De Zuid-Afrikaan vereenigd met Ons Land (korter Ons Land),
een krant, die drie maal in de week verschijnt, hebben besloten daarnevens nog een
weekblad uit te geven, waarvan het eerste nr den 1en Oct. het licht zal zien.
- Begin Aug. kwam te Pretoria toe, met zijn vrouw, de Heer Baltus uit Brussel, een
bekwaam Belgisch apotheker, die met assistent Van den Berg de Centraal Apotheek
aldaar zal besturen.
- Eindelijk is te Pretoria (in de Marktgebouwen tegenover de Hollandsche Apotheek)
De Bussy's boekhandel (firma De Bussy, Amsterdam) geopend. De Heer Dozy is de
vertegenwoordiger van de firma. De winkel is met kunstsmaak ingericht. Niet alleen
Nederlandsche, Fransche, Duitsche boeken, muziek, kantoor-behoeften, maar fijne
gravures en allerhande snuisterijen op gebied van potlooden, pennehouders, inktkokers
enz. zijn er te bekomen.
- Mevr. Dubrucq (echtgenoote van den Belgischen Consul voor den Congo-Vrijstaat
te Pretoria) schilderde een allegorisch tafereel, waarop een bonte menigte, bestaande
uit alle klassen der bevolking, met geestdrift de beeltenis van Pres. Kruger toejuicht,
waarboven twee engelen zweven, die ‘Oom Paul’ een lauwerkrans op de slapen
drukken. Vele Pretorianen hebben de schilderij bewonderd. Oom Paul, die ook een
bezoek in de Skinnerstraat bracht, waar de Consul woont, zei: ‘Het is zeer mooi,
maar ik verdien waarlijk niet zooveel eer.’
- Den 14 Juli vierden de Franschen te Pretoria hun nationalen feestdag. Te
Johannesburg vierden de Zwitsers den 31 Juli de vestiging van hun Republiek. Dus
moeten de Zwitsers daar nogal talrijk zijn. We hebben niet gehoord, dat Belgen te
Pretoria een nationalen feestdag hebben gevierd. Deze kan niet anders zijn dan de
11 Juli.
- Te Londen is een ‘Kaap-Kolonisatie-Compagnie’ opgericht met een
aandeelen-kapitaal van £ 50,000.
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- Mevr. Wed. Cornelis Botha, een dochter van Gert Maritz (aan Gert Maritz en Pieter
Retief ontleent Pietermaritzburg, Natal, zijn naam), vierde den 11 Juli in de
Skinnerstraat, waar ze bij twee harer kleinkinderen woont, haar 72en geboortedag.
- Den 8 Aug. werd P.E. Erasmus (thans 25 jaar oud), die zijne opleiding ontving bij
het 3e Regiment Veld-Artillerie te Breda onder Kolonel Boogaard, ingezworen als
Majoor bij de Staatsartillerie van de Zuidafr. Republiek.
- Het Monument-Comité (Doornkop) heeft thans in kas £ 258-4-3.
De Nederlandsche Zuidafrikaansche Vereeniging heeft aan 't volk van de Zuidafr.
Rep. een bewijs van sympathie aangeboden in den vorm van een monument of een
bedrag van £ 100 voor dat monument.
- Op Pretoria's kerkplein laten de Ned. Bank- en Crediet-Vereeniging voor Zuid-Afrika
en de Mij voor Ontplofbare Stoffen een gebouw optrekken, waar hun nieuwe kantoren
een plaats zullen vinden. De voorgevel is geschetst met metieven ontleend aan
Hollandsche en Vlaamsche renaissance. De ontwerper is de Heer De Zwaan. Het
verdient waardeering, dat door hem de nationale kunst in eere wordt gehouden.

Bibliographie.
Ontvangen: 1o De Boerenvriend, Huisalmanak voor 1896, uitgegeven door de Redactie
van De Express, Bloemfontein; bevattende behalve een kalander, een lijst van
overheden en ambtenaren van den Oranje-Vrijstaat, een van de gemeenten van de
Nederl. Geref. Kerk in den Vrijstaat, een paar verhalen: Mijn eerste Patient en Einde
goed alles goed of Achteros komt ook in de kraal en een belangrijk opstel: De Twee
Republieken. - Pogingen ter Vereeniging. - De Droom van Pretorius; nog gezichten
op plaatsen langsheen den spoorweg Delagoabaai-Pretoria en portretten met korte
levensbeschrijving van de HH. Blignaut, gouvernementsecretaris, Melios de Villiers,
hoofdrechter, Steyn, Eerste Strafrechter, Ds. Winter, Moderator van de Ned. Geref.
Kerk, Albrecht, Kapitein van de Artillerie, en James Barry Munnik Hertzog, Tweede
Strafrechter, die in 1892 aan de Hoogeschool van Amsterdam den titel van doctor
in de rechten verwierf en thans op dertigjarigen ouderdom een van de hoogste ambten
in den Vrijstaat bekleedt. Hij studeerde in Noord-Nederland te gelijkertijd met Prof.
Viljoen van Stellenbosch en is, evenals deze, een warm vriend van de Nederlandsche
taal.
2o Het Express Familieblad, gewijd aan Nederlandsche letterkunde en varia; bevat
lieve en belangwekkende gravures. Het nummer van 1 Augustus bevat ‘Het Stadhuis
te Brussel’.
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Hier heeft de Redactie zich evenwel vergist: de plaat verbeeldt niet het Stadhuis maar
het zoo schoone Broodhuis, dat er tegenover staat.
3o Sambesia of Salamo's Goudmijnen bezocht in 1894, door S.J. Du Toit, Paarl.
Hier komen we op terug en deelen ondertusschen een humoristisch vers er uit mee
in Afrikaansch.

Technikum Mittweida.
Het Technikum Mittweida, een hooger machinetechnische vakschool met
electrotechnisch instituut, staande onder toezicht van den Staat, telde in 't afgeloopen
29ste schooljaar 1677 bezoekers, behoorende tot de Afdeeling voor Machine-ingenieurs
en Electrotechnici bez. die voor Werkbazen en Monteerders.
Deze bezoekers waren geboortig uit de 5 werelddeelen en verschilden in ouderdom
van 17 tot 58 jaar.
Het onderwijs van het winterhalfjaar begint den 15 October. Leerlingen worden
van midden September dagelijks ingeschreven voor het kosteloos met 21 September
aanvangend voorbereidend onderwijs. Nadere inlichtingen verstrekt het programma,
dat door het Secretariaat van het Technikum op aanvraag kosteloos wordt gezonden.
Zoolang de toegang tot Nederlandsche hoogescholen voor Zuidafrikaansche
jongelieden zoo moeilijk blijft, vinden ze hier eene uitmuntende vakschool, die hen
tevens de gelegenheid biedt om zich in 't Nederlandschspreken te oefenen. Immers
hier studeeren jaar aan jaar talrijke Nederlanders, die nu een Tak van het A.N.V.
uitmaken.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke

Neerlandia. Jaargang 1

Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Heriuneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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[October 1896]
De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
door
A.J.v.d. Walt,
Gatsrand, distr. Potchefstroom. 2.
't Is Februari 1838! Het tooneel is veranderd. Niet meer te Slachtersnek - neen, in
het bergachtig Natal, voer ik u, geachte lezer, naar een tooneel dat huiveringwekkend
is. Was het tooneel te Slachtersnek treurig, hier is het hartverscheurend. Verplaats u
in den geest langs de Mooirivier nabij de plaats waar nu Weenen ligt. Daar werd,
vroeg in den morgen van den 17den Februari 1838 een der Boeren-lagers verraderlijk
overvallen en vermoord. Stil en koud lagen die verminkte lijken daar. Grijsaards,
vrouwen en kinderen, die den vorigen avond nog blij en dartel om de wagens
rondspeelden - ze lagen daar nu levenloos en bleek in het gestolde bloed, dat gevloeid
was uit de menigvuldige assegaaiwonden, die elk der slachtoffers van de demonen
in menschelijke gedaante in den vroegen morgen ontving. De schrik waarmee ze
wakker werden was nog leesbaar op die bleeke gelaten. Uit den slaap gewekt door
't helsch geschreeuw der Zulu-horden, was er geen tijd tot vluchten, geen kans tot
verzet want de mannen en vaders dier weerloozen waren op de jacht. Stellen wij ons
voor een oogenblik de terugkomst voor van hen wier geliefden daar vermoord lagen.
Zij hebben, terwijl zij aan het jagen waren, het bericht van den inval der Zulus met
diepe ontroering vernomen. Angstig en stil jagen zij voort om hun lager te bereiken.
Bezorgdheid over het lot hunner dierbaren heeft hunne harten ingenomen. Zij komen
steeds nader en nader; sjambokken en sporen worden niet gespaard. Daar komen zij
in het gezicht van het lager. Eene kreet van smart en woede ontsnapt aan allen. Zij
zien rook uit het lager opstijgen. Zij jagen toe - springen af! Hier ziet een zijne
geliefde vrouw en kinderen door elkaar dood liggen. Daar, een ander zijn vader en
moeder.... doch waartoe meer? Wie kan dit tooneel naar waarde beschrijven? Woorden
schieten te kort daarvoor. Onder al die mannen, die daar verstomd van ontzetting en
wanhoop als verbijsterd staan, slaan wij er één gade. Hij is een man van omtrent 38
jaren. Hij staat daar als verstorven tusschen twee wagens waarvan een bijna uitgebrand
is. Daar vóór hem ligt een oude grijsaard, dien hij als zijn vader herkent; een weinig
verder ligt zijne dierbare gade, tusschen haar zoon en twee dochters. Zijn jongste
kindje ligt daar onder den wagen met ingeslagen schedel. Zijn blik valt op het
achterwiel en... o gruwel! daarop ziet hij bloed en hersenen van het wichtje, dat wreed
en meedoogenloos door eenen Zulu daartegen dood geslingerd werd. Doch waar is
zijne oude moeder! Hoe hij ook rondblikt, hij kan haar lijk niet zien. O vreeselijke
gedachte, die hij tracht te verbannen. Zou zij?... hij stoot voorzichtig in den aschhoop
van den verbranden wagen en ja - daar is haar overschot, al bijna geheel verteerd
door het vuur. Nu kan deze man het niet meer uithouden; zijn geprangd hart moet
lucht krijgen. Hij barst in tranen uit. O God! roept hij eindelijk uit, zie neder van uit
Uwen hemel en aanschouw onze ellende. Help mij, help ons allen om het dierbaar
bloed onzer dierbaren te wreken! Amen! klonk het uit aller mond! en - ‘zij hieven
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hunne stemmen op - en weenden’. Sterke, gespierde en geharde mannen stortten daar
tranen als kinderen. Doch genoeg, geëerde lezer; we laten den sluier vallen over dit
zoo hartverscheurend tooneel in onze geschiedenis. Die tranen werden daar niet te
vergeefs geplengd, die gebeden niet vergeefs ten hemel gezonden.
De oude grijsaard, die daar vermoord lag, en zij wier lijk daar in het vuur verteerd
lag, waren niemand anders dan onze oude boer P.
en zijne vrouw, die wij te
Slachtersnek leerden kennen. De man, wiens ontroering en droefheid wij zagen was
hun zoon, die tijdens de Slachtersnek-executie omtrent 15 jaren oud was. Hij was
met zijn vader in 1836 uit de Kolonie gegaan. En nu lagen zij allen daar dood door
het verraad van Dingaan. Hij stond daar nu eenzaam en alleen! Slechts een broeder,
die in de Kolonie was achtergebleven, had hij nog, doch wat baatte het hem? Zij
waren verre van elkander verwijderd. Hij gevoelde het, hoe eenzaam zijn lot nu was.
Is het te verwonderen, dat Slachtersnek hem daar weer levendig voor den geest kwam,
nu hij deze tweede ramp gadeslaat? Is het te verwonderen, dat van dien dag af de
onvergetelijke moordtooneelen van Mooi-rivier en de andere plaatsen uit den omtrek,
samen met Slachtersnek, met onuitwischbare trekken in zijn gemoed gegrift werden
voor geheel zijn leven? Neen, de ware Afrikaner kan het heel goed begrijpen, dat hij
daar te midden der vermoorden neerviel en uitriep: ‘O God! zult Gij dan steeds Uw
volk, dat Gij hier in Z.-A. geplant hebt, overgeven aan den wensch van de vijanden?
Zal Uw volk altijd verdrukt moeten worden? Maar neen, Gij wilt Uw volk evenals
Israël door verdrukkingen leiden en het op Uwen tijd recht doen! O Heere! God onzer
vaderen, behoudt U toch steeds zelfs tot in de late nageslachten een deel van ons
volk om Uwe erve te zijn!’
't Is Jan. 1848! Het tooneel is weer veranderd. In een ‘nek’ op de bergpas in de
Drakensbergen, die Natal van O.V.S. scheidt, stonden 10 jaren later in dezelfde
maand (Febr.) een groot aantal wagens uitgespannen. 't Waren de Emigranten Boeren,
die in 1838 zoo hoopvol Natal binnentrokken en nu, voor ‘wreed geweld’ zwichtende,
het land, waarvan zij zooveel zoete droomen gehad hadden, moesten verlaten. Toen
zij na den slag te Bloed-rivier in Dec. 1838, bezit namen van het zoo duur betaalde
land, toen hadden zij gedacht om eindelijk weer tot stilstand te komen, om eindelijk
rustig te leven. Doch - we weten het - hun maat van lijden was nog niet vol. Hadden
zij veel van Dingaan te lijden gehad, God zij gedankt, hem, den dwingeland en
verrader konden zij ten onder brengen. Maar, toen de Engelsche Regeering hen, toen
zij in gevaar waren om tot den laatsten man toe door Dingaans horden vermoord te
worden, aan hun lot overliet, toen die oude vijand weer op het terrein kwam en hun
hun land diefelijk ontstal - toen de Engelschen de Kaffers, die zij zoo zuur hadden
ten onder ge-
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bracht, door hun verderfelijke ‘kafferpolitiek’ boven hen en ten koste van hen
bevoorrechtten - toen werden ze andermaal tot trekken gedwongen. Natal het land
door zoovele droeve herinneringen aan hen verbonden, was hun dierbaar geworden.
Nochtans besloten zij het land waarin de beenderen hunner geliefden begraven lagen
te verlaten, liever dan onder het door hen zoo gehate Engelsche juk te blijven. En
daar waren ze toen op dien zoo treurigen terugtocht. Welke vrnchten hadden hunne
ontberingen, hun lijden en opofferingen opgeleverd. Niets. Zij hadden veel, o zooveel
verloren - hier stonden zij nu op Drakensberg in treuriger toestand dan ooit te voren.
Eén van die wagens daar in het lager behoorde aan den ons bekenden P
. Hij
was weer getrouwd. Hoe zwaar viel het hem het land te verlaten waar zijne dierbaren
begraven lagen. Hij had menigmaal den dood gezocht in al de oorlogen tegen Dingaan
en later tegen de Engelschen. Te Congella werd hij gewond - doch wat baatte dit
alles? Niets. Toen hij later zag dat zijn leven verbitterd werd door de vele Kaffers
die Generaal Cloete op zijn plaats liet wonen, toen kon hij het niet langer uithouden.
Hij laadde zijnen wagen andermaal op, en met een zucht weergalmde het woord:
Trek! opnieuw uit zijn mond. Zou hij dan nooit op aarde weer tot rust kunnen komen?
Rust, in zooverre als zijn nog altijd bloedend hart het hem zou toelaten?
Voor de laatste maal wil hij nog die voor hem heilige plaatsen in oogenschouw
nemen. Hij beklimt een nabijgelegen rotspunt en - Natal ligt voor hem uitgespreid
als een schilderij. Hij staart ernstig in de richting waar Weenen ligt, en herkent den
berg aan welks voet zijne onvergetelijke, lieve panden hun dood vonden. Wie
beschrijft, wat daar in zijne ziel omging? Wie verwondert zich, dat die man daar
onwillekeurig ook aan Slachtersnek dacht? Dat hem weer de bede van Mooi-rivier
over de lippen kwam? Nog één laatste blik - hij keert zich om met een zucht en 't
woord ‘trek!’ kwam dien namiddag harder, vaster en forscher uit zijn keel.
(Wordt vervolgd).

Zuidenwindje.
Daar ruischt door 't berkenloover
een zoele, zuidenwind
en kust de bleeke wangen
van 't reeds herstellend kind.
Hij verft met rood haar kaakjes
speelt met haar lokkenpracht,
en 't windje wekt bij 't kindje
weer levenslust en kracht.
Ach zuidenwind, zoo lieflijk,
waai lustig keer op keer
en geef het zwakke kindje
haar levenskrachten weer.
Utrecht.
JOHANNA DIEPENHORST.

Pol De Mont in Duitschland over de Vlaamsche Beweging.
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Na den afloop van het Nederlandsch Congres te Antwerpen ondernam Pol De Mont
een reis door Duitschland en bevond zich den 6 September in de vergadering van
den Alldeutschen Verband te Berlijn, waar hij door een geestdriftige rede over de
Vlaamsche Beweging onder de aanwezigen de levendigste belangstelling wist te
wekken in onzen strijd om 't behoud van onze zelfstandigheid.
Den Zaterdag 12 September, daar zijn reis hem door Leipzig bracht, werd te zijner
eer in de drinkzaal van het Nieuwe Theater aldaar, een vergadering belegd van
Leipziger leden van den Verband. Daar werd hij door den Voorzitter van de
vergadering, Professor Dr. Hasse voorgesteld als een van de hoofdleiders van de
Vlaamsche Beweging en begroet als een dichter bij Gods genade.
Daar ook hield hij een voordracht over de Vlaamsche Beweging, waarvan we hier,
naar het verslag van het Leipziger Tageblatt beknopt den inhoud weergeven: ‘Ik kom
uit het verfranschte Zuid-Nederland en voel me in uw midden zoo gelukkig bij een
stamverwante natie, zoo geheel en al zelfstandig. Ik voorzie den dag, dat het
Nederlandsche volk in zijn geheel, het Vlaamsche volk in 't bijzonder, in inniger
geestelijke gemeenschap met u, Germanen, zal leven. Zeer drukke gemeenschap
bestaat thans niet; ze moet ontstaan. Om die te doen ontstaan, hebben wij van
weerskanten een plicht te vervullen. Op U, als de machtigste natie, rust de zwaarste
plicht. Wij, die klein zijn, kunnen voor U niet veel doen. Het weinige wat we konden
doen hebben we gedaan; wat we kunnen doen, doen we. Wij leven in een land waar
een gedeeltelijk door Franschen bestuurde pers gaarne alles wat Duitsch is, bespot.
Op zulke smaadartikels hebben onze Vlaamsche bladen steeds het verdiende antwoord
gegeven. Wij hebben van den Staat geëischt en verkregen sedert 1883 dat uw taal in
onze Athenaea en Middelbare scholen degelijk zou onderwezen worden. De beste
van uw dichters en schrijvers hebben we vertaald en aan ons volk doen kennen. Onze
sedert vier jaar te Antwerpen gestichte Nederlandsche Opera heeft reeds met veel
bijval opgevoerd en zal nog opvoeren de schoonste scheppingen uwer meesters:
Egmont, Fidelio, de Puinen van Athene van den goddelijken Vlaamsch-Duitschen
Beethoven, Preciosa, Euryanthe, Freischütz van den beminnelijken Weber, de
Tooverfluit en Don Juan van den edelen Mozart, den Vliegende Hollander,
Tannhäuser, Lohengrin van uw genialen Wagner. We hebben ten allen tijde gedeeld
in uw leed zooals in uw vreugde.
En wat kunt gij nu voor ons doen? Veel hebt ge reeds gedaan. Sedert 1830 hebben
een gansche reeks Duitsche geleerden belang gesteld in onze beweging. Wij houden
de namen van die mannen Morn, Wolff, Oettker, Hoffmann von Fallersleben,
Trauthwein v. Belle, de gebroeders Von Hellwald in eere. Toch hebben nog weinige
onzer schrijvers de eer van de vertaling in 't Duitsch genoten. Onzen Conscience,
kent ge. Evenwel niet den meesterlijken kleinen roman Ernest Staas, van Anton
Bergmann, den kleinzoon van een Duitscher; niet de verrukkelijke novellen van
Virginie Loveling; de kruimige dorpsverhalen van Reimond Stijns en zoovelen.
Verschillende van mijn gedichten hebben mijn vrienden Albert Möser en H. Fleminich
in 't Duitsch vertaald. Maar wie heeft de wonderschoone verzen van Helene Swarth,
de lieve liederen van Delamontigne, het krachtvolle drama van mijn onvergetelijken
strijdgenoot, den te vroeg gestorven Alb. Rodenbach gelezen?
Duitschland is het klassieke land van de toonkunst. Ieder groote stad heeft hier
een machtigen Musikverein. Wij hebben een gansche rij Nederlandsche componisten,
wier werken wel zouden verdienen in Duitschland bekend te zijn en uitgevoerd te
worden. Zou 't niet mogelijk zijn, zooals wij het voor de scheppingen van uw nationale
meesters doen, ook hier de schoone Oratoriën van onzen grooten Peter Benoit, zijn
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Lucifer, zijn Schelde, zijn Rijn en zijn symphonieën, dansen en liederen, alsook die
van zijn vrienden Waelput, De Mol, Tinel, Van den Eeden, Blockx, Mestdagh, Van
Duyse enz. bekend te maken?
Ten slotte nog een paar woorden. Wanneer gij aan den Vlaming schrijft, vergeet
dan niet het schoone woord: ‘Onthoud, dat gij een Duitscher zijt.’ Spreekt in 't
Vlaamsche België Nederlandsch of Duitsch; zendt uw brieven niet naar Bruxelles,
Anvers, Gand, Louvain, maar naar Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. Daardoor
zult ge ons een gewichtigen zedelijken steun verleenen.
Over deze rede, waarvan de inhoud hier zeer dor opgegeven wordt, spreken de
Duitsche bladen w.o. Leipziger neueste Nachrichten, Tägliche Rundschau, Altdeutsche
Blätter enz. met geestdrift en instemming.
Denzelfden avond hield P.D.M. nog een tweede rede: ‘Er hielt sie in vlämischer
Sprache, wurde gleichwohl von allen anwesenden verstanden,’ zegt een Duitsch
blad.
In den loop van den winter zal de dichter eene reeks voordrachten over de
Vlaamsche Beweging Beweging houden te Keulen, Bonn, Crefeld, Kassel, Marburg,
Elberfeld, Hannover, Hamburg, Dresden, Heidelberg, Koblentz enz.

De Nederlandsche Taal op de Nederlandsch West-Indische eilanden,
Door J.H.J. Hamelberg, Archivaris.
Curaçao.
Aangezocht om voor het maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond
eene beschrij-
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ving te geven der Nederlandsch West-Indische eilanden, wat betreft het gebruik en
de verbreiding der Nederlandsche taal op die eilanden, is het mij aangenaam de
waarnemingen daaromtrent ten beste te geven, door mij opgedaan gedurende een
zestienjarig verblijf in West-Indië, deels op Curaçao, deels op St-Eustatius.
Ten opzichte der op de Nederlandsch West-Indische eilanden gesproken wordende
talen, laten zich deze eilanden het best in twee groepen verdeelen: de eene bevattende
de Benedenwindsche eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba, de andere de
Bovenwindsche eilanden St-Eustatius, Saba en een gedeelte van St-Martin.
Op de eerst genoemde drie eilanden is het Papiementsch of zoogenaamde landstaal
de heerschende taal, d.w.z. zij wordt door het grootste gedeelte der bevolking
gesproken. Deze bevolking nu bestaat uit ± 40,000 in woners, waarvan ± 36,000
zwarten en kleurlingen en ± 4,000 blanken., welke laatsten zich weer in twee
afdeelingen laten splitsen, n.m. in ± 3,000 protestanten en eenige weinige katholieken
en in ± 1,000 israelieten.
Onder de zwarten - negers en mulatten - is het Nederlandsch zeer weinig bekend;
slechts zeer enkelen verstaan het, nog minder hunner kunnen het spreken. Het komt
mij echter voor, dat er in den tijd, dien ik in de kolonie doorgebracht heb, verbetering
op dit punt te bespeuren is, ten minste onder de schoolgaande jeugd: men hoort thans
veel vaker dan vroeger op straat door het een of ander kroeskopje een Hollandsch
liedje zingen. Dit is natuurlijk het gevolg van het onderwijs, dat op de Gouvernementsen katholieke scholen in het stadsdistrict gegeven wordt. In de buitendistricten, waar
alleen katholieke inrichtingen van onderwijs bestaan, wordt geen onderwijs in het
Nederlandsch gegegeven, en in die districten wordt dan ook hoegenaamd geen
Hollandsch gesproken noch verstaan, behalve door de enkele blanken, die er zijn.
Onder de kleurlingen is het Hollandsch meer verbreid dan onder de negers en
mulatten; zij stellen er ook meer eene eer in Hollandsch te kunnen spreken dan hunne
donkerder gekleurde stamverwanten. Zoodra zij een eenigszins goede positie in de
maatschappij bekleeden, kan men er in den regel op aan, dat zij Nederlandsch verstaan
en soms ook spreken kunnen; bekleeden zij eene hoogere maatschappelijke positie,
dan verstaan en spreken zij het Nederlandsch bijna zonder uitzondering. Echter blijft
het Papiementsch de taal, die zij onder elkander bij voorkeur spreken: in geen
kleurlingen families is het Nederlandsch de dagelijks gebruikt wordende taal.
Onder de blanken wordt door de Protestanten veel meer Hollandsch gesproken
dan door de Israelieten. De eersten kunnen dan ook het Hollandsch element der
kolonie genoemd worden. Meest allen zijn het afstammelingen van Nederlandsche
burgerlijke en militaire beambten. Het Papiementsch laat echter ook op hen zijn
invloed gelden. Men kan gerust aannemen dat, nadat Nederlandsche families
gedurende twee geslachten in de kolonie geweest zijn, het Nederlandsch niet meer
de taal is, die zij bij voorkeur onder elkander spreken, tenzij hare leden in Nederland
hunne opvoeding genoten of door aanhuwelijking met Nederlanders verwant zijn.
Die invloed van het Papiementsch is wezenlijk opmerkenswaardig; meer dan eens
heb ik kinderen, in de kolonie geboren uit volbloed Nederlandsche ouders, bij
voorkeur met elkaar Papiementsch hooren spreken, hetgeen waarschijnlijk hieraan
toegeschreven moet worden, dat het Papiementsch eenvoudiger en voor den
kindermond gemakkelijker uit te spreken is dan het Nederlandsch. Dit is ook de reden
waarom verscheidene ouders, die met elkaar nooit iets anders dan Hollandsch spreken,
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de slechte gewoonte hebben hunne kinderen, zoolang deze nog jong zijn, in het
Papiementsch aan te spreken.
De Israelieten zijn meest van Portugeesche of Spaansche afkomst Door hunne
handelsbetrekkingen met de Spaansche kolonies moest het Portugeesch wijken voor
het Spaansch en dat al spoedig, want in de oudste stukken, in de archieven van het
eiland Curaçao berustende, (van af 1722), vindt men veel meer verklaringen, akten,
enz. van Israelieten in het Spaansch gesteld dan in het Portugeesch. Tot nu toe zijn
de Curaçaosche Israelieten vrij wel aan hunne oorspronkelijke nationaliteit getrouw
gebleven: het Spaansch wordt door hen nog bij voorkeur gesproken en in het
Papiementsch, dat zij spreken, zijn een massa Spaansche woorden binnengeslopen.
Echter zijn er uitzonderingen: zeer enkele Israelietische families spreken ook onder
elkaar Hollandsch. Verstaan wordt het Nederlandsch door de mannelijke Israelieten
vrij algemeen en ook door velen gesproken - door hunne zaken komen zij dan ook
veel met het Hollandsch sprekend element in aanraking; - onder het vrouwelijk
gedeelte is de percentage, die Hollandsch spreekt, veel geringer. De sinds eenige
jaren bestaande Gouvernements-meisjesschool doet echter hierin verbetering hopen.
(Wordt voortgezet).

Een Nederlandsch Tooneelgezelschap in de Vereenigde Staten.
In den zomer van 1894 verspreidde zich het gerucht door de Vereenigde Staten: er
komt uit Nederland een tooneelgezelschap naar hier. Dit gerucht bleek op waarheid
te berusten, want in het laatst van Augustus werd uit het Engelsche stoomschip Paris
op Ellis Island ontscheept het Nederlandsche tooneelgezelschap onder directie van
de Heeren Herman en Robert Culp, uit Groningen.
Hunne eerste voorstelling was in de stad Paterson (N. Jersey), op 16 September.
Breede plakkaten waren verspreid, en het publiek was vrij wel opgekomen om hem
te zien en te hooren. Hun programma bestond uit verscheidene muzieknummers,
samenspraken, en kleine tooneelstukjes. De meeste Nederlanders in de zaal aanwezig
hadden in den voormiddag eene lezing bijgewoond van Mr. G. Van Deth over Jan
Van 't Lindenhout en 't Neerbosch en nog onder den indruk van de bezielende
improvisatie kon het niet anders of een luid bravo steeg op, toen Mevr. Culp, geboren
Van Hesse. o.a. voordroeg:
Op Neerbosch, zoo heeft van Deth ons gezegd,
Werd menig kind in de luren gelegd;
Maar als men dan van 't Lindenhout ziet,
Vraagt men: ‘moet men het gelooven of niet?’
De een zegt: ‘'t is waarheid’, een ander bestrijdt;
De een zegt ‘'t is haat’, een ander ‘'t Is nijd’,
Maar ik zeg, en dat stemt u met mij in,
Men moet onderzoeken, dan krijgt elk zijn zin;
Gaat men daar de kinderen massakreeren,
Dan moet men Lindenhout in meel omkeeren,
Gaat hem dan met kokende olie besmeeren
En laat hem dan zoo uit Neerbosch marcheeren.

Op 22 September gaven zij hunne tweede voorstelling. Men voerde met veel succes
op De Werkstaking, van Rosier Faassen, terwijl Herman Culp Een Bedelaar
voorstelde, zoo typisch, dat men onwillekeurig dacht aan Dr. Judels. Zijn zoon
Richard speelde eenige vioolsolo's, die bewezen, dat hij niet te vergeefs aan de voeten
van Joseph Cramer gezeten had.
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24 October traden zij op nieuw op. Hun hoofdstuk was Een verdieping te hoog,
door Herman Culp en zijne echtgenoote Mevr. Culp-Stoete voortreffelijk
voorgedragen.
31 October gaven zij, benevens verschillende kleinere stukjes, de Inkwartiering
of de soldaten in het dorp, door de directeuren met hunne echtgenooten gespeeld.
Het liedje aan juffrouw Snip werd door Herman Culp uitstekend gezongen.
De Hollandsche Vereeniging Tot Nut van 't Algemeen te Paterson gaf 19 December
'94 haar vijfde feestvierende vergadering. Stampvol was de zaal en Culp's gezelschap
had gezorgd voor een goed programma. Richard en Mathilde werden con amore
gespeeld. Hunne opvattingen van rollen als ‘Aballino’ en ‘Othello’ waren geestig;
en als Herman Culp tegen de schermen hangende een aria uit Le Trouvère zong, was
het bravo! oorverdoovend. Bij al hunne opvoeringen stond op het programma Het
paartje van Monnikendam, en zelden is een stukje zoo in den smaak gevallen als dit.
Het
Jij bent Griet en ik ben Bram,
Wij komen samen van Monnikendam.

was populair. Zou de onsterfelijke J.J.L. ten Kate gelijk gehad hebben, toen hij eens
als predikant op Marken schreef:
Ten golven uitgerezen
Dat door den walm der steden wordt verschoond
Zou die plek misschien de groene schuilhoek wezen
Waar 't overschot van Holland's deugden woont?
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Als men de Culpen in hunne traditioneele pakjes zag spelen, zou men eerder denken
dat zij met een Zuiderzeesche cotter naar New-York waren gekomen dan met het
stoomschip Paris.
Op 8 Januari 1895 speelde dit gezelschap in Passaic (N. Jersey) en voldeed daar
aan het in een sneeuwstorm opgekemen publiek. Er waren meer Germanen dan
Nederlanders in de zaal, en en het programma werd in het Duitsch uitgevoerd.
Hunne woonplaats was in New-York city, en van daar uit trokken zij naar andere
plaatsen. In Februari speelde het te Boston, en in Maart, April en Mei in New-York
in de verschillende muzeums.
Als een bewijs van jeugdig talent behaalde jonge juffrouw Marie Culp, dochter
van Robert Culp op 19 April op de Amateursvoorstelling in ‘The Gayety Theatre’
te New-York een gouden medaille voor Engelschen zang en dans. Zij behaalde deze
onderscheiding na hare 18 mededingsters van alle nationaliteiten verslagen te hebben.
In besloten kring trad op 1 Mei 1895 jonge juffrouw Juliette Culp op, dochtertje
van Herman Culp. Zij werd door de gastvrouw beloond met een fraai bouquet,
benevens een daaraan hangende enveloppe. Zij had de meeste geestdrift opgewekt
met een lied, door haar vader vervaardigd, en door haar met schoone stem gezongen
op de wijze: Edelweis. Vooral de woorden:
Amerika! U roem ik in mijn lied
Het land, waar men zoo gul gastvrijheid biedt,
Vooral New-York dat zooveel schoons bevat
Met recht door elk genoemd: een wereldstad.
Maar toch, hoe fraai 't hier iedereen ook vindt
Hoe pracht en praal het oog hier ook verblindt,
Hoe ook de vrijheid hier gaat hand in hand,
Mijn HART behoort aan 't DIERBAAR NEDERLAND,

werden met diepe ontroering aangehoord.
In den zomer van 1895 was het gezelschap geëngageerd op een der New-Yorker
badplaatsen, North Beach genaamd.
Steun hebben zij gevonden bij de Amerikanen, bij de Nederlanders. Bloemen en
bouquetten zijn hun ter hand gesteld, maar die verslensen en gaan verloren; maar
zeker, als zij in Gruno's veste thans denken aan de Vereenigde Staten, dan zal zeker
eene herinnering bij hen opkomen, de herinnering aan den aangenamen tijd in Amerika
doorgebracht. Wij, als Hollanders, hebben hen toegejuicht omdat het zoo zelden
voorkomt hier van de planken de moedertaal te vernemen.
Louis Bouwmeester schreef eens in het Kleine Gartman-Album: ‘Het is jammer
dat de roem van een Nederlandsch tooneelspeler zich niet verder uitstrekt dan tot
den Moerdijk.’ Had hij deze voorstellingen bijgewoond, dan zou hij hebben moeten
getuigen, dat ook in Amerika, Hollandsche en Engelsche harten kloppen voor de
ontplooiïngen van de dramatische kunst in Nederland, al wordt zij ook niet gegeven
door de eerste gezelschappen.
New-York,
29 Juli 1896.
C.J.B.V.D. DUYS.

Nederlanders in Amerika.
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Onlangs heeft de stad Cleveland, Ohio, V.S., (eerste nederzetter Mozes Cleveland
22 Juli 1796), die nu over de 300,000 in woners telt, haar honderdjarig bestaan gevierd
en aan het vieren van de feestelijkheden bij die gelegenheid hebben de Nederlanders
zelfstandig als natie een groot aandeel genomen. Op het initiatief van den Heer Jan
Weenink werd besloten, dat Oud-Holland flink zou vertegenwoordigd zijn in een
grooten optocht die werd gehouden. Het oude vaderland zou natuurlijk o.m.
vertegenwoordigd zijn door een vloot. De Heer Boogaard stond een grooten wagen
af met vier paarden, waarop allegorisch werden voorgesteld Oud-Holland en
Jong-Amerika; op den wagen wapperde een fraaie banier geschonken door Jos. Van
Someren met de woorden: ‘The History of America commenced with Holland,’ (de
geschiedenis van Amerika begon met Holland). Een tweede wagen stelde Nederland
voor en had een banier met twee gevouwen handen, doelende op de vriendschap,
eveneens geschonken door Jos. Van Someren. Een derde wagen droeg een vrouw
met een groote Friesche kap bij een spinnewiel zittende. Een vierde wagen stelde
een windmolen op een dijk voor, zoo eigenaardig in 't Hollandsch landschap. De
molenaar Gerardus Sickel, wit bestoven, had klompen aan en rookte dapper uit een
lange Goudsche pijp. Op de wagens volgde een groep van 60 ruiters, waaronder Ds.
Hoogenboom, gekleed in rood, wit en blauw; dan 200 man te voet en nog twee
rijtuigen, waarin de oudste Nederlanders zaten; een van 85 jaar, die 70 jaar in de stad
woonde en ze dus had zien groeien. Alleen waren gekleed in rood, wit en blauw,
droegen de Oud-Hollandsche pet en op de linker borst een rood, wit en blauwe
cocarde op een oranje lint. Een wagen was beladen met frissche Nederlandsche jonge
dochters eveneens gekleed in de nationale kleuren. Amerikaansche bladen hebben
met veel lof gesproken over dat fiere zelfstandig optreden van de Nederlanders in
den optocht.
Een Nederlandsch Clevelander, die den optocht beschrijft, vraagt: ‘Wanneer zal
de tijd komen, dat onze Regeering in den Haag een Nederlandsch Consul zal aanstellen
voor dit gewest (Ohio), die onze taal kan spreken.’
Nederlanders zijn hier nogal talrijk; er zijn er op zijn minst 5000.

Vereenigde Staten.
Chicago.
- In een vergadering van belangstellenden in de Hollandsche school werd het oude
bestuur van die school, bestaande uit Mr. Kl. Rol, S.E. Meter en H. Bos herkozen.
Den onderwijzer, M. Brink, die Chicago verlaat om zijn theologische studiën aan de
school te Grand Rapids voort te zetten, werd door Dr. J. Riemersma een hartelijk
woord tot afscheid gesproken, terwijl de nieuwe onderwijzer J.E. de Groot van
Wilmar, Wisc. met een hartelijk woord verwelkomd werd. De Hollandsche school,
wordt onder de Nederlanders te Chicago meer en meer gewaardeerd en verkeert
tegenwoordig in bloeienden toestand. Het onderwijs laat niets te wenschen over.
***

Seester.
- In het bosch te Oak Glen, Seester, had een eigenaardige vergadering plaats. Daar
kwamen bijeen vier geslachten, 126 zielen, van de familie Ton en Madderon. Om
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tien uur in den morgen kwamen de familieleden ten huize van Mr. C.J. Ton, die hen
verwelkomde en zeide trotsch te wezen, dat hij van Nederlandsche afkomst was. Een
heerlijk maal werd de familieleden opgedischt. Mr. H. Koopman photografeerde met
zijn camera deze talrijke Nederlandsche familie. R. Van den Burg, schetste hare
geschiedenis in een voordracht. Mr. C. In 't Hout nam op zich om die geschiedenis
in 't Nederlandsch te vervaardigen en uit te geven.

Het Parlementair onderzoek naar den Jameson-Sluiptocht aan de
Kaap.
Het verhaal van Jameson's inval in de Z.A.R. zal een belangrijke blz. blijven in de
geschiedenis van den Nederlandschen stam. Daarom is het, dat wij hieronder het
verslag mededeelen van een Comité door het Parlement aan de Kaap aangesteld om
onderzoek te doen naar den Jameson-Sluiptocht. Dit verslag stelt de medeplichtigheid
van Cecil Rhodes buiten kijf. Het heeft te meer gewicht daar het onderteekend is
door personen, waaronder er warme vrienden van Cecil Rhodes zijn.
We deelen het mede zooals het verkort in Ons Land (Kaapstad) verscheen:

Voorloopig.
1. In den avond van Zondag 29 December l.l. trok dr. Jameson de Zuidafrikaansche
Republiek binnen aan het hoofd van 500 ruiters, en van een sterke artillerie gesplitst
in twee afdeelingen, waarvan de eene ging uit Pitsani Pothlugo en de andere uit
Mafeking. De inval, geschiedende in vollen vredestijd, heeft onberekenbaar
noodlottige gevolgen gehad.
Het comité heeft zijn best gedaan om de omstandigheden, die deze iubreuk op de
internationale vriendschappelijkheid omgeven uit te pluizen.
2. Het comité ondervroeg een tal van getuigen, maar de onwil van sommigen
hunner om getuigenis te geven heeft heel wat moeite veroorzaakt. Het schriftelijk
getuigenis daarentegen is van groote waarde.
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3. Het Transvaalsche Groenboek, no 2, een verrassende reeks van ontcijferde
onderschepte telegrammen, private brieven, schetskaarten en andere documenten
bevattende, die een algemeen richtsnoer betreffende het komplot geven, heeft het
comité het meerendeel daarvan in zijne bijlagen opgenomen.
4. De speciale parlementsacte, het comité recht gevende documenten van het
telegraafdepartement op te eischen, heeft geleid tot de ontdekking van belangrijk
getuigenis.
5. Het comité zond den edelen Heer Rhodes en dr. Rutherfoord Harris bericht van
zijn aanstelling, om hen in de gelegenheid te stellen getuigenis te geven of eene
verklaring in te zenden. Doch beiden deden noch het een noch het ander.
6. De correspondentie gevoerd met de Zuidafrikaansche Republiek over het
afleggen van getuigenis is in de bijlagen opgenomen.
7. Hoewel de datum waarop het komplot begon moeilijk is te bepalen, is het nog
al gemakkelijk zijn ontwikkeling na te gaan. Het blijkt uit documenten dat, zoodra
de proklamatie, een deel van het Bechuanalandsche protektoraat onder de gecharterde
compagnie plaatsende, op den 19 October 1895 te Bulawayo was gepubliceerd,
schikkingen werden gemaakt om de Mashonalandsche rijdende politie zuidwaarts
te brengen. De eerste troepen vertrokken op 25 October. Alles te samen kwamen er
250 man, 293 paarden, 168 muilezels, 6 maxims en 2 veldstukken. Zij werden
gekwartierd te Pitsani, op een plek die was verkregen van Montsioa in ruil voor twee
andere plaatsen. Dr. Jameson kwam daar van Bulawayo op 1 November 1895, keurde
de plek goed, en ging toen over Mafeking naar Kaapstad, van waar hij weer
manschappen en paarden zond - hebbende sir John Willoughby in een brief d.d. 18
November verklaard dat 600 man en 700 paarden noodig waren. Tevens werd kolonel
Rhodes, die als administrateur van Mashonaland had geageerd, als bestuurder van
de Gold Fields of South Africa aangesteld, en van Kaapstad gezonden naar
Johannesburg, waar hij tegen 19 October aankwam.

Financieel.
8. Op 24 October trok kolonel Rhodes uit Johannesburg voor £ 1,000 op de
Gecharterde Compagnie, Kaapstad, voor rekening van de New Concessions Account,
waarvan behoorlijk kennis werd gegeven in een brief, die inhield, dat de trekking
geschiedde volgens overeenkomst met den broeder van den trekker, den Heer Cecil
Rhodes. Drie duizend pond komt voor in de Gecharterde compagnie onder het hoofd
New Concessions Account en werd vervolgd door vele andere trekkingen, te zamen,
volgens die rekening voor £ 61,500, hoewel het bedrag volgens de boeken van de
Johannesburgsche Standard Bank £ 71,000 is. De sommen aldus voorgeschoten door
de Gecharteerde compagnie werden gedeeltelijk gebruikt voor voorbereidselen in
verband met den inval, krijgende dr. H.A. Wolff £ 18,500 aan cheques voor provisie,
paarden, pakhuizen, enz., als blijkende uit een bij het rapport gevoegd memorandum.
Van de rest ging een groot deel naar een rekening die werd geopend in de Standard
Bank te Johannesburg onder het hoofd The Development Syndicate, in den naam van
kolonel Rhodes en de Heeren Hammond. L. Phillips en J.P. Fitzpatrick, waarbij later
nog, als een soort van toevoegsel, werd gelast een verdere rekening onder den naam
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van Relief Fund, op 31 December 1895 te Johannesburg geopend in de namen van
L. Phillips, F. Rhodes en Geo. Farrar. Er bestaat geen twijfel of deze rekeningen
werden gebruikt voor de revolutie te Johannesburg. De New Concessions Account
in de boeken der Gecharterde voor £ 61,500 werd gesloten met een cheque van den
Heer Cecil Rhodes, op 15 Januari 1896.
9. Bovendien deed de Gecharterde compagnie voorschotten aan dr. Wolff direct,
die later werden overgebracht op de rekening van den Heer C.J. Rhodes. Het blijkt
dat die voorschotten werden besteed aan den inval.
10. Eveneens werd £ 500 voorgeschoten aan kolonel R. White voor voorkomende
uitgaven in verband met den inval. Dit voorschot werd ook ten slotte aan den Heer
C.J. Rhodes gedebiteerd.
11. Tevens werd in de boeken van de Gecharterde een nog niet afgesloten rekening
geopend onder het hoofd ‘Pitsani Camp Account,’ waaruit in Januari en Februari
betalingen geschiedden in verband met den inval alsmede aan differente ‘troopers’
die naar Kaapstad waren ontvlucht.
12. Het blijkt dat afschriften van de kassaboeken en andere rekeningen geregeld
worden gezonden aan het hoofdkantoor van de Gecharterde compagnie in Londen,
en dat geen navraag van daar werd gedaan naar de zeer aanzienlijke sommen die van
tijd tot tijd waren voorgeschoten aan de New Concessions en andere rekeningen.

Smokkelen van wapens.
13. Behalve groote geldsommen te verschaffen voor de revolutionaire beweging te
Johannesburg smokkelde de Gecharterde company ook groote quantiteiten wapens
en ammunitie uit de Kolonie naar de Transvaal - gedeeltelijk over Kimberley en
Mafeking. Volledige bijzonderheden in de Bijlagen.
14. Vroeg in November werd kapitein Holden door dr. Jameson naar Kimberley
gezonden, en daar over de pakhuizen en 't werkvolk van de de Beers company gesteld,
in verband met de onwettige verzending van wapens en ammunitie naar de Transvaal.
15. Op 23 November liet de ageerende secretaris van de Gecharterde Company,
de Heer Stevens, 8 kasten inhoudende 3 maxims en 125 kistjes ammunitie, van
Mafeking naar Kimberley overbrengen. Deze samen met rifles, werden later uit de
Beers werkplaatsen geconsigneerd, eerst naar Port Elizabeth, aan Pickering & Co.,
en vervolgens, onder Holdens persoonlijke directie, naar Johannesburg, wordende
de vervoerkosten betaald door Holden, gedeeltelijk per cheque op de New Concessions
account. Vervolgens werd een tal rifles onder ‘coke’ verstoken verzonden, met behulp
van zekeren Kellow, een ‘storekeeper’ van de de Beers, die den naam van Warren
& Co aannam en sedert naar Engeland is verhuisd. In verband met deze zaak werd
de Heer Gardner Williams geprosequeerd.

De uitnoodigingsbrief.
16. In 't midden van November ging dr. Jameson van Kaapstad naar Johannesburg.
Aldaar bewoog hij den Heer J.H. Hammond een brief (gedrukt in de bijlagen) te
onderteekenen, gericht aan hem (Jameson) en later ook onderteek end door C.
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Leonard, Phillips, Farrar en kolonel Rhodes. Met dien belangrijken brief was Jameson
den 27 November te Kaapstad terug.
17. Uit het getuigenis blijkt dat de Heer Cecil Rhodes de strekking van den brief
kende. Op 19 December telegrafeerde dr. R. Harris aan Jameson: - De heer Rhodes
zegt: ‘Stuur mij dadelijk, geregistreerd, een kopie van dien brief van Charles Leonard.’
18. Na den inval, op 30 December, werd diezelfde brief voor rekening van de
Gecharterde getelegrafeerd naar de Londensche Times en daarin op 1 Januari gedrukt
als den Zaterdag te voren door de voornaamste ingezetenen van Johannesburg
gezonden aan dr. Jamesou. Het blijkt dat die roerende en dringende uitnoodiging
door minstens één persoon werd onderteekend op verzoek van den uitgenoodigde
zelven en wel eene maand vóór de dagteekening, toen er geen teeken was van ernstige
uitbarsting te Johannesburg. Dat dr. Jameson den brief als voorwendsel voor zijn
inval bedoelde blijkt uit zijn telegram van 27 December, waarin hij zegt: - ‘Wij zullen
onze eigene flotatie maken met behulp van brief dien ik zal publiceeren’ en uit zijn
boodschap van 29 December aan Harris, waarin hij zijn finale schikking met de brief
- onderteekenaars meêdeelt.
(Wordt vervolgd.)

Nederlandsch in de Kaap-Kolonie.
Hoe gebrekkig de kennis van de Nederlandsche taal is in de Gouvernementskantoren
aan de Kaap mag blijken uit het feit, dat er geen week voorbijgaat zonder dat er
klachten geuit worden over het verminken van Nederlandsche telegrammen van uit
Pretoria naar het telegraafkantoor te Kaapstad terwijl van Kaapstad naar Pretoria
geen telegram verzonden wordt zonder
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dat de ontvanger te raden heeft naar den geseinden tekst.
***

In verband met de Taalbond-Vergadering te Paarl geeft Ons Land een inleidingsartikel
waaraan het volgende ontleend wordt:
De Paarl heeft andermaal getoond, dat ze nog is de bakermat van onze nationaliteit.
Een der sprekers, advokaat Smuts, heeft in een welsprekende en ernstige rede
aangehaald, dat er een gerucht is uitgegaan, dat de Paarl thans minder nationaal is
geworden, dat het plantje van vrijheidszin onder de statige eiken aan den voet der
schone bergen, aan het kwijnen is. Hij meende echter terecht in de grote opkomst,
in de hartelijke geestdrift, die de vergaderden bezielde, in de levendige belangstelling
in de taal onzer voorvaderen een afdoend bewijs te zien, dat het gerucht onwaar is.
Neen, het hart der Paarlieten klopt nog warm op de rechte plaats, hoewel hij gereed
was toe te geven dat er een paar uitzonderingen mogen zijn. Dit is ongetwijfeld een
verblijdend teken, een teken waarop geheel Zuid-Afrika behoort te letten.
De weemoedigen kunnen aan deze bron levend water komen drinken, dat hunne
harten warm zal doen kloppen voor de taal en de gedachtenis hunner roemrijke
vaderen, dat hen bezielen zal met niewe moed en ijver voor het grootse werk: het
beste te zoeken voor het Afrikanerdom, voor onze stam- en geestverwanten.
Professor Viljoen trachtte de vraag te beantwoorden: ‘Wat moeten allen die belang
stellen in den bloei en de welvaart van de Nederlandse taal in Zuid-Afrika tans
aandurven in 't belang van die taal? In ene goed doordachte rede legde hij de vinger
op twee der voornaamste zwakken van vele Afrikaners: onkunde en onwil. Men
hoort soms zeggen: Nederlands komt vanzelf. doch hij vreesde dat het Nederlands
bij die lieden en hunne kinderen vanzelf gaat.
Zij die de bron van het kwaad bij ons stelsel van onderwijs zoeken, raken
ongetwijfeld de kiem der gehele zaak aan. Een bekwame Afrikaanse schrijver haalde
onlangs een toneel aan uit zijne schooljaren. Daar stond hij op de bank met een groot
bord voor de borst waarop geschreven stond in zwarte letters: DUTCH. En wat was
dan eigenlijk het kwaad dat hij gedaan had? Wel, niet anders dan dat hij het gewaagd
had zijne makkers in zijne moedertaal aan te spreken. Hij zegt dat hij heden nog niet
de vernedering, de grieve kan vergeten.
Onze regering erkent officieel dat wij in een tweetalig land wonen, in een land
waarin Engels en Nederlands gelijke rechten hebben.
En toch is ons stelsel van onderwijs enkel op een Engelse basis gegrond! Het
medium van onderwijs is bijna uitsluitend Engels. Meer dan een der school-inspecteurs
kent geen woord Nederlands, zodat zij de vordering die de kinderen in hun moedertaal
gemaakt hebben, niet kunnen onderzoeken en hun rapport van de werkzaamheden
ener school moeten opmaken zonder rekening te houden met het onderwijs in het
Nederlands. Is dit billik? is dit recht? behoort het zoo te blijven? Wij stellen deze
vragen in ernst en niet onder de opgewondenheid van het ogenblik. Onze voormannen
moeten beslist uitspreken en onze rechtmatige en redelike rechten eisen.
Teveel te gelijk te vragen kan de goede zaak bederven, doch de tijd is gekomen
om beslist, vol mannenmoed op te treden. De Nederlandse taal heeft reeds hare
rechten in ons Parlement herwonnen en zal de tijd nog lang duren voor zij hare
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ereplaats in de scholen waarin Afrikaanse kinderen geleerd worden, weder heeft
ingenomen? Het volk dat geen eerbied toont voor zijne moeders is niet waard
geëerbiedigd te worden. En hoe kan men de moeder zonder hare taal eerbiedigen?
De gedachte is een onmogelike, een onding.
De centralisatie in ons stelsel van onderwijs moet komen, moet spoedig komen.
De bill van den Heer Theron LWV, bij de laatste parlementszitting ingediend, ter
oprichting van schoolraden, is wegens tijgdgebrek verongelukt, doch het beginsel
mag niet uit het oog worden verloren. De Koloniale Sekretaris heeft te Graaff-Reinet
beloofd dat hij aanstaande jaar een omvattende bill omtrent onderwijszaken zal gaan
indienen.
Nu is het tijd voor het volk om beslist te zeggen wat men verlangt. Blijft men nu
voortslapen, wel de kans gaat voorbij, en of zij spoedig zal terugkomen is zeer te
betwijfelen.
Nederlands-sprekende Afrikaners, houdt uw moedertaal in ere! Dan zal men te
vergeefs trachten u uw zelfstandigheid, uw volksidealen, uw godsdienst te ontnemen.

De Vereeniging ‘Onze Taal’ te Pretoria.
In de Volksstem (Pretoria) verscheen deze brief:
Pretoria, 17 Sept.
Aan den Editeur van de VOLKSSTEM.
Mijnheer, Mag ik u beleefd verzoeken mij voor onderstaande regelen plaatsruimte
toe te staan.
De Rederijkerskamer ‘Onze Taal’, een vereniging die gedurende een viertal jaren
zeer veel heeft bijgedragen tot het bevorderen der gezelligheid en het hooghouden
der Nederlandse Taal, heeft het laatste jaar zeer veel te kampen gehad met
moeielikheden, niet van financielen aard, doch door de omstandigheid dat vele der
werkende leden door vertrek naar elders of andere oorzaken niet meer in de
gelegenheid waren hunne vrije uren aan de beoefening van de tooneelspeelkunst te
wijden.
Daar mij nu ter ore is gekomen dat het plan bestaat de Vereniging te ontbinden,
zou ik gaarne de nog aanwezige leden in overweging willen geven om, alvorens
daartoe over te gaan, eerst nog een algemene oproeping van belangstellenden (leden
en niet-leden) te Pretoria te doen, voor ene openbare vergadering, ter kennismaking
met hen die lust gevoelen als werkende leden tot de Vereniging toe te treden, en
verder gezamelik de plannen te overwegen die zullen kunnen leiden tot het weder
omhoog heffen der Vereniging.
Gedurende de tijd dat ‘Onze Taal’ niets van zich heeft doen horen, hebben zich
te Pretoria zoveel Hollands-sprekende personen gevestigd, dat het volgens mijn
bescheiden opinie jammer zou zijn de Vereniging zonder hun weten te ontbinden.
D. BALFOORT.
Het zou wezenlijk jammer zijn hield ‘Onze Taal’ op te bestaan. Het is de eenige
Vereeniging, als we ons niet vergissen, in Transvaal, die zich met dramatische kunst
bezig hield en voorstellingen gaf. Verdwijnt zij, dan wordt ook aan Nederlandsche
dramatische kunst niets meer gedaan. Dat mag toch niet!
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Frankrijk en de Zuidafrikaansche Republiek.
We deden reeds uitkomen, welk groot belang door Frankrijk gesteld wordt in de
ontwikkeling van de Z.A.R. In 1895 alleen had het Fransche volk 40,000,000 van
zijn spaarpenningen in goudmijn aandeelen gestoken.
Het kapitaal door ééne Fransche instelling, de ‘Fransche Bank voor Zuid-Afrika’
in de Z.A.R. belegd, beloopt 50,000,000 fr.
Het Fransche kapitaal belegd in de Johannesburgsche goudmijnen wordt geschat
op drie milliard franks. Ook in den aanleg van den spoorweg Komati-poort naar de
Selatigoudvelden steekt een aanzienlijk Fransch kapitaal. Onlangs heeft een Fransche
Handelsmaatschappij grond gekocht zoowel in Johannesburg als in Lourenzo Marques
en wil daar handel drijven.
Nog wordt gehoopt, dat een Fransche maatschappij, die reeds studien ter plaats
heeft gemaakt, den uitbouw zal verkrijgen van de haven van Lourenzo Marques. Op
dit oogenblik heeft Frankrijk een consulaat te Lourenzo Marques, een vice-consulaat
te Johannesburg en een consulaat-generaal te Pretoria.

Een letterkundig tractaat.
De ‘Nederlandsche Vereeniging ter bevordering van de belangen van den boekhandel’
heeft, met het oog op de zeer groote getallen exemplaren, die van verschillende
Nederlandsche werken in de Zuidafrikaansche Republiek gevraagd worden, zich
gewend tot H.M. de Koningin-Regentes om Haar te verzoeken pogingen in 't werk
te doen stellen om tot een letterkundig tractaat met de Z.A.R. te geraken.
Het feit dat de vraag naar oorspronkelijke Nederlandsche lectuur in de Z.A.R. in
zulke mate toenoemt, dat Nederlandsche uitgevers
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hun rechten door een letterkundig verdrag wenschen beschermd te zien, is stellig
zeer verblijdend.

Zijn Koninklijke Hoogheid, de Belgische Kroonprins, in de
Koninklijke Vlaamsche Academie, Gent.
De plechtige openbare zitting. gehouden door de Kon. Vl. Ac. den 18en October tot
viering van haar eerste tienjarig jubelfeest en tot inhuldiging van hare feestzaal, werd
bijgewoond door Prins Aalbrecht van België. De Prins werd als volgt verwelkomd
door Dr H. Claeys, pr.:

Koninklijke Hoogheid,
Het uur, dat naadrend ons met blijde hoop vervulde,
Biedt u den welkomgroet van 't hartlijkst Vlaamsch onthaal.
Dees Stichting is een koningshulde
Aan onze koninklijke Taal,
Die de eelgesteenten van de Kracht en van het Schoone
in 't kunstig loofwerk draagt van haar Vorstinnekrone,
En, zeetlend in haar macht en recht.
Aan 't Wetboek van haar volk haar zegel heeft gehecht.
Ons Taalkring, mild beschermd van Landsbestuur en Koning,
Duur aan het Vlaamsche Volk, bestendigd door den Tijd,
Ruim aadmend in deze adelwoning,
Brengt, met de garven uit zijn vlijt
Gegroeid, het hoofd omkranst van frissche lauwerblâren,
Al jubel vierend om zijn eerste tiental jaren,
Aan zijn' Beschermheer hulde en dank...
Hoe deelt het Vlaamsche land in onzen Jubelklank!
Ons Kroonprins! Belgie's hoop in lentebloei van dagen!
Laat ook ons Vlaamsche hulde U danken voor uw daad.
Het woord, dat, van uw lippen weggedragen,
Straks doór het luistrend Vlaandren gaat,
Geseind naar elke gouw, zal geestdrift ongemeten
Verwekken onder 't volk, bij duizend zegekreten:
Heil! heil! Ons vorstenhuis stemt met den Vlaming meê!
In Artevelde's oude steê,
Waar Willems, Ledeganck, van Duyse, Snellaert streden
Heeft Jonkvorst Albrecht ons zijn Vlaamsch geloof beleden.

Daarna gaf de Voorzitter, de Heer Gailliard, een overzicht van de werkzaamheden
van de Academie gedurende de tien verloopen jaren; de Heer Alberdingk Thijm,
hoogleeraar te Leuven, hield een redevoering over het onderwerp: De Kunst, steun
van den Troon. Nadat de Secretaris van de Academie den uitslag van den taal- en
letterkundigen prijskamp voor 1896 had bekend gemaakt en nadat de Prins, met een
minzaam woord de diploma's had overhandigd aan de aanwezige prijswinnaars, nam
Z.K.H. het woord in onze moedertaal om zijn vreugde uit te drukken, dat het hem
gegeven was deze plechtige zitting bij te wonen, om zijn bijzonder achting te betuigen
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voor de HH. Gailliard, Claeys en Alberdingk-Thijm bij gelegenheid van de geleerde
en verheven reden door hen voorgedragen; om de prijswinnaars geluk te wenschen
en de Academie een toenemenden bloei toe te wenschen. Z.K.H. besloot met deze
lovende woorden op het Vlaamsche Volk:
‘De Vlamingen van heden blijven hun voorouders waard, die een onzer dichters,
van wien we eerlang het standbeeld in Vlaanderen zullen zien oprijzen, in onsterfelijke
woorden heeft afgeschilderd:
Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden!

Onze Taal in Vlaamsche Meisjesscholen.
Ons wordt medegedeeld, dat we verkeerd moeten ingelicht zijn omtrent het uitsluitend
franschspreken van de leerares in den Nederlandschen leergang in de meisjesschool
te Aalst, waarover we spraken in 't vorig nummer. Bewuste leerares zou een goede
Vlaamschgezinde zijn; ze heeft het laatste Nederlandsch Congres te Antwerpen
bijgewoond. Het spreekt van zelf, dat we zulks met ingenomenheid hooren. We
verzoeken derhalve Mej. C. ons te willen verontschuldigen omtrent het gezegde in
't vorig nr.

Verscheidenheden.
Plan bestaat om te Pretoria een Duitsche krant te laten verschijnen. Een comité
bestaande uit de HH. Landgraf, Schellin, Thiel, Rode, Leitzow is daarvoor werkzaam.
- Den 10 October werd te Antwerpen door het Nederlandsch Lyrisch Gezelschap,
dat tot nu alleen lyrische drama's had ten gehoore gebracht, een opera vertoond, De
Herbergprinses, libretto van Nestor De Tière, muziek van Jan Blockx, waaraan een
schitterenden bijval is ten deel gevallen. Dat is een gebeurtenis op Vlaamsch
kunstgebied, die verreikende gevolgen zal hebben.
- Tot opvolger van den Heer Jacobus De Wet, die zijn ontslag had genomen als
Britsch Agent te Pretoria, werd benoemd de Heer Conyngham Greene, tot dusver
verbonden aan de Engelsche legatie in den Haag; deze heer spreekt vloeiend
Nederlandsch.
- In 1891 sloot de Zuidafr. Rep. een leening met het huis Rothschild en kon onder
geen beter voorwaarden geld ter leen krijgen dan tegen een koers van 90 percent
voor elke schuldbekentenis van £ 100. Thans is de koers van de schuldbewijzen £
110 1/2. Een bewijs van 't groote vertrouwen door de finaneieele wereld in de
solvabiliteit van de Transvaal gesteld.
- Ten Oosten van Johannesburg, ongeveer 20 minuten rijdens van het centrum van
de stad, is een nieuw dorp uitgelegd, waarvan de naam is ‘Judiths Paarl’.
- De Heer A. de Priester, vroeger hoofd van de school te Dwarsgracht (Giethoorn)
en te Hesselingen (Staphorst), later werkzaam bij het Middelbaar onderwijs, is
benoemd tot bestuurder van een inrichting van onderwijs te Asuncion, de hoofdstad
van de Zuidamerikaansche Republiek Paraguay.
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- Maurits Josson, op reis naar Pretoria, schrijft ons een woord uit Madeira, waar de
boot moet aanleggen. We vernemen met genoegen, dat hij een voorspoedige reis
heeft.
- Een feitje van beteekenis. In een debat-vereeniging gehouden door de leerlingen
van het South-African College werd als onderwerp van bespreking gekozen de vraag:
Is vereeniging van de Zuidafrikaansche Staten onder Britsche vlag wenschelijk? Na
eene heftige bespreking werd de vraag met 60 stemmen tegen 40 in ontkennenden
zin beantwoord.
- De Heer C.F. Ziervogel te Pretoria heeft de zeer aanzienlijke som van £ 10,000
beschikbaar gesteld voor een opvoedingsfonds, bestemd om in de Z.A.R. geboren
jongelieden een hooge wetenschappelijke opvoeding te geven. De curatoren van het
fonds zijn de Hoofdrechter, Rechter Gregorowski, de HH. Schalk Burger, Th. Hugo
en Dr. Bosman.
- Immigranten in Transvaal. De briefwisselaar van de Volksstem (Pretoria) te
Vereeniging, schat op 300 het aantal Chineezen, dat maandelijks per spoortrein de
Transvaalsche grens overschrijdt om naar de goudvelden te gaan.

Bibliographie.
Ontvangen: 1. Stanley's Reizen in Midden-Afrika, door E.H. T'Sjoen; versierd met
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Maatschappij van Letterkunde en Wetenschap, met voorrede van Reimond Stijns.
Brussel, J.B. Willems-Van den Borre.
4. Driften. Prozabundel door Reim. Stijns. Uitgave van het Taalverbond, Nr 13.
Gent, Vuylsteke, 1896.
5. Histoire politique et littéraire du mouvement flamand, par Hamelius, professeur
à Charleroi (thans Kon. Ath. Elsene). Charles Rozez, Bruxelles.
6. Het Verloren Paradijs, tooneelspel in drie bedrijven, van Ludwig Fulda, in het
Nederlandsch vertaald door Gustaaf De Mey en Julius Pée.
***
Het Studenten-Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F.R.
Coers Frzn. Uitgever Gerrit Hilborst Azn. Utrecht.
Van het bovengenoemd Liederboek heeft de firma Deierkauf opgehouden uitgever
te zijn en zal de heer G. Gilhorst te Utrecht de uitgave verder voortzetten. De geheele
oplaag van het eerste deel is bijna geplaatst, zoodat samensteller en uitgever zich
reeds bezighouden met de bezorging der uitgave van het 2e deel, dat in belangrijkheid
zeer zeker bij het eerste niet zal achterstaan. Vooral in de bibliotheken van
Zuid-Nederland werd voor dit 2e deel menig schoon oud lied gevonden. Van de
daartoe aangezochte toonkunstenaars kunnen wij reeds als medewerkers noemen:
Marius A. Brandts-Buijs, Martinus J. Bouman en Peter Benoit.
Dr. Paul Fredericq, professor te Gent, de kenner van het lied bij uitnemendheid
en die bij ons geen onbekende is door zijne voordrachten over het Oud Nederl. Lied,
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zal de voorrede schrijven, terwijl prof. Jhr. dr. B.C.K. van der Wijck te Utrecht de
opdracht heeft aanvaard.
De omslag wordt geteekend door onzen kunstenaar Jan Toorop, zoodat de uitgever
geen

Neerlandia. Jaargang 1

8
moeite zal sparen om het 2e deel met een degelijken inhoud in een waardig kleed het
licht te doen zien. De prijs wordt echter eenigszins verhoogd en gebracht van f 2,90
op f 3,50.
Gotfried Mann, Joh. Brugman, S. van Milligen, prof. Dr. Gerrit Kalff e.m.a.
alsmede alle Vlaamsche bladen vestigden reeds door hunne zeer ernstige
beoordeelingen de aandacht op deze hoogst sympathieke uitgave, welke, naar wij
vernemen, zich in de belangstelling onzer Koninginnen mag verheugen, die Beiden
te kennen hebben gegeven, dat Zij gaarne het Liederboek zullen ontvangen.
***

De geschiedenis van Zuid-Afrika in het Nederlandsch.
Dr. Theal, de Kaapsche geschiedschrijver, heeft een geschiedenis van Zuid-Afrika
in een boekdeel van ongeveer 500 blz. geschreven. Dit boek is in 't Nederlandsch
vertaald; de schrijver heeft van de Regeering verlof gekregen zich naar den Haag te
begeven om het drukken van het boek persoonlijk te bevorderen. Het boek begint
met een overzicht van de eerste bewoners van Zuid-Afrika; verhaalt de ontdekkingen
van de Portugeezen aan de Kaap zoowel als aan de Oostkust van Afrika. Een volledige
lijst van de namen van de Fransche vluchtelingen zal worden opgenomen. Het boek
zal fraai ingebonden worden. Het zal talrijke illustraties bevatten alsook portretten
van voorname Afrikaners: b.v. presidenten Brand, Reitz, Kruger, generaals Joubert
en Smit enz. Ook een aantal volledige kaarten zullen in het boek opgenomen worden.
De geschiedenis zal volledig zijn tot op heden, Jameson's inval ingesloten.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke

Neerlandia. Jaargang 1

Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middelceuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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[November 1896]
De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt,
Gatsrand, distr. Potchefstroom. 3.
't Is December 1881 te Paardekraal! 't Jaar was bijna ten einde gesneld - een der
opmerkelijkste jaren in de geschiedenis van het Afrikanerisme. In de Z.A. Republiek
zag men op den 1sten dag van Januari 1881 het land in een bloedigen strijd met het
machtige Engeland. Wat Engeland in 1842 in Natal deed, was op den 1sten April 1877
te Pretoria herhaald. En wat de Emigranten te Congella en Durban trachtten te doen.
werd door hunne nazaten door Hooger hulp met beter gevolg ten uitvoer gebracht.
De Transvaalsche Boeren hadden eindelijk naar de wapens gegrepen, vast besloten,
om liever tot den laatsten man toe overweldigd te worden, dan de geschiedenis van
Natal te laten herhalen. En het behaagde Hem, die aller volken lot bestuurt, een klein
en zwak volk telkenmale de overwinning te schenken over den zoo machtigen en
gevreesden onderdrukker. En opdat God de eer zou krijgen werd alles zoo wonderlijk
bestierd van Boven, dat in al de gevechten altijd slechts een handje vol Boeren tegen
den vijand moest strijden. Het leek toen heel anders te Bronkhorstspruit, Lange Nek,
Potchefstroom en Amajuba dan vroeger in Natal en Boomplaats. De wapenfeiten
der Boeren hadden door de gansche beschaafde wereld naam gemaakt. En door Gods
alwijs bestuur kreeg het Transvaalsche Volk land en onafhankelijkheid terug. En zoo
is ons tafereel ditmaal te Paardekraal. Te Paardekraal was men voor het laatst
samengekomen, toen alle vreedzame pogingen tot het herkrijgen van het goed recht
vruchteloos bleken. Daar kwamen de burgers te zamen in diepen druk en zwoeren
elkander trouw tot in den dood. En... de oorlog werd aanvaard met 100 kansen tegen
één om te slagen. Doch de Heer der Heirscharen vocht mee... en zoo is het dat een
dankbaar volk zich nu rondom hun opgerichten steenhoop schaart, om daar, bij het
in donkere dagen opgerichte ‘Ebenhaezer,’ Gode hunne gelofte te betalen. Er stonden
honderden wagens. Aanspraken werden door de ‘voormannen’ gehouden.
Dankdiensten vonden onder leiding der predikanten plaats. Men vierde waarlijk feest.
Uit die schaar ging menig stil dankgebed op. Onder hen die dit deden was de ons
bekende boer, de heer P***, nu een grijsaard van bijna 70 jaren. Ook hij was tot het
feest opgekomen. Ook hij had daar trouw gezworen op den 13 December 1880. Hij
was een der Volksraadsleden, die in de buitengewone zitting deelnam aan de
herstelling der Regeering. Getrouw had hij met zijne zoons al de Volksbijeenkomsten
in den tijd van de ‘tusschenregeling’ bijgewoond. Drie zijner zoons hadden te
Potchefstroom en één later op Amajuba tegen den vijand gevochten. En nu was hij
een paar dagen vóór het feest van zijne plaats, in het district Lichtenburg naar
Paardekraal opgekomen. Laten wij, geëerde lezer, echter eerst de lotgevallen van
onzen held, sedert we van hem laatst op de Drakensbergen in 1848 afscheid namen,
kortelijks nagaan. Hij was uit Natal een tijd in de nabijheid van Winburg gaan wonen.
Na den slag bij Boomplaats was hij naar de Transvaal getrokken. Hij zette zich in
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het district Potchefstroom neder, en bleef er tot kort vóór de Annexatie, toen hij, om
redenen die hier niet behoeven beschreven te worden, naar het distr. Lichtenburg
vertrok. Hij had aan al de Kafferoorlogen meegedaan. Donkere dagen waren over
hem gegaan, toch was hij een der welvarendste boeren van de omgeving. Door
schrander inzicht in zaken werd hij eerst tot Veldkornet en later tot Raadslid gekozen.
Niettegenstaande de zware en donkere tijden, die zijn land had doorgeworsteld.
vanwege Kafferoorlogen, en den zoo betreurenswaardigen burgeroorlog - koesterde
hij de beste verwachtingen aangaande zijn land. Doch... daar daagde de oude en door
hem zoo gehate vijand weer op, en ontroofde hem zijn tweede vaderland.
Moest hij nu op zijnen ouden dag weer trekken? Neen, hij gevoelde het, ditmaal
kon zijn volk deze nieuwe ontrooving van zijn onafhankelijkheid niet toestaan, en
wie weet, God zal zich hunner misschien ontfermen. In dien geest sprak hij steeds
in den tijd van lijdelijk verzet, tot zijne medeburgers. En hij was niet beschaamd
uitgekomen. Daar stond hij dicht bij den steenhoop, waaronder ook zijn steen was,
boven hem wapperde de zoo dierbare ‘vierkleur.’ Hij stond daar met een hart van
dankbaarheid overvloeiende. Verwondert gij u dat hij op het hooren zingen van:
‘Maar God, die uitkomst heeft gegeven, Zij lof voor Land en Staat’ met tranen en
de oogen ten hemel blikte, en dat dit voor hem eene even zoo onvergetelijke
gebeurtenis was, als Slachtersnek en Mooi-riviers moordtooneel? Verwondert gij u,
lezer, dat hij luid en schel de woorden van zijnen ouden vader te Slachtersnek
gesproken, meent te hooren en daar onwillekeurig: Amen! op volgen laat? Zoo gij
u hierover verwondert, zoo uw hart in uw borst niet aan het kloppen gaat, wanneer
ge uw geest bezig houdt met al deze episoden uit de geschiedenis van ons volk, zoo Slachtersnek, Natal, Amajuba en Paardekraal alleen bloote klanken voor uw
gehoor zijn, zoo de vermelding dezer en nog andere namen u het hart niet trillen
doet, weet dan, lezer, dat gij geen ware Afrikaner zijt. Ja, weet, dat gij dan een der
verachterlijkste schepsels onder de zon zijt. Uwe voorouders hebben sedert 1816
geleden en gestreden en gij veracht hun lijden. Gij sluit u dan bij den vijand aan, en
verkiest misschien zijne zeden, zijne taal boven die uwer vaderen. Dezulken als gij
zijt, heeft de oude grijsaard te Slachtersnek vervloekt evenals Noach zijn ontaarden
zoon Cham vloekte. Zijt gij een Afrikaner, lezer, en vindt gij bij u, wat ik hier
opsomde, dan ook zijt gij een van hen met wier lotgevallen wij verder ons zullen
bezighouden, namelijk een Engelschgezinde Afrikaner!

I.
Nog een woord vooraf.
Dit verhaal is de pennevrucht van een Kolo-
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nialen Afrikaner, doch nu genaturaliseerd burger der Transvaal. Gedurende zijn
zesjarig verblijf in dit land moest schrijver dezes dikwijls hooren, dat er alleen in de
Republieken oprechte Afrikaners zijn, m.a.w., dat alle Koloniale Afrikaners derhalve
Engelschgezind moeten zijn. Tegen deze bewering kwam de schrijver dan altijd
heftig op.
De crisis van onlangs in dit land, die door des Heeren alwijs bestuur het ware
Afrikanerisme ten minste een tiental jaren vooruitgestuwd heeft, heeft dan ook
krachtig bewezen dat de meerderheid van Afrikaner harten in de Kaap-Kolonie,
warm kloppen voor hunne broeders in de Transvaal, getuige hiervan de besluiten der
Afrikaner Bondstakken te Colesberg Venterstad, Aliwal Noord, Middelburg,
Graaffreinet en vooral Burgersdorp. Ja, het laat zich niet loochenen, en er zijn ook
ware en oprechte Afrikaners, in de Kaap-Kolonie. Aan den anderen kant is het niet
minder waar, er zijn daar ook Engelschgezinde Afrikaners te vinden. En zij zijn het
omdat zij in scholen opgroeiden waar Christelijk en Nationaal onderwijs tevergeefs
zal gezocht worden. Van dezulken nu, is P.*** F. zoon een ware type. In zijn
levensbeschrijving wordt geen enkel feit overdreven. En nog deze opmerking: Al de
tafereelen in deze novelle berusten op waarschijnlijkheid, alles, behalve dat vermeld
in de noot op Pag. 61, waarvan de waarheid nog niet officieel bewezen is. Het mag
de een of ander misschien ook nog onwaarschijnlijk voorkomen, dat de held van het
verhaal als grijsaard nog te Krugersdorp optreedt, doch dit bezwaar vervalt, wanneer
het bewezen kan worden, dat er eene oude voortrekker van 88 jaren aan den
Dorstland-trek in 1874 deelnam, en te Mossamedes in den hoogen ouderdom van 95
jaren overleed.
DE SCHRIJVER.
Distr. Potchefstroom.
Februari 1896.
(Wordt vervolgd.)

Een wonder Sprookje.
't Is de avond van Allerzielen,
De klokken kondigen klagend het aan,
En de sneeuw valt uit den hemel
Als der Engelen zilvren getraan.
De sneeuw valt uit den hemel,
Die zijn zwarten fluweelen mantel draagt,
Alsof, met de menschen beneden
Hij treurt en weent en klaagt.
Plots opent de hemel zijn mantel:
- Een stralenden lichtglans, een ruischend geluid, En er dalen, onder het sneeuwen,
Wel duizend engeltjes uit.
Zoo mag elk engelken jaarlijks
Eens vliegen uit den hemel op aard,
En, zonder gezien te worden,
Verwijlen aan vaders haard.
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En ieder engelken draagt dan
Dien dag een kruiksken, waarin hij mag
Zorgvuldig de tranen vergaren,
Die voor hem men stort dien dag.
Zoo vliegen ze allen henen,
Meest naar een haardsteê, koesterend-warm,
Maar een, eilacie, vliegt er
Naar een haard zoo koud als arm.
Daar zit een vrouwken te weenen,
Zij stikt bijna in heur heet getraan;
- Mijn kind, mijn kind! is alles
Wat in 't huisken men kan verstaan.
En het engelken zit zoo lang reeds
Vòòr 't raamken en loost er zoo menigen zucht,
Maar plotselings ruischt het uitslaan
Van vleugelen door de lucht.
- Kom, volg ons, liefste broerken,
Zoo galmt het uit der engelen schaar,
Maar het engelken zucht, al klagend:
- Mijn kruikske weegt zoo zwaar.....
HUIBRECHT MELIS.
Antwerpen.

De Nederlandsche Taal op de Nederlandsch West-Indische eilanden,
Door J.H.J. Hamelberg, Archivaris. Vervolg.
De tweede groep van eilanden telt ± 8,000 inwoners, waarvan misschien ± 1,000
blanken. De daar heerschende taal is het Engelsch. Door de zwarten en kleurlingen
wordt zonder uitzondering die taal gesproken en het Hollandsch wordt door hen niet
verstaan. Onder de blanken wordt Hollandsch alleen gesproken door de ambtenaren
en dat nog slechts door het kleinste gedeelte hunner; de meesten verstaan zelfs het
Hollandsch slechts gedeeltelijk of in het geheel niet.
Dat het Nederlandsch op deze eilanden een zoo bescheiden plaats inneemt is te
wijten aan den drukken handel, die deze eilanden in vorige tijden met de naburige
Engelsche eilanden, doch vooral met Amerika dreven, die ten gevolge had, dat talrijke
Amerikanen en Engelschen zich op het eiland neerzetten en weldra het grootste deel
der bevolking uitmaakten, waardoor het Hollandsch op den achtergrond gedreven
werd. Later, toen de handel dier eilanden niets meer beteekende, verloren zij ook het
gewicht, dat zij voor den Nederlandschen handel hadden, hunne handelsrelaties
beperkten zich meer en meer tot de meest nabijgelegen Engelsche eilanden en de
ingezetenen kwamen al minder en minder met Hollanders of Hollandsche kolonisten
in aanraking.
Tot omstreeks 1860 nam het Hollandsch op die eilanden echter niet zulk een
ondergeschikte plaats in als thans. Op de scholen werd, naast het Engelsch, het
Hollandsch onderwezen en in alle officiëele zaken werd die taal gebruikt, behalve
op Saba, waar de vice-commandeurs en gezaghebbers - (van af het begin der 18de
eeuw tot in 1875, toen voor het eerst een ambtenaar van Curaçao, de Heer J.J.
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Beaujon-Quast, tot gezaghebber benoemd werd) - steeds inboorlingen van het eiland
waren, die de Hollandsche taal niet verstonden. In 1860 werd er op de scholen zoo
goed als geen onderwijs meer in de Hollandsche taal gegeven en de kennis dier taal
bij de ingezetenen werd natuurlijkerwijs al minder en minder, hetgeen in 1872 aan
den toenmaligen gouverneur der kolonie, den Heer H.F.G. Wagner, aanleiding gaf
bij publicatie van 17 April-6 Augustus te bepalen, dat in de behandeling van
rechtszaken ook gebruik zou gemaakt mogen worden van de Engelsche taal. Dit mag
een noodzakelijksheidmaatregel geweest zijn, met het oog op de belangen der
Nederlandsche taal is die maatregel zeer zeker te betreuren. Thans wordt op de
scholen alléén in het Engelsch les gegeven en recht wordt er gesproken In the name
of the Queen!(*)
De ingezetenen van de Bovenwindsche eilanden hebben zich, naar het schijnt,
steeds veel minder om de Hollandsche taal bekreund dan de bewoners der
Benedenwindsche eilanden; reeds vroeg schijnen zij meer Engelsch dan Hollandsch
geweest te zijn. Men vindt tenminste vermeld, dat bij de verovering van St-Eustatius
op de Engelschen door Binckes en Evertsz., (1673) deze admiraals het fort van het
eiland slechtten, de huizen en pakhuizen verbrandden en de ingezetenen naar Curaçao
overbrachten, omdat de kolonisten den Engelschen de behulpzame hand hadden
geboden. (Geschiedenis van Het Nederlandsch Zeewezen, deel I, pg. 5999 v.v.) In
den Amerikaanschen vrijheidsoorlog werd door de ingezetenen der kolonie
St-Eustatius hulp verleend aan de opgestane Engelsche kolonisten en zoo belangrijk
werd die hulp geacht, dat Lord Stormont in 1781 in het Parlement verklaarde: ‘dat,
ware St-Eustatius drie jaar geleden in den oceaan verzonken, de Amerikaansche
opstand reeds lang gedempt zou zijn’. (Van Kampen's Geschiedenis der Nederlanders
buiten Europa.) Vindt men in de archieven van het eiland Curaçao er meermalen de
bewijzen van, dat de kolonisten onderwijzers uit Nederland lieten komen, in de
archieven van St-Eustatius nooit.
Toch is de kolonisatie van St-Eustatius van Nederlanders uitgegaan en hebben
zich daarin vooral de Gebroeders Lampsins van Vlissingen verdienstelijk gemaakt,
terwijl St-Martin en Saba van uit St-Eustatius gekoloniseerd werden.
Uit het voorgaande zal wel voldoende blijken, dat het Algemeen Nederlandsch
Verbond in de kolonie Curaçao een ruim veld vindt voor haar doel. Van zelf rijst dus
de vraag op: hoe dit

(*) Dit geeft aanleiding tot groote onbillijkheden, waarover het echter hier de plaats niet is te
spreken.
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doel het best te bevorderen? Ter beantwoording dier vraag is echter een kort
verklarend woord noodig; de lezer vergeve mij dus de uitweiding.
(Wordt vervolgd).

Het Parlementair onderzoek naar den Jameson-Sluiptocht aan de
Kaap.
Betrekkelijk den werkelijken inval.
19. Zoodra dr. Jameson uit Kaapstad te Mafeking terugkwam werden de
voorbereidselen wakker voortgezet, vooral door dr. Wolff, die onder den naam van
The Rand Produce and Trading Syndicate pakhuizen bouwde en vulde op de
marschroute naar Krugersdorp, herhaaldelijk wordt genoemd in telegrammen van
of aan Harris, Jameson, R. White en ten laatste door den ageerenden secretaris van
de Gecharterde Compagnie uit Kaapstad werd weggeholpen toen de inval was mislukt.
20. Vroeg in December, 1895, waren de schikkingen voor den inval klaar en vertrok
sir Jno. Willoughby van Bulawayo, met achterlating van volledige orders voor de
oproeping en zuidelijken marsch van de ‘Rhodesia Horse’ op ontvangst van zeker
cijfertelegram.
21. Op 11 December seint dr. Jameson aan den secretaris van de Gecharterde
Compagnie, om den heer Rhodes te vertellen dat: ‘Alles is zeer bevredigend, ook
hier gereed, de heele reis eischt 2½ dag.’ Het comité geeft een telegram van kolonel
Rhodes, die den opstand te Johannesburg een week wilde uitstellen om niet in botsing
te komen met de wedrennen, met protesten van hon. R. White, dr. Jameson en de
Gecharterde er tegen als al te gevaarlijk.
22. Op 17 December arriveerden de heer A. Beit en dr. R. Harris uit Engeland, en
op 18 Dec. telegrafeert de heer Hammond aan den heer C.J. Rhodes: ‘kunnen
respektieve belangen niet regelen zonder Beit. Flotatie moet wachten tot zijn
aankomst. Hoe gauw kan hij komen?’ Het woord flotatie zag natuurlijk op den
Johannesburgschen opstand. Beit antwoordt dat hij niet kan komen wegens zwakke
gezondheid, maar dringt aan op onmiddellijke flotatie, en herhaalt dien aandrang op
20 Dec., waarvan dr. Harris mededeeling doet aan dr. Jameson zoo wel als kol.
Rhodes, daarbij tevens zelf vragende den dag des opstands dadelijk te bepalen.
23. Op 23 Dec. berichtte dr. Harris aan dr. Jameson dat de opstand zou uitbreken
op den volgenden Zaterdag, d.i., 28 Dec., ten 12 ure. ‘Zij zijn zeer begeerig dat gij
niet zult vertrekken vóór 8 uur en het telegraaf-kantoor tot zwijgen zult brengen. Wij
vermoeden dat de Transvaal eenigszins achterdocht krijgt.’ En op 24 Dec. weêr
verzekert hij dat de opstand Zaterdagnacht zal geschieden, en waarschuwt hij Jameson
niet vroeger te vertrekken.
24. Op 21 Dec. werd Charter verzocht door kol. Rhodes aan. C.J. Rhodes te zeggen
dat er verteld werd dat ‘Chairman niet zal vertrekken voor specialen brief hem
noodigende. Bepaalde verzekering is door ons allen gegeven dat op dag van flotatie
gij en hij zult vertrekken; er moet absoluut geen afwijking zijn hiervan, daar vele
deelhebbers beloofd hebben aandeelen te nemen op deze verzekering. Als een brief
noodig is, kan die nog worden gezonden; maar het werd verstaan dat het document
bij J.A. Stevens gelaten voldoende was en dat gij verantwoordelijk zijt voor voorzitters
vertrek. 't Is van belang dit recht te houden. Antwoord aan Lionel Phillips.’
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Waarop dr. Harris 23 Dec. antwoordde dat Beit had getelegrafeerd aan Phillips
dat ‘Chairman zou vertrekken zoodra flotatie plaats vond en een uitnoodiging niet
noodig was.’ 't Is niet bepaald zeker op wien Chairman slaat in deze communicatiën,
maar er is weinig twijfel of zij ziet op den heer C.J. Rhodes.
25. Op 24 December had Jameson door middel van dr. Wolff vernomen dat men
te Johannesburg onbeslist was, waarom hij niet vóór Zaterdag zou vertrekken, hetgeen
hij dan ook aan Charter (Harris) Kaapstad telegrafeerde.
26. Tot op den 24 December bestond er een volkomen verstandhouding tusschen
Kaapstad, Pitsani en Johannesburg. De krijgsmacht was klaar, de dag bepaald en de
Kaapstadsche verbondenen deden hun best de zaak te haasten. Op Kerstdag werden
elf vertrouwbare mannen uit de de Beers kolonel Rhodes ter hulpe gezonden.
Maar op 26 December kwam een hapering, want toen telegrafeerde kolonel Rhodes
aan Harris (Charter) ‘'t Is absoluut noodzakelijk flotatie uit te stellen. C. Leonard
vertrok gisteravond naar Kaapstad.’ Dr. Harris seinde aan Jameson: - ‘gij moet dus
niet roeren, vóór gij weer van ons hoort. Al te vreeselijk. Erg jammer.’ Op de hapering
wordt eenig licht geworpen door de verzekering van S.W. Jameson (Johannesburg)
aan zijn broeder (den doctor) dat de beweging moest uitgesteld worden totdat ‘wij
de absolute belofte van C.J. Rhodes hebben, dat op 't gezag van de Rijksregeering
niet zal worden aangedrongen.’ Behalve telegrammen werden speciale boden
gezonden om Jameson tot uitstel te bewegen. Een dezer, kapitein Holden, kwam te
Mafeking op 28 December en trok saam met Jameson in.
28. De andere bode, kapitein Heany, ging naar Vrijburg per specialen trein die
was georderd door dr. Harris - die tevens zeide ‘verlies geen tijd of gij zult te laat
zijn.’ Heany bereikte Mafeking te half 5 uren v.m. op den 29sten December, trok
denzelfden avond samen met Jameson en werd te Doornkop gevangen genomen.
29, 30, 31, 32. Deze sectiën van het rapport handelen over dr. Jamesons vrees dat
het te laat was den inval te keeren, daar de telegraafdraad snijders reeds waren
uitgezonden, waarom hij besloten had om, als de Johannesburgers bang waren, de
zaak alleenig aan te pakken. De heer Hammond (Johannesburg) bleef echter
protesteeren tegen den inval. Dr. Jameson hield desniettemin vol en liet zulks blijken
uit een telegram dat hij den heer Rhodes door middel van Harris (Charter) zond.
Hierop werd door laatstgenoemde geantwoord op 28 December: - ‘Het is alles recht,
als gij slechts wilt wachten. Kapitein Heany komt heden per specialen trein van
kolonel Rhodes. Na hem gezien te hebben moeten gij en wij oordeelen omtrent
flotatie, maar al onze buitenlandsche vrienden zijn er nu dood tegen en zeggen publiek
zal geen penny er toe bijdragen, zelfs met u als direkteur - Ichabod.’ Andere
telegrammen van gelijken aard werden denzelfden dag gezonden. De dr. seinde een
paar uur later aan Harris (Charter): - ‘Ontvangen uw telegram Ichabod, re Heany.
Heb geen verder nieuws. Ik moet weten. Tenzij mij bepaald het tegendeel gelast
wordt, vertrek ik morgenavond en breng mijn tweede telegram aan u van gister ten
uitvoer, en het zal alles recht zijn.’
32. Den volgenden, Zondag, 29 December, tegen 8 uur des morgens, arriveerde
Heany te Pitsani, en te 5 minuten over 9 uren telegrafeerde dr. Jameson aan Harris
(Charter): - ‘Vertrek van avond naar Transvaal. Mijn reden is dat de finale schikking
met schrijven van brief was, dat ik, zonder verder referte naar hen, in geval ik in de
toekomst zou vernemen, dat suspicie was verwekt betrekkelijk hun voornemen onder
Transvaalsche overheidspersonen, zooals brief zegt. Reuter pas ontvangen. Zelfs
zonder mijn eigen informatie omtrent meeting in Transvaal dwingt (het tot)
onmiddellijken stap om belofte na te komen. Wij gaan eenvoudig allen beschermen,
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terwijl zij de tegenwoordige oneerlijke regeering veranderen en stem van het heele
land opnemen omtrent regeeringsvorm door het geheel vereischt.’ Het blijkt dat een
telegram ook aan kapitein Spreckley, Bulawayo, van Pitsani werd gezonden, hem
gelastende de ‘Rhodesia Horse’ op te roepen.
34 en 35. Dienzelfden avond rukten de kolonnes van Pitsani en Mafeking over de
Transvaalsche grens.
36. Volgens het getuigenis werden dr. Jamesons telegrammen van Zaterdagavond
en Zondagmorgen (28 en 29 December) beiden aan een beambte van de Gecharterde
Co. tusschen 10 en 11 uren v.m. overhandigd en door hem bezorgd aan dr. Harris,
die zonder verwijl ging naar den heer C.J. Rhodes een concepttelegram hem aan dr.
Jameson terugbracht. Het heet te komen van ‘Unbegangen,’ dat staat voor den heer
Rhodes, maar niet diens gewone cijfernaam is. Het luidt aldus: - ‘Ik reciproceer
hartelijk uwe wenschen betrekkelijk het protectoraat, gij weet dat 't koloniaal kantoor
langzaam werkt. Wij doen echter ons uiterst om dadelijke overmaking te bekomen
van wat ons rechtmatig toekomt. Ik hoop nog de zaken in Johannesburg vreedzaam
geschikt te zien. Slechts een weinig geduld en gezond verstand zijn noodig. Gij moet

Neerlandia. Jaargang 1

4
om geen reden hoegenaamd roeren. Ik objecteer ten sterkste daartegen.’ Zoo luidde
de boodschap, maar zij bereikte dr. Jameson nooit, want de lijn naar Mafeking was
niet alleen Zondagnamiddag gesloten, maar 's avonds werd zij door Jameson
doorgehakt. Wel is waar, de lijn was tegen den middag op Maandag weer hersteld,
maar 't blijkt niet dat er toen werd beproefd òf deze óf 'n andere boodschap Jamesons
daad veroordeelende, weg te krijgen. Daarentegen werd de uitnoodigingsbrief aan
Jameson door de Charter gekabeld naar de Londensche Times.

‘Ons Land’ en de Vlaamsche Beweging.
‘Ons Land’ (Kaapstad) bevat van de hand van den opsteller Adv. Malan een
waardeerend artikel over de Vlaamsche Beweging onder den titel De Taalstrijd in
België.
‘België is, evenals Z.A. een tweetallig land. Officieel staan het Fransch en het
Nederlandsch thans op denzelfden voet’, schrijft de redacteur. ‘Het heeft daar lange
jaren van strijd gekost voor men het zoover gekregen heeft.’
‘Stukje bij stukje won de Nederlandsche taal veld over het Fransch (in Vlaanderen
bedoelt zeker de R.) totdat men eindelijk zoover is gekomen, dat zelfs de postzegels
in beide talen gedrukt worden(1).’
‘De Fransche invloeden heerschen echter nog in België en men gevoelt, dat, tenzij
er over gewaakt wordt, deze het uiteindelijk toch zouden kunnen winnen.’
‘Vele Belgische jonge dames vinden dat het met hun ijdelheid strookt indien zij
Fransch spreken.’
‘Maar ziet men hier niet genoeg Afrikaners, van wie de ouders niets anders dan
Hollandsch spreken, met hun gebroken Engelsch bij ieder gelegenheid voor den dag
komen.
In België tracht men de belangen van de Nederlandsche taal te bevorderen door
het verspreiden van nuttige leerstof. Er is geen land ter wereld waar boeken(2)
goedkooper gedrukt worden dan in België, en men kan heel lezenswaardige
Nederlandsche nieuwsbladen in België krijgen voor één penny per week.’
‘Velen denken hier, dat we indirect steun moeten zoeken bij de stamgenooten in
Europa. Om deze reden zijn velen van gevoelen dat een taalvereenvoudiging hier in
Z.A. op ons eigen houtje zonder de medewerking op gelijken tred met Holland en
België, onwenschelijk zou zijn(3).’
‘Langzamerhand krijgen wij echter meer boeken door Afrikaners voor Afrikaners
geschreven.’
Het stuk spreekt over de Nederlandsche nieuwsbladen tentoonstelling door 't Zal
wel gaan te Gent te houden. Ook over het Algemeen Nederlandsch Verbond, waarvan
het doel en streven en voorwaarden van lidmaatschap bekend maakt.
‘Wij die hier in Zuid-Afrika strijden voor de belangen en de rechten van de
Nederlandsche taal, d.i. de moedertaal van de Hollandschsprekende Afrikaners,
(1) Wanneer zullen onze Kaapkolonische taalbroeders eischen en bekomen, dat ook
Kaapkolonische postzegels. kaarten, wrappers tweetalig gedrukt worden? Go ahead, Vriend
V.!
(2) Niet àlle Hollandsche boeken zijn duur; Lythoffs franken-editie b.v.
(3) Dit in zake Vereenvoudiging van Spelling en Verbuiging waarvoor ook aan de Kaap een
Comité bestaat.
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kunnen meer dan een les gaan leeren in het kleine België. Anderen moedig te zien
strijden is versterkend en bemoedigend; het genot dat men maakt bij het aanschouwen
van de overwinning van anderen, die voor hetzelfde doel strijden is verkwikkend;
en de middelen, die door anderen met goed gevolg worden aangewend, kunnen
misschien ook in ons land en onder onze omstandigheden van toepassing zijn.’
‘Juist die roeping heeft Neerlandia zich gekozen: de Nederlanders over de wereld
op de hoogte te houden van wederzijdsch leven, streven en strijden; de gedachte van
onze stameenheid en stamsolidariteit ingang te doen vinden in 't Nederlandsch heelal
en Nederlandsche individuen, waar ze ook gevestigd zijn, op te wekken om vast te
houden aan hun zelfstandigheid. waarvan het kenmerk is: de Nederlandsche Taal.’

Onze taal gewaardeerd in Amerika.
The Nation, een Amerikaansch blad, vraagt een leergang in die taal aan de
Amerikaansche hoogescholen. De Nederlandsche literatuur is noch klein, noch
onbelangrijk, zegt het blad, en heeft haren invloed op de letterkunde van Duitschland
en Engeland.
‘Als taal kan hij die Duitsch en Engelsch leert, daarin rijke hulpmiddelen vinden,
en voor de geschiedenis heeft zij veel belang. Kort geleden stemde de raad van
New-York 7000 dollars om de stukken uit te geven in de Nederlandsche taal, in het
archief van New-York.’

Noord-Amerika.
Chicago.
De Republikeinsche Nederlanders hebben als natie deelgenomen aan den grooten
optocht in 't belang van ‘Sound Money’. Zij waren een duizend man sterk,
voorafgegaan van vijftig ruiters, een grooten wagen met de Hollandsche en
Amerikaansche vlaggen, ook een wagen met een windmolen, zinnebeeld van het
land van de dijken, met het opschrift: Keep the mills running (houd de molens aan
den gang). De Nederl. deelnemers aan den optocht droegen een pet met de kleuren
rood, wit en blauw en een wandelstok met dezelfde kleuren.
- De Nederlander (Chicago) wenscht Neerlandia een voorspoedig bestaan toe:
‘Wij houden ons overtuigd dat dit maandschrift voor lezers dien de handhaving en
verbreiding van de Nederlandsche taal ter harte gaan, veel nut zal stichten. Moge
Neerlandia het middel zijn tot handhaving, verbreiding en verbetering van onze
schoone moedertaal en aldus aan de schoone roeping haar opgedragen in ruime mate
beantwoorden en een schitterende toekomst te gemoet gaan.’
We zijn onze Amerikaansche vrienden zeer dankbaar voor hun wensch en zullen
ons best doen om hun verwachting niet te beschamen.
- Staat te verschijnen te Chicago een nieuw Nederlandsch tijdschrift, het
zendingsorgaan De Heidenwereld, best. J. Van der Kamp.

Friesland.
Is verschenen Friesland Journal weekblad voor de nieuwe Hollandsche kolonie
Friesland (Minnesota), Groningen en omstreken. Het blad verschijnt gedeeltelijk in
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't Engelsch, gedeeltelijk in 't Nederlandsch onder redactie van de HH. Howard Folsom
en John Smit.

De ‘Holland Society’ en de Zuidafrikaansche Republiek.
We deelden mee, dat de Holland Society (New-York), een adres gezonden had aan
Pres. Kruger en Generaal Joubert gebonden in fraai lederen band en prachtig
uitgevoerd.
Ziehier de vertaling van 't adres aan Generaal Joubert.
De Hollandsche Vereeniging van New-York aan Generaal P.J. Joubert,
Kommandant van het leger der Z.A.R. New-York, 18 April '96.
***
De Hollandsche Vereeniging van New-York is samengesteld uit de afstammelingen
van Hollanders en die van andere volken, die in Nederland een tehuis hadden
gevonden, en die zich vóór het jaar 1675 in Nieuw-Nederland neerzetten.
Zij telt onder hare leden eenige der meest uitnemende burgers der Vereenigde
Staten van Amerika.
Op haar jaarlijksche vergadering gehouden te New-York op 6 April 1896, terwijl
door haar president Charles H. Truax, een van de rechters in het Hooggerechtshof,
de voorzittersstoel werd ingenomen, werden de volgende besluiten aangenomen en
bevolen dat deze zullen worden opgeschreven, geteekend door den secretaris en
overgezonden aan generaal P.J. Joubert, bevelhebber over het leger der Z.A.R., wiens
bezoek aan onze stad in 1890 met groote belangstelling wordt herdacht door onze
leden die het genoegen hadden hem bij die gelegenheid te begroeten.
Zij besluit: ‘dat de Hollandsche vereeniging van New-York, met verbazing en
verontwaardiging de inval in het grondgebied Z.A.R. door
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Britsche vrijbuiters onder leiding van een man in dienst der Gecharterde Compagnie,
vernomen heeft.
Zij keurt deze inval af, als een schandelijke beleediging jegens een weerloos volk,
en allen die hetzij openlijk of heimelijk deel namen achten zij schuldig aan een daad
van landroof, welke de strengste bestraffing, bij de wet bekend, verdient.’
Zij besluit: ‘dat de leden der Hollandsche Vereeniging de Regeering en het volk
der Z.A.R. geluk wenschen met hun overwinning te Krugersdorp, en met harten vol
broederlijke sympathie drukken zij de hoop uit dat zij in elke botsing die hierna,
hetzij met gehuurde schurken, in dienst der Gecharterde Maatschappij, of met
Engelsche troepen, afgezonden om de onafhankelijkheid van hun volk te vernietigen,
mocht voorkomen, de burgers-soldaten der Republiek de les zullen herhalen die zij
op Majuba gaven.’
Zij besluit: ‘dat een afschrift van deze besluiten door den Secretaris van de
Hollandsche Vereeniging zal worden gezonden aan Generaal P.J. Joubert, bevelhebber
van het Leger.’
(w.g.) THEODORE MELVIN BAULA, Secretaris.

Frankrijk en de Zuidafrikaansche Republiek.
Als onderdeel van een groote Fransche Maatschappij is te Lorenzo Marques opgericht
de Société du Commerce Sud Africain welke, behalve het drijven van eigen bezigheid,
ook als transport en landings-agent zal werkzaam zijn. Deze onderneming heeft voor
£ 10,000 een eigendom in de lage stad gekocht. De Heer A. Andreson, die sedert een
paar jaar te Lorenzo Marques handel heeft gedreven, is aangesteld als de plaatselijke
bestuurder.

Nederlandsche Kunstnijverheid.
In den Haagschen Kunstkring werden gedurende korten tijd tentoongesteld een aantal
cretonnes en andere doeken voor ameublement en stoffeering, vervaardigd in de
welbekende fabriek der firma Van Vlissingen, te Helmond, naar teekeningen van
den Haarlemmer decoratieven-teekenaar Duco Crop.
Men maakte eenigen tijd geleden voor 't eerst kennis met deze smaakvolle patronen
op een tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring, en toen werd op dien
vooruitgang in de Nederlandsche kunstnijverheid de aandacht in het Nieuws v.d. Dag
gevestigd. Doch toen waren enkele banen slechts een nummer der gecombineerde
tentoonstelling. Nu hing een geheele zaal vol, uitsluitend met de voortbrengselen der
genoemde fabriek, in verschillende stoffen, patronen en kleurspelingen.
De meeste doeken deden den goeden smaak zeer aangenaam aan.
Voor drapeering in serres en stoffeering van slaap- en tuinkamers zullen deze
weefsels der firma Van Vlissingen zeer voldoen. Zeker zullen Nederlandsche huizen,
over de wereld, hun aandacht ook wijden aan dit schoon fabrikaat van Hollandschen
oorsprong.

Duitsche Nijverheid in de Z.A.R.

Neerlandia. Jaargang 1

Als een der beste bewijzen hoe de Duitsche nijverheid zich in de Zuidafrikaansche
Republiek een weg baant, en met goed gevolg tegen de Engelsche concurreert is wel
de thans in opbouw zijnde elektrischekracht overbrenging voor Johannesburg. Dit
werk in den herfst van 1895 begonnen zal bij voltooing de Witwatersrand goudvelden
over eenen afstand van 35 km. van licht en kracht voorzien. Hiertoe zijn in Brakpan
in de nabijheid der koolmijn Boksberg, op een afstand van 35 km. van Johannesburg,
4 stoommachines van te zamen 4000 paarden geplaatst, welke kracht langs
elektrischen weg met eene spanning van 10,000 volts naar de goudmijnen gebracht
wordt.
Het geheel wordt uitgevoerd door de firma Siemens en Halske te Berlijn, terwijl
de stoommachines van de Saksische Machinefabriek in Chemnitz zijn. Dat dit
reuzenwerk, een der grootste in zijn soort, door eene Duitsche firma uitgevoerd wordt
pleit wel voor het verblijdend verschijnsel, dat de Duitsche industrie tegen de
Engelsche opgewassen is.

Uitwijking naar Zuid-Afrika.
Uit een brief van den Heer C. Temmerman te Johannesburg deelen we het volgende
mede:
‘Uitwijking van kantoorbedienden is niet aan te moedigen. Wekelijks krijg ik een
aantal brieven van Belgen en Hollanders, welke hier gaarne een betrekking zouden
wenschen te bekomen. Handel en nijverheid zijn hier bijna uitsluitend in Engelsche
en Duitsche handen. Engelschen en Duitschers nemen bij voorkeur als bedienden
die onder hun landgenooten, welke hier reeds eenige jaren hebben doorgebracht en
op de hoogte zijn. Tot hiertoe heeft de Nederl. Z.A. Spoorwegmaatschappij de meeste
Nederlanders, welke hier onlangs zijn aangekomen, kunnen opnemen, doch thans is
haar staf nagenoeg volledig en worden openvallende plaatsen door ter plaats zijnde
postulanten aangevuld. Pretoria is maar een kleine plaats van circa 16,000 inwoners
en kan niet veel personen opnemen. De meeste Belgen wonen daar. Jhbg. is overstelpt
en dreigt het binnen kort nog meer te worden; zoo men de afschaffing der
kafferkantiens doorzet, vallen kantoorbedienden van allen aard zonder betrekking.
De Vlamingen, die de meeste kans zouden hebben hier te slagen, zijn goede metsers,
schrijnwerkers en andere ambachtslieden. Deze kunnen voor 't oogenblik hier tot £
5 1/2 per week verdienen (137,50 fr.) en, indien zij matig zijn, zou hun onderhoud
hun wekelijks slechts £ 1 1/2 (37,50 fr.) kosten. Amhachtslieden vinden hier dadelijk
werk, vooral in de bouwindustrie, die zeer winstgevend en zeer bloeiend is.
Vlaamsche emigratie zou gemakkelijk kunnen bevorderd worden indien hier
Belgische nijverheidstakken in 't leven geroepen werden. Bijna alles - de goud- en
koolnijverheid uitgezonderd - is hier nog op industrieel gebied te doen. Doch die
toestand voorspelt niet lang meer te zullen duren, aangezien bijna wekelijks nieuwe
industriemaatschappijen worden opgericht. Ongelukkig kennen onze Belgische
industrieelen nog de waarde van de Zuidafrikaansche markt niet; ze hebben geen
denkbeeld van de hooge vlucht, die zij neemt en van de nog hooger vlucht, die ze
geroepen is te nemen.
Een practisch middel om Vlaamsche uitwijking te bevorderen, zou zijn het
oprichten van een Belgische Handelsmaatschappij in Transvaal en een id. in België.
Een Belgisch handelshuis zou hier geopend worden; 't Belgisch bestuur zou de
aankoopen en verzendingen doen, van de artikelen opgegeven door 't Afrikaansch
Bestuur als hier aan den man te brengen zijnde. Een vertrouwd Vlaming zou aan 't
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hoofd van de zaak staan onder toezicht van het Bestuur alhier. Op die wijze zouden
onze Belgische artikelen vooreerst onder Belgisch merk ter markt komen en Belgen
zouden er de winst van genieten, winst, welke in algemeenen regel op 30% kan
geschat worden en die in sommige gevallen 50 ja 100% zou beloopen. De
hoofdbedienden zouden eerst lokaal genomen worden om de Belgische hulpbedienden
op de hoogte te brengen.
Een ander middel zou zijn de oprichting van een Bouwmaatschappij. De
bouwindustrie is hier bloeiend. In België is kapitaal goedkoop, hier is het duur en
de rente is thans gemiddeld 8%. De Bouwmaatschappij besluit “stands” (bouwgrond)
aan te koopen. 't Zuidafrikaansch Bestuur belast zich daarmede alsook met het
opgeven van de noodige aanduidingen voor 't opmaken van plans en bestekken in
België, vanwaar de noodige werklieden worden uitgezonden. Hun reis zou door de
Maatschappij betaald worden, maar het bedrag van hun loon in Afrika afgehouden.
De bouwindustrie levert gemiddeld 25% zuiver winst per jaar op’.

Ons Tijdschrift.
We hebben vroeger reeds de aandacht gevestigd op dit allerliefst geïllustreerd
tijdschrift, dat door de firma Jacques Dusseau aan de Kaap wordt uitgegeven. Het
ziet er uit om ons Vlamingen te doen watertanden. Er wordt in Zuid-Nederland niets
uitgegeven, dat er in de verte mee te vergelijken is, uitgenomen de Vlaamsche School,
dat evenwel een tijdschrift is, dat alleen aan kunst gewijd is.
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Wanneer men het Tijdschrift met zijn fraaie illustraties vóór zich liggen heeft, gaat
men beseffen dat de uitgevers zich buitengewone opofferingen moeten getroosten
om van hun tijdschrift te kunnen maken wat het nu is. Want het Nederlandschlezend
publiek, dat in Zuid-Afrika een dergelijk tijdschrift moet ter hand nemen is nog zoo
talrijk niet dan dat een dergelijke uitgave een winstgevende zaak zou zijn. Daarom
is ondersteuning voor het Tijdschrift ook buiten Zuid-Afrika zeer gewenscht. Ons
werd gezonden een ‘Open brief van eenige Hollandsche Afrikaners aan hunne
broeders in Nederland’, waarin de onderteekenaars hun stamgenooten wijzen op 't
gewicht voor den heelen Nederlandschen stam van de handhaving van onze
gemeenschappelijke moedertaal in Zuid-Afrika. Een van de middelen, die ze daartoe
willen aanwenden is het verstrekken aan Hollandsche Afrikaners van eenvoudige,
aantrekkelijke lectuur. Die lectuur wordt bezorgd door Ons Tijdschrift, dat onder het
Afrikaansche volk den leeslust moet opwekken. Om te kunnen slagen hebben de
Kaapkolonische verdedigers van onze taal echter den steun van hun stamgenooten
noodig. Ziehier met welken oproep ze hun open brief sluiten:
‘De hulp, die gij ons verleenen kunt, broeders in het oude Nederland, is
gemakkelijk en eenvoudig. Teekent in op ‘Ons Tijdschrift’, zoovelen Uwer in
wier boezem een hart klopt voor het Hollandsch sprekend Zuid-Afrika. Het zal
u niet veel kosten en ons onberekenbaar veel te stade komen, terwijl wij u voor
uwe hulp toch ook eenige waarde doen toekomen. Gij zult dan bevinden, dat het
tijdschrift u bijzonder in aanraking brengt met uwe broeders hier te lande, u in den
geest met ons doet samenleven en u en ons aldus te zamen brengt.
De inhoud bestaat gedeeltelijk uit beschrijvingen met fraaie illustraties, van
inheemsche belangrijke plaatsen en bijzondere personen, en het overige zal eveneens
voor het grootste gedeelte niet minder Afrikaansch zijn. Door u geholpen, zullen
wij het tijdschrift doeltreffender kunnen maken, grooter en rijker van inhoud,
wat zonder die hulp wellicht niet tot stand zou kunnen komen, want wij geven
uit in een land waar de kring van lezers en belaugstellenden beperkt is en nog gevormd
en uitgebreid moet worden.
De uitgevers, die zich met de geldelijke verantwoordelijkheid der geheele
onderneming belasten en zich alzoo aan het gevaar van geldverlies blootstellen, zijn
van de uwen. De heeren Jacques Dusseau en Co., uitgevers te Kaapstad en te
Amsterdam, verdienen uwen en onzen steun in hun lofwaardig pogen om Hollandsche
geschriften alhier te verspreiden. Zij zijn de eersten, die zich in ons land als
uitsluitend Hollandsche boekhandelaren en uitgevers hebben gevestigd.
Het is in aller belang en inzonderheid in het belang der goede zaak, die wij in
bovenstaande regelen besproken hebben, dat zij met ons er in mogen slagen Ons
Tijdschrift te doen worden een rijkvloeiende bron van volksveredeling, een
steunpilaar te meer voor de instandhouding van Nederlandsche taal, zeden en
gebruiken in Zuid-Afrika.
Met de leus der vaderen: Eendracht maakt Macht, noemen wij ons,
Uwe Broeders,
A. MOORREES, Secretaris van de Zuidafrikaansche Vereeniging, Afdeeling
Kaap-Kolonie; P.J.G. DE VOS, Professor in de Godgeleerdheid en Voorzitter van
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den Taalbond; M.J. STUCKI, Hoofd eener School; W.J. VILJOEN, Philologisch Doctor;
Z.J. DE BEER, Predikant bij de Nederl. Ger. Kerk.
Het is te hopen, dat vele stamgenooten aan die roepstem gehoor geven. De f 5,50
(11,55 fr.) voor een zoo rijk geïllustreerd tijdschrift is werkelijk zeer laag. In
Zuid-Nederland, waar enkelen nu reeds ingeteekend hebben, zullen ongetwijfeld
meer abonnenten gevonden worden, die zich aldus in nauwer betrekking zullen
gebracht vinden met die verre Zuidafrikaansche Nederlanders, die ginder moedig in
de bres staan voor onze en hunne taal.

Het Kruger-monument.
De Heer Van Wouw, de ontwerper van dit monument, waarvan wij in een vorige
aflevering spraken, heeft van den Heer S. Marks, den besteller van het monument,
in opdracht gekregen om het ontwerp uit te voeren en zal zich dienvolgens naar
Europa begeven om daar de verschillende figuren uit te werken en toezicht te houden
op de samenstelling van het granieten voetstuk en op het gieten van de beelden. De
Heer Van Wouw zal zich, 'tzij in Frankrijk, 'tzij in Italië aan den arbeid begeven. Het
granieten voetstuk zal in Schotland gehouwen en vandaar naar Pretoria verzonden
worden; het zal ten minste 25 ton wegen. De Heer Van Wouw zal meer dan een jaar
in Europa moeten blijven en neemt zijn gezin mee.

Algemeen Nederlandsch Verbond.
Johannesburg.
- De aandacht wordt gevestigd op de vestiging van een nieuw secretariaat te Jhbg.:
C. Temmerman, Postbus 1601.

Nederlandsch Indië.
Een nieuw Nederlandsch Weekblad is het aantal van de Insulindische kranten komen
vergrooten: De Preanger-Bode, verschijnende te Bandoeng; hoofdopsteller: J. Van
Meeverden; uitgevers: J. De Vries & Co te Bandoeng. De Preanger had tot dusver
nog geen nieuwsblad; doch deze landstreek is bloeiend; de landbouwnijverheid
ontwikkelt er zich geleidelijk; door verbeterde reisgelegenheid neemt het
vreemdelingen-verkeer steeds toe; de hoofdplaats Bandoeng ontwikkelt zich snel
door het toestroomen van ambtenaren en bijzonderen; in het kamp te Tjimahi zal
binnen kort een troepenmacht van 3 tot 4000 man gelegerd zijn zoodat de Preanger
binnen korten tijd een centrum van Europeesche samenleving en ontwikkeling zal
worden als geen ander gewest in Nederl. Indië. De Preanger-Bode, die vooral
Insulindisch nieuws zal opnemen, heeft kans op een voorspoedig bestaan.
- Justus Van Maurik heeft een reeks voorlezingen gehouden in Nederl. Indië. Te
Soerabaia werden zijn lezingen zoo druk bezocht, dat velen zich in de kozijnen van
de ramen hadden geplaatst bij gebrek aan plaats. De ontvangst bij een lezing bedroeg
fr. 482,50. Den 8 September las de schrijver te Probolingo.

Emile Van der Velde en 't Nederlandsch.
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Het Belgisch socialistisch kamerlid E. Van der Velde hield te Amsterdam in
Concordia een redevoering over het collectivisme en moest zijn spijt er over betuigen,
dat hij in het Fransch en niet in zijn moedertaal, het Nederlandsch, de aanwezigen
kon toespreken. Maar zijn vader kende op zijn 15e jaar geen woord Fransch en
ondervond van dat gebrek aan kennis vele bezwaren. Als reactie daartegen gaf hij
aan spreker een geheel Fransche opvoeding en op zijn beurt ondervond spreker nu
hoe belemmerend het in België voor de propaganda is dat de Fransche propagandisten
geen Nederlandsch kunnen spreken.
Wel, dan moet Van der Velde er voor zijn om de verbreiding van de kennis van
onze moedertaal in de hand te werken, hetgeen gebeuren kan door degelijke inrichting
van 't onderwijs in 't Nederlandsch, we zullen niet zeggen in Waalsche, maar b.v. in
Brusselsche scholen waar onze taal door het Fransch verdrongen wordt en zelfs in
vele Vlaamsche scholen, waar een logische en doelmatige opvoeding van 't volk aan
de studie van een vreemde taal opgeofferd wordt.
Maar zijn de socialen in dezen wel te vertrouwen? Anseele verklaarde op een
meeting ingericht door de Jonge Wacht van het Willems-Fonds dat de socialisten de
Vlaamsche quaestie zouden opgelost hebben; dat hij in de Kamer de volkstaal zou
gesproken hebben. Hij sprak er nooit dan Fransch of 'tgeen hij daarvoor hield.

Verscheidenheden.
Het Hollandsche damesquartet (bestaande uit de dames Anna Lampe, Emma de
Jong, Cato Loman en Henriette Meyjes) heeft veel bijval gehad in het buitenland,
en wel op een concert, door de Gustav Adolf Frauenverein te Mannheim gegeven.
De Nederlandsche zangeressen werden daar zeer
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toegejuicht, en de bladen roemen hare ‘zeldzaam schoone en uitmuntend ontwikkelde
stemmen.’
- Te Amsterdam is opgericht een gemengde zangvereeniging, onder den naam: Door
Oefening steeds Beter, onder leiding van den Heer J.S.v.d. Bilt, leeraar in den zang,
aan het Concertgebouw.
- Het bureau van informatie der Nederl. Zuid-Afrik. Vereeniging, Rokin, 60, te
Amsterdam, deelt mede dat in Transvaal voortdurend groote behoefte bestaat aan
flinke dienstboden, vooral aan zulken, die goed kunnen koken. Er worden flinke
loonen gegeven, doch zij moeten gewoonlijk voor eigen overtochtskosten zorgen.
Allen, die naar de Zuid-Afr. Rep. (Transvaal) wenschen uit te wijken wenscht het
bureau er met den meesten nadruk op te wijzen, dat het voor hen gewenscht is
inlichtingen, die kosteloos worden verstrekt te vragen, ten einde teleurstellingen te
voorkomen.
Het bureau is geopend elken Dinsdag en Vrijdag van 3-5 uren voor mondelinge
inlichtingen en te allen tijde voor schriftelijke inlichtingen.
- De Nationale Bank van den Oranje Vrijstaat ontvangt sedert 17 Sept. ad pari alle
muntstukken van de Zuidafr. Rep.
- Het Nederlandsch tooneelgezelschap Door ijver bloeit de kunst (Kaapstad), onder
't bestuur van den heer Ino Crombrinck, zou twee voorstellingen aan De Paarl geven;
de stukken zouden zijn Graaf Orsano en Het Geheim, reeds aan de Kaap met grooten
bijval opgevoerd.
- Op dit oogenblik kost het glaasje whisky te Bulawayo (Rhodesia) 1 s. 6 d. (1,55
fr..) brandewijn 2 sh. (2,50 fr.!); logies in een hotel en niet van 't beste £ 20 per
maand; gecondenseerde melk 5 s. 9 d. per blikje; eieren 3 s. 9 d. per stuk.
- Tegen het Bestuur van de spoorlijn Ternenzen-Gent is proces-verbaal opgemaakt,
wijl zij sommigen harer beambten meer uren per dag dienst laat doen dan de wet
toelaat. Bij onderzoek is gebleken, dat er één beambte was, die slechts zes nren per
etmaal rust had.
Bij die gelegenheid is tevens gebleken, dat aan beambten, die geen woord Fransch
kennen, een Fransch reglement was gegeven, en nog wel eene vertaling van het
Nederlandsche.
Wij weten, dat bij bewuste Spoorwegmaatschappij het Nederlandsch weinig van
tel is.
- De echtgenoote van onzen - Secretaris te Johannesburg, den Heer C. Temmerman,
die tot in den laatsten tijd te Brussel woonde, is lief en leed met haar echtvriend in
de goudstad gaan deelen.
- ‘De Herbergprinses’, de Nederlandsche Opera van Nestor De Tière en Jan Blockx,
die het eerst te Antwerpen opgevoerd werd, vindt daar bepaald grooten bijval en
werd reeds twaalf maal opgevoerd.
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- Te Johannesburg zullen voortaan brieven en nieuwsbladen door de post aan huis
besteld worden. Zooals men weet moet men, behalve hier en te Kaapstad, overal
elders in Z.A. zijn brieven zelf op de post afhalen.
- President Kruger heeft zijn 71sten verjaardag gevierd en heeft bij die gelegenheid
zoo van binnen als buiten het land talrijke gelukwenschen ontvangen.
- Op 17 October is advocaat Josson te Pretoria aangekomen. Sommige zijner
vrienden zullen tevreden zijn te weten, waarheen zij de brieven, voor den Vlaamschen
advocaat bestemd, moeten zenden:
Advocaat Josson, Bus 523 Pretoria, Transvaal.

Bibliographie.
Bij de firma Jacques Dusseau & Co te Kaapstad zal verschijnen De Afrikaner Boer
en de Jameson Inval. Het boek zal van 350 tot 400 blz. tellen en zal versierd zijn met
kaarten, portretten en teekeningen. Prijs 3 s. 6 d. Werken door deze firma aan de
Kaap uitgegeven, kunnen ook verkregen worden bij Jacques Dusseau & Co te
Amsterdam.
***
Bij dezelfde firma is verschenen het Kerstnummer van Ons Tijdschrift, dubbel nr
(64 blz). bevattende prachtige illustraties in kleurendruk, vele kleinere platen naar
teekeningen van de eerste meesters, enz. enz. Een rijk uitgevoerd feestnummer.
Afzonderlijk verkrijgbaar tegen f1.
***

Ontvangen: De Gouden Vlinder, romanlegende, door Hendrik De Marez. Siffer,
Gent. Prijs: 3 fr.
***

Een nieuw boek over Entomologie.
Deze week verscheen bij den uitgever Martinus Nijhoff te 's Gravenhage de eerste
aflevering van een werk getiteld De Nederlandsche Insecten, door Dr J.Th. Oudemans.
Naar dit eerste stuk en de inhoudstafel van de volgende te oordeelen zal het boek
van Dr Oudemans zeer belangrijk zijn, o.i. belooft het eene eervolle plaats in de
wetenschappelijke literatuur in te nemen, naast de degelijkste algemeene handboeken.
Wij hadden in Nederland reeds De gelede Dieren, van Snellen van Vollenhoven; dit
werk heeft vele diensten bewezen aan alle liefhebbers van entomologie, doch is thans
uitverkocht en vermits het veertig jaren geleden verscheen, is het ook niet meer op
de hoogte. Er bestond dus behoefte aan een boek zooals dat van Dr Oudemans. Deze
jonge geleerde heeft zich op het gebied der entomologie reeds verdienstelijk gemaakt
o.a. met zijne studie Bijdrage tot de kennis der Thysanura en Collembola, die gunstig
werd beoordeeld door allen, die na hem deze lage insecten bestudeerden o.a. Fernald,
Grassi, Nassonord; ook door hen, die algemeene leiddraden uitgaven o.a. Kolbe en
Lang. Dit alles is een waarborg voor de degelijkheid van het thans aangekondigde
werk. De schrijver heeft zich niet alleen ten doel gesteld een overzicht te geven van
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de insecten, die in Nederland leven; een aanzienlijk gedeelte van het handboek wordt
gewijd aan den inwendigen bouw der insecten; in een ander wordt gehandeld over
de systematische indeeling der hoofdgroepen, over de gedaanteverwisselingen, het
vormen der gallen, over het begrip soort (individueele verschillen, aberraties,
varieteiten, rassen, monstruositeiten, hermaphrodieten); de schrijver stelt zich
insgelijks voor bij de bespreking van ieder groep uit te weiden over de levenswijze
der beschreven soorten. Het werk zal uitgegeven worden in twaalf afleveringen, elk
van 3 vel druks met vele figuren en 3 gesteendrukte platen. De prijs is 90 cents per
aflevering, dus fr. 1.90 voor Belgie. Binnen twee jaren is het werk compleet.
H.S.
***
Land und Leute zwischen Zambesi und Limpopo. Von Dr Hendrik P.N. Muller,
Emiel Roth, Griesen.
Een der gevolgen van de gebeurtenissen welke in de eerste dagen van dit jaar
tusschen Transvalers en Engelschen plaats grepen, was de opmerkzaamheid welke
men de noordelijke grenslanden der Z.A. Republiek begon te schenken; de hoofden
van dien aanslag waren toch ook heeren in die gewesten en men bracht niet ten
onrechte de plannen, welke het bestuur der Chartered Company omtrent deze landen
voor had met hunne verlangens omtrent Transvaal in verbinding.
Het weinige wat over deze Afrikaansche streken, waar men reeds in vroeger eeuwen
goud vond en waar men het bijbelsche Ophir in daar gevonden ruïnen van onbekenden
oorsprong wil ontdekt hebben, geschreven is, is zoo schaarsch, weinig vertrouwbaar
en moeielijk te krijgen, dat het werk van den Nederlander Dr P.N. Muller te Giesen,
in het Duitsch verschenen, in eene bepaalde leemte voorziet en hoogst welkom zal
zijn, zoowel bij de in Zuid-Afrika belangstellende leeken als geleerden. De schrijver
geeft aan de hand eener uitgebreide Portugeesche. Nederlandsche, Engelsche en
Fransche literatuur, eene beknopte geographisch, ethnographisch politieke beschrijving
van die landen, uitgebreid en getoetst aan eigen waarneming en ervaring door een
lang verblijf in die landen opgedaan.
Na eerst een beschrijving van de bestaande kaarten dezer landen van den tijd van
Ptolemaeus af gegeven te hebben, met de ontwikkelingsgeschiedenis van onze
geographische kennis, volgt een uitgebreide, voor het grootste deel op eigen
waarneming berustende beschrijving van het land, zijne kusten, oppervlakte en
rivieren. Met de hierop volgende beschrijving van het klimaat komt de lezer tot de
overtuiging dat deze landen als grensland der Transvaal, door hun eigene
vruchtbaarheid, aanwezigheid van goud maar op de eerste plaats door hun gezond
klimaat eene goede toekomst te gemoet gaan, en als zeer geschikt om eene sterke
Europeesche bevolking op te nemen, reeds nu en zeker later tot het gebied der
Transvaalsche-Engelsche politiek behoort, en dus recht op al de belangstelling hebben
welke Zuid-Afrika om den strijd tusschen het Nederlandsche en Engelsche element
toekomt.
Bij de beschrijving der kaarten ziet men hoe
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ook in deze landen onze Oost-Indische Compagnie eens haren invloed heeft doen
gevoelen, en eens meester was in de thans voor Transvaal zoo gewichtige Delagoa
Baai.
Eene beschrijving der inboorlingen en eene van een onpartijdig standpunt gegeven
historisch-politiek overzicht, maken het werk voor alle belangstellenden
aanbevelenswaardig. De geleerde zal er zeker nog veel nieuws in vinden, terwijl het
bij den leek verhoogde belangstelling wekken zal, daar het hem de voorvallen der
eerste maanden verklaart en de Z.A. politiek in een helder licht plaatst.
Bij het werk is eene goed uitgewerkte kaart, welke de geographische verhoudingen
duidelijk aangeeft. Een aantal illustratiën zijn bij den text gevoegd, terwijl een met
zorg bewerkt register het werk tot naslaan zeer geschikt maakt.
Wij kunnen onze lezers de aanschaffing van dit werk ten zeerste aanbevelen, dat
vooral bij het volgen der Transvaalsche-Engelsche politiek zeer bruikbaar is.
Berlijn.
R.G.
***
Frans Stockmans zal, bij voldoende inschrijving, uitgeven Stiefbroeders, een
dorpsroman; prijs 2 fr. Van dezen jongen schrijver werd een bundel Novellen vleiend
beoordeeld in het jaarlijksch overzicht van de Zuidnederlandsche Letterkunde in The
Athenoeum van London; zoodat we mogen verwachten, dat zijn roman niet minder
verdienstelijk zal zijn. Wij wenschen den schrijver vele inteekenaren en bevelen zijn
werk aan bij de lezers van Neerlandia. Inschrijvingen worden ingewacht bij FR.
STOCKMANS, Denayerlaan, 25, Vorst, Brussel.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald

4 00
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door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123). 1e
deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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[December 1896]
De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt,
Gatsrand, distr. Potchefstroom. 4.
In het distr. C., gelegen in de Oostelijke Provincie der Kaapkolonie, woonde de heer
F***, broeder van den heer P***, die in de Transvaal woonde. Hij was dus een zoon
van den ouden held, met wien we te Slachternek kennis maakten. De heer F*** was
een geheel ander man, dan zijn broeder in de Transvaal. Was deze een echte patriot,
hij achtte het een eer dat hij niet, zooals hij het noemde, tot de bekrompenen behoorde.
Hij was altijd een halve Engelschman geweest sedert zijn vader zich bij den Trek
aangesloten en de Kolonie verlaten had. Toen zijne ouders de Kaapkolonie verlieten
was hij omtrent 13 jaren oud. Hij was bij zijne grootouders achtergebleven, trouwde
naderhand en bleef na hun dood op hunne plaats wonen, die zij aan hem vermaakt
hadden.
Hij was, zooals gezegd, een Engelschgezinde Afrikaner. Dit toonde hij door zijne
ingenomenheid met alles wat Engelsch was. Den Afrikaner Bond stond hij altijd
tegen. De Nederlandsche taal verachtte hij openlijk en derhalve ontvingen zijne
kinderen eene echte Engelsche opleiding. We zullen slechts met de drie jongste zijner
kinderen kennis maken, de anderen waren allen getrouwd en treden niet in ons verhaal
op. In de laatste jaren was van den heer F*** echter niet veel vernomen. Door
ouderdom had hij zich stiller gehouden dan vroeger. Het was den grijsaard in de
laatste jaren ook niet al te goed gegaan. Op den ouden dag had hij moeten zien, dat
de boerderij zijner zoons, aan wien hij alles overgegeven had, niet voorspoedig ging.
Door ‘hooger leven’, droogte en sprinkhanen waren de zaken op de boerderij achteruit
gegaan. Hunne plaatsen waren allen gehypothekeerd, en nu ging het bezwaarlijk om
de rente op te brengen. In het kort, de zaken stonden niet rooskleurig op de Cypre
Grove, - zoo heette de plaats, die vroeger door zijne grootouders met trots Donkerpoort
genoemd was, - op eenen avond in de maand Jan. 1892. Wij treden de woning binnen
en vinden er het gezin in druk gesprek. In den ouden heer F*** treffen we iemand
aan, die den indruk geeft, dat hij van zich zelf geen geringen dunk heeft, er veel van
houdt bevelen te geven, en geen tegenspraak duldt. Zijne echtgenoote komt ons heel
anders voor. Zij schijnt een van de liefderijke karakters, wier open gelaat altijd de
tolk van het hart is. Edelmoedigheid straalt uit haar oog, en vriendelijkheid, en
openhartigheid, maar beslistheid niet minder. De anderen, de jongste zoon van het
oude paar, een jongeling van 24 jaren, en twee zusters, die op hem volgden, zullen
wij voor zich zelven laten spreken. Bij ons binnentreden leest de jonge man P***
eenen brief voor; de anderen zitten te luisteren. Hij leest: ‘It is at the present time
very quiet in Johannesburg. I can't advise you to come up just now. I spoke to your
cousins about you the other day, and now have a proposal to make, which may
perhaps astonish you. I advise you to come to your uncle and start schoolkeeping till
things look up again. This will enable you to have a look round, before you venture
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upon something. As far as I can gather, your relations are very well-to-do people. I
have met one of your cousins several times on the market here. But I can assure you,
you will have a dreadful time of it, if you go there, for the are as rustic as can be. If
you decide to come to your uncle, be sure to keep steady. You won't have much
chance for spreeing though, for liquor is awfully expensive up here; fancy a French
or a Whisky a ls. a glass. Let me know, what your intentions are, and be warned not
to come to the Rand just now.(1)
Yrs. truly,
FRANK. L.
De oude heer vraagt: “En wat schrijft je vriend Frank aan jou?” Hij schrijft, dat de
zaken nu maar slecht staan op de Rand, dat ik nu niet daarheen moet komen, maar
liever intusschen bij oom P*** moet gaan schoolhouden’.
‘Nou ja dan moet je maar gaan, zooals ik je al meermalen gezegd heb, en ga dan
je neefs en nichtjes leeren, what is that’. ‘O, maar dit moet awful (verschrikkelijk)
wezen om bij that stupid old Boer (dien ouden dommen Boer) te gaan wonen. Ik
hoor, hij laat niet eens toe dat Engelsch in zijn huis zal gesproken worden. Dit weet
ik: I won't like to stay with such dreadful people. But, I will show the old bloke who
I am;’(2) hij zal niet over mij den baas spelen. ‘Piet, Piet,’ zegt de oude huismoeder,
‘als je naar je oom in de Transvaal gaat, weet dat je daar even goed moet leeren den
ouderdom te eerbiedigen. En ja Mina, laat mij niet weer zoo een toon bij je opmerken
wanneer je over je oom en zijne familie spreekt. Zij zijn brave menschen, voor wie
ik meer eerbied heb, dan voor al jelui Engelsche vrienden. 't Smart mij dus om te
zien hoe de Engelsche opvoeding in de seminary jelui geheel en al bedorven heeft.
In mijne jonge dagen werd ons geleerd oude menschen te eerbiedigen, nu schijnt het
tegenovergestelde in

(1) ‘Het is nu zeer rustig te Johannesburg. Ik kan u niet aanraden juist nu over te komen. Ik sprak
met uw neven, een paar dagen geleden, en heb u nu een voorslag te doen die u misschien
verwonderen zal. Ik raad u aan bij uw oom te komen en school te bouden tot de zaken beter
gaan. Dat zal u toelaten eens rond te kijken vooraleer gij iets onderneemt. Zoover ik kan
nagaan, zijn uw verwanten welgestelde menschen. Ik heb een van uw neven verschillende
malen hier op de markt ontmoet. Maar ik kan u verzekeren, dat ge bij ben een onplezierigen
tijd zult doorbrengen, want zij zijn zoo boersch als 't maar mogelijk is. Besluit ge er toe bij
uw oom te komen, houd u dan kloek. Veel gelegenheid om u aan den drank te buiten te gaan
zult ge ook niet hebben; want likeuren kosten hier verschrikkelijk duur; verbeeld u eens dat
een glaasje brandewijn of whisky een sh. kost! Laat me weten waartoe ge besluit; maar kom
nu niet naar de Rand.
Uw....
FRANK. L.
(2) Ik zou niet gaarne bij zulke verschrikkelijke menschen blijven. Maar ik zal den oude toonen,
wie ik ben.
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zwang te zijn. Ik herhaal het nogmaals jelui hooggevoelig gedrag maakt mij
bekommerd en treurig.’
‘Nou, ma, preek nou maar niet weer; wij hebben nog veel over Piets vertrek te
spreken.’ ‘Ja, man, het is jammer dat je de kinderen nog verder in hun kwaad stijft.
Gods zegen kan op deze opvoeding onzer kinderen niet rusten. Waarom zijn velen
onzer bloedverwanten zoo koel tegen ons? Het is omdat zij opgemerkt hebben, dat
onze kinderen, door hunne Engelsche opvoeding geheel bedorven zijn.’ Na dit gezegd
te hebben, verliet de oude dame het vertrek. Deze woorden werden door de jonge
menschen schouderophalend ontvangen. Een der dametjes fluisterde: The old lady
is at it again to night, I get so disgusted. If your friends were to hear her now, what
would they think of us!’(1) ‘All stuff and nonsense!’ liet de jonge Piet verder hooren.
Piet en zijn vader spraken nog een tijdlang over de plannen tot zijn vertrek. Eindelijk
werd vastgesteld, dat hij over twee weken zou verreizen, naar zijn oom in de
Transvaal. De huismoeder kwam toen weer in, en zei: ‘Sannie, ik wil ter ruste gaan,
speel den Avondzang en zing allen mee’ Het jongste der meisjes stond op en begaf
zich met een ‘boarding school’ zwier naar het harmonium, zette zich driftig neer en
zei, vóór ze begon te spelen: I can't bear these old Dutch things!(2) Allen zongen;
doch slechts ééne stem, zwak en bevend, klonk hartelijk onder al de anderen. Het
oude paar verwijderde zich na het zingen. Er werd toen nog gezongen, en wij hoorden
o.a. ‘Just before the hattle, mother, en ‘auld Lang syne’ en ‘God save the Queen’
luidkeels aanheffen.
Het gezin van F*** was dus een waar Engelschgezinde familie, behalve de oude
deftige moeder. Er waren bij deze jonge menschen geen kenmerken van het ware
Afrikaansch element te bespeuren, zooals eerbied voor godsdienst en ouderdom. Zij
waren geen Engelschen en toch verachtten zij alles wat niet Engelsch was. Zij kenden
de Engelsche taal maar zwakjes, konden geen tien regelen in het Engelsch zonder
fouten stellen niettegenstaande zij allen hun ‘Elementary’ gepasseerd hadden, en
toch zagen zij neer op dezulken die geen Engelsch kenden. Alles was ‘half’ bij hen:
halve Afrikaners, halve Engelschen, halve geleerden, en toch deden zij zich als B.A.s
voor. Nederlandsch konden zij, met een Engelsche uitspraak gebrekkig lezen, en dit
was al. Het was dus geen wonder, dat de moeder van zulke onnationaal geworden
kinderen bezorgd de toekomst tegemoet zag.
(Wordt vervolgd.)

Lied.
Wanneer ik onze moedertaal
Zoo zangerig van uw lip hoor vloeien,
Dan voel ik, liefste, teedren trots
In mijne Vlaamsche borst ontgloeien;
Dan treft zoo innig me ieder woord
En doet me van ontroering blozen,
Omdat die taal uw ziel ontwelt
Gelijk de geur het hart der rozen.
En als uw oog van geestdrift blinkt,
(1) ‘De oude is weer bezig van avond. Ik krijg er verschrikkelijk mijn bekomst van. Moesten
uw vrienden haar nu hooreu, wat zouden ze van ons denken!’
(2) ‘Ik kan die oude Hollandsche dingen niet verdragen!’
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Wanneer wij dwepen met de helden,
Die voor de vrijheid, koen en fier
Met bloote borst ten strijde snelden,
Dan heb ik u zoo eindloos lief
Omdat een vonk van 't grootsch verleden
Uw teeder hart ontvlammen doet
Voor onzen strijd om taal en zeden.
St-Niklaas.
KAREL REYCHLER.

De Nederlandsche Taal op de Nederlandsch West-Indische eilanden,
Door J.H.J. Hamelberg, Archivaris. Vervolg en slot.
Het hiervoren genoemd Papiementsch vindt volgens mijne meening zijn oorsprong
in de talen van de ‘Pees de Indias’ en Macgeron ‘slaven, de eenige negerstammen,
waarvan slaven uit Afrika op de Benedenwindsche eilanden werden ingevoerd. Door
de vele negerslaven van dezelfde stammen, die hier, na een korter of langer verblijf
in de Spaansche kolonies, ingevoerd werden, door het Portugeesch, dat de Israelieten
spraken, en door de belangrijke scheepvaart op de Zuid-Amerikaansche kust (matrozen
waren meest slaven), werden er in het Papiementsch langzamerhand zooveel woorden
van Spaansche en Portugeeschen oorsprong opgenomen, dat de landstaal thans al
zeer weinig overeenkomst meer moet vertoonen met haar oorspronkelijke
Afrikaansche moedertaal. Ook enkele Nederlandsche woorden hebben eene plaats
gevonden in het Papiementsch, hoofdzakelijk namen van zaken van dagelijksch
gebruik, die den Afrikaanschen neger onbekend waren(1).
Zoo is het Papiementsch een mengelmoes geworden van Afrikaansch, Portugeesch,
Spaansch en Hollandsch, waarom het door velen niet als een taal, doch als een dialect
beschouwd wordt. Ik ben het hier echter niet mede eens, vooral niet, omdat het m.i.
in het geheel niet te bepalen is, van welke taal het Papiementsch dan een dialect zou
moeten zijn. Andere talen hebben zonder twijfel veel invloed uitgeoefend op het
Papiementsch, doch zoo hebben b.v. het Deensch, Saksisch, Latijn en Fransch invloed
geoefend op de taal der oorspronkelijke bewoners van Engeland, hetgeen daarom
het Engelsch nog niet tot een dialect maakt. Het Papiementsch heeft eigen vaste
vormen voor de tijden der werkwoorden en de vorming van het meervoud(1), aan geen
der talen, die er invloed op hebben uitgeoefend, ontleend. Het Papiementsch mag
dus een taal zijn, die verbasterd is, het mag een arme, gebrekkige taal zijn, zoodat
men haar om zich daarin uit te drukken, soms als het ware met Hollandsche of
Spaansche woorden moet doorspekken, doch eene taal blijft het desniettemin.
Het in de kolonie overheerschend denkbeeld echter, dat het Papiements een dialect
is, is blijkbaar de oorzaak geweest, dat men zich nooit eenige moeite gegeven heeft
zich in het schrijven dier taal aan vaste regels te houden. Iedereen schrijft het zooals
hij verkiest: de een gebruikt de klanken der Spaansche, de ander die der Hollandsche
taal om den klank van Papiementsche woorden weer te geven, ja zelfs gebruikt
dezelfde schrijver in een zelfde stuk meermalen nu eens de Spaansche dan weer de
Hollandsche spelling. Dat hierdoor het lezen en verstaan der landstaal zeer lastig
(1) Dit pleit er m.i. voor, dat het Papiementsch niet uit het Portugeesch ontstaan is, zooals enkelen
beweren.
(1) Gevormd door het achtervoegsel ‘nan’, dat ‘zij’ beteekent. Dit duidt op een oorspronkelijk
arme taal, vermeen ik.
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wordt, vooral voor den minder ontwikkelden man, zal er wel geen betoog behoeven.
Evenmin zal het noodig zijn aan te toonen, dat zoolang men de mindere bevolking
moeilijkheden in den weg legt om haar eigen taal te leeren lezen en schrijven, er
geen sprake kan zijn van het verbreiden der Hollandsche taal, anders dan op zeer
gebrekkige wijze.
Een eerste vereischte om de Nederlandsche taal op de Benedenwindsche eilanden
onder, wat men noemen kan, de bevolking te verbreiden, acht ik het daarom te
beginnen met eene regeling der landstaal door daartoe bevoegde personen. Bij zulk
een regeling zou dan de Hollandsche- en niet de Spaansche-spelling van
Papiementsche woorden zooveel mogelijk gevolgd dienen te worden om later het
lezen van het Hollandsch voor den minderen man gemakkelijker te maken. Eénmaal
zulk een regeling aangenomen, zou het volgen daarvan bij het onderwijs op de
Gouvernements- en gesubsidieerde scholen verplichtend moeten worden gesteld.
Eerst als de bevolking haar eigen taal vloeiend kan lezen en schrijven, kan er met
vrucht gewerkt worden aan de verbreiding eener andere taal. Daarbij zou het dan op
de scholen, door de kinderen der mindere klasse bezocht, verplichten moeten zijn in
b.v. de twee hoogste klassen het Hollandsch uit het Papiementsch te onderwijzen en
zouden er voor dat doel leerboeken - die thans ten eenenmale ontbreken - beschikbaar
moeten worden gesteld.
Om den toestand op de Bovenwindsche eilanden te verberen, is het m.i. a priori
noodig de bepalingen van het voornoemd Publicatieblad van 1872 in te trekken,
desnoods enkele uitzon-
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deringen toelatende, en ook dààr het onderwijs in de Nederlandsche taal op de
Gouvernementsscholen verplichtend te stellen. Een latere zorg zal het dan moeten
zijn geen persoon als ambtenaren aan te stellen dan zulke, die Hollandsch kunnen
spreken en schrijven. Vooral op de kleinere eilanden, waar een ambtenaarsbaantje
door velen als een desiratum beschouwd wordt, zou dit laatste als een goede prikkel
werken.
Curaçao, 28 Juni 1896.

Het Parlementair onderzoek naar den Jameson-Sluiptocht aan de
Kaap.
Slotsommen.
37 - 39. Wat nu de gevolgtrekkingen uit het getuigenis betreft is het comité van
gevoelen dat geen lid van het toenmalig ministerie met uitzondering van den premier
iets wist of vermoedde omtrent den inval, en dat met uitzondering van een
ondergeschikte, die toen op verlof en eerst pas in de koloniale dienst was opgenomen,
geen gouvernementsbeambte van plichtverzuim kan worden beschuldigd.
40. Geen douane- of spoorwegambtenaar heeft oorlogsmateriëel helpen smokkelen.
41. Het comité is van gevoelen dat de pakhuizen en werkplaatsen van de De Beers
compagnie sedert eenigen tijd vóór den inval werden benuttigd voor het bergen en
den onwettigen uitvoer van wapens naar de Transvaal in verband met den inval en
ook dat elf man uit De Beers werden gezonden naar Johannesburg en naderhand
hunne posten terugkregen. Er is geen twijfel omtrent dit punt. De plaatselijke
direkteuren werpen alle schuldige voorkennis van zich, en het comité ontslaat hen
van alles met uitzondering van nalatigheid, een nalatigheid echter, die met het oog
op den omvang der transacties en den tijd waarover zij zich uitstrekten, zeer
opmerkelijk was. Het is niet denkbaar dat zulke dingen konden zijn toegelaten zonder
kennis en goedkeuring van den voorzitter en life governor den heer C.J. Rhodes.
42. Betrekkelijk de Gecharterde compagnie vindt het comité dat de hoofdbeambten
te Kaapstad òf wisten òf konden weten van het komplot. Minstens twee der
direkteuren, de heer Beit en de edele heer C.J. Rhodes waren, samen met den
administrateur, dr. Jameson en den Zuidafrikaanschen secretaris der compagnie,
aktieve bevorderaars (promoters) en bezielende geesten van heel de zaak, en werden
op de hoogte gehouden van de voorbereidselen.
De datum van den aanval werd weken vooruit bepaald en de uitnoodigingsbrief
verkregen vier weken vóór den voorgewenden datum der onderteekening.
Gedurende de maand December kwam het aandringen op wat de ‘flotatie’ werd
genoemd of van Pitsani of van Kaapstad.
De heele beweging werd grootendeels van buiten ‘gefinanciëerd en ge-engineerd’
en in beide opzichten waren zekere direkteuren en beambten van de Gecharterde
compagnie van begin tot einde bedrijvig.
43. Wat betreft den edelen heer C.J. Rhodes kan het comité tot geen andere slotsom
geraken dan dat hij door en door bekend was met de voorbereidselen die voerden
tot den inval, en dat hij, als controleur van die drie groote maatschappijen, de British
S.A. Co., de De Beers Consolidated Co., en de Gold Fields of South Africa, de
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combinatie, die zulk een daad als den Jameson inval mogelijk maakte leidde en
beheerde.
44. Het rest nog de positie van den heer Rhodes betrekkelijk dr. Jamesons inval
op het precieze oogenblik te overwegen. Het is niet gebleken dat de heer Rhodes
ooit van plan was dat de krijgsmacht te Pitsani-kamp de Transvaal ongenoodigd zou
invallen. Zij schijnt eerder bestemd te zijn geweest om eene binnenlandsche beweging
te steunen. In dit verband is het van belang te letten op de telegrammen die tusschen
de verbondenen (confederates) passeerden gedurende de eind-dagen van December.
Op den 25sten van die maand, na voltooiing van de voorbereidselen te Pitsani - die
geschied waren met goedkeuring en instemming van de Gecharterde hoofden te
Kaapstad - kwam er een hapering te Johannesburg, waarvan de heele aard niet
duidelijk blijkt uit het getuigenis; maar één bestanddeel daarvan was ongetwijfeld
een dispuut betreffende het hijschen der Britsche vlag ingeval de revolutie slaagde.
Het gevolg dier hapering was dat de belanghebbenden te Johannesburg besloten het
werk op te schorten en den heer Charles Leonard naar Kaapstad zonden. Hij vertrok
in den avond van 25 December en zijn vertrek werd den volgenden dag door kolonel
Rhodes per telegram bericht aan ‘Charter’, Kaapstad. De boodschappen die werden
gewisseld tusschen dr. Jameson en dr. Harris op 26, 27 en 28 December, en met den
inhoud waarvan de heer Rhodes, naar 't oordeel van 't comité, buiten kijf ten volle
bekend was, toonen dat de Gecharterde hoofden te Kaapstad ten volle doordrongen
waren, vooral na de aankomst van den heer Leonard, van het raadzame om het
oprukken van Pitsani te verschuiven tot dat de Johannesburgsche verbondenen
zouden klaar zijn. En dr. Jameson werd gedurig aangeraden tot zoolang te wachten.
Maar tevens ontbreekt het aan zulk een peremptoir bevel van den heer Rhodes direct
aan dr. Jameson om stil te zitten, als redelijkerwijs kon worden verwacht van iemand
die resoluut gedetermineerd was, alles in zijn vermogen te doen om een onderhoorige
te verhinderen een grove wetbreuk te verrichten.
Tegen twaalf uur (noen) op 29 December wist de heer Rhodes dat dr. Jameson
bepaald besloten had de Zuidafrikaansche Republiek dien avond binnen te rukken
en na een onderhoud met hem werd een telegram aan dr. Jameson opgesteld door
dr. Harris. 't Is vreemd dat meer dan de helft van dat telegram niets te maken had
met den voorgenomen inval en niet opgehelderd wordt door het ingewonnen
getuigenis; maar het tweede deel bevat een duidelijke en peremptoire injuctie aan
dr. Jameson om in genen deele zijn voorgenomen stap te doen, daar ‘ik (de heer
Rhodes) ten sterkste er tegen objecteer’. Deze boodschap kon niet worden verzonden
op den 29sten, daar de telegraaf was doorgehakt. Tegen den middag op den 30sten was
die schade echter hersteld; maar toch werd de boodschap nooit verzonden. Deze
feiten schijnen aan te duiden dat de heer Rhodes dr. Jamesons inrukken van de
Zuidafrikaansche Republiek juist op dat precies tijdstip niet gelastte of goedkeurde.
Maar het comité vindt niet dat dit feit den heer Rhodes ontslaat van
verantwoordelijkheid voor de ongelukkige gebeurtenissen die hebben plaats gevonden.
Zelfs indien dr. Jameson in de eerste plaats verantwoordelijk zij voor den laatsten
fatalen stap, kan de heer Rhodes niet ontkomen aan verantwoordelijkheid voor een
maatregel die was voorbereid met zijn instemming om genomen te worden op dat
precieze tijdstip, indien de omstandigheden te Johannesburg gunstig waren.
De heer Rhodes bezocht Kaapstad volstrekt niet op Maandag, 29 Dec., en achtte
het ook niet noodig zijn collegas in 't ministerie met den inval bekend te maken. De
eenige boodschap uit Kaapstad om Jameson te keeren was een van den hoogen
commissaris, tegen den middag van 30 Dec., en die werd in den wind geslagen.
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45. Ten slotte uit het comité zijn diep leedwezen, dat de heer Rhodes niet
tegenwoordig was om zelf relaas te doen van de gebeurtenissen waarover het comité
heeft te rapporteeren, te meer daar het onwillekeurig door het afgelegde getuigenis
geforceerd wordt tot de slotsom dat het deel dat hij nam aan de organisatie die leidde
tot den Jameson-inval, niet strookte met zijn plicht als eersten minister van de
Kaapkolonie.
Tot zoo ver het formeel rapport van het comité. Het is geteekend door sir Thomas
Upington (voorzitter), en de heeren Schreiner, Fuller, P. du Toit, Jones, Innes en
Merriman.
De voorzitter teekende voorwaardelijk, onder de bepalingen vervat in het

Minderheids rapport.
Het rapport der minderheid is alleen onderteekend door den voorzitter van het comité,
sir Thomas Upington. Het is veel korter en geeft als inleiding slechts de hoofdfeiten,
van den inval van dr. Jameson, die er sterk in veroordeeld wordt, slechts zeggende
dat geen koloniale ambtenaren er iets tegen konden doen. Dan wordt er te kennen
gegeven dat geen lid van het toenmalige ministerie, buiten den eersten
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minister, van het plan iets kan geweten hebben, en dat geen koloniaal ambtenaar op
één na er in betrokken is geweest, kunnende men ook alle spoorwegbeambten van
blaam ontheffen. Anders stond het met de vraag of eenige maatschappij of persoon
in de Kolonie, anders dan de eerste minister, in de zaak was gemengd geweest, en
het was duidelijk, wat de Beer's maatschappij betrof, dat van uit haar plek een erge
wetschennis met het vervoer van wapenen enz. had plaats gehad, schoon het comité
niet kon zeggen of de directie der maatschappij hiervan kennis had gedragen. Wat
de Gecharterde betrof, dat drs. Jameson en Harris in de zaak betrokken waren, dat
leed geen twijfel, maar dat het hoofdkantoor in Europa er van geweten had, daar
had het comité geen bewijs van gevonden. Het was intusschen duidelijk dat vooral
het gedrag van den toenmaligen eersten minister der Kolonie, tevens besturend
directeur der Gecharterde, nauwkeurig moest worden nagezien, maar het comité was
niet van oordeel dat het de vrijheid had om, wat hem betrof, onderzoek te doen naar
iets anders dan zijn bekendheid met het plan van den inval en zijn berusten er in, en
hiervan had het comité geen bewijs gevonden; want om dit te beweren zou men niet
slechts moeten aannemen dat hij een plan tegen de onafhankelijkheid van een
bevriende republiek had gesmeed, maar ook dat hij hetgeen hij wenschte in taal had
overgeseind die net het tegenovergestelde beteekende. Geen ander punt had dus het
comité, wat de heer Rhodes betrof, behandeld dan zijn positie wat den Jameson inval
betrof; hij had niet alleen van het plan hiertoe niet geweten maar, toen hij er van
vernam, al het mogelijke gedaan om het te beletten, en dat wel te goeder trouw.
Voorts dat men hem niet persoonlijk aansprakelijk kon achten voor verkeerde
mededeelingen tusschen eenig beambte der maatschappij en dr. Jameson of diens
officieren; en dat er wegens gebrek aan bewijzen geen uitspraak kon gedaan worden
over de geldelijke schikkingen tusschen den heer Rhodes en zijn broeder den kolonel.

Het Nederlandsch in Amerika.
Er wordt tegenwoordig nogal veel gesproken, en nog al veel geschreven over het
belang. dat de studie van de Nederlandsche taal voor het Amerikaansche volk kan
hebben. Zooals onze lezers weten is New-York (vroeger Nieuw-Amsterdam geheeten,
evenals Brooklijn vroeger Breukelen heette) oorspronkelijk een Nederlandsche
kolonie geweest. Het schijnt, dat er voor de geschiedenis van de Nederlandsche
nederzetting tamelijk vele ongedrukte bronnen te New-York bestaan en dat deze alle
in 't Nederlandsch zijn.
Een dame, mevrouw Morse Earle heeft zich de moeite getroost onze taal aan te
leeren en heeft een uiterst interessant opstel geschreven over de vroegere geschiedenis
van Nieuw-Nederland, en zijn hoofdstad Nieuw-Amsterdam.
Aan dit opstel ontleenen wij een enkel verhaaltje:
‘Toen de koene Hollandsche zee-kapitein De Vries - de belangwekkende figuur
in de eerste geschiedenis van Nieuw-Nederland (New-Yorkstaat) - in het kerkelooze
Nieuw-Amsterdam kwam, waar wel een dominee, maar geen gebouw voor den
eeredienst was - verweet hij op hevigen toon den directeur Kieft van de Westindische
Compagnie zijn uitstellen en gebrek aan vroomheid, zeggende dat het een schande
was om aan Engelschen de leelijke schuur te wijzen, welke te Manhattan als kerk
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moest dienen, terwijl het eerste wat in Nieuw-Engeland (Massachussetts) gebouwd
werd na de woonhuizen, steeds een fraaie kerk was.
Hij toonde aan, dat men in Nieuw-Nederland beschikte over voortreffelijke en
goedkoope bouwstoffen - goed eikenhout, deugdelijke bergsteen, uitmuntende kalk.
Hij gaf zelf honderd gulden voor den bouw. Directeur Kieft beloofde duizend gulden
in naam van de Compagnie en toen kwam er een gelukje bij. De dochter van dominee
Bogardus huwde juist in dat jaar. Een collecte werd gehouden op de bruiloft, en nadat
de wijnkannen den vierden keer waren rondgegan, wedijverde ieder in vrome
vrijgevigheid. Eenige dagen later betreurden eenigen hun vrijgevigheid, maar directeur
Kieft hield hen aan hun woord en nam geen verontschuldigingen aan.’
‘Binnen het fort verrees nu de steenen kerk dat het schoonste gebouw van
Nieuw-Nederland genoemd werd’.
***
Allerlei merkwaardige bijzonderheden over de kerken van dien tijd worden gegeven
en de schrijfster, mevrouw Morse Earle, heeft de Hollandsche bronnen, de annalen
en kerkboeken van Nieuw-York met zorg geraadpleegd.
Vooral zij die het verleden van den staat en stad New-York bestudeeren, gevoelen
toch telkens dat de kennis van het Hollandsch voor hen onontbeerlijk is.
Dit heeft, ten gevolge gehad, dat een Amerikaansch blad de wenschelijkheid heeft
aangetoond, om te New-York aan de universiteit de gelegenheid te openen de
Nederlandsche taal te kunnen bestudeeren.
Voor de studie van het Nederlandsch beschikt New-York over veel bouwstoffen.
Men heeft gedrukt en ongedrukt tal van bescheiden, die voor de geschiedenis van
groot belang, maar nog ongebruikt zijn, in oude gebouwen en kerken bewaard.
Aanzienlijke verzamelingen van Hollandsche boeken zijn er. De Astor library bezit
5000 deelen van Hollandsche letterkunde en geschiedenis, Columbia University heeft
er 2500, enz.
Het blad, waarvan wij gewaagden, is The Nation.
In een uitgebreid artikel dat de vorige maand is verschenen, wordt aangetoond
welk groot belang er de New-Yorkenaars bij kunnen hebben in hunne stad een goede
gelegenheid te hebben om Nederlandsch te leeren.
Het blad zegt:
‘Wat noodig is in de eerste plaats is dus gelegenheid om die taal grondig en op
wetenschappelijke wijze te leeren van een “competent university professor.”
Nadat het blad gewezen had op het overwegend belang voor taalgeleerden van
Duitsch en IJslandsch, vestigde het er de aandacht op, dat de Hollandsche letterkunde
noch gering noch onbelangrijk is. “Ze heeft op verschillende tijden een niet te
loochenen invloed gehad op Duitsche en Engelsche letterkunde. Hollandsche
letterkunde is een integreerend deel van die onderlinge actie en reactie, welke zoo
in het oog springen in de evolutie der letterkunde van Europa en van de wereld; en
door er geen aandacht aan te schenken mist men vaak den leiddraad welke den weg
zou wijzen uit donkere plaatsen.”
Doch dit geheel daargelaten, heeft de Hollandsche letterkunde per se bovendien
eigenaardige schoonheid... ze bevat de onsterfelijke werken van onsterfelijke mannen
en vrouwen ook.
In Holland is de lier aangeslagen voor lierdichten, zoo zoetvloeiend als er eenige
in de poëzie van Europa te vinden zijn, en Hollands proza was soms even klankrijk
als deze. En indien men meent dat dit meer van het verleden geldt dan van het heden,
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zoo moet men slechts bedenken dat de Hollandsche “sensitivisten” van tegenwoordig
een eigen voorste rei geven aan het machtigste leger van het moderne realisme.’
‘Wanneer we bovendien gewagen van Kuenen en zijn school van Bijbelcritiek,
dan duiden we tevens de noodzakelijkheid aan voor elken modernen theoloog om
Hollandsch te leeren, wil hij volkomen uitgerust zijn voor zijn taak.’
Het Amsterdamsch Handelsblad vermoedt dat de schrijver van dit artikel, geen
ander is dan de Heer Godkin, die eenige jaren geleden Amsterdam en Holland kwam
bezoeken. Luide heeft hij toen zijne ingenomenheid met Nederland betuigd; hij had
dienaangaande een interview met een Hollandschen reporter.
‘Uw land, uw volk en uw taal zijn niet half genoeg bekend!’ was een zijner laatste
woorden.
In het dagbladartikel waarvan wij gewagen, wordt verder ook gewezen op het
belang van kennis van het Nederlandsch, voor hen die het Duitsche en Engelsche
taaleigen wel begrijpen willen. Vele van onze spreekwijzen, uitdrukkingen hadden
den Heer Godkin zeer getroffen.
The Nation zegt:
‘Vooral zijn Engelsch en Hollandsch nauwverwante talen (fundamentally akin)
en vele onveranderlijke eigenaardigheden van de eene taal, welke tot nu overklaard
bleven en onverklaarbaar werden geacht, zullen zonder twijfel
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worden opgehelderd door de levende tradities van de andere.’
‘Kennis van het Hollandsch is in ons land ook wenschelijk wegens de historische
toestanden waarvan Holland deel uitmaakte.’
‘De commissie, welke naar de grenzen van Venezuela een onderzoek moest
instellen, had een deskundige naar Holland te zenden om daar de oude documenten
te raadplegen, en nog pas werd bij ons in New-York door The Board of City Record
(de archivaris en geschiedschrijver als het ware der stad) 7000 dollars besteed om
oude Hollandsche manuscripten uit de stadsbibliotheken te laten drukken.’
Met de hoofdreden voor de instelling van een professoraat in de Nederlandsche
taal en letterkunde te New-York eindigt het betoog van The Nation.
‘The paramount reason is een vaderlandlievende reden.’
‘Ons New-York, wat anders het ook zijn moge, is in de allereerste plaats eene
Hollandsche stad!’
Wij verhopen dat het nu niet bij woorden zal blijven, maar dat de daad spoedig
zal volgen; wij hopen dat het noodige geld weldra zal gevonden worden om aan de
Universiteit te New-York een leergang in Nederlandsche taal- en letterkunde te
openen.

Volkstelling te Johannesburg.
Joannesburg is nu negen jaar oud. Toekomend jaar zal plechtig het tienjarig bestaan
gevierd worden. In April 1887 had de stad eene uitgestrektheid van ongeveer
anderhalve Engelsche mijl (2 1/2 kilom.), waarvan slechts 2 kilom. regelmatig
bebouwd waren. De bevolking werd dan op 3000 zielen geschat. Op 26 April werd
het eerste telegraafkantoor geopend; in November de eerste kerk ingewijd en de
handelsbeurs geopend.
In Januari 1890 werd eene volkstelling gedaan welke de bevolking, zwarten en
blanken, op 26,300 schatte. Er bestonden toen 5250 gebouwen, waarvan 772 winkels
en magazijnen. Thans zijn er in den omtrek van 5 kilometers 17,159 gebouwen,
waarvan 14164 woonhuizen zijn en 2095 handelsgebouwen. In 1890 waren er 261
hotels en bars (drinkhuizen). Nu zijn er 128 bierhallen, 62 boardinghuizen, 99
eethuizen, 210 hotels, 92 restauraties: samen 591 plaatsen, welke de plaats van de
261 hotels en bars van 1890 innemen. Bovendien zijn er thans nog een zeker aantal
wijnkroegen en koffiehuizen.
De bevolking was op 15 Juli ll. van 102,078 inwoners, waaronder 50,907 blanken,
952 Maleiers, 4807 Aziaten, 42,533 inboorlingen of kaffers en 2879 van gemengde
en andere rassen. Van de 102,078 inwoners zijn er 79,315 mannelijke en slechts
22,763 vrouwelijke. De blanke mannen zijn ten getale van 32,389; de blanke vrouwen
ten getale van 18,520. De zwarten tellen 40,855 mannen tegen 1,678 vrouwen.
Onder de totale bevolking zijn er 71,024 in Afrika geboren; 25,535 in Europa; 4735
in Azië; 762 in Amerika; 992 in Australië; 29 op zee. Onder de blanke bevolking
zijn er 24,500 geboren in Afrika; 24,489 in Europa; 992 in Australië; 754 in Amerika;
143 in Azië en 29 op zee. Die zijn geboren in:

Engeland en Wales

Mannen.
9,079

Vrouwen.
3,310
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Ierland

677

320

Schotland

2,191

688

Frankrijk

226

176

Duitschland

1,576

637

Zweden en Norwegen

256

55

Holland

575

244

Italië

180

26

Rusland

2,899

436

Zwitserland

100

39

Anderen

642

153

Zooals men ziet is er van Belgen geen spraak of ze zouden moeten onder de
Franschen of onder de anderen gerangschikt zijn.
Met betrekking tot den godsdienst is de bevolking verdeeld in:

Protestanten

Mannen.
30,577

Vrouwen.
17,636

Totaal.
48,213

Katholieken

3,113

1,687

4,800

Joden

4,704

1,549

6,253

Mohammedanen

1,988

577

2,565

Andere benamingen 2,273

481

2,565

Geene benamingen 169

30

199

Geene godsdienst

32,057

488

32,455

Onbepaald

4,434

315

4,749

De bevolking neemt maandelijks met 1200 tot 1500 personen toe.

Godsdienstvrijheid voor de ambtenaren in de Zuidafrikaansche
Republiek.
Het Bestuur van het Nationaal Vlaamsch Verbond heeft onderstaanden brief
ontvangen:
Afdeeling A.

Departement van Buitenlandsche Zaken.

R.A. 2571
1896
B. 1810
1896
Gouvernementskantoor.
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Gelieve bij eventueele referte naar dezen
brief bovenstaande nrg aan te halen.
Pretoria, den 22 Aug. 1896.
Den Weled. Heeren Voorzitter en Leden van het Nationaal Vlaamsch Verbond,
Carnotstraat, 107, Antwerpen.
WEL EDELE HEEREN,
Ik heb de eer U mede te deelen dat eene memorie door U aan den Hoog Edelen
Volksraad gericht, alhier is aangekomen, tot mijn leedwezen te laat om door dat
lichaam te worden behandeld in deze zitting, daar de Reglementen niet toelaten dat
memories, die na den eersten dag der zitting worden aangeboden, in ontvangst worden
genomen.
Het is te betreuren, dat deze bepalingen den Volksraad verhinderen om kennis te
nemen van de gevoelens van vriendschap tegenover dezen staat in die memorie
uitgedrukt en om dezelve naar waarde te apprecieeren.
Evenwel zij het mij vergund U mede te deelen, dat de Eerste Volksraad op 10 Juli
ll. een besluit heeft genomen, waardoor een ander besluit van 21 Juli 1894 der
Regeering opdragende geene ambtenaren aan te stellen behoorende tot de
Roomsch-Katholieke kerk, wordt herroepen, op voorstel van den Uitvoerenden Raad
bij zijn besluit nr 577 van den 9den Juli 1896, zoodat, zij het dan ook niet naar
aanleiding van uwe memorie, even wel een der punten in dat verzoekschrift, werd
behandeld en geregeld.
Ik heb de eer te zijn U wel
Edelen's dw. dienr.
VOOR STAATSSECRETARIS,
H.C. Ten Haaf,
Wd. Onderstaatssecretaris,
Buitenlandsche Zaken.

Taalfonds van de Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging.
Ik heb aan den Heer C.B. Spruyt, secretaris v.d.N.Z.A.V. een som van 365,50 fr.
gezonden, bedrag van een inschrijvingslijst ten voordeele van het Taalfonds. Prof.
Spruyt verzoekt mij den hartelijken dank van het Bestuur v.d.N.Z.A.V. te betuigen
aan de inteekenaars op die lijst. Daar al die inteekenaars leden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond zijn, kan ik me op deze plaats van die verplichting kwijten.
Gent, 23 Nov.
H. MEERT.

Algemeen Nederlandsch Verbond.
New-York.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat het New-Yorksch Secretariaat overgeplaatst
is naar Sommerville: C.J.B. Van der Duys, Post Office Box 361, Sommerville, N.J.
Vereenigde Staten.
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Het Nederlandsch officiëele Taal in België.
Na de omwenteling van 1830 werd in België het Fransch verheven tot den rang van
eenige officiëele taal. De drogreden, waarop het decreet steunde, dat zulks afkondigde,
was, dat het Nederlandsch en het Duitsch in België gesproken worden in dialecten,
die van provincie tot provincie, van stad tot stad verschillen en dat het bijgevolg
onmogelijk zou geweest zijn in 't Vlaamsch en in 't Duitsch een officiëelen tekst van
de wetten af te kondigen, die door alle inwoners van Vlaanderen en van het Duitsche
gedeelte zou begrepen worden!!!
Tot in 1896 is dat decreet van kracht gebleven. In dien toestand is eindelijk door
eene stemming
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van de Belgische Kamer in haar zitting van 19 Nov. ll. verandering gekomen. Een
wetsontwerp werd ingediend door den Heer De Vriendt, afgevaardigde voor Brussel,
strekkende om naast het Fransch, het Nederlandsch tot officiëele taal te doen
uitroepen. Dat wetsontwerp werd aangenomen met 92 stemmen tegen 3 en een
onthouding; dus nagenoeg met algemeenheid van stemmen.
Ziehier den tekst van de aangenomen wet:
Art. I. De wetten worden aangenomen, bekrachtigd, afgekondigd en bekend
gemaakt in de Nederlandsche taal.
Art. II. De bekrachtiging en de afkondiging geschiedt op de volgende wijze:
‘Leopold II, Koning der Belgen, aan allen tegenwoordigen en toekomenden, heil!
De Kamers hebben aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt:
(Tekst van de wet).
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel bekleed, en
door het Staatsblad bekend gemaakt worde.
Art. III. De wetten, na hun afkondiging, worden opgenomen in het Staatsblad,
Fransche en Nederlandsche tekst tegenover elkander.
Zij zijn verplichtend in het koninkrijk den tienden dag na dien van hun afkondiging,
tenware de wet een anderen datum bepaalde.
Art. IV. De koninklijke besluiten worden insgelijks door het Staatsblad, Fransche
tegenover Nederlandschen tekst, opgenomen.
Zij zijn verplichtend na het verloop van den tijd bepaald door het vorig artikel,
tenware het besluit een anderen dag bepaalde.
Art. V. De koninklijke besluiten, welke niet alle burgers aanbelangen, worden
verplichtend te beginnen met den dag van de bekendmaking aan de belanghebbenden.
Deze besluiten worden bovendien in het Staatsblad opgenomen binnen het
tijdsverloop door het vorig artikel bepaald, behalve degene, waarvan de
openbaarmaking, zonder eenig nut voor 't algemeen, de persoonlijke belangen of de
belangen van den Staat zouden kunnen benadeelen.
Art. Vbis. De ministeriëele besluiten en omzendbrieven, welke afgekondigd worden
in het Staatsblad, zullen eveneens in de twee talen verschijnen, Fransche en
Nederlandsche tekst tegenover elkander.
Art. VI. Het Staatsbestuur doet in een bijzondere brochuur in 't Fransch en in 't
Nederlandsch de wetten en besluiten overdrukken, die 't algemeen aanbelangen. Deze
wordt gezonden aan de gemeenten, die verplicht zullen worden er op in te schrijven.
Art. VII. De wet van 28 Februari 1845, gewijzigd door die van 23 December 1865,
wordt afgeschaft.’
Hiermede heeft de Vlaamsche Beweging weer een goeden stap vooruit gedaan.

Een Transvaalsche Hoogeschool.
De Volksstem (Pretoria, 24, 10, 96), bevat het volgende artikel (vereenvoudigde
spelling) over een Hoogeschool te Pretoria.
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Op de jongste vergadering van het Grey-college te Bloemfontein is door den Heer
Brebner, super-intendent van onderwijs in de Oranje-Vrijstaat nog eens de
achterstelling van de Nederlandse taal bij het hoger onderwijs in Zuid-Afrika ter
sprake gebracht. De Heer Brebner zeide o.m.:
‘Hij was blij van den Staatspresident te vernemen dat ZHEd. voor vereniging was
op het gebied van onderwijs. Hij was naar Kaapstad geweest om te trachten
verdeeldheid te voorkomen. Te Pretoria werd gevoeld dat de Kaapse universiteit niet
genoeg aan het Nederlands deed en nu wilde men in eerstgenoemde plaats een twede
universiteit voor Zuid-Afrika stichten, wat hij ongaarne zou gedaan zien.
Hij beschouwde het bezwaar van Pretoria gegrond en daarom was hij naar Kaapstad
geweest om te zien of hij de autoriteiten aldaar niet kon bewegen toegevend te zijn,
de vragen voor de verschillende examens in beide talen te stellen, en de universiteit,
die nu niet anders dan een Engelse was, beter te doen beantwoorden aan de behoeften
van Zuid-Afrika. Hij had dr. Te Water en dr. Muir en anderen ontmoet en die hadden
allen erkend dat de zaken door hem aangeroerd, alle overweging waard waren, schoon
zij zich natuurlik niet aan een of ander konden verbinden. Hij dacht dat het heel wel
mogelik was dat de universiteit nu meer met de vereisten van Zuid-Afrika in
overeenstemming zou worden gebracht.’
Er wordt inderdaad te Pretoria maar al te pijnlik gevoeld dat er aan de Nederlandse
taal te Stellenbos niet de plaats wordt ingeruimd die haar, als het voertuig der
gedachten van de overgrote meerderheid der bevolking van Zuid-Afrika, toekomt,
en het verdient de grootste waardering dat het hoofd van het onderwijs-departement
in de Zuster-republiek daarop niet alleen nog eens heeft gewezen, maar metterdaad
door besprekingen met de heren te Kaapstad gepoogd heeft verandering in de toestand
aan te brengen.
Intussen kunnen wij de optimistiese verwachtingen van den Heer Brebner omtrent
verbeteringen van de verhoudingen aan de Kaapse hogeschool niet delen. De
ondervinding heeft maar met al te gevoelige lessen geleerd dat de Kaapstad de daad
op zich laat wachten als de belofte is gegeven.
Maar zelfs al kwam het er toe dat Engels en Nederlands inderdaad gelijke rechten
verwierven, dan doet dit nog niets af aan de wenselikheid dat deze Staat zijn eigen
Hoogeschool hebbe. Van ten minste even veel gewicht als de taal waarin wordt
onderwezen, is de geest die het onderricht beheerst. Die geest heeft en zal te Stellenbos
altijd blijven dragen een Engels karakter, zolang de Kaapkolonie Engels is. Er kunnen
daar meer of minder concessies aan het Afrikanerdom worden gedaan; een volk als
het onze met zijn sterk ontwikkeld nationaliteitsgevoel heeft behoefte aan en recht
op een nationale universiteit, waar het onderwijs de sporen draagt van een ernstig
streven met het karakter des volks rekening te houden. Men moge al zeggen dat de
wetenschap cosmopolities is en geen politieke grenzen kent; daarvan kan o.i. slechts
sprake zijn voor zover het de naturwetenschappen betreft en dan nog is het geen
onverschillige zaak of onze geneesheren, scheikundigen, ingenieurs, enz. hier hun
opleiding hebben genoten of in den vreemde. Wat de toekomstige predikanten,
letterkundigen en rechtsgeleerden betreft, voor dezen is bovenal voor eene goede
vorming een nationale opleiding een onafwijsbare eis.
De huidige regering heeft steeds blijk gegeven van hare aanhoudende zorg voor
alles wat scholen betreft. Wat het hoger onderwijs aangaat heeft zij ook door de
oprichting van een gymnasium dat met een uitnemende staf van docenten verrassende
vruchten belooft af te werpen, getoond ook in ons land de gelegenheid te willen
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schenken hogere kennis te verwerven en wij zijn overtuigd dat haar wens is in deze
richting niet halverwege te blijven staan door onze jongelingen te noodzaken het
laatste deel hunner wetenschappelike opleiding in den vreemde te zoeken, hetzij dan
te Stellenbos of in Europa.
Al laten de ernstige tijden misschien voor het ogenblik niet toe 's lands financiën
te belasten met de aanzienlike uitgaven die de stichting en instandhouding van een
Universiteit medebrengen - wanneer de wolken die nu de gezichteinder omhullen,
zijn opgeklaard, zal, naar wij hopen, de Regering zonder dralen besluiten 's volks
toestemming te vragen tot de stichting van een Hogeschool voor de Z.A.R. en Pretoria
ook op wetenschappelik gebied het middelpunt worden van de herleving en
bevestiging van gans de Afrikaner-zaak.

Prof. Viljoen.
Uit onderstaanden brief aan de Volksstem blijkt, wat een factor van belang deze jonge
leeraar, met wien wij op 't Congres te Gent kennis maakten, reeds is in den
Zuidafrikaanschen taalstrijd:
Pretoria, 3 Nov.
Aan den Editeur van de Volksstem.
Mijnheer. Als Afrikaner en landsman van Dr. Viljoen ben ik niet ongevoelig geweest
voor de waardeerende woorden waarmede de aanstelling van dezen taalkundige als
docent van het Gymnasium alhier door u gisteren is aangeprezen.
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Sta mij intusschen toe mijn opinie (die door velen gedeeld wordt) door middel van
uw geacht blad te publiceeren. Dr. Viljoen heeft zich een goeden naam verworven
als professor aan het Victoria College te Stellenbosch; hij is ook persoonlijk bemind
door zijn leerlingen en is reeds een gewichtige factor geworden voor de opbeuring
der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika.
De omstandigheden hebben gewild dat Dr. Viljoen een werkkring gevonden heeft
bij een der belangrijkste opvoedings-inrichtingen van Zuid-Afrika. Hij zal dien
werkkring tot een hoogst nuttigen maken, daar twijfel ik niet aan. Waarom moet nu
Dr. Viljoen uit Stellenbosch worden weggerukt, en waarom doet uw blad mee aan
een beweging welke met droefheid in de Kolonie werd vernomen?
Waarlijk, mijnheer de editeur, ik geloof dat de belangen der Nederlandsche taal,
welke in Dr. Viljoen zulk een warm verdediger gevonden hebben, meer gebaat worden
als hij te Stellenbosch blijft dan wanneer hij hier te Pretoria komt. Zijn heengaan uit
de Kolonie zou gelijk staan met een krijgsman die zich uit het actieve gevecht terug
trekt. Ik en verscheidene mijner vrienden hopen dat Dr. Viljoen voorloopig in zijn
tegenwoordigen kring zal blijven arbeiden.
U dankende voor opname dezes,
Uw dw.
HOLLANDSCHE AFRIKANER.
Heeft men er in Zuid-Afrika nog nooit aan gedacht om leeraars uit Vlaanderen te
ontbieden?
Er is meer dan een jonge doctor, die aan de Hoogeschool te Gent een degelijke
Nederlandsche opleiding genoten heeft, voor het onderwijs in Nederlandsch, Engelsch,
Duitsch, Geschiedenis en Aardrijkskunde in de Athenaea (d.i. Gymnasia), die wellicht
niet ongenegen zou zijn een betrekking als leeraar in Z.A. te aanvaarden. Deze jonge
doctoren, die allen geestdriftige Vlaamschgezinden zijn, zouden in Z.A. uitmuntende
elementen zijn in den taalstrijd.

Arosa.
Te Arosa (Zwitserland), lucht en herstellingsoord voor longlijders, is een
Nederlandsche Vereeniging opgericht, welke zich ten doel stelt:
1o het gezellig verkeer der Nederlanders te Arosa te bevorderen en hunne belangen
te behartigen;
2o door eene leesinrichting de leden zooveel mogelijk op de hoogte te houden van
de Nederlandsche letterkunde en de vragen des tijds;
3o inlichtingen te geven omtrent het verblijf te Arosa.
President dezer Vereeniging is de Heer Dr. W.J. Janssen, sedert vele jaren te Arosa
woonachtig; Secretaris de Heer G. Aalbertsberg; Vice-president penningmeester de
Heer D.J. van der Saag Jr., beiden van Almelo. Van de 22 aldaar verblijf houdende
Nederlanders hadden, volgens de statuten, 16 tot de Vereeniging toe te treden, en
deze zijn allen lid geworden. Voor de sub 3 bedoelde inlichtingen kan men zich
wenden tot het bestuur der Vereeniging.
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Frankrijk en de Zuidafrikaansche Republiek.
Tot Consul Generaal van de Zuidafr. Republiek te Parijs is benoemd de Heer Johs.
Pierson, een zoon van Ds. Pierson van Zetten (Holland), schrijver en groot ijveraar
voor de bestrijding van drankmisbruik in Nederland. De Heer Pierson is lid van een
uitgebreide firma in motors en andere stoomtuigen te Parijs. Hij is een man van wie
de handelsbetrekkingen zeer invloedrijk zijn.
Franschen gaan steeds voort met in de Z.A.R. een weg te banen voor Franschen
handel. Fransche nijverheid. Zoo hebben eenige Franschen bijna driehonderd claims
voor de ontginning van goud aangekocht nabij Louwskreek (Barberton).

Duitschlands Handel in Zuid-Afrika.
De volgende cijfers geven een denbeeld van de ontwikkeling van den Duitschen
handel in Zuid-Afrika. Van Hamburg uit werden in 1891 goederen naar de
Zuidafrikaansche Republiek verscheept voor een waarde van £ 21,495. In 1894 is
die uitvoer gestegen tot £ 189,374 en op 't einde van 1895 tot £ 198,813. Onder de
uitgevoerde goederen komen vooral voor: blauwzure kali, machines, telegraafdraad,
ijzerwaren, sigagaren, wijn, cement, manufacturen, meubelen, gedrukte boeken,
lampen, bier.

Transvaalsch Onderwijs.
Te Stellenbosch had een maaltijd plaats van Transvaalsche en andere jongelieden,
die den geboortedag van President Kruger wilden herdenken. Aan den maaltijd zat
ook aan Prof. Viljoen (die 't Nedl. Congres te Gent bijwoonde), van het Victoria
College, die zijn verlofdagen had benuttigd voor een reis naar de Zuidafrikaansche
Republiek, waarmede hij zeer ingenomen was. De President is een uit duizend van
zijn soort, verklaarde hij. De Transvaal is het land van de toekomst. De inrichtingen
voor het onderwijs zullen, door de toewijding van den Superintendent, Dr. Maasvelt,
eerlang de beste zijn in Zuid-Afrika.

President Steyn en de Spellingsvereenvoudiging.
Op het feest ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van het Grey-College besloot
President Steyn zijn dankrede in antwoord op een heildronk op hem aldus:
‘De Vereeniging tot vereenvoudiging van de Nederlandsche taal had een grootsch
werk voor zich; wanneer er in Zuid-Afrika een zelfstandig volk verrees, dan moest
dat volk ook zijn eigen stelsel van nationaal onderwijs hebben. Sommigen beweerden,
dat het Nederlandsch in Zuid-Afrika op den langen duur zou uitsterven. Zij die zoo
spraken waren diegenen die van stadje tot stadje rondreisden en geen rekening hielden
met de menigte die op het land woonde. Zij herinnerden aan de muis die zich in een
kaas thuis maakte en dacht dat de heele wereld uit kaas bestond - totdat zij er een
gat doorgevreten had.’

Bibliographie.
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- Adv. Malan, opsteller van Ons Land (Kaapstad) heeft een werk uitgegeven: De
Samenzwering tegen de Zuidafrikaansche Republiek, verkrijgbaar in 't kantoor van
Ons Land. In het werk is de inhoud van het Transvaalsche Groenboek opgenomen.
- Bij Castaigne, Brussel, is verschenen: De Leer der Nederlandsche Spraakgeluiden,
door Maurits Josson, advocaat te Pretoria, en Johan Kesler, leeraar te Brussel.
- Bij Vanderpoorten, Gent, zal verschijnen: Schets van het Transvaalsche Recht, met
een bijvoegsel, bevattende de Grondwet der Zuidafrikaansche Republiek, formulieren
en voorbeelden van verschillende ambtsverrichtingen, door Maurits Josson, advocaat
bij het Hooggerechtshof der Zuidafrikaansche Republiek.
- Bij Lebègue, Brussel, verschijnt: Distels, proeve van taalzuivering, te gebruiken
bij het onderwijs in de Nederlandsche taal, door H. Meert, Leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum te Gent.

- Amsterdam.
Daar onze ijverige Secretaris voor Noord-Nederland, de Heer De Vries, den. 5den
December naar Zuid-Afrika afgereisd is om in de Transvaal een Handelsloopbaan
te volgen, wordt zijn secretariaat overgenomen door den Heer J.J.B. Van der Chijs,
Delft. Het bestuur v.h.A.N.V. betuigt aan den Heer De Vries zijn warmsten dank voor
de toewijding, waarmede het secretariaat door hem werd waargenomen; wenscht
hem veel voorspoed toe op zijn nieuwe loopbaan en durft hopen, dat hij onze
Vereeniging, waar hij zijn beste krachten aan wijdde, in de Z.A.R. niet zal vergeten.

- Chicago.
Neerlandia bleek onbestelbaar bij: Peter Wilschut, 579 Throop Str. Chicago, H.A.
Dekker, 412 Blue Island Ave, id., W.F. Van Us, 485, Center Ave, id,; L. Van Dijk,
45 Hastingstr. id.; S. Hoffmans, 656, 17th Str. id.; G. Dekker, 7145, Sangamonstr.
id. Wie onder onze Chicagosche lezers kan ons met opgave van 't adres van een of
meer van die personen verplichten?
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Verscheidenheden.
- Den 22 October verscheen voor het eerst te Kaapstad ‘Ons Weekblad’ uitgegeven
door de Redactie van ‘Ons Land’. Het is een nieuwe bondgenoot in den strijd tot
handhaving van de zelfstandigheid van het Afrikanerdom, tot verdediging van de
rechten van de Nederlandsche taal. Het is een flinke uitgave, 18 groote 30 bij 46
centim.) blz., 4 kolommen druks onder omslag; geeft het nieuws uit de
Zuid-afrikaansche landen; bespreekt de levensquaestien en behelst het nieuws uit
het buitenland dat vooral voor Z.A. van belang is. Prijs: 17 sh. 6 d. per jaar. Verschijnt
Donderdags. Goed heil!
- Te Johannesburg gaat het bouwen vinnig vooruit. Groote pakhuizen rijzen op in
de stad, prachtige woonhuizen rondom de voorsteden. Gaat het zoo voort, dan is de
stad over een paar jaren tijds een van de grootste in de wereld. Het nieuwe prachtige
Parkstation is bijna voltooid. Het zal £ 75,000 kosten. Wat een denkbeeld geeft van
de rijzende prijzen van den grond: de Heeren Thorns en Stuttaford & Co hebben den
‘stand’ met winkel van den Heer Apsey aangekocht voor de som van £ 40,000; dit
is de hoogste prijs voor een ‘stand’ van 50 bij 50 voet tot nog toe betaald. Dat is een
bewijs hoe de handel toeneemt.
- Te Amsterdam kwam een Vereeniging tot stand ‘Zuidafrikaansche Vriendenkring’
op gereformeerden grondslag. Haar doel is: bevordering van uitwijking naar
Zuid-Afrika, maar alleen sectarische uitwijking. Secretariaat: G. Sjaardema, 3e
Oosterparkstraat, 162, Amsterdam.
- De stroom van emigranten naar Zuid-Afrika neemt niet af. Op een week stappen
1900 passagiers te Kaapstad aan wal. De ‘Garth Castle’ bracht den 29 Oct. 406
passagiers, waarvan er 310 derde klas reisden.
- Ons lid Dr. Chs.-Ivens, is in Portugeesch Angola (Afrika's Westkust) aangekomen
en is gehuisvest in de Nederl. Boerenkolonie Humpata, waar hij inwoont bij den
Boer Ignatius Labuscagne, den patriarch van deze volkplanting.
- Binnen kort wordt een telephoondienst ingericht tusschen Pretoria en Johannesburg.
- Te Johannesburg zal op het Von Brandis-plein een hotel verrijzen met 2000 kamers
en 11 verdiepingen hoog.

Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)
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Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Heriuneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
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VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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Januari 1897.
Baron Aug. de Maere.
Zoo aan iemand, dan komt aan Bon de Maere de eer toe in Neerlandia eene galerij
te openen van mannen, die hun best hebben gedaan, om het begrip van een ‘grooter
Nederland’ helder te doen worden en in de harten te doen dringen.
Een politiek verleden, dat niet van glans is beroofd, zal evenwel aan den naam
van dezen man minder luister bijbrengen dan zijne vele en schitterende daden op het
gebied van Vlaamsch- en Nederlandschgezindheid.
De Heer de Maere heeft overigens aan de politiek verzaakt, sedert hij het lot van
Brugge in handen nam, en wij zullen hem dan ook aangenaam zijn met van zijn leven
en zijne daden te spreken buiten en boven alle politieke bedoeling.
Eigenaardig en, jammer genoeg, bijna alleenstaande is deze stoere mannenfiguur
in de rei der voorkampers voor eene wederopbeuring van den Vlaamschen stam in
België.
Baron de Maere behoort tot den ouden Vlaamschen adel, en heeft dezen niet
gevolgd in zijne algeheele en noodlottige verfransching. Hij bracht het beste van zijn
leven door onder de hoogste standen van België en wist toch niet vreemd en
oningewijd te blijven aan en in het zedelijke, het literarische en het kunstleven van
Vlaanderen en van Nederland, waarvan hij de taal kent en spreekt met eene hier
zelden geëvenaarde zuiverheid en nauwkeurigheid.
Het adellijk geslacht de Maere behoort tot het Land van Waas en wel bepaaldelijk
tot de stad St-Nikolaas, waar een voorvader in verre tijden burgemeester was.
De vader van onzen volksman, Baron Karel-Lodewijk de Maere, was orangist en
een aanzienlijk persoon

onder het Hollandsche bewind. Hij vestigde zich, na de omwenteling van 1830,
metterwoon in Noord-Nederland, in de provincie Overijsel.
Zoo kreeg Baron August de Maere, die op 30 Januari 1826 te St-Nikolaas werd
geboren, eene volkomen Hollandsche opleiding, waarin de oorsprong is te zoeken
van dat meesterschap over onze taal, die van hem een onzer liefst aanhoorde redenaars
heeft gemaakt.
Eerst te Deventer, daarna te Amsterdam en vervolgens te Parijs, voltrok Baron de
Maere zijne studiën en bekwam aan de Ecole centrale dezer laatste wereldstad in
1845 het diploma van ingenieur.
Tot aan zijn huwelijk nog leefde hij in het Noorden, te Zwolle, en vestigde zich
eerst in 1850 te Gent, dat hij niet meer verliet, tenzij om zijne zomers te gaan
overbrengen op het schoone heerengoed van Aertrijcke, midden uit het oude woud
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van Thouroot gekapt en door Schadde, onder des eigenaars toezicht, met een prachtige
Vlaamsche woonst opgeluisterd, die tevens een paleis en een museum heeten mag.
In eerste huwelijk met jonkvrouw Coralie-Constantia-Isabella Limnander de Zulte
verbonden, bracht hij dus beurtelings te Gent en te Aertrijcke een leven door, dat
voor eene helft was gewijd aan het ontwerpen en uitvoeren van groote burger- en
waterbouwkundige ontwerpen, en voor een andere helft aan de kunst. Baron de Maere
is meer on beter dan een kunstenaar-dilettant. Als cellist is hij van eene schoone
sterkte, en, als componist, heeft hij zich meermaals eervol laten kennen. Ook de
letterkunde beoefende hij met welslagen ten behoeve der geliefde muziek, door
vertalingen van koren en melodiën uit de Duitsche en Scandinaafsche talen. Die
veelzijdige verdiensten trokken de aandacht op hem, en de koning van Hannover
vereerde hem met eene gouden medaille, gelijk koning Leopold hem het ridderkruis
zijner orde verleende, dat spoedig voor de officiersrozet zou plaats maken.
Ook zijne Gentsche medeburgers stelden de schitterende gaven van dezen man
op prijs. De Gentsche Koormaatschappij, de sterkste dan van het land, na hem jaren
als de ziel harer werkzaamheden in de bres te hebben gezien, verhief hem in 1855
tot haren voorzitter en beleefde door en met hem haren hoogsten bloei.
Omtrent dien tijd kwam de Vlaamsche muziekbeweging, met de prijskampen van
Rome in 1865 en 67, en met luisterlijken bijval van Benoit's Lucifer, in 1866, luid
en driftig besproken aan de dagorde. De vaderlandlievende voorzitter der Gentsche
Koormaatschappij nam rang onder hare eerste beschermers. Na de zegevierende
opvoering van den prachtigen Lucifer te Brussel, in 1866, door de Gentsche Koren
zorgde Baron de Maere er voor dat hij, kort nadien uit Gent die reis om de wereld
begon, door Fetis voorspeld.
De 30e verjaring van die heuglijke gebeurtenis staat te Gent herdacht te worden,
op het niet te volprijzen initiatief van de kunstlievende Mev. Dutry-Bruneel, door
eene nieuwe uitvoering van dat Vlaamsche meesterstuk. Al de opvolgenlijke prijzen
van Rome, waarop Gent zich verhoovaardigen mocht, en die allen als Vlamingen
optraden, vonden in Baron de Maere en zijne Koren geestdriftige helpers en
beschermers. De cantaten De Wind van Van Gheluwe en van Van den Eede, Het
Woud van Waelput en van Van Gheluwe, vonden daar,
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in dien Koorkring, als op een slagveld der kunst, hunne zegevierende vertolking.
Dat was de eerste en gevolgrijke medewerking van Baron de Maere aan onze
nieuwe Vlaamsche ‘renaissance’.
In onzen taalstrijd, op literarisch gebied, was de bedrijvigheid van Baron de Maere,
van nog wat andere aangelegenheid dan betrekkelijk onze nationale muziekbeweging.
Tot zijn eerste beteekenisvolle optreden in dien zin gaven de Nederlandsche
Congressen aanleiding. Door de algemeene stom van alle inrichters werd hij in drie
van die Congressen tot voorzitter verkozen, en schitterend vervulde hij telkens die
kiesche lastgeving. Dat gebeurde te Gent in 1867, te Brugge in 1884 en nogmaals te
Gent in 1891. Als, in 1899, Gent de 50e verjaring vieren zal van de stichting dier
éénheidszitdagen van den Nederlandschen stam, zal het voorzitterschap van den Heer
de Maere zich als het ware weer opdringen, door de symbolieke beteekenis zelve,
die zij medebrengt.
De wijze, waarop deze echte Nederlander die Congressen leidde, was meer dan
schitterend, zij was toongevend. Telkens sprak hij eene openingsrede uit, die als een
manifest mag gelden onzer geheele en gemeenschappelijke taalbeweging en die op
allen eenen bezielenden indruk maakte. Tusschen de botsende gezindheden in, wist
hij de schaal der presidiale rechtvaardigheid recht te houden met eene echt
aristocratische kieschheid en gevatheid, en wie daar waren weten hoeveel scherpe
aankantingen van verschillend denkenden, welke dreigende tempeesten door hem
aldus werden voorkomen of gestild.
Bij de groote banketten, die onvermijdelijk deze Congressen besluiten, was telkens
de toast van voorzitter de Maere, om vele redenen alweer, eene ware gebeurtenis.
Met ingetogen bedaardheid wist hij dan de neteligste vraagstukken aan te raken en
allen eens te maken in de onbedwongen geestdrift waarmeè zijne woorden, ook door
de meest officiëele Nederlanders en Belgen, werden onthaald.
Wij zinspelen hier vooral op dien indrukmakenden heildronk van 1891 op de
federale Vereeniging der Nederlanden in de mogelijke echtverbinding der
beiderzijdsche, nog minderjarige, vorstenkinderen.
Stormend was de bijval. De redenaar had de harten van allen weten te vinden en
te roeren onder de koude schors der diplomatische of godsdienstige vooroordeelen
aan beide kanten. De waarheid zelve had uit die geestdrift gesproken en zij deed het
luider dan de verlegenheid, die wij, na 't banket. bij vele Nederlanders konden
bemerken.
't Was dan ook uit overtuiging en misschien wel met hooger voorweten dat de
Voorzitter aldus gesproken had. Wij hebben een brief van hem, na en over dien toast,
dien hij het uitgangspunt van eene beweging wenschte te zien worden, tot heil onzer
beide landjes. Dien brief, een welsprekend pleidooi, waarin voor een hoog en heerlijk
doel onze bescheiden medewerking in de pers en op het spreekgestoelte wordt
gevraagd, beschouwen wij als eene bladzijde geschiedenis. Maar het schoone ideaal,
dat er in voorgespiegeld werd, is, helaas! sedertdien weer verzwonden, en vond, in
't Noorden vooral, noch harten noch ooren meer open.
Geen wonder dat het rijmpje van Van Lennep op het eerste Gentsche congres,
waar M. de Maere voorzat, bij ieder der volgende twee congressen hem op nieuw in
de ooren klonk:
‘Lang leve onze voorzitter de Maere-Limnander!
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Wij willen er geen ander.’
Buiten de congressen ook, stond overigens het geheele leven van dezen man onder
de beheersching van diezelfde gedachte: de heropbeuring van den Vlaamschen stam,
door de nauwste eendracht tusschen de beide Nederlanden mogelijk gemaakt en
gewaarborgd.
In zijne politieke loopbaan deed zij hem eene gansch persoonlijk standpunt innemen
in de rangen der toen ter tijd streng gedisciplineerde liberale partij. Overtuigd en
meêgesleept door de gedachten, welke Vuylsteke zoo aangrijpend had uitgedrukt in
de inleiding zijner Korte Statietieke beschrijving van België, zou hij die gedachten
in de Statenkamer brengen, waar hij in 1866 door Gent werd heengezonden.
Hij sloot zich eerst aan bij Jan De Laet, toen deze vroeg dat de magistraten in
Vlaanderen de beide talen zouden kennen, en laakte streng de trotsche weigering
waarmêe het ministerie die vraag van de hand wees. In deze bespreking trof vooral
de meesterlijke bestraffing, welke de Gentsche afgevaardigde aan den
Franschgezinden Louis Hymans toediende, nadat deze met de zoogenoemde
‘dilettanten-beweging’ der Vlamingen had gemeend te mogen spotten. Het heeft den
verblinde die later eens tergend te Luik uitriep: ‘Guerre au Flamand!’, niet wijzer
gemaakt, maar het stelde de moedige Vlaamschgezindheld van M. de Maere in een
schitterend licht, en het had de beste gevolgen bij de openbare meening.
Indrukwekkend was bijzonderlijk zijn optreden kort nadien, toen hij, in Vuylsteke's
gedachten deelend, den grievenden toestand uiteenzette, waartoe de ontaardende
verfransching de Vlaamsche bevolking had doen dalen. Dat paar meesterlijke
redevoeringen heeft het land doen sidderen. Bij Franschgezinde liberalen en
katholieken verwekte het eene gelijke verbittering, maar voor alle echte Vlaamsche
vaderlanders was het eene veropenbaring, en men zag een studentengenootschap van
de Leuvensche Alma Mater de standaardrede van den liberalen de Maere vertaald in
brochuren uitgeven en bij duizenden onder het volk verspreiden.
Bij die gelegenheid heeft naderhand liegende kwaadwilligheid gepoogd M. de
Maere ten laste te leggen dat hij het Vlaamsche volk openbaar had beleedigd, daar
waar hij enkel moedig zijne wonden en kwalen had blootgelegd, tevens zoekende
en wijzende naar de middelen om die te heelen. Doch de toekomst heeft den durver
schitterend gewroken en het bedoelde werk reeds grootendeels volbracht.
De politieke loopbaan van Baron de Maere heeft nog eene andere phasis. Namelijk
zijn gewichtige rol als schepene der openbare werken van Gent. In 1857, met de
liberalen zegevierend op het stadhuis gebracht, werd hij al dadelijk tot dat
schepenschap geroepen, waar zijne gaven en zijn kennis zoo uitstekend voor berekend
waren. Eene Vlaamsche groote stad uit haar beginnend verval weer opbeuren bleek
de leiddraad van zijn gedrag te zijn, hetzij hij tot hare verfraaiing werkte door het
hervormen harer oude wallen in schoone wandelplaatsen; hetzij hij den loop van
Schelde en Leie regelde door het algeheel hervormen van het sluizenstelsel; en aldus
de overstroomingen te keer ging; hetzij hij, bewust van den nakenden ondergang der
Gentsche fabrieknijverheid, het plan opvatte en voorspiegelde, om Gent met de zee,
te Heyst, te verbinden. Men luisterde niet naar hem in dit laatste geval, en de voorkeur
aan den zeeweg langs Terneuzen gegeven, was zeker niet vreemd aan zijn aftreden
als schepene, in 1866, toen hij naar de Kamer werd gezonden.
M. de Maere had echter klaar en goed gezien en, nu dat de weg langs Terneuzen
niet aan de gekoesterde hoop heeft beantwoord, hooren wij reeds voor Gent met
aandrang de gedachte opwerpen om tot de eerste plannen van M. de Maere terug te
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keeren. Dit zal echter niet zonder hindernissen gaan, want, door Gent afgewezen,
wendde M. de Maere zich naar Brugge en koesterde den droom aan de ‘doode maged’
het leven terug te geven door haar met de zee te verbinden. En dat zal gebeuren juist
op de plaats, reeds vroeger, op den vooravond van Brugge's verval, door Lanceloot
Blondeel aangewezen, even zoo vruchteloos dan als Baron de Maere het deed voor
Gent. In zoo ver van elkaar verwijderde tijden hebben dus twee warme vaderlanders,
zonder van elkander iets af te weten, hetzelfde denkbeeld opgevat, en aan M. de
Maere is nu eindelijk de eer te beurt gevallen ‘de vader van Brugge-Zeehaven’ te
mogen heeten.
Het valt niet in de bijzondere bevoegdheid van dit blad, dien langen en zwaren
strijd te schetsen, waaraan M. de Maere zich, sedert 1878 uitsluitend en geheel heeft
gewijd. Maar er dient hier gezegd te worden, dat, uit al de geschriften, - en ze zijn
talloos, - die sedert dien datum uit zijn pen, of liever uit zijn hart zijn gevloeid, door
den onvermoeibaren man steeds die hoofdgedachte werd uitgedrukt, dat zijn groot
doel was aan Vlaanderen eene stad terug te geven gelijk het oude Brugge eens is
geweest.
Twintig jaren lang hebben wij dien strijd aan zijne zijde meegevoerd, en wij weten
hoe hardnekkig trouw hij aan die moedergedachte steeds is gebleven; wij weten
welke opofferingen en inspanningen het hem heeft gekost, welke ontzenuwende
afwisseling van hoop, zekerheid en teleurstellingen, zijne levenskrachten in al dien
langen tijd heeft heeft geschokt; wij weten welke onvervreemdbare, onbeloonbare
rechten hij er op heeft, dat niet alleen de eerenaam van ‘vader van Brugge-Zeehaven’
hem geschonken blijve, maar ook dat hij, als dusdanig, bij de heele uitvoering van
die werken, die zijn werk zijn, erkend, geëerd en vooraangeplaatst blijve. Doch het
begrip der openbare, verschuldigde erkentelijkheid is jegens hem niet tot die
ontwikkeling gekomen. In geen enkele maatschappij of bestuur, tot de uitvoering
van Brugge-Zeehaven ontstaan, werd aan M. de Maere eene plaats van eer of van
werkzaamheid aangeboden of voorbehouden. De werken zullen kunnen ten einde
spoeden zonder dat hij van ambtswege het recht hebbe ze van nabij te gaan zien. Zijn
kind, gelijk wij hem zeggen hoorden, werd hem van de knie genomen, om onder
andere oogen dan de zijne tot volwassenheid te groeien. Zoo zal de strijd voor
Brugge-Zeehaven tot het einde toe zijne bitterheid hebben medegebracht voor hem
die hem opvatte en aanbond en volhield zonder ooit, zelfs nu niet, in ontmoediging
te vervallen en als plichtbewuste Vlaming zijne werkdadigheid te verminderen.
Het dient hier nog gezegd dat, door het Brugsche Willemsfonds aan Brugge
voorgesteld, in 1878, M. de Maere steeds als Vlaming en in de taal der Vlamingen
is opgetreden. De ontelbare meetings en vergaderingen, waar hij het, door zijn
voorbeeld, onmogelijk maakte anders dan Vlaamsch te spreken, hebben voor de
vervlaamsching van Brugge meer gedaan, dan veel vermaningen, oproepen en
betoogen. Aan de hand van dien volharder, is een Vlaamsch Brugge van lieverlede
tot mondige meerderjarigheid gegroeid, en, die 't veranderen zal, ten kwade, moet
nog geboren worden.
Intusschen en sodertdien bleef M. de Maere op elk gebied als trouwe Vlaming en
Nederlander werkzaam.
Zijne oudheidkundige liefhebberij besteedde hij in de jongste tijden, met diezelfde
voortvarende werkzaamheid, aan werken die Vlaanderens kunstroem en zijne
historische herinneringen weer in eere moeten brengen. Door zijn toedoen vooral
wordt thans het groote werk van herstelling doorgedreven van den ouden Gravenburg
van Gent. Zijn lang gekoesterde droom de heerlijke romaansche kerk van St-Nikolaas,
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in dezelfde stad, te bevrijden van al de aankleefsels, die haar onteeren, is ook de
verwezenlijking nabij.
Alle Vlaamsche werken en kringen van eenig algemeen belang, zoeken en vinden
hem als medekamper.
Vóór twee jaren, voerde hij, als voorzitter van een te zijnent gevormd locaal
comiteit, de Vlaamsche universiteitsuitbreiding te Brugge in.
De Vlaamsche Academie wierf hem tot lid aan en verhief hem tot de hoogste
waardigheid. Daar sprak hij die programma-rede uit tot vervlaamsching onzer hoogere
burger- en aristocratische vrouwen, die 't voorbeeld dienen te geven tot de in
eerherstelling van taal en
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volk. Wij mogen hier ook een woordje uit de kapel spreken en bekend maken dat
M. de Maere vóór weinige jaren, met dat bepaald doel het denkbeeld koesterde in
zijn eigen huis een soort Muiderkring te openen, waarin hij, als de nieuwe Hooft,
zich zou omringd hebben van al wat letteren, muziek, zang en alle andere kunst aan
befaamde, Vlaamsche beoefenaars tellen, trachtende in zulk gezelschap, aan onze
hoogere dames practisch af te leeren hare eigen taal en haar eigen volkswezen langer
als gemeen en haar onwaardig te beschouwen. Het zou ons spijten, innig en diep
spijten moest nu de eenige man, die zoo iets met kans van welgelukken kan, daarvan
voor goed zou hebben afgezien.
Ook van den Vlaamschen Volksraad begreep M. de Maere, welke diensten hij zou
kunnen bewijzen. Hij liet zich daar tot voorzitter kiezen, en opende de eerste openbare
zitting met eene rede die alweer ‘sensatie’ maakte. Hij sprak er onbewimpeld zijne
overtuiging in uit, dat onze Vlaamsche Beweging hoofdzakelijk zijn en blijven moet
eene Germaansche beweging, samengaande met Noord-Nederland en aanleunende
op den zedelijken steun van het groote, machtige Duitschland, dat er alle belang bij
heeft onze volle onafhankelijkheid als zijn beste schild tegen het Latijnsche Zuiden
te behouden. Die redevoering vond weerklank in Duitschland en in Frankrijk, waar
zij zeer verschillend werd besproken en een nieuw bewijs leverde hoe belangrijk zij
voor ons was.
Dienen wij hier nog bij te voegen dat een man als Baron de Maere niet nalaten
kan in en buiten zijnland de aandacht te dwingen en geboeid te bouden. Wij mogen
er bij voegen, na deze levensschets, dat al de eerbewijzen die hem te beurt vielen
onze fierheid wekken mogen evenals de zijne. Hij werd door Koning Leopold II, na
't gelukken van Brugge-Zeehaven tot het baro schap verheven, draagt ordeteekens
of kleuren als officier onzer nationale orde, als ridder van den Nederlandschen Leeuw,
als waardigheidsbekleeder van Fransche, Spaansche orden, en van al deze eereteekens
mag gezegd worden dat zij, niet minder dan de man, die ze draagt, ook de beginselen
huldigen, die hij overal en altijd heeft verpersoonlijkt.
't Is eene eer voor Neerlandia hare galerij van waardige Groot-Nederlanders met
de levensschets en het beeld van dien man te mogen openen.
JULIUS SABBE.
Brugge, 19 Januari 1897.

De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt,
Gatsrand, distr. Potchefstroom. 5.
III.
Twee weken later was alles ‘klaar’ en zou P*** F. zoon het ouderlijk huis verlaten
om naar de Z.A. Rep. te vertrekken. Terwijl de kar, die hem naar het station moest
vervoeren, ingespannen werd, had zijne oude moeder hem in hare kamer geroepen,
om daar van hem afscheid te nemen. Zij gaf hem het welbekende gedicht in het
volksleesboek: ‘Wentel uwen weg op den Heer, en Hij zal het maken.’ Eigenhandig
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had zij het afgeschreven en bewogen sprak zij hem toe: ‘Mijn kind! neem dit gedicht
en lees het veel. Het is mijn laatste afscheidswoord. Laat ik u, voor het laatst op het
hart drukken, om toch in den vreemde de Heere voor oogen te houden. Vrees Hem,
en alleen dan, zal het u welgaan. Wees blij er om, dat gij bij godvruchtige menschen
gaat wonen. En beloof mij nogmaals en houd dan die belofte, die gij zoo dikwijls tot
mijn grootste smart hebt geschonden, beloof mij nu dat ik van u afscheid neem - dat
ge u voor sterken drank wachten zult. Ga mijn kind, de Heere beware u, hoewel ik
altijd over u zal bekommerd zijn.’ Tegen wil en dank maakten deze treffende woorden
eenigen indruk op P***. Doch het was maar voor zeer korten tijd.
P.*** of Pat, zooals zijne Engelsche vrienden hem noemden, zou zijn reis per
spoor tot aan Veertienstroom of Warrenton voortzetten. Vandaar zou hij per ‘Jubilee
Coach’ naar Klerksdorp gaan, alwaar zijn oom hem zou laten afhalen. Kimberley
was de eerste groote stad, die Pat zag. Maar Kimberley was in 1892 al ras aan het
achteruitgaan. Zij zag met nijdige oogen hoe bijna alles door haar naar hare nieuwe
mededingster Johannesburg stroomde. Een aanzienlijk deel van Kimberley's
ingezetenen vertrokken met zak, pak en huis naar Johannesburg. De diamantmijnen
werden door sluwe kapitalisten beheerscht, en armoede voor den delver was er het
noodwendig gevolg van. Kimberley was dus aan het achteruitgaan.
Onze Engelschgezinde Pat was een der passagiers die, op eenen morgen op het
einde van Jan. 1892, de korte spoorreis van Kimberley naar de Transvaalsche grens
meemaakte. Bij Veertienstroom nam hij met 15 andere passagiers plaats in een van
‘Gibsons Coaches’. Op den derden dag daarna arriveerden zij te Klerksdorp. In het
volgende hoofdstuk zullen wij Pat voor zichzelven laten spreken.

IV.
Brief van P*** F. zoon aan zijne zusters in de Kaapkolonie.
Blauwwildebeestput,
distr. Lichtenburg, Z.A.R.
25. 2 92.
Lieve Zusters,
Na mijne aankomst hier, drie weken geleden, heb ik aan de oude lui laten weten dat
ik behouden hier aangekomen was. Ik ben hier nu gevestigd als schoolmeester voor
zoo langen tijd als ik dit nieuwe leven kan uithouden. Maar vooraleer u wat te zeggen
omtrent de plaats en de menschen, zal ik u eerst wat mededeelen over mijne reis van
Kimberley naar Klerksdorp. Ik maakte kennis met twee zeer vroolijke jonge
menschen, pas uit Engeland gekomen. Het deed me veel spijt hun reisgezelschap
van Klerksdorp te moeten missen. Een van hen was de beste Engelsche zanger dien
ik ooit hoorde. Er waren ook twee dames van de Paarl. Ik trachtte met haar te praten
en slaagde daarin nogal wel den eersten dag. Maar sedert we Christiana verlieten,
waar we voor 't eerst pleisterden, werden ze koud en teruggehouden. Ik vermoed,
dat het zal geweest zijn ter oorzaak van een braspartij van mij en mijn twee Engelsche
vrienden dien nacht. We hadden nogal veel lawaai gemaakt en zij (de twee dames)
moeten ons gehoord hebben, daar hunne kamer aan de onze belendde. Toen we 's
anderen daags 's morgens zouden vertrekken, bood ik hun mijn diensten aan, bij 't
ontbijt. Maar zij waren zoo stijf en hooghartig als koninginnen en zeiden mij dat ze
voor mijne behulpzaamheid bedankten, daar ze alleen gewoon waren met gentlemen
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om te gaan. Wat konden ze daardoor bedoelen? Den laatsten dag van onze reis, daar
ik spotte met een ouden Transvaalschen Boer, die de reis meemaakte, durfde een
van hen me zeggen, dat ik beschaamd over me zelven moest zijn. Zij onderhielden
zich zeer gemeenzaam met den ouden bloed in 't Hollandsch. Ik kan die dames niet
begrijpen; ik hoorde ze Engelsch spreken met eene oude dame die geen woord
Hollandsch kende. Ze spraken zeer goed Engelsch, dat kan ik u verzekeren; maar
met allen die Hollandsch spraken, spraken zij nooit een woord Engelsch. Ik vond
het dwaas dat ze van Engelsch spreken niet hielden.
Eens sloeg de diligence bijna om; de wegen zijn zeer slecht; langsheen den weg
is veel drukte. Den derden dag van onze reis kwamen we te Klerksdorp aan. 't Was
laag tij in mijn kas; want mijn drinkpartijen met de Engelschen hadden me meer geld
gekost dan ik had wenschen te verteeren. Ik was zeer blij in 't rijtuig te kunnen
stappen, dat oom voor mij gezonden had. We vertrokken dadelijk en kwamen 's
anderen daags op ooms hoeve. Ik werd zeer gulhartig verwelkomd. Allen zijn zeer
goed voor mij. Toch ben ik niet tevreden. Het leven hier, is voor mij te rustig. Ik heb
mijn school begonnen met 12 kinderen, meestal kleinkinderen van oom. Ik win £ 10
per maand en zal het trachten uit te houden zoolang ik kan. Mijn oom en zijn zoons
en hun huisgezinnen zijn zeer boersch. Zij zijn geen bewonderaars van de Engelschen
en hun taal. Ik tracht me aan hun manieren te gewennen; maar 't gaat moeilijk. Ze
denken heel wat van hun President Kruger en spreken gaarne over hetgeen zij den
Vrijheidsoorlog noemen. Eens heb ik moeite gehad ze niet allen te kwetsen door aan
't lachen te gaan. Het was verleden Zondag. We zaten 's namiddags op de stoep toen
oom P. aan zijn zoon J. iets vroeg omtrent het monument te Paardekraal. J. woont
bij Krugersdorp op een van de hoeven van zijn vader. Ge hadt ze moeten hooren. Ze
spraken van 'tgeen ze noemden Gods hulp in den oorlog tegen Engeland. Ook over
den haat dien ieder ware Afrikaner moest voelen voor den vijand van zijn stam, en
die vijand was, denkt eens, de Engelschman! Ik kon dien onzin niet hooren; daarom
ging ik weg. Maar 's anderen daags zou ik hun mijn gevoelen laten kennen. We zaten
aan 't ontbijt toen weer van den oorlog gesproken werd. ‘Wel,’ zei ik, ‘het verwondert
me dat ge allen zulke haters zijt van de Engelschen en hun taal.’ Ge moest hun
verbazing gezien hebben! Ik zei hun verder openlijk, dat ik, voor mij, meer hield van
een Engelschman dan van een onopgevoeden Boer; dat ik het er voor hield, dat er
geen taal was zooals de Engelsche; hun Hollandsch was maar bocht. Maar zusters,
ik kan U niet beschrijven, wat een uitwerksel mijn woorden op hen allen hadden.
Mijn oude oom was bleek van gramschap en verliet haastig de kamer. O! de oude
was woedend, en dat waren zij allen. Zij verzochten me geen tweede maal zulke taal
te spreken. Mijn twee neven Jan en Piet zeiden me, dat het hen verwonderde, dat
hun vader me niet uit het huis liet jagen, zooals hij eens gedaan had met een anderen
Engelschgezinden Afrikaner (zooals zij me noemen), die niet half zooveel gezegd
had als ik. Zonderlinge lui, vindt ge niet? De oude schijnt te trachten zoo goed voor
mij te zijn als hij kan; ik voel dat het niet is zooals de eerste week van mijn verblijf
hier. En toch is hij zeer goed voor mij. Dezen morgen hoorde hij van Piet, dat ik niet
bij kas was. Hij had het nauwelijks vernomen of hij gaf me vijf pond, en zei me, dat
ik het hem later kon teruggeven. Zooals ge ziet zijn ze voor mij zeer goed; maar de
hartelijkheid is geweken. Ik heb er veel over nagedacht en kan alleen tot het besluit
komen, dat het verschil van meening tusschen mij en hen voortspruit uit hun
boerschheid. Om u een denkbeeld er van te geven, welke zonderlinge menschen uw
nichten zijn: grappig pratend met een van de meisjes had ik een nogal grove
uitdrukking gebezigd. Zij ontvlamde gelijk gelijk een furie (hoe schoon was ze!) en
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zei me geen tweede maal dergelijke uitdrukkingen in haar tegenwoordigheid te
bezigen, en al de meisjes verlieten de kamer. Het zonderlingste is, dat al de kinderen
en de kleinkinderen van oom (er zijn er wat!) zijn gelijk de oude lui. De ergste onder
hen is Piet. Hij is eenige jaren ouder dan ik. We komen in 't geheel niet overeen. We
hadden samen al hooge woorden. Hij noemt me een ‘verd. rooinek’, wat ik nog liever
ben dan een verkwezelde boer zooals hij is. Dat zei ik hem openlijk. Maar ik word
dol, wanneer ik aan de verachting denk, waarmeê hij mij sedert dien tijd behandelt.
Men mag hier geen Engelsch spreken, men mag hier niet zweren of ze nemen het
kwalijk. Zoo ziet ge dat mijn leven niet zeer aangenaam is. (Wordt vervolgd.)
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-Afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta),
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuid-Afrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld. Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan
kennis geven aan een van de hieronder vermelde

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guidemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sominerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afriko: C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
***
Ons werd gevraagd, dat we in Neerlandia de lijst van de toegetreden leden zouden
mededeelen. Daarvoor ontbreekt de noodige ruimte. We zullen geregeld de lijst
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mededeelen van de toegetreden leden ieder maand. Traden sedert het verschijnen
van Neerlandia in December toe:
N. De Haan, arts, Djombang, residentie Soerabaia, Java. B.(1)
J. Guyt, werktuigkundige, Soerabaia; bijdrage f 2,50.
Mej. Emilie Guldemont, Woensel, Noord-Nederland.
Mej. Dr Aleida Nyland, Rotterdam, Noord-Nederland.
W. Melgerd, Amsterdam, Noord-Nederland.
Mej. M. Mijnders, Delft, Noord-Nederland.
J. Kersbergen, Delft, Noord-Nederland.
Mev. Wed. J.v.d. Chijs, zoon, Delft, Noord-Nederland.
Mej. M. Meyboom, Den Haag, Noord-Nederland.
J. Voorendijk, Rowno, gouvt Volhynië, Rusland.
Th. Van der Ven, Kendal, res. Semarang, Java, bijdr. f 2,50.
Carpentier Alting, predicant, Semarang.
J.K.M. te Boekhorst, inspecteur van onderwijs, Middelburg, Z.A.R., B.
J.W. Wicherinck, jr, semi-arts, Utrecht, Noord-Nederland, bijdr. f 2,50.
Abr. Fr. Gips, Vrijenban bij Delft, N.-N.
S. Boersma, Potchefstroom, Z.A.R.
J.H. Vermooten, Potchefstroom, Z.A.R.
N. Prak, Koppieskraal, P.K. Parijs, Oranje-Vrijstaat.
Mej. Anna Corver, Bayreuth, Beieren.
J. De Jong, Hz. Zwolle, N.-N.
F.S. Van Pept, Zwolle, N.-N.
J. Voorendijk, Hartingsburg b. Pretoria, Z.A.R.
W.L. Panman, Delft, N.-N.
J.W. Muntz, consul der Nederlanden, Odessa, Rusland, B.
H. Van der Chijs, Hamburg, Duitschland.
A. Van der Chijs, Utrecht, N.-N.
J.H. Heman, Salt Lake City, Utah, Vereenigde Staten.
H. Ost, Brugge, Zuid-Nederland.
Hendr. Coppé, leeraar, Athen., Brugge, Z.-N.
Victor Caere, koopman, Brugge, Z.-N.
J. Ogg, Brugge, Z.-N.
Arth. Van de Velde, Brugge, Z.-N.
(1) B = Beschermend Lid.
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Dr Jef Cuvelier, Brugge, Z.-N.
R. De Wolf, Etterbeek (Brussel), Z.-N.
D. Sleeckx, Eere-Hoofdopz. v.h.l. onderw., Luik, Z.-N.
Nederlandsche Vereeniging, Arosa, Zwitserland.
Dr Louis Petit, Leiden, N.-N.
Vlaamsche Wacht, Brussel.
Ds Gillot, St-Petersburg, Rusland.
***

- Curaçao.
De aandacht wordt er op gevestigd dat het secretariaat voor de
Nederlandsch-Westindische Eilanden waargenomen wordt door den Heer Hamelberg,
archivaris te Curaçao.
- De Brusselsche Tak van het A.N.V. zendt onderstaand verslag in over zijne
werkzaamheden gedurende het afgeloopen jaar:
De Brusselsche Tak van het A.N.V. hield op 19n September en 14n November
twee algemeene vergaderingen. Op 23n September, 5n October en 16n December
hadden nog drie bestuurszittingen plaats.
Het bestuur, gekozen op de eerste algemeene vergadering, werd op 23n September
samengesteld als volgt: de Heeren Stijns, voorzitter; Kesler, ondervoorzitter;
Toussaint, schrijver; Vanbesien, tweede schrijver; Brans, penningmeester; Coopman,
De Geest, Du Catillon. Schamelhout, Thiery en Van Langendonck, commissarissen.
De Heeren De Geest en Coopman zijn gelast, de eerste met de boekerij, de andere
met de propaganda.
Het bestuur zal jaarlijks aftreden; enkel de helft van de leden zijn herkiesbaar.
Voor het bestuurjaar 1897, heeft het lot beslist dat de heeren voorzitter, tweede
schrijver, penningmeester en commissaris der boekerij zich opnieuw mogen
voorstellen.
Op 5n October en de daarop volgende algemeene vergadering werd de herziening
van het ontwerp van verordeningen voleindigd en middelen tot aanwerven van nieuwe
leden ernstig besproken.
Op die laatste vergadering werd de Heer De Geest, ontslagnemend bestuurslid,
door den Heer Willems vervangen.
De wensch werd ook uitgedrukt om de Brusselsche kringen in eenen bond aan te
sluiten tot het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond.’
Op 16n December werd het ontslag van den Heer Stijns, voorzitter, aangenomen,
en hij werd door den Heer Brans vervangen.
De Heer Schamelhout gaf kennis van de toetreding van den kring: ‘Vlaamsche
Wacht’ tot het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond.’
- De Antwerpsche Tak zal binnen kort een vergadering beleggen, waarin de toestand
van het Nederlandsch in het onderwijs zal onderzocht worden.
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- In de Brugsche Afdeeling van het Willems-Fonds hield de Heer H. Meert den 9
Januari een voordracht over de Uitgebreidheid van het Nederlandsch Taalgebied;
vond hierbij de gelegenheid om een woord te zeggen over het A.N.V. In de zaal werd
een kleine tentoonstelling gehouden van Nederl. bladen, die buiten Europa
verschijnen. Voordracht en tentoonstelling wekten veel belangstelling. Verschillende
toehoorders traden als leden toe.
N.B. Onze leden die mochten verhuizen, worden nadrukkelijk verzocht ons kennis
te geven van hun veranderd adres.
Ons zijn klachten toegekomen over het niet ontvangen van Neerlandia door
sommige leden. Aan 't secretariaat ligt de schuld niet. Mocht er nog te klagen vallen,
dan verzoeken we, dat men ons dadelijk daarvan in kennis stelle.

Zuiver Nederlandsch spreken.(1)
Men is er in de Vlaamsche gewesten nog niet toegekomen zuiver Nederlandsch te
spreken. Velen willen er niet toe besluiten, anderen durven of kunnen niet. Dit
betreuren wij grootelijks, omdat de Vlaamsche Beweging er zeer door lijdt.
Legde men er zich overal op toe, de taal keurig te spreken, werd er iets gedaan
om tot de zoo wenschelijke eenheid van uitspraak te geraken, onze taal zou er veel
bij winnen, zou er door in aanzien stijgen.
‘Eene goede spelling is wenschelijk; eene goede spelling kenschetst den man van
wetenschap; maar de man van beschaving wordt overal gekend aan zijne zuivere,
beschaafde uitspraak. Hij, die de taal uitspreekt gelijk ze behoort uitgesproken te
worden, en zooals ze steeds in beschaafde kringen gesproken wordt, moet die zoodanig
spreken, dat men niet van hem kan hooren of bij uit Groningen of uit Brugge, uit
Antwerpen of uit Rotterdam, uit Gent of uit Den Haag komt. Dit is het kenmerk van
de sierlijke uitspraak der taal(2).’
En dit kenmerk zoekt men hier te vergeefs. ‘Het is waarachtig betreurenswaardig,’
wij halen de woorden aan van professor J. Micheels, ‘hier te lande in het openbaar
eene taal te hooren radbraken, die met recht als eene der schoonste van Europa mag
beschouwd worden. Inderdaad, in krachtvolle uitdrukkingen, schoone en tevens
duidelijke samenstellingen, treffende klanknabootsingen, staat zij gelijk met de talen
van het Noorden, in zoetvloeiendheid en welluidendheid kan zij met die van het
Zuiden vergeleken worden. Daarenboven bezit zij, gelijk hare Germaansche zuster,
beter dan eenige andere taal, de eigensckap zich de meesterstukken niet alleen der
Grieken en Romeinen, maar ook der nieuwere volken eigen te maken. Van Maerlant
nam haar uit de wieg, ontrukte haar de windsels, toen de overige landen van Europa
nog bijna allen in de duisternissen der onwetendheid gedompeld lagen. Hooft en
Vondel gaven haar die beschaving, die kracht, welke hunne heerlijke gewrochten
onsterfelijk maakt en die beschavende arbeid werd door hunne opvolgers steeds
voortgezet, totdat op den Nederlandschen bodem, die man het licht zag, die
onbetwistbaar met Byron de grootste dichter der 19e eeuw is. Ik bedoel den grooten
Bilderdijk, die in geest met Voltaire, in dichterlijk vernuft met Milton gelijk staat,

(1) Voorgedragen in het Letterkundig Genootschap ‘De Distel’ te Brussel; op verzoek van het
Bestuur overgenomen.
(2) J. Van Lennep, op het 9e Ned. Congres, te Gent, in 1867.
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en die alleen beroemd genoeg is om voor zijn vaderland en de taal, waarin hij het
verheerlijkte, den grootsten eerbied in te boezemen.’(3)
Vroeger stonden onze wakkerste mannen jarenlang in de bres, tot het verkrijgen
van de spellingseenheid; waarom zouden ze thans niet met onverdroten ijver aan het
werk tijen, om eenheid in de uitspraak te bekomen(4)?

(3) Zie De Toekomst, 1862-63, blz. 202.
(4) Die eenheid zal gemakkelijk bereikt worden als men zich houden wil aan een norma en
daarvoor nemen de schets van de beschaafde Nederlandsche uitspraak te vinden in
VERCOULLIE's Zpraakkunst, 1e en 2e deel. N.v.d.R.
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Werd dit gedaan en de pogingen met eenen gunstigen uitslag bekroond, we ontrukten
tevens aan de vijanden onzer taal een geducht wapen. Nu toch kunnen zij voortdurend
met eenigen schijn van waarheid beweren, dat ons Vlaamsch maar een armzalig
‘patois’ is, in uitspraak verschillende van streek tot streek.
‘En welk denkbeeld vormt zich thans,’ schrijft Prof. Micheels nog in het
aangehaalde artikel, ‘van onze schoone moedertaal, ik zeg niet de Waal of
Franschman, - zij zijn maar zelden bevoegde rechters -, maar de Noord-Nederlander
of Duitscher, die bijv. te Brussel, Gent of Antwerpen, het zoogenoemd Vlaamsch in
den mond des volks hoort? Kan het oor van eenen sterveling door ruwere,
onaangenamere, van welluidendheid en zoetvloeiendheid meer beroofde klanken
getroffen worden?’
Het denkbeeld, dat zich thans de Noordnederlanders en de Duitschers over 't
algemeen van onze taal vormen, valt licht te raden: zij keuren ze niet de minste
aandacht waardig.
Ook moet het niet verwonderen, dat de Vlamingen bij de hier verblijvende
Noordnederlanders en Duitschers geenszins den steun vinden, waarop ze met recht
zouden mogen rekenen, indien die personen hier nevens een beschaafd Fransch ook
een beschaafd Nederlandsch mochten hooren.
De Duitschers kunnen er maar weinig aan hechten, dat hunne kinderen de taal
leeren, die ze op straat hooren radbraken; de Noordnederlander, die soms volstrekt
wil, dat zijne kinderen ook Nederlandsch kennen, ziet zich verplicht ze naar de eene
of andere kostschool van zijn vaderland te zenden.
Neen, de taal, welke de uitlanders hier hooren, kan hen niet aansporen er nadere
kennis mede te maken. En toch beschuldigen wij hen dikwijls van Franschgezindheid!
***

Vanwaar toch die onverschilligheid der Vlamingen, waar het de eenheid niet alleen,
maar hoofdzakelijk de zuiverheid van uitspraak geldt? Is die zaak dan van een te
onbeduidend gewicht in hunne oogen? - Nochtans, waarheen men zich ook wende,
bij alle verlichte volken, kan men waarnemen, dat de fatsoenlijke lieden eene deftige,
zoo niet sierlijke taal spreken. In alle beschaafde kringen zou men het daar aanzien
als een gebrek aan goeden smaak, wanneer iemand zich op eene boersche, zegge
plompe wijze, durfde uitdrukken.
Men vergete het niet, ‘dit niet bestaan eener algemeen aangenomen uitspraak is
des te beklagelijker, daar zij eene der voornaamste oorzaken is, waardoor de Fransche
taal dagelijks meer en meer hare Germaansche zuster verdringt.’
Ook de overheden van allen rang, die zoo zeer op een gekuischt ‘Fyanschspreken’
uit zijn, doen volstrekt niets tot het invoeren van een beschaafd Nederlandsch. Nog
nooit mochten wij het genoegen smaken te vernemen, dat het landsbestuur bv., of
het bestuur van het Openbaar Onderwijs, voornemens was maatregelen te nemen,
ten einde eene degelijke, gelijkvormige uitspraak in te voeren.
En wat al bezorgdheid legt men niet aan den dag voor het Fransch! Men kiest de
beste leeraars uit, men zou ze desnoods gaan halen in Frankrijk. Om onze taal te
onderwijzen, zijn de slechtste altijd goed genoeg; men kan er gemakkelijk vinden,
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vooral in de vrouwelijke middelbare scholen, die niet eens in staat zijn eenen zin
behoorlijk in 't Nederlandsch uit te drukken.
In onze scholen blijft de oude slenter voortheerschen en klinken dikwijls allerlei
tongvallen door elkaar. Zou zulke onhebbelijkheid elders gedoogd worden? - Waar
zou men dulden, dat iedereen met de moedertaal zoo maar naar goeddunken
omspringe? Is het dan niet eene dringende noodzakelijkheid te zorgen, dat personen,
die met de opleiding der jeugd gelast zijn, ten minste met eene goede dosis taalkundige
wetenschap hunne ambtsplichten waarnemen!
Met dit alles wil men zich hier niet bezighouden. Als de onderwijzer maar Fransch
kent, dit is gewichtiger, zelfs in het hartje van Vlaanderen.
Wij wachten te vergeefs naar den eersten redelijken maatregel, ter bevordering
eener zuivere uitspraak van het Nederlandsch. Sympathie in woorden, die krijgen
we ruim genoeg.
Bij ons weten is het enkel de stad Antwerpen, die voor eenige jaren een besluit
nam, waarbij zij de goede uitspraak van het Nederlandsch in hare scholen aanbeval.
Dat die maatregel de goedkeuring verwierf van alle welmeenende Vlamingen, hoeft
niet gezegd.
Immers, het is recht treurig te moeten waarnemen, dat zelfs onder de personen,
welke onze en hunne spraak, een goed hart toedragen, er zoo weinig aangetroffen
worden, die in sierlijke taal het woord kunnen voeren.
Dat zulke toestand allesbehalve aangenaam is, voor alwie de taal oprecht liefheeft,
dat hij aan vele onzer vergaderingen een zonderling voorkomen geeft, zal wel niemand
betwijfelen.
En nadeel heeft die toestand ons ook reeds veroorzaakt, veel nadeel; 't is aan hem
dat onze vijanden de beweegreden ontleenen om te houden staan, dat onze taal
geenszins geschikt is, om ze in de pleitzaal toe te laten, om er wetten in uit te
vaardigen, en wat dies meer. De Vlamingen weten het, en 't zou hun een' spoorslag
moeten zijn om goed te spreken; zij weten, dat de verfranschers van ons land altijd
voor den dag komen met het groote onderscheid in onze gewestspraken. In 't jaar '30
reeds beriepen ze zich daar op, om onze taal tot de rol van asschepoester te kunnen
verlagen. Wel kan men antwoorden, dat in alle talen gewestspraken bestaan, maar
overal elders kent de beschaafde man eene beschaafde taal. En in dit opzicht is er
wezenlijk verschil.
Om terug te komen tot de gewestspraken, zeggen we tot de Vlaamschhaters, dat
die in Duitschland niet minder talrijk zijn dan bij ons; dat er tot op het huidige
oogenblik in Frankrijk nog verscheidene tongvallen heerschen en het ‘jargon’ der
meeste plaatsen aldaar oneindig meer van de letterkundige taal afwijkt, dan dit bij
ons het geval is. Nochtans wij zagen tot nog toe niemand opdagen, om het Fransch
als eene onmogelijke taal uit te krijten; noch om de geschiktheid van het Duitsch,
tot het behandelen van allerlei vakken, in twijfel te trekken.
In het zoozeer opgevijzelde Frankrijk verschijnen wel eens personen voor de
rechtbank, onbekend met de taal der rechters. Nemen we nu aan, dat dit te wijten is
aan den geringen graad van ontwikkeling, dien men in sommige oorden van Frankrijk
nog waarneemt; dan moet men aan den anderen kant toch ook toegeven, dat zulke
gevallen niet te min het groote onderscheid tusschen de boeken- en de volkstaal
aanduiden.
Bij ons kan men zulke beweegreden niet inroepen; een ongeletterde Vlaming kan
zich heel gemakkelijk doen verstaan door eenen ontwikkelde. Zoo het in Vlaanderen
gebeurt, dat de bevolking met de overheid, met de staatsbeambten niet over de baan
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kan, dan spruit dit voort uit de onbekendheid dierzelfde overheden of beambten met
de landstaal, het Nederlandsch. Er is dus tusschen de oorzaken in beide gevallen
geene vergelijking mogelijk.
Ten onzent kan een Brusselaar zoowel met eenen Antwerpenaar spreken, als met
eenen Limburger, Oostof Westvlaming. Wel hoort men soms het tegendeel beweren;
doch dit geschiedt ofwel door personen, bij wie de wensch de vader van de gedachte
is, ofwel die die zelven van het Nederlandsch niets weten. Wat ons betreft, wij hebben
nog nooit in den toestand verkeerd van niet begrepen te worden of niet te verstaan,
'tzij we ons in Limburg, in Oost- of West-Vlaanderen bevonden.
Wij geven toe dat niet ontwikkelde personen al eens moeite hebben om zich uit
den slag te trekken, maar dit ongemak zou toch grootendeels verdwijnen, indien
overal eene beschaafde uitspraak in zwang ware.
Sinds lang zouden de Vlamingen eene sierlijke gelijkvormige uitspraak moeten
bezitten, want dit is toch het eenigste middel om eerbied voor hunne taal in te
boezemen en er den vreemdeling het belang te doen in stellen, dat aan eene beschaafde
spraak toekomt.
't Is treurig, dat men in bijeenkomsten van geleerde menschen, voortdurend zooveel
verschillende gewestspraken waarneemt; 't is spijtig, dat men nog altijd hoort zeggen,
als iemand het woord voert, ‘dit is een Bruggeling’, ‘deze is een Gentenaar’; ‘nu
hebben we eenen Antwerpenaar’, enz. Men ga maar eens naar onze landdagen.
(Wordt voortgezet

Het Nederlandsch officiëele taal in België.
Bij den aanvang van de aanstaande zitting van den Senaat (Eerste Kamer), zal de
wet, door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen, door welke het
Nederlandsch naast het Fransch officiëele taal wordt in België, aan de orde komen.
De vijanden van onze taal hebben het moeten beleven, dat die wet in de Kamer
bijna met algemeene stemmen aangenomen werd. Ze kennen sedert dien tijd rust
noch duur en spannen alles in om de wet in den Senaat te doen verongelukken. De
Fransche Balie van Gent heeft een verzoekschrift naar den Senaat gezonden tegen
het erkennen van het Nederlandsch als officiëele taal. Als reden doet ze gelden, dat
die erkenning onoverkomelijke moeilijkhedeu zal meebrengen voor de verklaring
van wetsteksten. Van welken aard die moeilijkheden zullen zijn, weten we niet. Die
zullen toch niet voortspruiten uit den aard van de taal zelf, meenen wij. Of beelden
die heeren zich in, dat het alleen in 't Fransch mogelijk is duidelijke wetten op te
stellen? Ze denken er niet aan, dat juist ons Nederlandsch de eenige officiëele taal
is in drie Staten over de wereld: N.-Nederl., den Oranje-Vrijstaat, de Zuidafrikaansche
Republiek, waar de wetten in geen ander taal worden afgekondigd; ook in de
Nederlandsche Koloniën is het de officiëele taal. Wellicht zouden de moeilijkheden
kunnen voortspruiten uit de ontoereikende kennis van de volkstaal bij die heeren
advocaten. Dat juist doet ons zeer in ons schik zijn, want dan dwingt de nieuwe wet
die heeren tot grondiger studie van het Nederlandsch. Ook de Ligue Wallonne is zeer
in de weer om de wet door den Senaat te doen verwerpen. Of het wat helpen zal? De
Vlamingen hebben natuurlijk niet met de handen in den schoot gezeten. Zij ook
hebben vergaderingen belegd, hebben verzoekschriften naar den Senaat gezonden,
zijn bij de Vlaamsche Senatoren geweest om ze aan te sporen tot het stemmen voor
de wet. Wanneer de franskiljons zullen gewaar worden, dat de wet er in den Senaat
toch doorkomt, zullen ze zich wel nog beijveren om ze te doen verminken door in
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den Senaat het amendement De Landsheere voor te brengen, waardoor twee uitgaven,
een Nederlandsche en een Fransche, van het Staatsblad worden voorgesteld in plaats
van een tweetalig Staatsblad. Hun hoop is, dat een aantal Vlaamsche gemeenten,
waarvan het bestuur franschgezind is, alleen het Fransch Staatsblad zouden vragen.
Maar ook die hoop zal teleurgesteld worden. Aan Vlaamsche Senatoren werd gevraagd
dat ze de wet onveranderd zouden stemmen. De meesten hebben die verbintenis
aangegaan, zoodat we met vertrouwen de ophanden zijnde bespreking over de wet
te gemoet zien.
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Engelsche vertalingen van Nederlandsche werken en Engelsche
werken over Nederland.
De invloed, dien de schrijvers in Nederland op het Engelsche en Amerikaansche
publiek uitoefenen is niet gering te achten, en als maatstaf kan men daarvoor nemen
de vertalingen van hunne werken. Wij laten hier eenige titels volgen:
A Manual of the Science of Religion. By P.D. Chantepié de la Saussaye. Transl.
by Mrs Colyer Ferguson geb. Max Muller).
Friesian Herdbook Association. Dutch and Friesian Cattle. 2e Edition Leeuwarden,
1894, 8o.
Erasmus Life and Letters. By J.A. Froude. New-York, 8o.
Spinosa Life, By Prof. Wallace.
Kempis Thomas, Imitation. New-York, 8o.
Maar boven deze vertalingen zijn er een aantal werken die over Nederlanders en
Zuid- en Noord-Nederland door de Amerikanen worden gelezen en bestudeerd.
Thomas A. Janvier schreef: Henriette Ronner the Painter of Cat Life and Cat
character.
Arthur Warren gaf in The lady Home Journal 1896 eene geïllustreerde beschrijving
over Koningin Wilhelmina.
Timothy Cole zijn Old Dutch en Flemish Masters, with explanatory text by John
C. van Dyke.
Dr Waague zijn The German, Flemish and Dutch Schools, Revised by J.A. Crome,
2 vol. 8o.
G. Stanley, Dutch and Flemish Painters, 12o.
H.J. Wilmon Buxton schreef zijn German, Flemish aad Dutch Painting. Illustr.
N. York, 12o.
Frank Cundall zijn Landscap Painters of Holland. New-York, 12o.
De levens en werken van Rembrandt en Rubens werden geschreven door J.W.
Mollett en C.W. Kett, terwijl Van Dyck en Hals door P.R. Head werden behandeld.
Rembrandt Life, work and his time, by Emile Michel, is een werk in twee deelen,
dat een blijvende waarde heeft in de kunstgeschiedenis.
Het bekende werk van Eugene Fromentin, The Old Masters of Belgium and
Holland, is in het Engelsch vertaald door Mary C. Robbins.
Een uitstekend boek is Reformers before the Reformation, principally in Germany
and Holland, by Carl Ullmann.
Onder de serie Founders of Old Testament Criticism heeft Canon T.K. Cheyne of
Oxford het leven beschreven, in verband met zijn werken, van den onvergetelijken
hoogleeraar Abraham Kuenen, eens een der sterren van de Leidsche Hoogeschool.
Thans zijn de bladen in Amerika vol over den Maastrichtschen kunstschilder Huibert
Vos. Waardeering is er bij de Amerikanen voor de Zuid- en Noordnederlandsche
kunsten en wetenschappen.
Wilt gij weten hoe zij schrijven over Holland en België? Sla de volgende
geschriften op:
A Tour round the World with a camera. An Album of photographs from all parts
of the world. Chicago, 4o oblong.
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A consise History Holland and Belgium, by Alex. Young, terwijl dezelfde schrijver
bewerkte Folks Historie of the Netherlands.
Sketching Rumbtes in Holland, by Georges H. Bonghton.
Sketches from a Tour through Holland and Germany, by J.P. Manhaffy and J.C.F.
Rogers.
Brave little Holland and what she Taught Us, by William Eliott Griffies.
By Pike and Dyke, A Tale of the Rise of the Dutch Republic. By G.A. Henty.
The Humour of Holland, by A. Werner.
Panorama of Nations, by H.G. Cutler and L.W. Qaggy.
Quaint Marken, by Charles S. Pelham Clinton. In The English Illustr. Magazine,
Juli 1896.
Meer zou ik kunnen opnoemen, maar waartoe zou dat dienen? Genoeg zij het om
ten bewijze te strekken, dat Noord- en Zuidnederland door de Amerikanen in hunne
geschriften bekend is en gewaardeerd wordt.
C.J.B.V.D. DUYS.
New-York, 27 Juli 1896.

Pol De Mont in Duitschland over de Vlaamsche Beweging.
Gedurende de nieuwjaarsvacantie heeft Pol De Mont in Noord-Duitschland een reeks
voordrachten gehouden (vroeger door ons aangekondigd) over de Vlaamsche
Beweging (d.i. den Vlaamschen Taalstrijd), om onze Germaansche stamgenooten
op de hoogte van ons streven te brengen. Hij sprak o.a. te Bonn, Remscheid, Crefeld.
Dat hij de sympathie van zijn toehoorders wist te wekken, daarvan getuigen de
verslagen in de Remscheider Zeitung, Crefelder Zeitung, General-Anzeiger fur Bonn
und Umgegend.
De dichter zong telkens in het tweede deel van zijn voordracht enkele van onze
mooie liederen: De twee Koningskinderen, Help U Zelf, Wilhelmus van Nassauwen
of een Nederlandsch lied van den bij ons zoo gevierden Duitscher Hoffmann van
Fallersleben of een van Hiel of Antheunis. De dichter oogste ook als zanger grooten
bijval.
Op de voordrochten volgde een gezellig maal waarop De Mont een toast in 't
Nederlandsch uitsprak, die door de aanzittenden zeer goed verstaan werd.
Deze voordrachten, gehouden in Afdeelingen van den Alldeutschen Verband zullen
krachtig bijdragen om in Duitschland onzen strijd te doen kennen, die een
Germaansche strijd is tegen romaniseerende invloeden.

Het Nederlandsch in de Kaap-Kolonie.
Op een vergadering van vruchtenkweekers te Wellington (Kaap-Kolonie) verklaarde
de Heer Malan, dat hij moe was van de mooie beloften van den Directeur-Generaal
van Kaapkolonische Spoorwegen omtrent het gebruik van het Nederlandsch in zijn
Departement, daar die beloften toch tot niets leidden; hij vroeg of de secretaris
gewezen had op de noodzakelijkheid, dat de spoorwegbeambten Nederlandsch
verstonden. De secretaris antwoordde, dat hij hierop gewezen had en in zijn
tegenwoordigheid had de Heer Price aan de klerken verklaard, dat zij Nederlandsch
moesten leeren als zij promotie in dezen diensttak verwachtten. De Heer Malan
vertelde zijn ervaring, weinige dagen geleden aan 't station opgedaan, toen bij eenige
ledige vaten ging halen. Hij vond twee klerken en eenen voerman in de goederenloods,
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die geen van allen Nederlandsch verstonden of beweerden het niet te verstaan. Nadat
zij getracht hadden hem gedurende eenigen tijd voor den gek te houden, ging hij den
stationschef opzoeken. Toen riepen zij hem toe dat de vaten er waren. Hij vond het
een schande, dat een man van zijn leeftijd door kwajougens voor den gek gehouden
werd.
Wat een maatstaf geeft van de kennis van 't Nederlandsch bij Koloniale ambtenaren
is het volgende. De secretaris van de Transvaalsche Commissie tot Vereenvoudiging
van de Spelling had aan den secretaris van de Kaapkolonische Commissie dit telegram
gezonden:
‘Commissie wacht uitsluitsel; antwoord Bloemfontein ontvangen.’
Hierop zond de Kaapkolonische secretaris een antwoord, dat als volgt verminkt,
den bestemmeling bereikte.
‘Condres 4 en 5 Januari te Stellenbosch wat mos ons betreft brief volotvisteren
verga.’
Het oorspronkelijke was: ‘Congres 4 en 5 Jan. te Stellenbosch, wat mij en ons
betreft. Brief volgt; vergadering gisteren.’
‘Is het niet een schreiende schande,’ vraagt Ons Land, ‘dat de Nederlandsche taal
aldus behandeld wordt in onze telegraafkantooren? Wordt het niet tijd, dat de
Nederlandsch-sprekende bevolking er bij de Regeering sterker op aandringe, dat in
elk telegraafkantoor ten minste een telegrafist zal zijn die het Nederlandsch behoorlijk
kent?’
Daartegenover deelt de Volksstem een voorbeeld mee van gehechtheid aan hun
taal bij jonge Afrikaners:
‘Te Graaf-Reinet (Kaap-Kolonie) had ene bijeenkomst plaats van omtrent 45
Afrikaner jongelieden, waar na gloedvolle toespraken het volgend besluit genomen
werd:
Daar het gezegd wordt door den eerw. Kerkeraad, dat de Engelse diensten in de
Hollands Geref. Kerk gevraagd worden door de jongelingen van Graaff-Reinet, zoo
drukken zij hun gevoelen ten sterkste uit dat het onjuist is en gevoelen zich
terneergeslagen, wanneer zij de veranderingen in de Holl. Ger. Kerk aanschouwen
en dat zij liever zien, dat een Hollandse dienst in plaats van den Engelsen dienst
Zondagsavonds wordt gehouden.’

De Belgische Bond te Pretoria.
De Belgische Bond, onder voorzitterschap van Dr. J. De Coninck, gaf den 12 Dec.
zijn eerste feest ter gelegenheid van de ontvangst van de fraai gelithografeerde
portretten van HH. MM. den Koning en de Koningin van België, welke door het
Belgisch Gouvernement te zamen met een groot aantal nuttige handelsboeken, aan
den Bond toegestuurd werden. De zaal was versierd met de Belgische en
Transvaalsche nationale vlaggen. De spijskaart was uitsluitend in 't Nederlandsch
opgesteld. Heildronken werden ingesteld door Dr. De Coninck op de gezondheid
van HH. MM., op die van den President en Mevr. Kruger, op den voorspoed van de
Z.A.R.; door den Ondervoorzitter Menzel op die van den Heer Baerveldt, Consul
van België, die den Voorzitter bedankte namens de HH. MM. en den Ondervoorzitter
voor de vleiende woorden tot hem gericht. Het feest, dat plaats vond in het Standard
Restaurant van den Heer H.L. Heisterhagen, liep zeer genoeglijk af.
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Wat ons genoegen doet, is op te merken, dat dit feest een Vlaamsch feest geweest
is en dat de Vlaamsche Belgen zich ten minste te Pretoria niet schamen voor hun
taal, die ook die van de bevolking is te midden van welke ze leven.

Bibliographie.
Ontvangen: Groszniederland, door Dr. Graevell, overgedrukt uit den Grenzbote. We
komen, hierop terug. - Vragen van den Dag, populair tijdschrift onder Hoofdredactie
van Dr. H. Blink; uitg. S.L. Van Looy, Amsterdam. Afl. 1, 1897. Zooals de titel het
aanduidt verschijnen in dit tijdschrift opstellen over onderwerpen van actueel belang;
ook populaire bijdragen op ieder gebied van de wetenschap. De inschrijver op de
Vr. v.d.D. ontvangt ook het Populair Wetenschappelijk Bijblad, waarin korte
wetenschappelijke mededeelingen gedaan worden. Dit jaar verschijnt daarin de
beschrijving van de Nederlandsche Planten, door J. Ritzema Bos met gekleurde
platen, welke een planten-atlas van Nederland zullen uitmaken. De prijs van het
tijdschrift is f 5.40.
***
Nieuwe Lichte Rijmen, van Gustaaf De Mey. Gent, Ad. Hoste.
De Mey is geen onbekende in de letterkunde van Vlaanderen. Zijn Lichte Rijmen,
die vóor bijna drie
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jaren het licht zagen, verrieden een verdienstelijk dichter.
Wat is hij jong, De Mey! Wat draagt hij juist zijn naam! Hoe zoetvloeiend en
eenvoudig, hoe dichterlijk diep van gevoel zijn die Nieuwe Lichte Rijmen.
De titel zegt u veel, maar alles zeggen kan een titel niet. Het zijn lichte rijmen van
't wel en 't wee der liefde. Men denkt, bij 't lezen van enkele pareltjes, aan Heine en
Bodenstedt, wanneer men het sobere, maar diepe kunstenaarsgevoel van dezen bundel
naar waarde schatten kan.
Het kiezen onder veel schoons is geen gemakkelijke taak. Laat dit stukje een
staaltje van De Mey's dichttrant zijn.

Ge liet.
Ge liet in kinderlijk vertrouwen
Uw hartje tegenaan.
Ge hadt zoo weinig ondervinding
Nog opgedaan.
En met uw ongegrendeld zieltje
Gingt ge de wereld in,
Onkundig van de looze treken
Der sluwe min.
Eilaas, eilaas! Een schalke vijand
Zag 't hartjen op de klink,
En binnen was de guit gesmokkeld
Op éenen pink.
Nu ligt ge in de ijzers van de liefde
Geklemd!... Maar wat, ge lacht!
Was 't openlaten van het hartje
Dan voorbedacht?

De Mey is niet alleen een keurig dichter, die eenvoud met gevoel paart, maar ook
een Vlaamschgezinde uit éen stuk. Men leze blz. 107 van Lichte Rijmen, waar hij
dat in prachtige verzen bewijst.
Dr. P.
***

Histoire Politique et littéraire du mouvement flamand, par Paul Hamelins, Professeur
à l'Athénée de Charleroi. Rozez, Bruxelles.
Een zeer aantrekkelijk werkje voor alleen die belangstellen in den Vlaamschen
Taalstrijd, is de Histoire politique et littéraire du mouvement flamand, van Prof. P.
Hamélius te Charleroi.
Voor wie zich thuis voelt op dat gebied, is dit van veel studie getuigend boekje
een gemakkelijk na te slaan overzicht van het politiek en letterkundig leven der
Vlamingen. Voor die groote schare, vooral hier in Noord-Nederland, die maar zoo
weinig weet van dat leven, dat een onafgebroken strijd was voor de rechten en
belangen der Nederlandsche taal in België, is het een welkom onderwijzer daar het
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geschreven is in aangenamen toon en het, hoewel zeer wetenschappelijk, toch niet
door dorheid en soberheid den leek-lezer al te zeer vermoeit.
Vinde het werkje dus ook vooral hier, waar door onbekendheid nog zooveel
miskenning is van dien schoonen Vlaamschen strijd, tal van lezers.
Enschedé, Dec. 96.
S.J.

De Zusterrepublieken.
In den Vrijstaatschen Volksraad werd den 27n October een brief voorgelezen van de
Transvaalsche Regeering, waarin medegedeeld werd, dat Vrijstaatsche eigenaars van
Transvaalsche plaatsen vrijgesteld worden van oorlogsbelasting op grond, dat de
burgers van de burgers van de Boeren-republieken volgens tractaat, gehouden zijn
om ter wederzijdsche landsverdediging de wapens op te nemen.
Krijgskundig vormen de burgers van beide Staten dus een zelfde organisatie, welke
aan de deelnemers dezelfde rechten geeft en dezelfde verplichtingen oplegt.

De Republiek Stellaland.
De dood van Commissaris G.J. Van Niekerk († Pretoria, 23, 10, 96) brengt een bladz.
uit de geschiedenis van Zuid-Afrika in herinnering, die we onze lezers willen
mededeelen, omdat we denken, dat de meesten niet op de hoogte van die geschiedenis
zijn. Het ligt op den weg van Neerlandia Nederlanders over de wereld bekend te
maken met de lotgevallen van onzen stam en ze op de hoogte te houden van
wederzijdsch leven en streven. Uit deze blz. blijkt dat verdrukking van onzen stam
in Zuid-Afrika altijd schering en inslag geweest is van de Engelsche politiek. Het
stuk is overgenomen in vereenvoudigde spelling van de Volksstem (Pretoria).
‘De overleden Hoofdcommissaris van politie, heeft ongeveer een twaalftal jaren
geleden Zuidafrikaanse befaamdheid gekend in verband met hetgeen de
Stellaland-kwestie genoemd pleegt te worden. De door de heer van Niekerk in die
moeilike dagen aangenomen houding verdient tans enigszins uitvoerig te worden
herdacht.
Ten westen der Z.A. Republiek woonden kort na het sluiten van de vrede tussen
Transvalers en Engeland verscheiden stammen van inboorlingen, die als gewoonlik
in onderlinge onmin en krijg verkeerden. In hun kwesties, die vaak op bloedige wijze
beslecht werden, vonden zij vaak hulp van blanken, voornamelik van de
Kimberley-diamantvelden afkomstig, die voor hun gewapende bijstand beloning in
verschillende vorm plachten te bedingen. De Batlapin, de Koranna, de Barolong en
andere kaffers genoten toenmaals een welverdiende naam van onrustige en
vechtlustige naburen der Z.A. Republiek.
De heer Van Niekerk was door zijn jarenlang verblijf op zijn plaats Kromelleboog
geheel vertrouwd geraakt met de plaatselike omstandigheden en had ruimschoots de
gelegenheid om overtuigd te worden van de onmogelikheid om rust en orde te
scheppen onder de verschillende kapteintjes, die nauweliks van roverhoofdmannen
zich onderscheidden.
Toen dan ook Mankoroane, kapitein der Batlapins in aansluiting met Montsioa dezer dagen overleden - in zijn verzet tegen Gasibone, bijgestaan door Massouw,
gevaarlik werd voor de belangen der blanken, deed van Niekerk aan het hoofd van
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een vrijwilliger kommando, hetgeen volgens eeuwenoude Afrikaner gewoonte op
zijn weg lag.
In het eind van 1881 had Mankoroane door Britse invloed gesteund een
onverwachte en ongemotiveerde aanval op Massouw gedaan, die Transvaalse
sympatiën heette te bezitten. Bij die aanval werden de grenzen der Z.A.R. door
Mankoroane overschreden door het uitzenden van een ruiterkommando, ter
omsingeling van Massouws hoofdstad. Dit gaf aanleiding dat de blanken een bestuur
vormden waarvan zij den heer van Niekerk voorzitter maakten.
Intussen had Massouw in Januari '82 blanke vrijwilligers opgeroepen. ten einde
zich tegen Mankoroane, die zelf door 2 bezoldigde agenten van de Kaapse Regering
werd bijgestaan, te verdedigen.
De oorlog die toen ontstond, liep uit ten voordele van Massouw, doch de
vrijwilligers aan weerszijden behielden de hun als beloning toegezegde grondrechten
voor verleende hulp.
Op 26 Juli '82 werd de vrede tussen Mankoroane en Massouw, ten overstaan van
de heer van Niekerk en anderen, in geschrifte gesloten, terwijl de Regering der Z.A.R.
als bemiddelaar werd aangewezen en beide oorlogvoerende partijen zich verbonden
nooit de bescherming van een ander Goevernement te zullen inroepen.
Tans echter kwam Engeland tussenbeide. De Britse staatslieden konden niet
verdragen, dat de Afrikaners over de inboorlingen overwicht kregen en ofschoon
zowel Massouw als Mankoroane bij plechtige akte van 19 September 1882 hun grond
plaatsten onder bescherming der Z.A. Rep., belette de Imperiale Britse Regering het
Tranvaalse Goevernement om dit protectoraat te aanvaarden.
Evenals in land Gosen geschied was, sloten de vroeger tegenover elkaar staande
blanken zich nader bij elkander aan en vormden de Republiek van Stellaland. Op 18
Jan. 1883 werd de heer Van Niekerk door het opperhoofd Massouw aangesteld tot
administrateur van het aan de blanken toegekende grondgebied en bij proklamatie
van 6 Aug. 1883 proklameerde hij plechtig de “Republiek van Stellaland” met
Vrijburg als hoofdzetel. De volgende dag werden bij proklamatie no 2 de grenzen
der niewe Boeren-republiek bepaald. Het bestuur was als volgt samengesteld:
Administrator: G.J. Van Niekerk.
Kommandant: Adriaan de la Rey Sr.
Sekretaris: H. van Boeschoten.
Uitvoerend Raadslid: Adriaan de la Rey Jr.
Staatsprokureur: F. Ludorf.
Auditeur-Generaal: J.P. Minnaar.
Registrateur van Akten: C. Genis.

De niewe regering, welke sterke Transvaalse sympatiën had, doch een protektoraat
der Z.A.R. niet kon verwezenliken, nam een afwachtende houding aan, totdat de
Londen Konventie van 1884 een gedeelte der Republiek van Stellaland bij de Z.A.R.
voegde en een ander gedeelte onder Brits protektoraat verklaarde.
Onder deze omstandigheden poogden de burgers van Stellaland, die het Britse
protektoraat verfoeiden, onder de Kaapkolonie te komen, doch deze poging faalde.
De Eerw. Mackenzie was intussen op het toneel der moeilikheden verschenen en
maakte aanstalten om de bepalingen der Londense Konventie in zoverre deze
Stellaland betroffen uit te voeren. Hij hees de Britse vlag te Vrijburg, stelde daar
Britse ambtenaren aan en lokte dientengevolge, dd. 31 Juli 1884, een herhaald protest
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van den Administrateur van Stellaland uit. Dit protest vernietigde tegelijkertijd de
uitgestrooide berichten als zoude van
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Niekerk in Engelse dienst getreden zijn en de eed van getrouwheid aan hare Britse
Majesteit gezworen te hebben.
Inmiddels was in Zuid-Afrika een sterk gevoelen ontstaan in verband met de
kwestie's van land Gosen en Stellaland. Dit gevoelen was zo sterk dat de Britse
Regering zich genoopt zag de Eerwaarde Mackenzie als Deputy-Commissioner te
ontslaan. In zijn plaats werd de heer Rhodes naar Bechuanaland gezonden met
opdracht om een kommissie der Z.A.R. (bestaande uit de heren P.J. Joubert en H.J.
Schoeman) te ontmoeten. Op 8 September kwam men tot een min of meer bevredigend
vergelijk hetwelk in alle geval dit voordeel had dat de vrede bewaard bleef en de
definitieve vestiging van een Brits protectoraat werd uitgesteld voor 3 maanden ten
einde een eventuele annexatie aan de Kaapkolonie nog mogelik te maken.
Het oude bestuur van Stellaland bleef voortduren en ontving toen een door bijna
alle burgers van Stellaland getekende memorie om alsnog onder bescherming en
bestuur der Transvaalse Regering geplaatst te worden.
Intussen was majoor Warren met een sterke legermacht ter plaatse verschenen.
Ofschoon de de heer van Niekerk de zo even genoemde memorie in bezadigde termen
had beantwoord en de memorialisten aangemaand had om zich aan de voorlopige
schikking te houden, was een van Majoor Warren's eerste daden de inhechtenisneming
van den Administrateur, die te Vrijburg in de gevangenis werd geworpen, doch
naderhand, na een pijnlik zowel als dwaas rechtsgeding, werd losgelaten. De annexatie
van Mankoroan's oorspronkelik gebied bij het Britse protektoraat werd een voldongen
feit en in het hart der Afrikaners was een niewe grief neergelegd en niewe verbittering
gezaaid tegen het Brits Imperiale element in Zuid-Afrika.’

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
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Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 5 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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Februari 1897.
De Taalwet in den Belgischen Senaat.
Tot onze bittere teleurstelling en tegen onze verwachting is de taalwet(1), door de
Tweede Kamer met 92 stemmen tegen 3 en 1 onthouding aangenomen, niet
ongeschonden uit den Senaat gekomen. Ze wordt verminkt naar de Kamer
teruggezonden, nadat de Senaat met 50 stemmen tegen 47 een wijziging heeft
aangenomen, voorgesteld door den Heer Lejeune en luidende als volgt:
‘Elk koninklijk besluit waarbij een wet wordt bekrachtigd, zal benevens den tekst
door de Kamers aangenomen, een Vlaamschen (d.i. Nederlandschen) tekst van de
wet bevatten.
De wet zal afgekondigd worden in de Fransche en de Vlaamsche (Nederlandsche)
taal’.
Met andere woorden: van den Franschen tekst, door de Kamer aangenomen, zal
een Nederlandsche vertaling gemaakt worden en deze zou door den Koning
bekrachtigd worden. Maar die wijziging door de Senatoren in hun hooge wijsheid
aangenomen is ongrondwettelijk. De Koning kan alleen een wet bekrachtigen, die
door beide Kamers wordt aangenomen; daar beide Kamers alleen den Franschen
tekst zouden bespreken en aannemen, zou natuurlijk deze alleen wet zijn. De Koning
kàn geen vertaling tot wet maken. De wijziging van Lejeune is onuitvoorhaar.
Trouwens een eenvoudige vertaling schenkt ons in 't geheel geen voldoening. Wat
we willen, moeten en zullen bekomen is: het Nederlandsch officiëele taal in België
op gelijken voet met het Fransch.
De wet is dus verongelukt. Ze is verongelukt door de schandelijke houding van
een Vlaamsch (!) Senator, Baron Surmont de Volsbergh, Burgemeester van de
Vlaamsche stad Ieperen. In zijn redevoering tegen het wetsontwerp heeft hij de
verdedigers van onze taalrechten hatelijk en bespottelijk gemaakt door te zeggen dat
hun streven lage en onedele drijfveeren had; de Vlaamschgezinden wilden hun volk
afzonderen van de beschaafde wereld is Noord-Nederland afgezonderd omdat het
zich zelfstandig houdt en Nederlandsch de taal is van zijn beschaving? Het zal toch
zeker voor 't verfranschte Vlaanderen niet achterstaan!!!); ze wilden hun land
onttrekken aan de koesterende stralen van de Fransche beschavingszon! Nog heeft
hij het wetsontwerp bestreden op grond, dat het aanleiding tot moeilijkheden in de
uitvoering zou gegeven hebben; op grond, dat hij onze taal als rechtstaal ongeschikt
achtte! Wat treurige, treurige onkunde! Hoe jammer, dat die Senator de redevoering
niet heeft kunnen lezen, uitgesproken in den Antwerpschen gemeenteraad, door
Burgemeester Jan Van Rijswijck, ter verdediging van een voorstel om een
verzoekschrift ten voordeele van de taalwet naar den Senaat te zenden. De redenaar
zei, dat de treurige eenzijdigheid van de wetenschappelijke kennis van sommige
hooggeleerden(1) beschamend was. Dat ze toch dienden te weten, dat Nederland wel
niet een zoo omvangrijke rechtsletterkunde bezit als Frankrijk, maar toch een die,
wat degelijkheid betreft, bij de Fransche niet moest achterstaan. Hij deelde mede,
(1) Tekst in Neerlandia, van December 1896.
(1) Dat was een zinspeling op zekeren brief van zekere sommite de notre enseignement supérieur
verschenen in de Flandre libérale van Gent.
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dat het Nederl. Wetboek van Strafrecht in 't opzicht van de terminologie een model
is en dat het, wat zijn innerlijke waarde betreft, terecht de bewondering der
criminalisten wekt. Een Fransch procureur-generaal koos het onmiddellijk na zijn
verschijning, als onderwerp van zijn jaarlijksche Mercuriale. In 't Italiaansch vertaald,
zei hij, wordt het bezuiden de Alpen ijverig hestudeerd. Er werd inderdaad een
vertaling van gemaakt door den Hoogleeraar Emilio Busa (Turijn). Is het met
beschamend dat Fransche proenreurs-generaal en Italiaansche Hoogleeraars het
Nederlandsche Wetboek van Strafrecht weten te waardeeren, maar dat Vlaamsche.
Burgemeesters van hun eigen onkunde een wapen, maken tegen onze taal? Die
Burgemeesters, om met eenige kennis van zaken een oordeel te kunnen vellen, zouden
ten minste kennis hebben moeten nemen van standaardwerken over het Burgerlijk
Recht als die van Prof. Mr. G. Diephuis, Prof. Mr. C.W. Opzoomer; van zeer
verdienstelijke werken over 'tzelfde onderwerp van Prof. Land te Groningen en Prof.
C. Asser te Leiden; over het Handelsrecht van Mr. J.G. Kist, Voorzitter van den
Hoogen Raad, Prof. J. de Wal, van de handleiding, van Mr. P.M.C. Asser, lid van
den Raad van State, herhaaldelijk herdrukt; over de Burgelijke Rechtsvordering van
Mr. A. de Pinto en Prof. Van Boneval-Faure; over Strafrecht van Mr. G.A. Van
Hamel; over Internationaal Privaatrecht van Mr. P.M.C. Asser. Zij dienden toch te
weten, dat Nederlandsche rechtsgeleerden vanouds werken hebben geschreven, die
den grootsten invloed hebben geoefend; dat b.v. Hugo de Groot met zijn De Jure
belli ac pacis de grondlegger is geweest van de wetenschap van het volkenrecht en
dat diezelfde geleerde in het Nederlandsch een werk schreef: Inleiding tot de
Hollandsche rechtsgeleerdheid dat voor de rechtstaal nog heden van belang is.
Degelijke tijdschriften als Themis, het Rechtsgeleerd Magazijn en het Tijdschrift
voor Strafrecht zouden hun leeren, dat er wel degelijk een zeer geschikte
Nederlandsche rechtstaal bestaat.
Trouwens, hoe is 't mogelijk dat argument van ongeschiktheid aan te voeren? In
geen ander taal dan in het Nederlandsch worden immers wetten vervaardigd, berichten,
kennisgevingen afgekondigd in Noord-Nederland en zijn koloniën, Oranje-Vrijstaat
en de Zuidafrikaansche Republiek! Geen ander taal wordt toegelaten in de
Transvaalsche gerechtshoven.
Toch heeft de redevoering van Baron Surmont grooten indruk gemaakt op
Senatoren die niet slimmer waren dan hij, en is hij werkelijk de oorzaak geweest van
de verminking van de wet. Geen wonder, dat zijn naam thans bij den Vlaming geen
goeden klank heeft, dat zijn houding met den naam van verraad bestempeld wordt.
Want wil men weten hoe diezelfde man zich den
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29 Januari 1892 als verslaggever van de begrooting van binnenlandsche zaken
uitdrukte? ‘Al wat de Vlaamsche Beweging vraagt,’ zei hij, ‘is slechts de gelijkheid.
Wij willen op gelijken voet met de Walen behandeld worden. Het Vlaamsch heeft
tot hiertoe geen officiëel karakter in België. Wij Vlamingen, zijn nog altijd
genoodzaakt twee talen aan te leeren.’
Senator Dupont, hem in de rede vallend. - ‘Wat zoudt gij doen met de kennis van
't Vlaamsch alleen?’
M. Surmont. - ‘En indien het Vlaamsch eens de officiëele taal was, wat zoudt gij
dan doen met het Fransch alleen?’
M. Dupont. - ‘Ik stel mij op het standpunt van de wetenschap en van de studiën....’
M. Surmont. - ‘De toestand is juist gelijk voor ons beiden. Wat wij vragen is de
volledige gelijkheid met de Walen. Wij vragen dezelfde rechten en dezelfde
voordeelen als de overige bewoners van 't land. Wij willen niet overdrijven, doch
gelijkheid moeten wij bekomen en ik wensch dat die gelijkheid eens zoo volledig weze
als 't zijn kan.’
Zoo sprak in 1892 de man, die ons in 1897 verguist en bespot. Niet ten onrechte
wordt dus op hem de naam van verrader toegepast, het eerst hem gegeven door een
Vlaamsch blad van zijn eigen partij.
De verbittering, het gansche Vlaamsche land door ontstaan tengevolge van de
verminking van de taalwet, is zeer groot. Overal worden meetingen van verzet
gehouden. Hier en daar gaat het zelfs woelig toe.
De Vlaamsche studenten van Leuven hebben een huldebetoon ingericht voor de
Senatoren Descamps en Roberti, die de wet moedig hadden verdedigd, maar hebben
daarentegen hunnen professor Lefebvre, provinciale Senator voor Brabant, uitgejouwd
omdat hij tegen de wet stemde.
Het bestuur van den Katholieken Volksband van Bornhem heeft een aanplakbrief
in die gemeente laten aanplakken, waarin de Senator, Burgemeester van Bornhem,
Marnix van St-Aldegoude - een afstammeling dan nog van den schrijver van
Wilhelmus - aan de kaak wordt gesteld wegens zijn stemming in den Senaat.
Te Antwerpen, te Brugge, te Oostende, te St-Nicolaas, te Hasselt, te Mechelen, te
Gent en elders hebben grootsche vergaderingen plaats gehad,waarin krachtig verzet
werd aangeteekend tegen de verminking van de jongste taalwet en waarin het
Vlaamsche volk zijn vasten wil heeft doen kennen om de volledige erkenning van
zijn taalrecht te bekomen.
Te Brussel hebben het Vlaamsche Volk en het Laatste Nieuws beiden een
inschrijvingslijst geopend voor een strijdfonds, waaruit de onkosten zullen bestreden
worden van den strijd tegen de vijanden van onze taal. Te Gent werd dat voorbeeld
door den Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond gevolgd. De giften stroomen
toe.
Den 28 Februari wordt te Brussel een grootsche vergadering gehonden van de
Vlamingen, die bij duizenden op dien dag naar de Hoofdstad zullen gaan om kennis
te geven van hun onverzettelijkes wil om recht te bekomen.
Kort, als een loopend vuur, verbreidt zich de verontwaardiging door Vlaanderen.
De verminking van de taalwet heeft net denzelfden uitslag in Zuid-Nederland als de
Jameson-inval onder onze stamgenooten in Zuid-Afrika 't vorige jaar gehad heeft.
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Zuiver Nederlandsch spreken.
(Vervolg.)
Na over de hoedanigheden gesproken te hebben, die een redenaar in zich moet
vereenigen, sprak J. David op het vijfde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres
volgenderwijze: wie zal niet erkennen, dat, onder de verschillende hoedanigheden,
welke in des redenaars voordracht behooren vereenigd te wezen, de zuivere uitspraak
zijner taal op de eerste plaats dient gesteld te worden? Laten stem en gebaren volmaakt
zijn; laat de redenaar geheel zijne ziel uitstorten in de kunstigste perioden; laat hij
de dringendste bewijsredenen op den toon der innigste overtuiging voortbrengen,
indien zijne uitspraak onbeschaafd is, indien zij bij iederen volzin zijne geboorteplaats
verraadt; en dat een bijzonder volksdialect in geheel zijne rede doorklinkt: zoo zal
hij niet alleen dikwerf zijn doel mistreffen, maar zijne schoonste bewegingen zullen
soms den glimlach op der hoorderen lippen verwekken, in stede van hun tranen uit
de oogen te persen, en hem den palm der welsprekendheid te doen toereiken.’
Wat nog erger is, bij ons ziet men dikwijls twee groote gebreken in éénen persoon
vereenigd: hij heeft niet alleen eene leelijke uitspraak, maar de woorden toonen zich
nog uiterst weerspannig. Er hapert iets in zijne keel. De woorden komen zoo wat
met stukken en brokken te voorschijn. De verfranschte opvoeding heeft het
stemwerktuig misvormd.
Het zal nogal wat tijd vragen, eer we het einde van dien nadeeligen staat van zaken
zullen zien. 't Zou ons echter zooveel goed doen, indien we eens aan de vijanden
onzer geliefde moedertaal konden toonen, dat we ook eene taal hebben, die we in
beschaafde kringen mogen laten klinken.
We mogen het ons niet ontveinzen, er bestaat ongelukkig een dwaas vooroordeel
bij vele Vlamingen, over eene deftige uitspraak. Ze vinden dit gemaakt, stijf, pedant.
Er zijn er ook, die zoozeer aan hunne gewestspraak vasthouden, dat ze er geen
haarbreed willen van afwijken. Waarschijnlijk zullen we nog lang hooren, wanneer
iemand zich in zuiver Nederlandsch uitdrukt, ‘die spreekt op de letter’, of ‘die spreekt
Hollandsch’.
Sommige Vlamingen leggen er zich maar op toe deftig, sierlijk te spreken, als ze
verre van huis zijn. Dan is 't der moeite waard ze al hunne krachten te zien inspannen
om zich een ordentelijk voorkomen te geven en geen al te kluchtige rol te vervullen.
Dat ze zich dan in den regel heel potsierlijk voordoen, spreekt vanzelf.
Maar 't is gelijk, niet durven of niet willen goed spreken is kleingeestig. Wij bezitten
eene letterkundige taal. Wij hebben de eenheid van spelling bekomen; waarom zouden
we terugschrikken voor eenheid van uitspraak? Daar moeten we nochtans toe komen.
Zoolang we die eenheid niet bereikt hebben, hebben we ook het recht niet te eischen,
dat men aan onze taal overal eene plaats inruime, dat ze overal op gelijken voet
gesteld worde met het Fransch. Met de bevoegde mannen, die we reeds aanhaalden,
zijn we van meening, dat een man van smaak eene beschaafde taal spreekt. Laat de
streek- of gewestspraak zich verschuilen in de achterbuurten.
Wij vragen het aan alle fatsoenlijke lieden. Is 't aan te nemen, dat de burgemeester
van Brussel, zijnen collega van Amsterdam op eenen Brusselschen speech onthale?
En indien hij dat niet mag doen, zou het dan geoorloofd zijn aan den burgemeester
van Gent, aan dien van Brugge of elders?
Wij klagen soms, omdat de eene of andere stadsoverheid van het Vlaamsche land,
bij voorkeur altijd Fransch spreekt. Zou dat gebeuren, indien die overheidspersoon
zich als deftig man kon voordoen in 't Nederlandsch? Zou hij zijne toevlucht niet
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nemen tot de vreemde spraak, omdat men hem niet geleerd heeft zich in beschaafd
Nederlandsch uit te drukken?
Kiesche personen schamen zich eene taal slechter te spreken dan zij, die hen
omringen. Vele Vlamingen hebben dit gevoeld, op het Congres van Arnhem. Wanneer
ze daar de schoone, reine taal hoorden, der Arnhemsche ‘dochteren’, durfden eenige
vrouwen van hier hun plat ‘Vlomsch’ niet meer laten hooren, en begonnen onder
elkaar Fransch te spreken! Hebben we ongelijk te beweren, dat dit slecht spreken
ons heel veel nadeel doet?
De vrienden van gewestspraken meenen, dat deze zouden verdwijnen, wanneer
ze gingen echt Nederlandsch spreken. Daar is echter geen gevaar voor. Wij hebben
reeds op Duitschland gewezen en gezegd, dat daar ook gewestspraken bestaan en
nog gesproken worden. Nochtans de Duitschers spreken gewoonlijk eene beschaafde
taal. Maar iedereen kent daar nevens het zuiver Hoogduitsch ook nog den tongval
zijner streek en kent ook het onderscheid tusschen de boekentaal en de eigenlijke
volksspraak.
Soms hoort men beweren, vooral door lieden uit Vlaanderen, dat het voor hen zeer
lastig, ja, onmogelijk is, goed Nederlandsch te leeren spreken. Wij nemen dit niet
aan. Vooreerst, willen is kunnen, zegt het spreekwoord. Wie iets met ijver aanvangt,
slaagt gewoonlijk. Dan, de tongval uit Zeeuwsch Vlaanderen biedt heel veel
overeenkomst met den Westvlaamschen. Welnu, de Zeeuwen spreken goed
Nederlandsch. Waarom zouden onze ‘Vlaanderaars’ nu niet kunnen wat de Zeeuwen
kunnen?
Bij eene zuivere uitspraak heeft, we herhalen het, onze taal veel te winnen. Alle
kleineering zou ophouden. De scholieren zouden ze meer lief krijgen en er snellere
vorderingen in maken. De leeraar, van zijnen kant, zou gemakkelijker arbeiden,
minder tijd te besteden hebben aan het invoeren, in zijne klas, eener beschaafde
uitspraak.
Hoe gemakkelijk, hoe aangenaam zou het daarbij niet wezen, indien men met alle
eenigszins ontwikkelde personen der Nederlanden, zonder de minste zwarigheid kon
omgaan; hoezeer zouden onze vergaderingen er niet bij winnen, zoo er alle
gewestspraken uit verbannen waren!
Zullen we ooit tot daar geraken? Wat staat er te doen om in 't Vlaamsche land eene
beschaafde spreektaal in te voeren?
Moeilijk is dit niet. Toch zullen we wellicht nog lang naar eene oplossing wachten.
De minachting van al wat Nederlandsch is, is nog te algemeen in de hoogere en
besturende standen.
't Is de overheid, die den stoot zou moeten geven, om tot eene deftige uitspraak te
komen. Tot nog toe leende zij enkel de hand tot allerlei taalverknoeiïngen. Men sla
een blik op al de onhebbelijkheden, waarvan tal van Nederlandsche stukken het
bewijs leveren; men leze de potsierlijke opschriften, aanduidingen, enz., waarmede
zoovele staatsgebouwen in- en uitwendig prijken, en men zal een zonderling denkbeeld
krijgen van de personen, die zulks laten gebeuren.
In alle geval kan de gewenschte uitslag het zekerst door de school bewerkt worden.
Daar verleenen wij hier nogmaals het woord aan eenen redenaar onzer Taalcongressen:
‘Er zou in de programma's van lager en middelbaar onderwijs moeten aangeduid
worden, welke regelen men te volgen hebbe; er zou eene algemeene uitspraakleer,
dezelfde voor Zuid als voor Noord, moeten onderwezen worden; er zou, zooals het
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op 't Congres te Gent gezegd is, een leiddraad moeten bestaan, tot het verkrijgen
eener beschaafde uitspraak(1).’
Zeer verheugend zou het zijn, indien van hoogerhand eenige doeltreffende
maatregelen uitgingen. Dat het beginne met de normale scholen. 't Is onontbeerlijk
dat men den teekomstigen onderwijzer en de toekomstige onderwijzeres gewenne
zich in sierlijk Nederlandsch uit te drukken. Men heeft daar het middel aan de hand,
men oefent daar genoeg invloed uit, om den kweekeling te verplichten aan zijne
gewestspraak te verzaken. Verders kunnen de schoolopzieners er de hand aan houden,
dat in de scholen eene gelouterde taal gehuldigd worde. Het mag niet langer geduld
worden dat in de school, den tempel der beschaving, eene erbarmelijke kromtaal
heersche.
C. CORTEBEEK.
Brussel, November '96.

(1) J. Brouwers, z., op het 11e congres, Leuven, '69.
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De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt.
Gatsrand, distr. Potchefstroom. 6.
V.
Negen maanden later.
Nog eenen brief van P*** F. zoon aan zijne zusters.
Ware Vertaling.
Johannesburg, Nov. 1892.
Lieve Zusters!
De bom is dan eindelijk gebarsten! Ik ben niet meer op Blauwwildebeestput. Van
morgen ben ik hier aangekomen. Verleden week ben ik onverwachts van oom p***
vertrokken. Ik probeerde om het daar zoolang mogelijk uit te houden, zooals ik jullie
van tijd tot tijd schreef. Alles ging tamelijk tot op den morgen van den dag waarop
ik wegging. Wij zaten dien morgen aan de ontbijttafel. Daar werd over de Presidents
verkiezing gesproken. Ik was er al moede van om altijd mijne gevoelens te verzwijgen
en zoo nam ik mij voor, om ook vrij met mijne gevoelens voor den dag te komen.
Nadat Paul Kruger door allen opgehemeld werd, maakte ik de opmerking, dat het
een schande voor het land zou zijn als die ‘ou Dopper’ weer herkozen werd. Ik zag
dat mijn oom weer kwaad werd, en om wraak te nemen voor al die dagen van
stilzwijgen zei ik verder: dat het een schande was, dat al de uitlanders, die het land
rijk gemaakt hadden, zoo afgescheept werden, dat aan hen geen stemrecht gegeven
werd. Dat als zij (de uitlanders) omdat zij meer ontwikkeld waren en dus niet op
denzelfden graad van ontwikkeling stonden als de meeste van de zoogenaamde
stemgerechtigde burgers, wier woordenschat omtrent een honderdtal woorden bedroeg,
- (adres: den parasiet adv. Wessels) dat als aan de uitlanders recht werd gedaan, dat
men dan een anderen, een beteren toestand in de Transvaal zou kunnen waarnemen.
Wel, zusters, jullie moest de uitwerking van deze mijne woorden gezien hebben.
Binnen 10 tellings nadat ik uitgesproken had was ik alleen aan de tafel. Allen waren
uit verontwaardiging, die ik maar niet begrijpen kan, in haast opgestaan en hadden
de eetkamer verlaten. Ik eindigde bedaard mijn maal en ging toen naar mijne kamer.
Daar gekomen nam ik een No. van Tit-Bits op en ging aan het lezen. Weldra had ik
alles vergeten. Toen het een halfuur daarna ‘schooltijd’ was geworden, ging ik naar
school en ontmoette er mijn oom bij de schooldeur. zijne houding trof dadelijk mijne
opmerkzaamheid. Hij was zeer kalm en ernstig. Het leek mij veel of hij geweend
had. Met een ernst in zijn stem, alsof hij op eene begrafenis was sprak hij tot mij:
‘Piet, ik ben gekomen om je te zeggen dat de school niet meer zal aangaan. Het is
mij al langen tijd en van morgen weer krachtiger gebleken, dat ik de opleiding
mijner-kinderen niet langer aan je kan toevertrouwen, niettegenstaande je mijn eigen
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vleesch en bloed hent. Daar is eene klove tusschen ons zoo groot als tusschen hemel
en aarde. Op al het lijden, al de opofferingen van uw grootvader en mijzelven wordt
door u met verachting neergezin. Ik heb bij mijne kinderen en kleinkinderen ware
vaderlandsliefde gekweekt, - dit komt ge verijdelen, en dit durf ik met mijn verleden
achter mij, niet toelaten. Wat bij mij heilig en hooggewaardeerd is omdat het met
goed en bloed gekocht werd, wordt door u als zwijnendraf beschouwd - wordt door
u bespot. En hierom, durf ik je, al ben je mijn neef, niet langer de opvoeding mijner
kinderen in de handen laten. En hoewel je Engelschgezindheid groote smart aan uwe
tante, mijzelf en de kinderen veroorzaakt, zoo zullen we je nochtans niet verstooten.
Neen, we zullen trachten om je, daar je een vreemdeling in een vreemd land zijt, het
leven zoo aangenaam mogelijk te maken. Ik zal u een stuk land geven om voor u
zelven te bewerken. Blijf dus hier, doch niet meer als schoolmeester. Maar gebruik
toch nooit weer zulke woorden in mijn huis.’
Wel zusters, ik moet jelui zeggen, dat het me wonder lijk te moede werd. De oude
man had iets onverklaarbaar in zijn toon en gelaat - iets dat mij nu nog onverklaarbaar
toeschijnt. Zijne woorden maakten geen den minsten indruk op mij, want wat hij
daar aanhaalde van ‘lijden,’ ‘vaderlandsliefde’ en ‘iets heiligs,’ was natuurlijk niets
anders dan ‘bombast’ - maar zijne stem, zijn blik, zijne houding, - kijk, die kon ik
niet weerstaan. Ik zei hem, toen hij klaar had, dat ik over zijn voorstel nadenken zou
en hem den anderen dag zeggen wat ik doen zou. Daarop verwijderde ik mij en ging
eene wandeling doen om eens bedaard over alles na te denken en ook om plannen
te beramen hoe daar weg te komen. Mijn besluit was dan ook spoedig genomen. Ik
zou naar Johannesburg gaan; daar dacht ik, zou het leven wel zeker vroolijker zijn.
Ik had toen ruim l60 en daarmee dacht ik, kon ik het wel wagen om eene verdienste
in de gondstad te gaan zoeken. Maar hoe daar gekomen? Ik wilde in geenen deele
langer afhankelijk zijn van de hekrompen boel van Blauwwildebeestput. Ik nam mij
voor liever naar Klerksdorp te voet te stappen dan verder met oom P. en de anderen
nog iets te doen te hebben Ik was op den tijd, dat ik tot dit besluit geraakte, al nabij
het huis van oom Hennie Taljaard, die omtrent 10 minuten van oom P. af woont.
Zooals ik jullie laatst schreeft, bestaat de familie van oom Taljaard uit andere
menschen dan onze bekrompen bloedverwanten. Oom H. is een man van de rechte
soort en hierom had ik in den laatsten tijd hem dikwijls bezocht. Tusschen oom P.
en oom Taljaards familie bestaat dan ook niet de minste band van vriendschap, juist
omdat zij van tegenovergestelde richting zijn. Toen ik nabij het huis van oom Taljaard
was gekomen herinnerde ik mij, dat zijn schoonzoon Hans Rossouw plan had om
naar Hartebeestfontein te gaan. Ik maakte dadelijk mijn plan op om zoo ver met hem
mee te gaan. Was ik eenmaal op Hartebeestiontein, dan zou ik wel te Klerksdorp
kunnen komen, daar het maar 2 uur vandaar lag. ‘Wel man, sprak oom H. mij aan,
heb je dan vandaag weer vacantie, dat je nog hier rondstapt?’ ‘Neen oom, ik ben
schandelijk weggejaagd omdat ik met mijne gevoelens eenmaal voor den dag kwam’.
‘Wat zeg je daar?’ zei oom H. Ik vertelde hem toen alles wat er voorgevallen was alles behalve het aanbod van oom P. dat ik nog kon blijven, maar niet als
schoolmeester. Ik vroeg hem toen of Hans nog plan had om dien dag naar H. te gaan.
‘Ja,’ zei oom H. ‘hij gaat nog en je bent welkom om met hem mee te gaan; maar is
het niet schandelijk dat je zoo behandeld werdt?’ Allen gaven hunne verontwaardiging
te kennen. Ik sprak toen met Hans af, dat hij mij precies om 12 uur moest komen
afhalen. Opgeruimd stapte ik toen terug en in mijne kamer gekomen begon ik dadelijk
mijn portmanteau te pakken. Toen ik bijna klaar was met pakken kwam Annie, van
wie ik jullie al geschreven heb, mij naar gewoonte een kopje thee brengen. Zooals
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ik jullie laatst schreef zijn wij, mijne nichtjes en ik in den laatsten tijd nogal tamelijk
klaar gekomen. Tusschen Piet en mij bestaat nog altijd verwijdering. Ik zag dadelijk
aan Annie, dat zij gehuild had, en vroeg haar: ‘Wel, Annie, wat scheelt je?’ O Piet,
zei zij, ‘hoe kan je ons toch zoo bedroeven met je Engelschgezindheid. Je weet het,
we zullen allen blij zijn om je als een broeder aan te nemen, je bent toch ons eigen
vleesch en bloed. En als we nu zulke taal als je van morgen hebt gebruikt, van je
moeten hooren, zie Piet,’ snikte zij, ‘dat stemt ons treurig en het drijft dan alle achting
en liefde voor u uit onze harten. O Piet, doe het toch nooit weer! en je zult zien, dat
alles recht komen zal.’ ‘Wel, Annie,’ zei ik, ‘dank u hartelijk voor je belangstelling
en je lange preek. Ik houd niet van preeken en daar ik nu al twee lange preeken van
morgen moest aanhooren en ik jullie in den weg ben zoo heb ik maar besloten om
jullie van mijne gehate tegenwoordigheid te ontslaan. Ik ga over een half uur
Blauwwildebeestput verlaten, dan zal jullie niet meer gevaar loopen om door mijne
Engelschgezindheid zooals jelui het verkiest te noemen, geschokt te worden.’ ‘Ach,
Piet, Piet,’ riep ze, ‘je moet toch niet zoo onbezonnen handelen.’ Ik begon die ‘storie’
toen moe te worden en zei haar even barsch dat ik mans genoeg was, om te weten
wat mij te doen stond. Zij ging toen in tranen het huis in en vertelde daar dat ik
wegging. Maar mijn tijd! zusters, wat een leven volgde er toen! Oom, tante en de
anderen stormden toen mijne kamer in en smeekten mij om toch niet zoo overdreven
te werk te gaan. Doch ik bleef standvastig en wilde mij niet laten bewegen. Ik dankte
allen voor alles, wat ze aan mij gedaan hadden en ik meende dat van harte, want
zooals jelui weet, waren oom en tante voor mij steeds als een vader en moeder. Ik
was blij toen ik de kar van Hans hoorde.
Toen oom zag, dat ik van mijn voornemen om te vertrekken, niet af te brengen
was, betaalde hij mij al het achterstallige schoolgeld van al de kinderen en vroeg mij
toen, om met hem voor 5 minuten naar den tuin te gaan. Zwijgend ging ik naast hem.
Toen wij in den tuin kwamen stond mijn oom stil en sprak mij weer aan met dezelfden
ernst en dat wonderlijk en onbeschrijfbaar iets in zijne stem en zijn blik. Ik moest
weer tegen wil en dank naar hem luisteren. Hij zei: ‘Piet, voor je nu mijn huis voor
altijd verlaat, moet ik je eerst nog iets vertellen. Het is nu zoowat 72 jaren geleden,
dat ik, als jongeling van 15 jaar de executie te Slachtersnek bijwoonde. Daar werden
5 Afrikaners gerecht. Een hunner was mijn broeder, was uw oom. Nog heden hoor
ik den vloek van mijnen vader, wiens beenderen nu in het verre Natal rusten. Den
avond na de terechtstelling ging hij nogmaals naar de plaats; waar bloedverwanten
en vrienden tevergeefs dien dag om eene verzachting van een te hard vonnis smeekten
en daar uitte hij dezen vloek: “Vervloekt zij die Afrikaner, die tegen u, o Slachtersnek!
zal zondigen, door zich bij den vijand te scharen. Vervloekt zij die Afrikaner die zijn
volk ontrouw zal wezen door Engelschgezind te worden.” En nu, wat moest ik bij
je bemerken van dat je hier bij mij kwam? Waarom ga je vandaag vanhier weg? 't Is
omdat je een van die Afrikaners zijt, die je grootvader vervloekte. En zal je zou
voortgaan? Ik druk het u voor het laatst op het hart: Laat je Engelschgezindheid
varen. Doe je het niet, ik voor mij geloof, dat je dan steeds dieper en dieper zinken
zult tot je einde rampzalig zal zijn. Ja, weet dat de vloek uws grootvaders u zekerlijk
vinden en treffen zal.’ Doch genoeg zusters. Ik ging weg, kwam te Klerksdorp en
ben nu hier.
UW BROER P***.
Groete.
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***

P.S. Ik ben voor het tegenwoordige bij mijn vriend Frank. Maar ik moet jelui zeggen,
dat hij veel veranderd is. Hij had van morgen den moed om mij te zeggen dat hij nu
een ware Afrikaner is, dat zijne oogen geopend zijn. Hij bedankte verder voor alle
Engelsche conversatie. Wat wordt van de wereld. Doch adieu!
(Wordt vervolgd).

Neerlandia. Jaargang 1

4

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan
vanNederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn
taal, door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan kennis
geven aan een van de hieronder vermelde

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems. Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdseeretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika: C. Temmerman, Postbus 1601, Johaunesburg.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
***
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Traden toe tot de Vereeniging:
J. Bergmans, docent a/h Gymnasium,
Pretoria,

Z.A.R.

Dr. N. Mansvelt, Superintendent v.
Onderwijs, Pretoria,

Z.A.R.

P.P. Menkveld, Dep. v. Onderwijs,
Pretoria,

Z.A.R.

C.A. Muller, Elsburg,

Z.A.R.

M.J. Steinman, Lichtenburg,

Z.A.R.

P. Van Broekhuizen, Lichtenburg,

Z.A.R.

J. Singelijn, Leeraar Mdb. Sch. Aalst,
Z.-N.
Willem Van Zuylen, Rotterdam, N.-N.
Leo Humblé, Gent, Z.-N.
Karel Reychler, Gent, Z.-N.
De Cavel, Brussel, Z.-N.
Professor Spanjaard, Delft, N.-N.
Robijns, Leeraar. Hal, Z.-N.
Firmin Blondeel, Hal, Z.-N.
H. Van der Veen, Ingenieur,
Charlottenbarg, Duitschl.
H. Van der Hoop, Ingenieur,
Charlottenbarg, Duitschl.
Evert Van Erven Dorens, Amsterdam,
N.-N.
N. Van Aken, Joannesburg,

Z.A.R.

H. Van Aken, Joannesburg,

Z.A.R.

P.J. Wannenburg, Publ. Aanklager,
Krugersdorp,

Z.A.R.

H.C.J. Becker, Krugersdorp,

Z.A.R.

J.M. Smeer, Krugersdorp,

Z.A.R.

C. Otto, Krugersdorp,

Z.A.R.

M. French, Johannesburg,

Z.A.R.

E.G. Dyer, Johannesburg,

Z.A.R.

J.C. Kayser, Johannesburg,

Z.A.R.

G. Weeks, Johannesburg,

Z.A.R.

J.J. Snyman, Johannesburg,

Z.A.R.
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W. Weeks, Potchefstroom,

Z.A.R.

Isaac Diepraam, Fordsburg,

Z.A.R.

J.L. Van der Merwe, Mijncommissaris,
Johannesburg,

Z.A.R.

Frans Caliouw, Brugge, Z.-N.
Ach. Lootens, Gent, Z.-N.
Ach. Brijs, Aalst, Z-N.
Van Craene, Leupeghem, Z.-N.
J. Singelijn, Aalst, Z.-N.
Lod. Vonck, Antwerpen, Z.-N.
J. Van Blerkom, Rotterdam, N.-N. B.(1).
P. Van Blerkom, Rotterdam, N.-N.
F.M. Van Blerkom, Rotterdam, N.-N.
J.C. Reusen, Rotterdam, N.-N.
N. Tulling, Rotterdam, N.-N.
J. de Josselin de Jong, Leiden, N.-N.
E Van Caawenbergh, leeraar, Ath, Z.-N.
Adolf Van Wint, Antwerpen, Z.-N.
Jos. Goudswaard, Antwerpen, Z.-N.
Theoph. Zels, onderwijzer, Thienen,
Z.-N.
Mr. C. Bake, Referendaris bij den Raad
van State, 's Gravenhage, N.-N.
Dr. De Loos, Plantsoen, Leiden, N.N.
R.J. de Visser, Leiden, N.N.
Burlacus-Brack, ingenieur, Neurenberg,
Duitschland.
De Jonge Vlamingen, Brugge, Z.-N.
Stamtafel ‘Unie’ Mittweida, Saksen,
Duitschland.
‘Kennis Adelt’ Paramaribo, Suriname.
S. da Silva, Paramaribo, Suriname.
B.W. Juda, Paramaribo, Suriname.
J.C. Ten Oever, Pretoria, Z.A.R.
C. Rencker, stud. Tech. Mittweida,
Duitschland.
(1) B = Beschermend Lid.
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Batenburg, stud. Tech. Mittweida,
Duitschland.
Van Boxtaele, Gent, Z.-N.
M. De Smet, Gent, Z.-N.
Amaat Van Waesberghe, Gentbrugge,
Z.-N.
Heeckhout, Gent, Z.-N.
G. Staes, Gent, Z.-N.
Ivo De Vos, Gent, Z.-N.
Vital De Vleeschouwer, Gent, Z.-N.
Herman Obrie, Z.-N.
Van den Veegaarde, Everghem, Z.-N.
Dr. J. Wiedeman, Middelburg, Z.A.R. B.
***

- Berlijn.
- In deze stad werd een Tak opgericht, waarover in een afzonderlijk artikel gehandeld
wordt.

- Gent.
- De Gentsche Tak van het A.N.V. heeft een Bestuur gekozen bestaande uit:
Voorzitter: J. Obrie, Rechter; Oudervoorzitter: J. Vercoullie, Hoogleeraar;
Secretarissen: O. Van Hauwaert, leeraar Kon. Athenaeum, K. Lybaert, Red.
Fondsenblad; leden: J. Mac Leod, hoogleeraar; C. De Bruyne, id.; P. Boucqué, id.;
De Ceuleneer, id; Paul Fredericq, id.; Fabri, ingenieur; Jan Wannyn, leeraar; H.
Meert, id.; A. Siffer, drukker; Rich. Millecam, Red. Fondsenblad; De Tak houdt zich
ijverig met de propaganda bezig.
- De volgende HH. gelieven van onderstaand bericht voor kwijtschrift kennis te
nemen.
Ontvangen van: C. Temmerman, Johannesburg, 17,50 fr.; Heman, Salt Lake City,
5,05 fr.; Guldemont, Berlijn, 18,32 fr.; Van der Chijs, Delft, 83,00 fr.; te Boekhorst,
Middelburg, Z.A.R. 14,80 fr.

- Nieuwpoort.
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- In dank ontvangen vanwege de Afdeeling van het Willems-Fonds te Nieuwpoort
een bezending boeken (17 deelen) bestemd voor door ons in Zuid-Afrika ondersteunde
bibliotheken.

- Bibliotheken.
- We houden ons ten allen tijde aanbevolen voor doorgelezen boeken, welke
taalgenooten voor onze bibliotheken willen afstaan. Men zende ze naar een van de
Secretariaten.

Delft.
- Wij ontvingen in de afgeloopen maand uit Rotterdam twee aanvragen. Een van
iemand die zich eerst te Brussel, vervolgens te Parijs en Weenen op de hoogte wenscht
te stellen van de bakkerijen in die steden; de ander van een jong lithograaf die zich
een ideaal vermt in Duitschland zijn betrekking te verbeteren. Beide aangelegenheden
zijn reeds eenigen tijd in behandeling, waarvan de uitslagen in Neerlandia
medegedeeld zullen worden.
Aangezien dergelijke verzoeken om adressen of verderen steun in de toekomst
veelvuldig kunnen voorkomen en persoonlijke verbindingen niet voldoende zijn,
ware het zeer wenschelijk, dat bestaande secretariaten, verschillende takken en
toegetreden Vereenigingen het gewenschte doel van een machtig organisme meer
en meer helpen verwezenlijken, dat hun schrijvers doordrongen van het onbetwistbaar
groote nut, omgaand gevraagde gegevens, inlcihtingen enz. verschaffen. Wij in
Noord-Nederland rekenen op de zwijgende instemming en krachtige hulp van hen,
die het ernstig meenen met onze vereeniging.

- Teheran.
- Van H.M.'s zaakgelastigde M.L. Boschart mochten wij een sympathiek schrijven
schrijven ontvangen, waarin Z. Exc. ons zijne ingenomenheid betuigt en gaarne onze
belangen voorstaat. Een woord van vriendelijken dank voor de zeer gewaardeerde
medewerking van dezen bekend welwillenden hooggeplaatsten persoon.

- Meshhed
(Perzië). - De Heer C.J.v.d. Klaauw bericht ons o.m. dat hij bij gelegenheid een stuk
zal zenden betreffende Nederlanders in Perzië. Bij voorbaat onzen dank. Dergelijke
opstellen zijn ons steeds zeer welkom.

- Hoyman & Schuurman's Exportblad.
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- Onlangs bevatte dit reeds algemeen bekende blad, redact. de Heer Hamerlingh
Ormes, Asdam, eene kleine omschrijving en uiteenzetting van het doel en streven
onzer Vereeniging, er een vriendelijken wensch bijvoegende voor haren bloei.
De redactie heeft het zich tot de hoogst moeilijke taak gesteld den Nederlandschen
wereldhandel zooveel mogelijk te bevorderen, te doen uitbreiden, gaarne op aanvraag
aan ieder belangstellende het weekblad gratis toezendende.
Bovendien verschijnt maandelijks een keurig afgewerkt
Eng.-Duitsch-Fransch-Spaansch bijvoegsel, hetwelk in de eerste handelskringen over
de geheele wereld gelezen wordt. Tegen eenige vergoeding ter bestrijding der groote
kosten, ontvangt men een dier supplementen franco toegezonden.
Wij raden vooral onze buitenlandsche lezers ten sterkste aan, nader kennis te
maken met deze voor handel en industrie zeer belangrijke onderneming.

- Karakteristiek Hollandsch.
- Een Haagsch ingezetene, Lid van het A.N.V., hoewel minstens 10 jaar in 't
buitenland geweest zijnde, heeft de even eigenaardige als treffende gewoonto op de
hem door tailors, confiseurs, boulangers, coiffeurs gezonden rekeningen te vermelden:
Aan den heer X, kleermaker, bakker of haarkapper. Rekeningen gesteld in eene
niet Nederlandsche taal, kunnen in Laan van Meerdervoort 200 niet in aanmerking
komen.
- Het tijdelijk Secretariaat te Delft stelt zich gaarne ter beschikking van alle
diegenen, die inlichtingen of gegevens van welken aard ook verlangen, voor zooverre
deze niet onuitvoerbaar voor ons zijn!
Delft, 15/2 '97.
J.J.B.v.d.D.

Een gevaarlijke mode
Nog een stem van een roepende in de woestijn.
Er was eens een eigenaar van een groote paardenstoeterij. Zijn dieren waren van
zuiver ras, zei hij, en hij
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beweerde steeds, dat hij er bijzonder op gesteld was om dit ras zuiver te houden. Het
was dan ook de plicht van zijn ondergeschikten om toe te zien, dat geen dieren van
vreemd ras werden binnengesmokkeld. Dit laatste kon ook gemakkelijk vermeden
worden, want er waren steeds genoeg paarden te krijgen van het ras, dat de eigenaar
der stoeterij verlangde. Langzamerhand echter begonnen de bedienden hun plicht te
verwaarloozen. Meer en meer paarden van vreemden oorsprong werden aangeschaft,
zoodat de hoogergeroemde zuiverheid weldra nog slechts in naam bestond.
Het was niet alleen gemakzucht, die de bedienden aldus deed handelen, doch ook
de zucht tot het volgen van de mode van den dag, die voorschreef dat zekere vreemde
paarden mooi gevonden moesten worden.
De eigenaar sloot zijn oogen voor dit groote kwaad. Dit was verkeerd en dom van
hem, maar weldra handelde hij nog dommer. Steeds met het doel om de geprezen
‘zuiverheid’ te bewaren, hegon hij volijverig voorschriften te geven betreffende de
behandeling der paarden. Die vreemde deden geen kwaad, zei hij. Als men maar
zorde dat de manen en de staarten even lang waren als die van de andere paarden,
behoefden de dieren niet onder te doen voor die van 't oorspronkelijk ras. Eigenlijk
gezegd kwam het er niet eens op aan, of men wat deed aan de manen, staarten en
hoeven van welke paarden ook. Men moest ook het dresseeren maar geheel
achterwege laten. Dit was gemakkelijker voor de bedienden en ook voor de gebruikers
van de paarden en de dieren werden er beter van.
Omtrent onze hedendaagsche taalvereenvoudiging zou ik wel eens het oordeel willen
hooren van een buitenlander, die voldoende bekend is met onze taal om ze te lezen
en zich daarin te kunnen uitdrukken. Zoo'n man moet, dunkt mij, zeggen:
‘Die Nederlanders zijn toch rare lui. Waarom twisten zij over de spelling en het
geslacht van woorden, die toch hoe langer hoe minder gebruikt worden? Wat doet
het er toe, of men zeggen moet honde- of hondenhok, terwijl men gebruikt het woord
kennel; of het moet zijn de of den wielband, dc of den gang, terwijl men zegt tire en
pace?’
Eenige jaren geleden werd op een taal- en letterkundig congres nogal wat tijd (ik zal
maar zeggen) besteed aan de bespreking van het woord turnen, en de wenschelijkheid
om een goed Nederlandsch woord daarvoor in de plaats te stellen. Het woord zwalen
werd als plaatsvervanger voorgesteld, doch afgewezen. Waarom nu juist dat woord
turnen uit het groote aantal vreemdelingen werd opgepakt om uit de taal gebannen
te worden, weet ik niet. Omdat het zoo veelvuldig gebruikt wordt en dus herhaaldelijk
de voorstanders van zuiverheid onzer taal ergert? Maar zijne vele landgenooten en
andere vreemdelingen dan, die zich onder ons woordendom eene plaats veroverd
hebben? Of omdat er gemakkelijk een Nederlandsch woord voor te vinden was? Dit
laatste bleek toch niet het geval te zijn.
Hoe het zij, het woord turnen bleef zijn rechten als genaturaliseerd vreemdeling
behouden en zal zich die vooreerst wel niet zien ontnemen.
Groote verwondering moet het echter wekken, dat, terwijl men zoo verwoed aanviel
op één enkelen vreemdeling, die al lang dienst gedaan had en waarvoor men geen
behoorlijken Nederlandschen plaatsvervanger kan vinden, men heeft toegestaan dat
een bende andere vreemdelingen zich ouder ons nestelde, te wier gunste niets valt
te zeggen dan dat - ze vreemdelingen zijn. Ik bedoel het schrikwekkend aantal
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Engelsche en verhollandscht-engelsche woorden en uitdrukkingen, die in plaats van
streng geweerd te worden, door de pers en door een groot deel van 't Nederlandsche
volk met gejuich worden binnengehaald en, al dan niet in een leelijk Nederlandsch
kleedje gestoken, zich de beste plaatsjes zien toebedeeld, tot schade van onze taal
en tot schande van de binnenhalers.
Ik spreek hier nog niet eens van 't binnenloodsen van Fransche woorden, want dit
is een kwaad, den Nederlanders van nature zoo eigen, dat er niets meer aan te doen
is. Toch is het, met het oog hierop, zonde en jammer, dat het werk van sommigen ik
noem hier alleen Couperus) zoo uitbundig wordt toegejuicht door een publiek dat
beter moest weten. Ik laat dus hier het exquise, intense, incike en perverse
taalverknoeien onbesproken, en bepaal mij tot het bederf dat van een andere zijde
dreigt.
Men kan, vooral in den tijd der wedstrijden, d.i. in den zomer en in den winter,
geen nieuwsblad ter hand nemen, of men ziet tal van woorden en uitdrukkingen voor
welke de schrijver zonder, of met zeer weinig moeite, Nederlandsche benamingen
had kunnen vinden. Een verslag van een wedstrijd is dan ook gewoonlijk vervat in
een wartaaltje, dat slechts voor ingewijden begrijpelijk is. Juist dit onbegrijpelijke
maakt voor velen het aantrekkelijke van ‘sport’ uit. Het onbegrijpelijke en duistere
trekt aan, en dit is altijd zoo geweest. Denkt slechts aan sommige geheime
genootschappen en aan zekere vormen van eeredienst. Met het mondeling geven van
zoo'n verslag is het al even erg gesteld, of eigenlijk nog erger. Want terwijl het
geschreven mengelmoes ten minste nog kan begrepen worden door den Engelsch
kennenden lezer, worden, in den gesproken poespas, de woorden zoo zonderling
verhaspeld en vreemd uitgesproken, dat door niemand (behalve de geheel ingewijden
in deze duistere geheimnissen) de zin te vatten is. Laat bijv, eens tien sportmenschen
het zelfstandig naamwoord record uitspreken, en ik verwed een ‘tumbler toddy’
tegen een kopje ‘afternoon tea’, dat minstens zeven verkeerd doen.
Ik weet wel dat er enkele van die woorden zijn, die wij het genaturaliseerd
vreemdelingschap moeilijk kunnen weigeren, 'tzij omdat een vertaling er van te
omslachtig is of niet voldoende de juiste beteekenis weergeeft, b.v. het woord sport.
Ik zie echter niet in, waarom men dit woord niet behoorlijk kan uitspreken, zooals
men toch wel doet met diner, souper, e.a. Maar waarom spreekt men in 's hemels
naam toch van starten, bowlen, fielden, batten, umpire, score, match, van race, spurt,
hurdle, walk over, van tires, cushions, safety-wielers (een even mooi woord als
bidmeeting)? Het slechtste Engelsch-Nederlandsch woordenboek kan ons vertellen,
dat er, voor de opgenoemde en tal van andere woorden, zeer geschikte Nederlandsche
benamingen zijn. En waar het woordenboek ons in den steek laat, is het dikwijls vrij
gemakkelijk om zelf eene goede vertaling te vinden. Neem b.v. de woorden tennis
en lawntennis; klinkt kaatsen of balslaan niet even goed als tennissen? En waarom
zouden we niet spreken van veldkaatsbaan en veldkaatsen, gelijk men zegt wielrijden?
Het is echter niet alleen sport, die ons met al die fraaiigheden begiftigt. De
dagelijksche omgangstaal in 't algemeen (om van de taal der nijverheid niet eens te
spreken) is doorspekt met al die vreemde inmengsels. Denk maar aan meeting, strike,
lunch, bar, tumbler, afternoon-tea, afterdinner-sigaar, smoking-concert, enz. Het
woord lodger toont ons dat de politiek ook nu en dan meedoet aan 't verrijken van
de Nederl. taal.
Soms wordt het de spraakmakende gemeente wel wat erg met al die mooie woorden,
en beproeft zij hare krachten aan 't verhollandschen er van. Welke sterlijkheden er
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dan voor den dag komen zien wij aan lemonsquash, waarvan genoemde gemeente kwast (!) heeft gemaakt.
Tot allerlei dwaasheden geeft deze zonderlinge liefhebberij aanleiding; doch, om
rechtvaardig te zijn, moeten wij hierbij voegen dat niet alleen de Nederlanders
zondigen op dit gebied. Een Fransche dame zei tot een heer, dien zij uitnoodigde om
haar een bezoek te brengen: ‘Il ne faut pas venir trop tard; nous five - o'clockons à
quatre heures.’ Die dame hechtte aan het, dikwijls door haar gehoorde, woord five
o'clock, eenvoudig de beteekenis van thcedrinken. Het mensch handelde niet dwazer
dan de jongen, die de volgende vertaling gaf van den zin: They laid the case before
an umpire (in een verhaal van twee mannen, die twistten over de koopsom van een
huis): Zij legden het geval voor aan iemand, die toeziet bij 't cricketspel.
Het Journal Amusant van 14 Dec. '95 vertelt ons van een dame, die haar zoontje
op school bracht, en tot diens aanstaanden onderwijzer sprak:
‘Avant de lui faire apprendre le grec et le latin, monsieur le proviseur, je voudrais
qu'il sache d'abord le français: voilà un enfant qui ne sait pas ce que je veux dire
quand je lui parle de highlife, de five o'clock, de rowing, de match, etc. etc.’
En waarin ligt nu de oorzaak van 't binnenhalen van al die Engelsche woorden?
Vooreerst natuurlijk in de moeilijkheid (soms onmogelijkheid) om een Nederlandsche
benaming te vinden, die niet te lang is, en 'tzelfde uitdrukt als de Engelsche. Hierover
valt dus niet verder te spreken.
Ten tweede in gemakzucht. Bij 't invoeren van Engelsche spelen, gebruiken en
gewoonten (ook een mode) voerde men tegelijkertijd de Engelsche benamingen in,
zonder zich de moeite te geven van naar gelijkbeteekenende Nederlandsche woorden
te zoeken. En, een beleediging voegende bij 't kwaad dat men deed (zooals de
Engelschen dit noemen), versierde men meestal die benamingen met een uitspraak,
of verhaspelde ze, op een manier die iemand, die de Engelsche taal kent en liefheeft,
de haren te berge doet rijzen. Dit nu is onvergeeflijk. Waarom kan men 't woord
record (als men 't dan toch wil gebruiken) niet behoorlijk uitspreken? De Engelschen
spelen het Fransche billardspel zonder te spreken van carambole of acquit; waarom
kunnen wij dan niet zeggen; hekje (wicket), werpen (bowlen), slaan (batten), aan
slag (aan bat), punten maken (scoren), horde (hurdle), kracht bijzetten (spurten),
wedstrijd (match), slaghout (bat), band (tire) enz.?
Kost het zooveel moeite om te spreken van namiddagthee (afternoon-tea), eerste
redevoering (maidenspeech), bijeenkomst (meeting)? En welke zijn de overwegende
bezwaren tegen het verbannen van woorden als record? (Let maar op, we vinden dit
nog eens, door den een of anderen spellingbeweger, verhaspeld tot riekoort.) Waarom
zou men hiervoor niet een omschrijving kunnen bezigen, als: grootste snelheid,
hoogste aantal punten, of zoo iets? ‘Hij heeft den afstand in 20 minuten afgelegd en
dus het record geslagen (!)’, zou gevoegelijk vervangen kunnen worden door: ‘en
dus de grootste, tot nu verkregen, snelheid overtroffen.’ Laat men mij niet
tegenwerpen dat deze omschrijving te lang is. Men zegt wel: die of die nam de leiding
op zich (wat nog onjuist is ook), in plaats van: die of die was vóór. Door behoorlijke
Nederlandsche woorden of omschrijvingen te bezigen, kan men het stellen buiten
zonderlingheden als peddelen, pacen (of moeten we soms peesen schrijven?), spurten,
trainen, enz.
Een derde oorzaak van 't euvel moet gezorgd worden in - aanstellerij. Het staat
‘gekleed’ om te spreken van highlife, van afternoon-tea (evenals het drinken er van),
van afterdinner sigaar, fair en unfair, maidenspeech, smoking concert, Christmas
cards, enz. Zoolang nu deze woorden nog maar voorkwamen in de spreektaal van
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enkelen, zouden ze niet gevaarlijk zijn, daar zijn, evenals alle modedingen, wel weer
zouden verdwijnen; maar zoodra dagblad en andere schrijvers ze gaan gebruiken;
zoodra ze zelfs voorkomen in schoolboeken voor 't Nederl. taalonderwijs, waar men
ze vergelijkend ‘bastaardwoorden’ noemt, wordt de zaak bedenkelijk. En een hoogst
zonderlingen indruk moet het maken, dat zoovele Nederlanders ijveren voor een
Taalfonds ten behoeve der Transvalers, terwijl men 't kalm
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toelaat dat, in ons eigen land, de taal bedorven wordt op de ergerlijkste wijze. Dit
doet denken aan Mrs. Jellyby in Dickens' Bleak House, die broekjes en sokjes maakte
voor de negerkindertjes in de binnenlanden van Afrika, terwijl zij haar eigen kinderen
verwaarloosde. Ik acht het een duren plicht van schrijvers, onderwijzers en ouders
om met alle kracht dezen taalvijand te bestrijden, om hunne geschriften en gesprekken
zooveel mogelijk vrij te houden van al die vreemde immengsels, om hunne lezers,
leerlingen en kinderen te wijzen op het dwaze en verkeerdê van 't gebruiken van
vreemde woorden (meestal verkeerd uitgesproken en dikwijls maar half begrepen),
waar goede Nederlandsche plaatsvervangers voor 't grijpen liggen. Indien in dezen
iedereen eenvoudig zijn plicht doet, kan er, zelf zonder dat er een ‘vereeniging’ worde
opgericht, nog veel goedgemaakt worden. Vindt men echter dat dit niet kan zonder
een bond, of zoo iets, welnu, dat 't men dan op die manier beproeve. Wie weet of
niet een ‘Vereeniging tot het instandhouden der Nederlandsche Taal’, misschien nog
meer nut zon kunnen-stichten, dan bijv. de Vereeniging van spellinghervormers, of
het taalfonds voor de Transvalers.
Leiden.
J. DE JOSSELIN DE JONG.

Berlijn.
De Nederlandsche Vereen ging Viribus Unitis (door eendracht machtig) te Berlijn,
tevens Tak van het A.N.V.
Deze vereeniging, onlangs door eenige te Berlijn wonende Nederlandsche
ingenieurs opgericht, stelt zich ten doel flinke in het buitenland wonende Nederlanders
het zoeken van betrekkingen en het verbeteren er van zoo veel mogelijk te
vergemakkelijken. Zij werd opgericht in de overtuiging, dat er zeer veel flinke
Nederlanders in het buitenland zijn, die moeilijk vooruit komen omdat hun de
gelegenheden onbekend blijven, die hun in staat zouden stellen hunne positie te
verbeteren, alsook dat veel meer goede betrekkingen door Nederlanders in het
buitenland konden bezet worden, indien daar gevestigde landgenooten zich slechts
de moeite geven wilden de in hunne emgeving openkomende goede betrekkingen
ter kennis van belanghebbenden te brengen. De leden van bovengenoemde vereeniging
brengen nu de gelegenheden tot verhetering van positie, die elk in zijn omgeving
opmerkt, ter kennis van alle leden die er voor zich zelf of hun bekende flinke
Nederlanders gebruik van kunnen maken.
Dat deze vereeniging een praktisch doel vervolgt blijkt het best uit de vele
aanvragen om als lid toe te kunnen treden, die in den korten tijd van haar bestaan
gedaan werden. De omstandigheid echter dat alleen door het opnemen van flinke
personen een goede grondslag gewaarborgd blijft, heeft de oprichters doen besluiten
alleen personen als lid op te nemen, die bij ten minste twee leden bekend zijn en eene
gevestigde positie bekleeden; toch worden alle andere Nederlanders zooveel mogelijk
in de gelegenheid gesteld van de verbindingen dezer vereeniging gebruik te maken.
Daar het op de eerste plaats te doen is, het Nederlandsche element in den vreemden
te versterken, wil men ook alleen personen helpen, die door het toetreden tot het
Algemeen Nederlandsch Verbond of de Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging
blijk geven, dat de vooruitgang van den Nederlandschen stam hun ter harte gaat.
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Daar bij den tegenwoordigen stand der zaken in Zuid-Afrika het noodzakelijk is
dat alle goedgezinde Nederlanders samenwerken om het Nederlandsche element in
die landen zooveel mogelijk te versterken, wil ook deze vereeniging er speciaal werk
van maken de landverhuizing naar die landen te bevorderen, waartoe zij naar onze
meening wel in staat is, daar toch de reeds langere tijd in het buitenland
verblijfhoudende Nederlander beter voor emigratie geschikt is, als de rechtstreeksch
uit zijn land on familliekring vertrekkende. Wij twijfelen dan ook niet of deze nieuwe
vereeniging kan de oorzaak zijn dat menig flinke kracht onze natie in. Zuid-Afrika
versterken zal, indien geschikte personen en vereenigingen dáár haar de hand willen
reiken en bij voorkomende vraag naar geschikte personen haar hiervan in kennis
stellen, wat te geruster gedaan worden kan, omdat men om het noodzakelijke
vertrouwen te bekomen en te behouden alleen eerste vertrouwde krachten aanbevelen
wil.
Wij hopen dat het deze vereeniging gelukken mag veel tot den vooruitgang van
het Nederlandsche element in den vreemden bij te dragen.

Vereenigde Staten.
Een eigenaardig kerstmisgeschenk.
Op Kerstmis vergaderden 600 mannelijke bedienden waaronder meer dan 100
Hullanders van de Hollandsche firma Siegel & Cooper, den grootsten winkel van
Chicago, in de vergaderzaal op de bovenste verdieping om daar een eigenaardig
kerstmisgeschenk te ontvangen: een levensverzekeringspolis van 25,000 fr. In een
toespraak drukte de Heer F.H. Cooper zijn bedienden op het hart dat ze moesten
weten te sparen om een appeltje tegen den dorst te hebben, en herinnerde er aan dat
hij zich door spaarzaamheid naar omhoog gewerkt had. Toen hij in 1866 het eerst
in Amerika kwam, heeft hij lang gewerkt voor 5 dollars in de week, waarvan hij toch
50 cent wist over te sparen. Dat is de grondslag geweest van zijn latere welvaart.
Wat een uitbreiding de zaak heeft genomen ken men afleiden uit de beteekenis van
bewust kerstmisgeschenk: voor de hoogste van de 600 polissen werd 145 dollars
betaald, voor de laagste 18 dollars. Het gezamenlijk bedrag van de polissen 600,000
dollars in eens betaald aan de New-York Mutual Life Insurance Co maakt de grootste
polis uit ooit in de wereld tegelijk bij een maatschappij geplaatst.
***

Een lezing over Holland.
Wie in de eerste weken van Januari door Somerville N.J. en de omliggende plaatsen
ging, of de verschillende couranten inzag, werd getroffen door de volgende
advertentie:
A Dutch Dominie
The Rev. Daniel Van Pelt, D.D.,
of Astoria, N.Y.,
Formerly Sec'y of Legation to the Hague,
will lecture on
Holland at it is,
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in the
First Dutch Chapel,
Thursday, Jan. 14, 1897,
at eight o'clock P.M.
Tickets, Twenty-Fife Cents.
At Case's Griffin's and Reusswig's.
Het beschaafde deel der Amerikaansche bevolking begint te begrijpen van hoeveel
belang het voor zijn volk is, te weten wat Holland was en is gebleven in de rij der
natiën, op wetenschappelijk, op kunstgebied. Dr Daniel Van Pelt is geboren Hollander,
maar jaren hier. Hij heeft reeds in 1884 eene vertaling uitgegeven van Tollens
geestdriftvol bezongen Overwintering op Nova Zembla en in den loop der jaren zich
door woord en geschrift getoond Vondel's woorden de liefde tot zijn land is ieder
aangeboren te belichamen. Had er ten vorigen avond in Somerville in besloten kring
eene lezing plaats gehad over Holland Home Life, door den Rev. J.A. Mets alhier,
Zeeuw van geboorte en er steeds fier op in dezelfde stad het levenslicht aanschouwd
te hebben, als waar De Ruyter als knaapje rondhuppelde, den avond van 14 Jan. was
het kerkgebouw goed bezot, en Rev. D. Van Pelt had een dankbaar publiek.
Holland as it Is! Zeker, niet Holland zooals het dikwerf beschreven en besproken
wordt, en beschouwd als het land met zijn doode steden of als een nation éteinte.
Men komt meer en meer tot het bewustzijn dat Nederland zijn plaats in de rij der
natiën verdient. Hier in Amerika heerscht een opgewektheid voor Holland voor zijn
letterkunde, zijn geschiedenis, zijn kunst die verbazing wekt.
Vooral in het laatste half jaar hebben een aantal boeken over Noord- of
Zuid-Nederland de Engelsche pers verlaten. Ik noem er eenige:
Z.Z.A. Drama in Dutch.
The Renaissance of Sculpture in Belgium, by L. Destree.
White Man's Afrika, by Poultney Bigelow.
English and Dutch Dairy Farming, by H.H. Smit.
The Amsterdam Acquarium.
The Puritain in Holland, by Douglas Campbell.
With Wimmie in Holland, by E.W. Champney.
Dutch Painters. by H.H. Buxton.
Sketches in Holland, by Aug. I.C. Hare.
Dutch Etchers, by Laurence Binvon.
Saxenhurst (De Pelgrims te Leiden), by Daniel C. Eddy.
Was Capitain Jones of the ‘Mayflower’ brided by the Dutch? by Rev. Daniel v.
Pelt.
H. Nicolas Day in Holland, by Annie C. Kuypers.
Behind Dikes and Dunes.
The Dutch Influence on the Social Life of New England, by William Elliot Griffis.
The Humours of Holland, by A. Werner.
Are American Institutions of Dutch origin? by S.G. Fisher.
Winter Sports in Friesland, by Julius Scott.
Voeg hieraantoe levensbeschrijvingen over ‘Frans Hals, Anton Mauve, Abraham
Kuenen,’ vertalingen van werken van J. Van Lennep, J.P. Blok, Louis Couperus,
Ten Brink, Tollens, Erasmus, Spinoza, Th.A. Kempis, J.J. van Oosterzee, en gij zult
mij moeten toestemmen, dat Holland door het denkend Amerikaansche volk wordt
op prijs gesteld.
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Hoeveel te meer wordt er door hen gewaardeerd wanneer er een lezing te hooren
is over Holland door iemand die bekend staat als een man die zulk onderwerp geheel
meester is. Holland als een belangrijk plekje voor de Amerikanen; het weder; de
liefde van schilders voor Nederlands natuurschoon; zijn heiden en zijn duinen;
gebruiken van stad en land; de humor van Holland; de staatkundige partijen, enz.,
werd op voortreffelijke wijze beschreven door Rev. Daniel van Pelt, en zijn voordracht
viel zoo in den smaak, dat bij het einde de Amerikanen zeiden ‘hij heeft anderhalf
uur gesproken, maar wij hadden nog wel een uur willen luisteren.’
Als men het Amerikaansche publiek kent, met zijn zijn weinig aangeboren trek
om lezingen bij te wonen, dan was dit zeker de beste lofspraak die Rev. Daniel van
Pelt kon inoogsten, voor zijn fraaie voordracht.
C.J.B.V.D. DUYS.
Somerville, 15 Jan. '97.
***

Het derde Jaarfeest van Harmonie.
te Paterson, N.J., is gevierd geworden met een geestdrift, eene kunstsmaak die niet
genoeg op prijs gesteld kan worden. Een talrijke opkomst nam aan de feestelijkheid
deel. Het bezonder rijke en welgekozen programma liep vlug van stapel Het
pathetische kluchtspel Drie Geniën op één kamer werd door de toeschouwers levendig
toegejuicht, en het schoone gedicht van Jacob van Lennep, de Paradijsroos werd
met een sober, echt kunstenaarstalent door den secretaris R. de Jong voorgedragen.
In de laatste weken was er in de Hollandsche Patersonsche eourant een strijd over
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‘Saloons (herbergen) en kerken’ ontbrand. Een zekere predikant J. de Hart uit een
naburig plaatsje Garfield, doet alle moeite in Paterson een zoogenoemd
volkskoffiehuis op te richten, waar hij directeur en zijn vrouw directrice van denkt
te worden. Zeer weinig bijval vindt hij bij het publiek; overdrevenheid lijkt het
Hollandsche volk niet, ze zijn hier ook getrouw gebleven aan het flegmatieke
Hollandsch karakter.
Nu ging hij in de courant zijn theorieën verkondigen, en dat was juist in de week
dat Harmonie haar jaarfeest gaf. Het was dus een prijzenswaardige gedachte van U.
Lindeman om in het Amsterdamsche dialect het bekende gedicht Een Afschaffer voor
te dragen. Waren er soms geheel onthouders in de zaal? want het volgende vers dat
hij voordroeg was het leuk komieke Waarom ik zoo bleek ben? M.C. Lefever droeg
nog voor Een bedrogen echtgenoot.
Eon van de schitterendste oogenblikken van dezen avond was het optreden van
den heer Jan Brittyn, met zijn cornet solo's. Meermalen heb ik gewezen op de
kunstenaarsgave van dezen Leidschen poorterszoon, en telkens, hem hoorende,
verbaast men zich over zijn breeden toon, die zuiver klinkt, en zijn meesterlijke
voordracht. Zijn solo's maakten geweldigen indruk, omdat zij zoo karaktervol werden
uitgevoerd; zoo tot het gevoel spraken, dat menige dame onder het gehoor de tranen
in de oogen kwamen.
Het Bal, onder leiding van het Oriental Orkest van Prof. J. Bibby Jr. vermeerderde
de feestvreugde, en was zeer geanimeerd. Men scheidde wèl vrij laat, maar met de
aangenaamste herinneringen van één der best geslaagde feesten die Harmonic ooit
gekend heeft.
C.J.B.V.D. DUYS.
Somerville, N.J., Jan. '97.

Kaap-Kolonie.
Taalcongres.
Den 4en en 5en Januari werd te Kaapstad een Taalcongres gehouden onder
voorzitterschap van Prof. De Vos (Stellenbosch). De Heer De Waal, consul-generaal
v. Nederland, sprak namens den plaatselijken tak van den Taalbond een welkomstgroet
uit.
Onder 't opgekomen publiek bevonden zich Mevrouw Koopmans, Mejufvrouw
de Wet en de Hollandsche onderwijzeressen van Stellenbosch; dr. Muller, Steytler,
Roos, Roome, ouderling Smuts, Wege L.W.V. enz.
De Z.A.R. was op het Congres vertegenwoordigd door Dr. Reinink, dr. Bosman,
Nico Hofmeyr; de O. Vr. deor Dr. Brill. De K.-K. door Professors De Vos, Hofmeyr,
Logeman, den Ed. Heer J.H. Hofmeyr, ds. Moorrees, Stucki en Dr. Viljoen, die
evenwel niet kon tegenwoordig zijn.
Op het Congres (voor vereenvoudiging van de spelling) werden de volgende
besluiten genomen:
Omtrent de dubbele e en o de beide voorstellen van de Kaapsche en Transvaalsche
Commissie te verwijzen naar autoriteiten op taalgebied in Nederland.
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Omtrent het schrijven van ie in open lettergrepen werd het voorstel Kollewijn
aangenomen. Aangenomen ook het voorstel van de Kaap om i toonloos te schrijven
in plaats van ij. Omtrent de stomme medeklinkers werd het voorstel van de Transvaal
aangenomen dat het voorstel Kollewijn goedkeurt, met toevoeging dat sch aan het
begin van een woord ook als sk kon worden uitgesproken. Omtrent het woord noch
werd besloten de ch in alle gevallen te behouden en het woord kruid zal voor alle
beteekenissen met een d worden geschreven.
***
Uit Somerset West wordt in Ons Land geklaagd, dat, terwijl onder de
godsdienstoefening op Kerstdag, in 't Nederlandsch werd gepreekt, door de kinderen
alleen Engelsche Kerstliederen gezongen werden. Die gebeurtenisgeeft gelijk aan 't
gezegde van Prof. De Vos: onze scholen en zondagscholen verengelschen het
opkomend geslacht.

Zuidafrikaansche Republiek.
Onderwijs.
Daar enkele leerlingen van het Staatsgymnasium voldoende gevorderd waren om
technisch mijnonderwijs te kunnen genieten, werd door den Uitvoerenden Raad
besloten een mijnschool op te richten. Deze werd den 2en Februari geopend in het
Staatsgymnasium. Tot waarnemend bestuurder is benoemd Dr. Breier. Een curatorium
is benoemd bestaande uit Dr. N. Mansvelt, de HH. Klincke, Staatsmijningenieur, en
G. Middelberg, Bestuurder v.d.Z.A.S.M.

Brief uit Paramaribo.
Paramaribo, 20 Januari 1897.
Den WelEd. Heer J.J.B.v.d. Chys Jr. Delft (Holland).
HOOGGEACHTE HEER,
Uw zeer gewaardeerde letteren van 22 December ontving ik met bizonder veel
genoegen.
Na lezing daarvan heb ik dadelijk het Bestuur van Kennis Adelt daarmede in kennis
gesteld, en van die zijde was men het met mij eenparig eens dat het Algemeen
Taalverbond, welks streven zoo duidelijk in uw brief werd uiteengezet en dadelijk
ons aller sympathie won, krachtdadig moest worden ondersteund.
Onmiddellijk werd dan ook het initiatief genomen om met Uwe toestemming en
inlichtingen hier een onderdeel te vestigen, waarvan Kennis Adelt dan als Bestuur
zou kunnen optreden; ik heb dan ook de eer U dit besluit van ons Bestuur - ik zelve
ben een der warmste voorstanders - in overweging te geven, om zoodra Uwe
toestemming en voorlichting zullen zijn ontvangen, door middel van de dagbladen
alhier het Surinaamsche publiek daarvan mededeeling te doen.
Eene algemeene vergadering van Kennis Adelt ter bespreking dezer aangelegenheid,
heb ik nog niet kunnen beleggen, waardoor ik voorloopig nog niet veel mag beloven
en toezeggen; zonder de toestemming der leden durf ik natuurlijk geen ernstige
besluiten nemen.
Maar ik zal niet in gebreke blijven alles te doen, waartoe ik gerechtigd ben.
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Ik verzoek U vooreerst Kennis Adelt te doen inschrijven als beschermend lid,
terwijl ik mij zelf ingeschreven zou wenschen te zien als lid; de Heer S. da Silva,
Paramaribo, Keizerstraat, en lid van Kennis Adelt wenscht ook hetzelfde.
Dit alles is natuurlijk voorloopig, in afwachting van de te treffen maatregelen.
In elk geval, wat er ook besloten worde, ik wensch op te treden als medewerker
aan Neerlandia, en de stemming van ettelijke lieden hier, door mij aangesproken
omtrent Uwe zaak doet bijdragen van hier uit verwachten.
Hier in de kolonie bestaat ook een afdeeling der Alliance française, maar die taal
is minder algemeen.
Een ernstig mededinger voor de Nederl. taal, die hier nogal algemeen gesproken
wordt, blijkt de Engelsche taal te zijn; dit komt omdat de meeste vreemdelingen, die
hier komen, meerendeels Engelschen zijn.
Het ligt in mijn voornemen een bijdrage hieromtrent te leveren voor Neerlandia.
Mocht U het noodig oordeelen in het belang der zaak publiciteit te geven aan dezen
brief, of deelen daaruit, dan machtig ik U daartoe volkomen.
In afwachting van Uw antwoord teeken ik mij gaarne,
Uw dw. Dienaar,
B.W. JUDA,
Voorzitter van Kennis Adelt.

Die Vlämische Bewegung
Vom Alldeutschen Standpunkt dargestellt von Harolt Arjuna. Berlin 1897.
Verlag von Hans Lüstenöder.
Dat komt er van, als op Nederlandsche congressen die Wacht am Rein wordt gespeeld
en Pol de Mont in Duitschland rondreist, om sympathie te wekken voor de Vlaamsche
beweging.
De schrijver van bovengenoemd boekje wil in de Nederlanden en Duitschland een
beweging doen ontstaan, tot nauwer toenadering, zoowel zedelijk als politiek. Hij
schijnt te meenen, dat de Nederlanders Duitschland als hun vaderland beschouwen.
Dit blijkt uit vele zijner gezegden. Op de 2de bladzijde al verwondert hij er zich over,
dat het Duitsche lied Deutschland über alles in Brussel onbekend is onder het lagere
volk, terwijl Fransche liederen allerwege gezongen worden!
Overal gebruikt hij het woord Duitsch, waar hij bedoelt Vlaamsch of Hollandsch,
terwijl toch de Vlamingen en Hollanders evenmin Duitsch willen zijn als Engelsch
of Fransch.
Haag en Brussel noemt hij Duitsche steden. Blz. 47 zegt hij: ‘De tijd is niet verre
meer, dat de koning van Pruisen ook in de Nederlanden populair zal zijn!’
Zoo vindt hij het een politieke fout, dat bij zekere gelegenheid Transvaal niet is
gemaakt tot een Duitsch protectoraat. Het staat te betwijfelen of de Transvaalsche
Boer daar trek zou in gevonden hebben. Maar hij gaat nog verder. Hij veroorlooft
zich een blik in de toekomst en zegt dan, alsof hij het voor 't zeggen had:
‘De Nederlandsche Staten moeten een eeuwig verbond met het Rijk aangaan onder
waarborg hunner zelfstandigheid. Na den eerstvolgenden Franschen oorlog wordt
Duinkerken Duitsche Rijksoorlogshaven. De Belgische matrozen dienen op de
Duitsche vloten; Nederlandsch commando wordt ingevoerd. Daarna voert het
Belgische leger Hoogduitsch (!) commande en reglement in. Tot den Duitschen Bond
zullen behooren Holland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Congo en Zuid-Afrika.
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Berlijn wordt hoofdstad. Op zee heerscht het Nederlandsch, op het land het Duitsch.
Van den Bond zal de Duitsche Keizer Beschermheer zijn. En onder het gejuich der
bevolking (?) zal hij zijn intocht houden in de Nederlandsche steden. De schrijver
schrijnt dus te meenen, dat het Nederlandsche karakter en de taal zich zouden kunnen
handhaven, als Berlijn middelpunt en hoofdstad is. Neen: Een dergelijke Bond zou
gelijk staan met het inlijven van Nederland en het vernietigen van alles, wat
karakteristiek Nederlandsch is.
De hoofdstad der Nederlandsche Gewesten moet in het land zelf liggeu, bij de zee,
die het volks- en landskarakter gevormd heeft. In die hoofdstad moet Nederlandsch
eerste en eenige taal zijn; een zuivere Nederlandsche stad, die het middelpunt van
het land is. Geen zuiver Duitsche stad als middelpunt. Geen vorstenhuis, dat in de
Nederlanden niet de minste traditie heeft.
Sedert honderden jaren heeft de geschiedenis de volkskarakters der verschillende
landen zoo veranderd, dat er van verceniging geen spraak meer is, al is die nog zoo
los.
En waar baseert de schrijver zijn ideaal op? Alleen op het feit, dat er een
overeenkomst is tusschen de beide talen, die er toch ook is tusschen Engelsch en
Nederlandsch. Want dat er in Duitschland veel millioenen zijn, die Nederduitsch
spreken, is geen reden. Die hebben hun taal verloren en het Hoogduitsch aangenomen.
Wel behooren de Hollanders en Vlamingen, die hun taal behouden hebben tot den
Germaanschen stam maar zijn daarom nog geen Duitschers. Zelf zegt de schrijver
bovendien, dat het Nederlandsch geen dialect is, maar een der mooiste talen. En toch
wil hij op de Vlaamsche universiteiten het Hoogduitsch (!) als taal

Neerlandia. Jaargang 1

8
invoeren. Alsof de Vlamingen al die jaren voor hun taal hadden gestreden tegen de
Fransche, om er een andere voor in de plaats te stellen!
Aan het einde van het boekje richt hij zich nog eens tot de Hollanders, Vlamingen,
Zwitsers, om hen er aan te herinneren, dat ze Duitschers zijn. En hij sluit met den
uitroep ‘Eén volk, trouw aan den Keizer, één Rijk, één God.’ Let wel: Holland, en
Vlaanderen, de oude Republikeinsche landen, trouw aan den keizer!!!
De schrijver van dit boekje is een droomer, die slechts een oppervlakkige kennis
heeft van de taaltoestanden in België
De schrijver geeft ergens in zijn boekje den raad, de Belgische en Hollandsche
legers op Duitsche leest te hervormen. Dit zou werkelijk zeer wenschelijk zijn, maar
misschien meer tegen Duitsche idealen, dan die van andere volken.
De brochure is een goede waarschuwing aan de Vlamingen, om op hun hoede te
zijn voor opslorpend Alldeutschtum. Zij willen in de eerste plaats vasthouden aan
eigen zelfstandigheid en verlangen niet van Charibdis in Seylla te vallen.
Dr. O.P.J.T.K.
Een lezer van Neerlandia.
Freiburg, Breisgau.

Bibliographie.
Dr. Van Oordt aan de Kaap is bezig aan een historisch werk dat heten zal Slachters
Nek, een hoofdstuk uit de vroegste geschiedenis van Transvaal.
***
Driften, Prozabundel door Reimond Stijns. Uitgave van het Taalverbond. Gent,
J. Vuylsteke, 1896.
Bij het lezen van Stijns' laatste pennevruchten heb ik zooveel genoten, dat ik me
genoopt gevoel Driften warm aan te bevelen. Wel zijn die acht schetsen, onder
vermelden titel verzameld, van zeer ongelijke waarde, maar in alle vertoont zich de
schrijver met zulk rijp talent, uit enkele - vooral uit ‘Vaders vrouw’ en ‘Moeders
zoon’, mijns dunkens de twee meesterslukjes van den prozabundel - spreekt zooveel
ziel, dat dit boek niet onopgemerkt mag voorbijgaan. Men lette niet op enkele foutjes
- zijn de meeste geen drukfonten? - men vitte niet over zekere dialectische voorliefden,
men hebbe veeleer open oog voor de verheven kunst, waarop Stijns ons nog dikwijls,
hoop ik, vergasten zal.
Dr. P.
Brussel.
***
In Maart zal verschijnen de Studentenalmanak van het Taalminnend
Studentengenootschap 't Zal wel gaan die nu zijn zeven-en-dertigsten jaargang beleeft,
en belooft dit jaar hoogst aantrekkelijk te zijn. Benevens gedichten en proza van
studenten en oudstudenten, zal de Almanak een referendum bevatten over de
wenschelijheid en de mogelijkheid van het stichten van een Hoogeschool in België,
waar het Nederlandsch de voertaal zou zijn. Reeds hebben talrijke mannen van naam
hunne zienswijze laten kennen en anderen hebben beloofd de hunne nog in te zenden.
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Buitendien zal het jaarboekje versierd zijn met de portretten van den gevierden dichter
Julius De Geyter en van den gunstig bekenden hoogleeraar L. Montigny, die geëtst
zullen worden door een der jonge kunstenaars, den Heer L. Peeters.
De prijs is voor Zuid-Nederland fr. 1,65 en voor Noord-Nederland fl. 1,10. Voor
de andere landen der Postvereeniging fr. 2,50 (de onkosten van vervoer en inning
inbegrepen).
Men schrijft in bij den Heer Herm. Smout. lit. cand., secretaris der Redactie, Keizer
Karelstraat, 68, te Gent, waar men ook alle verdere inlichtingen kan verkrijgen.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123). 1e
deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.

1 00
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VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) Nr 129)
AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over
het Museum van Weenen Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)

3 00

VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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Groote Vlaamsche Protestmeeting.
(Verslag van het FONDSENBLAD).
Zondag 21n Februari, had in de zaal Valentino, Kuiperskaai te Gent, de aangekondigde
meeting plaats ten voordeele van de wet De Vriendt-Coremans, welke wet, zooals
onze lezers weten, door den Senaat op zulke hatelijke wijze verminkt werd.
De oproep door den Gentschen Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond tot
de bevolking onzer stad gericht werd wel beantwoord, want de groote zaal was
stampvol en ook op de galerijen was geen plaatsje meer onbezet.
Wij schatten het getal toehoorders op ruim 2000.
De Gentsche bevolking verdient dan ook eene warme hulde omdat zij de gewone
onverschilligheid afschud dende, zoowel haren Vlaamschen plicht begrepen heeft
en in zoo groot getal naar de meeting is gestroomd, waar op meesterlijke wijze de
belangen van den Vlaamschen stam verdedigd werden.
Om 10 1/2 uren namen het bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond, de
afgevaardigden der verschillende toegetreden maatschappijen en de uitgenoodigde
sprekers plaats op het verhoog.
Wij bemerken onder hen de heeren baron de Maere d'Artrijcke, voorzitter; Julius
Obrie, Juliaan De Vriendt, Edm. Fabri, hoogleeraar P. Fredericq, Hip. Meert, Lod.
De Vriese, Frans de Potter, G. Semey, hoogleeraren De Cenleneer en Bouqué, Alfons
Siffer, Dr Diomedes De Buck, A.V. Bultynck, Van Houwaert, Karel Lybaert, jste, C.
De Bruyne, hoogleeraar; Lod. De Marteau, Goossens, gemeenteraadslid; Ed. Van
Beveren, P. Verbauwen, Rich. Millecam, Prayon-Van Zuylen, Julius Hoste, J.
Vercoullie, hoogleeraar; Pol. de Mont, adv. De Visschere, Frans Reinhard, Jan
Wannyn, H. Plancquaert, L. Ducatillon, Ed. De Vinck, twee vertegenwoordigers van
Nijverheid en Wetenschappen en een 10tal dagbladschrijvers.
De heer baron de Maere d'Artrijcke opent de meeting en spreekt de volgende
redevoering uit:
Mijne Heeren,
In naam van het Algemeen Nederlandsch Verbond, groet ik u en heet u welkom in
ons midden. Van harte zg ik u dank voor uwe talrijke opkomst, want die bewijst dat
het oude Vlaamsche hart nog in uwe borsten klopt, en dat de eendracht van voorheen,
die eeuwen lang onze macht heeft uitgemaakt, immer nog onder u heerscht.
Gelukkig voorteeken, Mijne Heeren, want het oogenblik is plechtig.
Het geldt hier niet plaatselijke aangelegenheden te bespreken, de miskende of de
gekrenkte belangen eener stad of van een gewest te verdedigen, neen; het geldt hier
de rechten van den geheelen Vlaamschen stam te handhaven, en te zien, of in zijn
vaderland, in België, een Vlaming als een Belg zal worden behandeld, of als een
toegelaten vreemdeling, als een uitlander, zooals men in de Transvaal zegt.
Eenigen, geheel met onze toestanden onbekend, hebben de hand willen leggen op
het dierbaarste erfdeel onzer voorvaderen, op het heiligdom van den geheelen
Dietschen stam, op de taal van het volk! en dat in een land, waar alle macht komt uit
het volk, waar het volk feitelijk regeert!
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Onzin, Mijne Heeren, maar neen, daar bestaat een misverstand, en dit alleen, in
de uitvoering der Wet.
Het wetsontwerp Coremans-De Vriendt is door het geheele land - ik spreek van
het officiëele land - op drie stemmen na, aanvaard geworden. De regeering heeft het
aangenomen, de Kamer heeft het schier eenparig gestemd, de Senaat alleen heeft
het, met drie stemmen meerderheid, verworpen.
Drie stemmen, waarlijk, dat is niet genoeg om revolutie te maken en België in eenen
burgeroorlog te dompelen.
De Kamer, nu het wetsontwerp tot haar is teruggezonden, zal gemakkelijk de eene
of andere wijziging in in de verkeerd begrepen toepassing der wet kunnen aanbrengen
en daardoor de leden van den Senaat in de mogelijkheid stellen, dit maal, eene
goedkeurende stem uit te brengen.
Maar, ik herhaal het, de volkomen gelijkstelling der Nederlandsche taal met de
Fransche, is de hoeksteen van onze onafhankelijkheid, de reden zelve van het bestaan
van België.
Wie daaraan raakt is een verrader.
Het is dus hand aan hand dat wij het ontstane misverstand moeten doen verdwijnen
en de meeting van heden is eene meeting van verzoening.
Geene persoonlijke aantijgingen zullen zich doen hooren; geene hatelijkheden
geuit; wij moeten de verdoolden in het spoor der rechtvaardigheid terug brengen en
een goed woord zal hier meer toe doen dan hartstochtelijke aanvallen.
Meer dan ooit moeten wij ons herinneren, dat Vlaming en Waal slechts voornamen
zijn, en Belg ons aller familienaam is.
Ik heb gezegd.
De heer baron De Maere stelt den heer J. De Vriendt voor aan de vergadering en
dankt hem hartelijk voor zijne komst. Ook drukt hij de vaste hoop uit dat de
Vaderlandsche pogingen van den heer De Vriendt met een gunstigen uitslag mogen
bekroond worden. (Toejuichingen.)
De heer J. De Vriendt. - Heeren, vrienden. Het doet mij oneindig goed mij hier in
het midden van trouwe Gentenaren te bevinden, die zoo gehecht zijn aan hunne taal
en aan hun roemrijk verleden. Heden, meer dan ooit, is het noodig hardnekkig te
strijden en als een man te velde te trekken tegen hen die gezworen hebben de
Vlamingen als knechten te behandelen.
Lange jaren hebben zij met geduld rechtherstelling gevraagd aan onze
vertegenwoordigers. Wij hebben bewezen dat wij vreedzaam van aard waren en in
ons land met de Walen als goede broeders wilden leven. Hetgeen men ons, op ons
aandringen gaf, werd ons brok voor brok naar het hoofd geworpen met allerhande
scheldwoorden en bedreigingen. Wij verkropten in stilte den geleden hoon en hoopten
dat wij toch eens algeheele voldoening zouden krijgen van onre rechtmatige eischen.
IJdele hoop, men weigerde ons het natuurlijkste aller rechten, men wilde onze taal
niet als officiëele erkennen.
De Vlaming heeft een taai geduld, maar eens toch loopt de maat vol en wil men
niet langer wachten.
Het oogenblik is thans gekomen dat ons recht moet geschieden. Zooals ik in de
Kamer van volksvertegenwoordigers zegde, mag onze taal niet langer de taal zijn
van eenen slaaf die zwijgen moet, maar van een vrijen man, die spreken mag overal
en in elke omstandigheid.
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De ontzaglijke beweging, welke gansch Vlaanderen door ontstaat, toont aan dat
de Vlamingen eindelijk het hoofd oprichten en recht vergen over de miskenning
hunne taal en hunnen landaard aangedaan. Te lang reeds duurt die miskenning en
het is meer dan tijd dat er een einde aan kome.
De Vlamingen eischen hetzelfde recht dat de Walen genieten en zulks is niets
minder dan billijk en rechtvaardig. De stemming van den Senaat heeft in gansch
Vlaanderen de verontwaardiging doen oprijzen en ten top stijgen. Geen wonder dus
dat wij allen opstaan en luidop roepen: Recht! Recht!
Reeds veel is er over de huidige taalwet geschreven en gesproken, doch niemand
heeft iets gegronds kunnen bijbrengen tegen de rechtvaardigheid van de beginselen
dezer wet.
De heer De Vriendt brengt terloops eene diepgevoelde hulde aan de
vertegenwoordigers voor de Kamer en den Senaat, die door hunne houding getoond
hebben dat zij ware Vlamingen zijn. Ook ishet te hopen, zegt spreker, dat wij steeds
op hen als Vlamingen mogen rekenen.
Op gevoelvollen toon gaat de redenaar voort:
- Gentenaars, ik spreek tot u als Gentenaar en wanneer ik den grond mijner
geboortestad betreed, dan gevoel ik steeds eene zoete aandoening. Ik zie daar voor
mij die eerbiedwaardige gebouwen, meesterstukken der Vlaamsche kunst oprijzen,
die gebouwen waarvan ieder steen ons spreekt van het verleden, van den edelen kamp
van een groot volk tegen vreemde verdrukkers.
Daar rijst het beeld van den Grooten Man(1), die onder vreemde list en door snood
verraad bezweek. Hij strekt beschermend zijne hand over dat land, dat hij zoo vurig
heeft bemind en voor hetwelk hij den marteldood stierf. Mij dunkt ik hoor zijne stem,
mij dunkt ik hoor zijnen raad, mij dunkt ik hoor hoe hij ons toeroept: Eischt al uwe
rechten! Plooit niet gedwee den nek voor vreemden dwang en hoedt u voor valsche
wijzen, want onraad schuilt achter hun woord en schande volgt hen op de hielen.
Wilt ge winnen, sluit uwe gelederen, laat deze nimmer doorbreken en hebt steeds
een onwrikhaar geloof in uw recht en eene diepe liefde voor uw vaderland!
De heer De Vriendt sluit zijne redevoering onder een lang aanhondenden donder
van toejuichingen.
De heer Karel Lybaert jste brengt hulde aan den heer Juliaan De Vriendt, den
grooten Vlaamschen kunstschilder, die zoo moedig het Vlaamsche vaandel in de
Wetgevende Kamer ontrolde, er voor het eerst de taal der Vlamingen deed
weêrklinken en die tevens de eerste wetgever is, sedert 1830, die het aangedurfd
heeft voor te stellen aan de Nederlandsche taal, de taal van de meerderheid der
Belgische bevolking, hetzelfde officiëel karakter te geven, welke tot nog toe de
Fransche taal alleen genoot.
Daverende toejuichingen bekrachtigen de woorden des heeren Lybaert.
Daarna gaat de redenaar voort en hij zegt:
Deze vergadering heeft eene gansch bijzondere beteekenis. Niet alleen het bureel,
dat de meeting voorzit, maar ook de toehoorders zijn samengesteld uit een gemengd
publiek, 't is te zeggen uit personen, die behooren tot de meest uiteenloopende
denkwijzen op politiek, godsdienstig, wijsgeerig en maatschappelijk gebied.
(1) Jacob van Artevelde.
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Hoe komt zulks, waaraan is die samenwerking toe te schrijven?... Wel aan de
volgende dubbele omstandigheid:
1e De Vlaamsche taalkwestie is een punt dat voorkomt op de programma's van
alle politieke partijen; dus kunnen de aanklevers volkomen samenwerken zonder
afstand te doen van hunne staatkundige of godsdienstige overtuiging. (Toejuichingen.)
2e Wat hebben wij zien gebeuren in den Senaat tijdens de bespreking van het
wetsvoorstel De Vriendt-Coremans!
Wel, daar zagen wij de heeren Janson en Bara den arm geven aan den heer
staatsminister Lejeune en aan den heer Surmont, om gezamenlijk op te rukken tegen
de taal der Vlamingen en dezen hun onbetwistbaar recht te ontzeggen. (Hoe! Hoe!)
Het voorbeeld komt dus van hooger.
Indien onze vijanden van alle tinten en kleuren mogen samenspannen om onze
taal onrecht aan te doen en haar te verguizen, dan mogen wij met veel meer recht en
reden de hand geven aan menschen die op vele
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punten anders denken dan wij, maar die evenals wij hunne taal liefhebben.
(Toejuichingen.)
Wie de samenwerking goedkeurt voor de aanvallers, kan diezelfde samenwerking
toch niet slecht vinden voor de verdedigers! (Bravo)
Hoe komt het nu dat de Vlaamsche taalkwestie zoovele verdedigers telt in alle
partijen?
Wel, omdat alle menschen die een greintje gezond verstand bezitten, moeten
bekennen, dat de Vlaamsche taalstrijd redelijk en billijk, noodzakelijk en rechtvaardig
is.
Redelijk en billijk: De Vlamingen, die de meerderheid uitmaken van het Belgische
volk vragen geene voorrechten, zij eischen enkel de gelijkstelling hunner taal met
die der minderheid, het Fransch, de taal der Walen.
Die eisch is dus redelijk en billijk.
Noodzakelijk: Zoolang de Vlamingen zich van hun recht verstoken zien, zullen
zij blijven protesteeren en eischen wat hun toekomt, en zal de kloof of afgrond, welke
de Vlamingen van de Walen scheidt, vergrooten, verdiepen en verwijden, in plaats
van te verminderen en gedempt te worden.
Wil men dus dat de Walen en Vlamingen als ware broeders onder éénen schepter
leven, dat men dan beginne met ze op gelijken voet te behandelen.
Dat onze wetgevers doen gelijk de verstandige huismoeder, die twee kinderen
heeft doch maar éénen appel tot hare beschikking houdt om hen te beloonen voor
hun goed gedrag, en die den appel in twee snijdt en aan elk de helft geeft; wij vragen
niets meer. (Langdurige bravos!)
Rechtvaardig. De strijd dien wij voeren, is rechtvaardig omdat hij gesteund is op
het feit, door de laatste volksoptelling bewezen, dat er in België meer dan twee
miljoen, zeven honderd duizend Vlamingen zijn, die en alléén Vlaamsch, niets dan
Vlaamsch kennen.
Onrechtvaardig is het zulk groot getal menschen te doen gehoorzamen aan wetten,
opgesteld in eene taal, waarvan zij geen enkel woord verstaan. (Ja! ja!)
Daarom eischen de Vlamingen dat de wetten in de twee landstalen opgesteld
worden en zoodoende werken zij om eene wraakroepende onrechtvaardigheid te
doen verdwijnen.
Onze strijd is dus rechtvaardig. (Bravos!)
Ten slotte spoort spreker alle Vlamingen aan, die hunne taal liefhebben, hardnekkig
te werken ten voordeele der aanneming van het wetsvoorstel De Vriendt-Coremans
zich de dubbele spreuk herinnerende:
De taal is gansch het volk! Waar geen taal leeft is geen volk!
De heer advokaat De Visschere (van Brugge). - Vrienden van Gent, in naam der
Bruggelingen breng ik den klauwaartsgroet aan de stad der Artevelden. Ik breng u
ook de verzekering der genegenheid van Brugge voor het Vlaamsche Gent, voor den
ganschen Vlaamschen stam, voor het volksrecht en voor de volksvrijheid. 't Is vooral
in dagen van gevaar, in dagen waarop het goede recht en de vrijheid bedreigd worden,
dat alle broéderbanden nauwer en sterker moeten toegesnoerd worden, om samen te
werken tot het veroveren onzer miskende rechten.
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Alle twisten en verdeeldheden moeten vergeten worden om te strijden voor het
gemeenschappelijk vaderland, voor het recht en voor de vrijheid. Eene wet is de
uitdrukking van den volkswil en die uitdrukking moet geschieden in de beide talen
des lands, zoo eischt het de gezonde rede, zoo eischt het de billijkheid, zoo eischt
het het volksrecht. Door de stemming der wetten in de twee landstalen, brengt men
hulde aan de twee stammen, die België bewonen. Het geldt hier een nationaal recht,
dat wij niet willen onder de voeten laten treden.
De heer De Vissehere brengt hulde aan den heer Juliaan Devriendt, een der vaders
van de taalwet, den kloeken zoon van Gent, roept hij uit, die zoo moedig in de bres
stond om onze taal tegenover hare vijanden, belagers en beschimpers te verdedigen.
Hij dankt ook den heer Senator Lammens, die, ofschoon ziekelijk zijnde, toch naar
den Senaat ging om daar voor de wet Devriendt-Coremans te stemmen.
De redenaar sluit met het wachtwoord der Brugsche Vlamingen dat, zegt hij, luidt
als volgt:
Wij zullen geenen duim breed achteruitgaan voor het veroveren van ons taalrecht,
wij zullen niet toegeven, maar wel onze eischen kloek staande houden. Wij willen
dat de beide teksten in Kamer en Senaat gestemd worden!
De heer Reinhard. - Mijnheeren, er wordt thans te Brussel zoo hard gewerkt dat
er mij weinig tijds overgebleven is om hier te komen spreken. Doch ik heb tot mij
zelven gezegd dat mijne plaats hier was, om u te zeggen dat den 28 dezer maand
geen Vlaming dien naam waardig, te Brussel mag ontbreken. (Toej.)
De zoogezegd behoudsgezinde Senaat heeft het land in rep en roer gebracht. De
daad was allesbehalve behoudsgezind voor den vrede in het land, voor de
verstandhouding tusschen Vlamingen en Walen.
Wij vragen thans niets meer dan wij altijd gevraagd hebben, namelijk de gelijkheid
der beide landstalen. Alleenlijk vroegen wij die tot hiertoe slechts broksgewijze, nu
vragen wij die in haar geheel.
De heer De Vriendt heeft ineens de beide voeten in den Franschen schotel gezet
en geëischt dat de Vlamingen waarlijk de gelijken der Walen zouden zijn.
Nu dat deze rechtvaardige eisch is verworpen geworden, hebben wij geheel
Vlaanderen door eenen kreet van verontwaardiging hooren opgaan, omdat er verraad
is gepleegd geworden. Deze beweging zal van grooten invloed zijn op de toekomst.
In de beraadslaging van den Senaat werd aan de Vlamingen menig smaadwoord
naar het hoofd geworpen. Een vooral heeft mij, werkmanszoon, diep getroffen. Men
zegde: Pas op, indien de wet doorgaat, zullen de Vlaamsche werklieden die in het
Walenland hun brood verdienen, daar weggejaagd worden!
Welhoe men zou zich op arme werklieden wreken omdat zij tot een volk behooren
dat zijn recht en niets dan zijn recht vraagt. 't Is ongehoord! (Luidruchtige toej.).
Ik ben van gevoelen dat men, bij de behandeling van het wetsontwerp de
belangrijkheid er van niet heeft ingezien. Men zag er niets anders in dan eene kwestie
van eigenliefde. Dat is het niet want de gelijkheid der talen voor het opmaken der
wetten zou ook leiden tot de persoonlijke gelijkheid van Vlamingen en Walen voor
het bestuur.
Deze gelijkheid bestaat nu niet. Er zijn in ons land 3,500,000 Vlamingen tegen
2,500,000 Walen, dus een millioen Vlamingen meer. In dit land liggen 3271
kilometers spoorwegen, waarvan iets meer dan 1900 kilometers in het Walenland
en slechts ruim 1300 kilometers in de Vlaamsche provinciën. Dat verbeeldt een
kapitaal van 215,940,000 frank meer voor de Walen dan voor de Vlamingen.
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De postdienst kost 400,000 fr. 's jaars meer in het Walenland dan in de Vlaamsche
provinciën. Dus, voor spoorwegen en postdienst alleen, moet elke Vlaming, van in
de wieg, jaarlijks twee frank opbrengen voor de Walen.
Het hooger landbouw-onderwijs is uitsluitend in 't Fransch ingericht te Gembloers;
het veeartsenij-onderwijs wordt uitsluitend in 't Fransch gegeven te Kuregem; geheel
het hooger onderwijs is uitsluitend in het Fransch. Zooals men ziet, is het dringend
noodzakelijk dat de gelijkheid van de talen overga naar het bestuur.
De Walen redeneeren nog altijd gelijk in 1830. Wij zijn, zeggen zij, nu voor goed
van den Hollander af, dien gij zoo onnoozel zijt geweest ons te helpen verjagen. Laat
ons nu het werk verdeelen: Gij Vlaming, zult spitten, ploegen, mesten, zaaien; ik
Waal zal wachten tot de vruchten van uwen arbeid rijp zijn; dan zal ik komen maaien
en oogsten. Welnu, dat moet eindigen. Voortaan moet de Waal nevens ons spitten,
ploegen, mesten en zaaien en moeten wij nevens hem maaien en oogsten. Dat is de
gelijkheid! (Toejuichingen).
Vlamingen, wij staan voor den beslissenden strijd. De wet moet aangenomen
worden. Wij, Vlaamsche volk, willen het. Men heeft den Vlaamschen hond eenen
schop gegeven en hij is aan 't blaffen gegaan. Hij zal voort blaffen en niet ophouden
tot hij volle recht bekomen heeft.
Een volk, wiens taal geëerbiedigd wordt, is een vrij volk, is meester van zijne
lotsbestemming; een volk wiens taal wordt verdrukt is een overwonnen volk.
In de dertiende eeuw schreef de koning van Frankrijk aan de schepenen van Gent
eenen Franschen brief. De schepenen zonden den brief terug met verzoek dat men
de taal van het Gentsche volk zou eerbiedigen. De Koning gehoorzaamde aan dat
verzoek.
In de vijftiende eeuw overwon Philip de Goede de Gentenaars in den veldslag bij
Gavere en legde hun tot straf op dat zij hem, bij zijne intrede, zouden te gemoet gaan
met het strop aan den hals en hem vergiffenis vragen in 't Fransch. De schepenen
moesten gehoorzamen, knielden voor het paard van hunnen overwinnaar en stamelden
in 't Fransch eene bede om vergiffenis.
Dat zou nu ook onze toestand zijn indien wij moesten buigen en ons recht met de
voeten laten trappen. Wij zouden moeten knielen voor het paard van den Waal.
Dus: allen op, naar Brussel, den 28 dezer. Een enkel woord moeten onze vijanden
er overal zien; het moet prijken op de vlaggen, op de borden, op de hoeden, op het
bureel, op den voet van het spreekgestoelte; dat woord is gelijkheid.
In onze overtuiging zullen wij moed putten en door onze eensgezindheid zullen
wij overwinnen onder den eenigen en altijd herhaalden kreet: Gelijkheid! Gelijkheid!
(Daverende toejuichingen).
De heer De Ceuleneer. - Ge hebt de heeren De Visscher en Reinhard volkomen
begrepen; dat bewijst dat het leugens zijn als ze zeggen dat de Vlamingen elkaar niet
verstaan.
In den Senaat heeft men, ter gelegenheid der Vlaamsche Taalwet, iets zonderlings
gezien; daar is gewoonlijk de bespreking der wetten korter dan in de Kamer; nu sprak
men er 14 dagen.... nevens de kwestie, terwijl in de Kamer de wet bijna zonder
bespreking was doorgegaan.
En wat alles overtreft de Vlamingen werden er gehoond en bespot, niet enkel door
Walen, maar ook door geboren Vlamingen!
De tweetalige wetten zullen de moeilijkheden niet opleveren welke sommigen
willen voorzien.
Ons recht dat willen wij en dat zullen wij bekomen. (Toejuichingen).
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De heer Siffer. - Ik ben waarlijk ontroerd bij het zien van die duizenden Vlamingen,
welke hier zijn toegestroomd om hun taalrecht te handhaven. 't Is als de ontploffing
van buskruit waaraan de lont is gestoken, als een elektrieke schok die door het land
is gegaan. Een volk dat vatbaar is voor zulke ontploffingen, voor zulke uitbarstingen
kan niet vergaan.
Het bekrachtigt de onvergetelijke verzen uit Den Vlaamschen Leeuw:
Als zij hem machtloos denken
En tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend
En vreeslijk voor hen op!

Onnoodig aan te dringen op de rechtvaardigheid en de noodzakelijkheid van het
wetsvoorstel dat aan de Vlamingen het recht toekent wetten in hunne eigene taal te
hebben.
De fout van den Senaat mag, in zekeren zin, eene gelukkige fout genoemd worden.
Zij heeft het Vlaamsche
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volk wakkergeschud. Zondag aanstaande zal geheel het Vlaamsche volk naar Brussel
stroomen; de jongens van Gent, de zonen van Artevelde zullen er niet te kort zijn.
Ja, gelukkige fout. 't Is waarlijk een heerlijk schouwspel een gansch volk, zonder
onderscheid van denkwijze, zich te zien scharen onder het Vlaamsche leeuwenvaandel.
Vlamingen, gij hebt protest aangeteekend tegen de stemming van den Senaat; gij
hebt wel gedaan!
Gij zijt in het krijt getreden om uwe onvervreemdbare eischen te handhaven, gij
hebt wel gedaan!
Laat ons hulde brengen aan de mannen die aan 't hoofd der Vlamingen optreden;
hulde aan de Vlaamsche drukpers; hulde aan de heeren De Vriendt en Cooremans;
hulde aan de verslaggevers, de heeren Van Cauwenberghe en Van Vreckem; hulde
aan de heeren Senators Lammens en Leger; hulde aan allen die het hunne bijgedragen
hebben om ons recht te doen zegepralen!
Laat mij er bijvoegen dat, indien er een tijd is om te strijden er ook een tijd is om
te beraadslagen, en krijgsraad te houden.
Respice finem: houdt het oog op een doel. Wilt gij het einde, gebruikt dan ook de
middelen.
Toen Artevelde geplaatst was tusschen den invloed van Frankrijk en Engeland
wist hij door zijn wijs beleid de zaken tot voordeel van Vlaanderen te doen keeren.
Doen wij hetzelfde, wezen wij wijs en voorzichtig. Trachten wij diegenen niet te
krenken die door misverstand onze zaak hebben benadeeld; trachten wij hen voor
ons te winnen. Geven wij aan de Walen geen voorwendsel om ons vijandig te zijn,
want zij worden bestormd door de Ligue Walonne.
Laten wij aan onze hoofdmannen vragen eene formuul te zoeken om den Senaat
te bevredigen zonder de wet te verminken. Zoo doende zullen wij ons doel bereiken.
De Kamer, de meerderheid van den Senaat zijn onze vrienden, de Regeering is met
ons.
In afwachting dat de vlaggen zullen wapperen, de klokken luiden en de klaroenen
schetteren om onze zegepraal, verzoek ik onzen vriend, den kunstenaar De Vriendt,
een tafereel te maken, verbeeldende de verheffing van Vlaanderen! (Luide
toejuichingen!)
De heer Paul Fredericq, hoogleeraar te Gent. - De wet was in de Kamer eenparig
aangenomen, de Senaat verwierp ze en bewees ons daardoor eenen dienst.
Het volk begreep het beginsel der wet niet, maar nu deze verworpen is, staat heel
het Vlaamsche volk op.
Dat hebben de senators niet verwacht.
In den Senaat heeft men woorden gesproken die niet mogen vergeten worden.
Ik heb 8 jaar in het Walenland doorgebracht en de beste herinnering van onze
Waalsche broeders behouden.
Enkel zijn er onder hen eenige onverdraagzamen, die meenen dat alles moet blijven
gelijk het in 1830 geschapen was.
Indien wij ons recht niet hebben, dan is het onze schuld, want met ons stembriefje
kunnen we mannen naar de Kamer zenden naar onze beliefte.
In Holland heeft onze taal haar recht; in België heeft ze een deel recht; in
Fransch-Vlaanderen wordt ze verdrukt.
En de heer Bara zou willen dat het met de Vlamingen ga, gelijk met het Vlaamsch
in Frankrijk.
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Drie andere oud-ministers, Nothomb, Lejeune en De Volder hebben zich bij Bara
geschaard.
Daarenboven heeft de heer Poncelet (Toej.) Waalsche senator voor Dinant, de
zaak zeer juist beoordeeld.
‘Ieder moet’, zegt hij, ‘de wet kennen; dus moet hij de wetten kunnen lezen. Het
verwondert mij dat de Vlamingen zoolang geduld hebben gehad; bij ons, Walen, zou
het geen 24 uren geduurd hebben.’ (Gelach).
Doch de tijden zijn veranderd, de Vlaming buigt niet meer; Bara zei: De Vlamingen
zullen braden in hun vet; - dat is onjuist; 't zijn de Walen die in het vet der Vlamingen
braden! (Gelach).
Maar de franskiljons, de verbasterde Vlamingen, onze ergste vijanden, die enkel
ééne taal kennen, die zullen braden in hun eigen vet, dat dan nog maar van tweede
kwaliteit zal zijn. (Gelach en toejuiching.)
De heer Van Beveren. - Mijnheeren, het is te laat geworden om de Vlaamsche
zaak te bespreken van uit ons standpunt, van het standpunt der werklieden. Doch ik
verklaar, namens mijne socialistische vrienden, dat zij allen het wetsvoorstel De
Vriendt-Coremans goedkeuren.
Onze vrienden in de Kamer, waaronder er 28 Walen zijn, hebben er allen voor
gestemd. In den Senaat hebben onze vrienden Picard en Lafontaine het voorstel
verdedigd. Nu het in de Kamer terugkeert, zullen allen hunne vorige houding getrouw
blijven. (Toejuichingen).
Men beweert dat het Vlaamsch een hinderpaal is voor den vooruitgang van het
Vlaamsche volk. Het tegenovergestelde is waar. Ik ben overtuigd dat zonder de
Vlaamsche beweging de achterlijkheid onzer werkersklas veel grooter zou zijn dan
tegenwoordig.
Waren er sedert 1830 geene Vlaamsche schrijvers geweest. de Vlamingen zouden
thans zijn gelijk de Polen, die gebukt liggen onder den hiel der Russische en Duitsche
despoten.
Men heeft gewezen op zekere moeilijkheden. Onze senator Picard heeft aangetoond
dat het Burgerlijk Wetboek van Ledeganck weinig of geene moeilijkheden oplevert.
Welnu, wat mogelijk is voor dat wetboek moet het ook zijn voor de andere.
Laat ons ons daar niet langer mede bezighouden. Ik noem de stemming van den
Senaat eene treurige stemming. Men zegt dat de Senaat bestaat om de fouten der
Kamer te verbeteren. Welnu, als de rechtvaardige stemming der Kamer eene fout is
dan kunnen wij de verbetering van den Senaat missen.
De ouwetendheid van het Vlaamsche volk moet bestreden worden door Vlaamsche
geschriften. Moest het in Holland gaan gelijk hier, dan zou het voor ons Vlaamsche
volk nog slechter zijn, want uit Holland komen ons veel boeken toe waaruit veel te
leeren is.
Wij moeten het voorbeeld geven aan de hoogere klassen. Indien de rijke lieden
ons het voorbeeld gaven de taal des volks te kennen en lief te hebben, dan zouden
zij kunnen medehelpen om het volk te beschaven en te verbeteren.
Ik betreur maar ééne zaak, namelijk dat de betooging van 28 dezer, te Brussel,
zoo nabij is. Het is bijna stoffelijk onmogelijk, voor de werklieden, in zoo korten
tijd het geld te sparen dat noodig is om die reis te bekostigen. Ware het anders, onze
partij zou daar door een legioen mannen vertegenwoordigd zijn.
Nu zullen wij doen wat wij kunnen. In alle geval zullen wij de beweging uit al
onze krachten ondersteunen namens het gekrenkte volksrecht, namens de taal van
het volk!
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De heer De Munnynck, in naam der antisocialisten, teekent verzet aan tegen de
krenking van het Vlaamsche taalrecht door den Senaat.
Die krenking wordt bijzonder gevoeld door de werklieden die enkel hunne
moedertaal kennen.
't Is in die taal dat wij werden opgevoed, dat wij als kind, als jongeling, als man
ons lief en leed bespraken.
Daarom willen wij dat haar recht erkend worde. (Toejuichingen).
Indien de hoogere standen de taal spraken van het vvolk, ze zouden het volk leeren
kennen en beminnen. (Lange toejuichingen).
Wij willen onze taal omdat wij een volk willen blijven.
De heer Pol. de Mont (Antwerpen). - Vroeger was Gent diep verfranscht; nu is
dat veranderd; nu zijn allen opgestaan en uit aller harten spreekt het innig,
vaderlandsch gevoel.
Er is in België geene partij van Frankrijk, maar in elke partij zijn lieden die zich
van het volk afzonderen, het miskennen en bespotten.
Maar in België is eene stem tegen onze nationaliteit: het is de stem van de Fransche
pers. Is het niet vermakelijk te zien dat de Gentsche bien public hand in hand kan
gaan met Madame Pipelet of Etoile Belge en de Chronique, de tolk van den poortier
van den Franschen gezant. (Langdurige toejuiching).
Maurice Baviès zegt van Metz sprekende en betreurende dat het Fransch uit de
scholen is gebannen: Het Fransche Vaderland leeft vooral in de taal; en met de
Fransche taal uit het hart van het jongere geslacht te rukken, doen de Duitschers ons
meer kwaad dan met ons eene provincie te ontnemen.
Zekere Riga, van de Ligue Wallonne, zegt de Vlaamsche beweging te waardeeren,
maar het Flamingantisme te verfoeien. (Spotgelach.)
We zijn Vlamingen, omdat wij voelen dat wij Vlaming zijn, omdat wij weten dat
wij in het Nederlandsch moeten opgevoed, ontwikkeld en ontvoogd worden.
De Vlaamsche beweging bestaat nog: dagelijks worden in België menschen
veroordeeld in eene taal, die ze niet verstaan.
Worden de soldaten niet gedrild in eene vreemde taal?
En het hooger onderwijs, en het middelbaar onderwijs? Is de magistratuur op hare
plaats, als zij verklaart onze taal niet te kennen?
De hoogescholen zijn alleen toegankelijk als men Fransch kent.
De Fransche bureelbedienden spotten met de Vlamingen!
De Vlaamsche kwestie bestaat dus nog, want onze grieven zijn niet verdwenen.
Daarom weg met de verraders uit den Senaat en de gemeenteraden en herhaalt met
mij in dit plechtig oogenblik:
In Vlaanderen Vlaamsch!
(Toejuichingen - Dricvoudige ovatie.)
De heer Julius Hoste (Brussel). - De Vlamingen zullen weten hun recht te
veroveren. Meetings werden gehouden te Brugge, te Antwerpen, duizenden stroomden
er heen. Hier is het evenzoo, de Flamendiants, zooals Surmont (hoe!) ons noemt,
zijn van alle kanten toegekomen.
Conscience mocht geene Vlaamsche lessen geven aan den kroonprins, en hij zond
zijne jaarwedde terug!
Rogier wilde het Nederlandsch uitroeien om ons te bereiden tot de versmelting
met Frankrijk ons Vaderland. (Hoe! hoe!) Zondag naar Brussel opdat men zegge:
Het regent Flamendiants in de hoofdstad.
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De heer De Vinck (progressist) verklaart, in den naam der progressisten, zich aan
te sluiten bij de protestatie tegen de verwerping der wet in den Senaat.
Enkele progressisten vreezen voor de toepassing, doch als men een beginsel
bijtreedt, moet men werken tot zijne zegepraal. (Toejuichingen.)
De heer Julius Sabbe (Brugge). - Heel de zin van den tegenstand tegen de wet ligt
in de woorden van Bara - De Fransche Vlamingen klagen niet. - Maar wij zijn geen
overwonnen volk. Reeds in 1869 verdedigde de heer De Maere ons taalrecht in de
Kamer.
De Vlamingen weigerden te verschijnen voor een Fransch gerechtshof, hun
opgedrongen door den Koning van Frankrijk. Ze verkozen, zegden ze, hunne
processen te verliezen. Steeds eischten de Vlamingen eerbied voor hunne taal.
Het amendement Lejeune is hoogst nadeelig, want het neêrleggen van Vlaamsche
wetsvoorstellen zou niet meer mogelijk zijn.
We zijn niet vijandig aan de Walen, doch we willen wetten in onze taal.
Men zegge niet dat wij het Vlaamsche volk willen afzonderen van de beschaving.
Immers het Fransch wordt maar gesproken door 40 millioen menschen, terwijl het
Engelsch door 100 millioen en het Duitsch
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door 90 millioen menschen gesproken wordt. Die landen staan toch wel aan de spits
der beschaving.
Werken wij dus en hopen wij dat we den 11 Juli den triomf der Vlaamsche zaak
zullen kunnen vieren.
De heer Semey (Gent) doet eenen warmen oproep tot toetreding tot het Algemeen
Nederlandsch Verbond dat werkt tot verspreiding der Neerlandsche taal, tegenover
de Alliance Françaisc, die hier het Fransch zou willen opdringen.
De heer Prayon-Van Zuylen (Brussel) zet allen aan Zondag naar Brussel te gaan.
We moeten ons toonen, want de Fransche bladen zouden de beweging doodzwijgen,
en we moeten recht bekomen: Buigen of barsten! (Langdurige toejuichingen.)
Ten slotte wordt de volgende dagorde, eenparig en bij toejuiching, aangenomen:

Dagorde:
De Vlamingen, in Openbare Meeting te Gent vergaderd, vertrouwende in de wijsheid
en het rechtvaardigheidsgevoel der Kamer van Volksvertegenwoordigers, spreken
den wensch uit dat het onvervreemdbaar taalrecht der Vlamingen door haar worde
gehandhaafd en dat hare stemming over het wetsvoorstel De Vriendt-Coremans de
officiëele en volkomen gelijkstelling der twee talen verzekere.
De zitting eindigde om 1 1/2 uren.

Strijdfonds.
De Gentsche Tak van het A.N.V. sticht een strijdfonds, dat de onkosten moet
bestrijden van de propagandabeweging op 't getouw gezet om overal gelegenheid te
geven aan den Volkswil om zich in openbare vergaderingen uit te spreken ter zake
het wetsontwerp De Vriend-Coremans, dat het Nederlandsch in België verheft tot
den rang van tweede officiëele taal. Toen het Vlaamsche Volk van Brussel zijn
inschrijvingslijst opende voor den strijdpenning (die nu mogelijk wel 1500 fr. beloopt),
zei het franskiljonsblad La Gazette van Brussel spottend: ‘Nu zullen we eens zien.’
Ze kan nu zien. Onze lijst bedraagt na een week 800 fr. Welaan taalgenooten! nu
getoond, dat het ons ernst is; dat we de wapens niet neerleggen voordat de zege
bevochten is.
We willen wat is recht en winnen wat we willen!
***

Fondsenblad

fr. 20.00

Kanunnik J. Versehueren

10.00

J.B.

20.00

Hoogleeraar De Ceuleneer

10.00

Edm. Fabri, ingenieur

10.00

Neerlandia. Jaargang 1

Hip. Meert, Leeraar

10.00

Julius Obrie, Rechter

10.00

J. Semey, Bouwmeester

20.00

Dr Julius Pee Leeraar

5.00

Alf. Siffer, Gemeenteraadslid

10.00

K. Lybaert, Jste, Red. Fondsenblad

5.00

H. Sabbe

2.00

M. Sabbe

3.00

A.d.W.

5.00

Ongenoemde

18.28

G. De Meyer

5.00

Karel Van der Cruysse

2.00

F.D.P.

2.00

A.V.d. Meulen

1.00

J.V.

1.00

Rich. Millecam, Red. Fondsenblad

2.00

Joz. De Groot

2.00

Van Geluwe

1.00

O.P.

1.00

J.B. Remy, briefdrager

0.25

Osc. Roobroeck

0.50

Ivo De Vreese

2.00

K. Van de Woesteyne

2.00

A.V. Bultynck, Red. Fondsenblad

5.00

A.V. Overbeke

5.00

V.H.

5.00

After a hot debate on the Flemish
12.50
movement in the English Debating Club
Is. Albert

5.00

Theod. Van Hauwermeiren

5.00

Jozef Piens

10.00

Ongenoemde

10.00

Eene Vlaamschgezinde vrouw

1.00

Ongenoemde

2.00

Rosalie Van Laer

0.50

Neerlandia. Jaargang 1

Edward Dellaert

0.50

Pauline Balcaen

0.50

Melanie Balcaen

0.50

Angèle Scholaert

0.50

Pol Anri

2.00

H. Gevaert-Steven

5.00

K. Van Acker, zoon

2.00

G. De Mulder

1.00

Willem Van Hovre

1.00

Gustaaf D'Hondt

2.00

C. De Bruyne, Hoogleeraar

10.00

E.V.G.

2.00

D.V.R.

2.00

Polid. Buss

2.00

Naamloos

10.00

Ongenoemde

1.00

Kamiel Raes

2.00

P. Ledegen

1.00

O. Dumon

1.00

Achilles Lootens

1.00

Omdat de trouwboekachtige geestigheid 1.00
van Fliep getuigt van 's mans groot
verstand
P. Alberdingk-Thym, Hoogleeraar

2.00

Baron A. de Maere

10.00

Dr Wil. De Vreese, Hoogleeraar

5.00

Dr Amand De Vos

5.00

Florimond Van Duyse, Krijgsauditeur

10.00

Oscar Roels

5.00

Reb Snel

2.00

Edmond Lybaert

5.00

L. Van Aelbroeck, adv.

5.00

Herman Obrie, student

2.00

E. Eggermont, student

3.00

Neerlandia. Jaargang 1

Een meester-kleermaker van aan de Dulle 2.00
Griete
Een liberale flamendiant, complice
inconscient. (Flandre libérale, 16
Februari)

2.00

Een liberale flamendiant die in het
vervolg enkel voor zijne Vlaamsche
vrienden, zonder onderscheid van
denkwijze, stemmen zal

2.00

Een die niet meer zal helpen door
1.00
politieke eerlijkheid, zijne vrienden aan
de deur van 't stadhuis te zetten en Walen
en vijanden in de plaats te brengen
Floris Vermeulen

5.00

Hendrik Schelstraete, notaris te Drongen 10.00
Gustaaf Schelstraete, kandidaat-Notaris 5.00
Dr Julins Mac Leod, Hoogleeraar

5.00

Eene Vlaamschgezinde juffer

1.00

Desiré Van Bever

1.00

Ongenoemde (P.H.V.)

1.00

A. Pennoy

1.00

Arthur Buysse

5.00

W. De Marez

1.00

Ongenoemde

2.00

J. Hoste

2.00

Alb. Frederieq, voorzitter der Vl.
Conferencie

10.00

Jul. De Smet, advocaat

5.00

Leo. De Wilde, advocaat

5.00

Ad. Geurts, advocaat

5.00

Max Van Impe, advocaat

5.00

Leon Delebecque, advocaat

5.00

Alfred Van Melle, student

1.00

J. Wauters, student

0.25

Jozef De Cnijf, student

0.25

Jozef Ingels, student

1.00

Polyd. De Riemacker, student

0.25

Neerlandia. Jaargang 1

Herman Broeckaert, student

0.25

Ernest Hoffenboom

2.00

Ongenoemde

3.00

G. Van de Voorde

1.00

A. Van de Walle

0.50

David

1.00

Hendrik Vermaerke

5.00

De gebroeders Buyck

1.00

G. Van Damme, kruidenier

1.00

E.D.C.

1.00

Ch. De Pauw

1.00

J. Blansar, vleesehhouwer

0.50

Ch. Van Loo, vleeschhouwer

0.50

E.V.D.

1.00

D. Van Loo, herbergier

0.50

E. Vervalcke, vleeschhouwer

0.50

J.V.J.V.

1.00

F. Verhoeven, herbergier

0.50

Wythout, veekoopman

0.25

L. Van Wynmeersch

0.25

E. De Backer

5.00

Ongenoemde

5.00

E. Bouqué, hoogleeraar

10.00

Een liberaal die mede doet met de
katholieken

10.00

Florimond Van Reeth

0.50

Marie Van Reeth

0.50

Jan Kregersman, Meestergast van het
Fondsenblad

1.00

L. De Marteau-De Bruyn

5.00

Mevr. De Marteau-De Bruyn

5.00

Mej. Marie De Marteau

1.00

Mej. Alina De Marteau

1.00

Kam. Lootens, Onderwijzer, Nevele

1.00

Fliep lacht

1.00

Neerlandia. Jaargang 1

Herckenrath

1.00

Libbrecht

3.00

De werkgezellen van 't Fondsenblad

3.00

D.B. Steyns

2.00

Edmond Vanderheyden, timmermansgast 1.00
Karel Reychler, student

1.00

Ongenoemd. student

0.50

A. D'Hollander, student

0.50

Omer Ternest, student

0.50

V. Lesaffre. student

0.50

Lodewijk Heyse, student

0.50

J. Van de Mergel, student

0.50

A. Semays, student

0.50

August Joye, student

0.50

Henri Sielbo

2.00

A. Deuninck

2.00

Ongenoemde

5.00

Julius De Vigne, advocaat en schepene

10.00

Allaert

2.00

Virginie Loveling

5.00

Mevrouw Coghen-Ledeganck

5.00

Wed. Willem Rogghé

5.00

Wed. Karel Rogghé

5.00

Vital Minnaert, notarisklerk

2.00

Opdat geene onvlaamsche mannen
zouden willen gekozen worden door 't
Vlaamsche bedelaarsvolk.

0.25

Opdat de Fransche bladen, met penningen 0.25
der Vlamingen ondersteund, zooveel
dienstvaardigheid voor de taal als voor
de penningen van 't Vlaamsche volk
zouden betoonen
Opdat in Kamer en Senaat het Vlaamsche 0.25
recht onder geene advokatenlisten zou
verwrongen worden
De aalmoes aan den bedelaar en recht aan 0.25
't vrije volk!

Neerlandia. Jaargang 1

Verban uit uw huis alle dagbladen, die
niet voor het recht der Vlamingen, dus
ons recht, willen ijveren, G.J.P.

2.00

Omgehaald na de vergadering der
Rodenbachsvrienden

16.50

Bocqué

5.00

Heymans. Hoogleeraar

5.00

Ongenoemde

5.00

Firmin Rigaux, student

5.00

Th. Van Innis

0.50

Albert Braet

0.50

Aug. Minne

0.50

C. Paingnaert

0.50

J.V.R.

1.00

'k Was toch zoo beschaamd toen ze over 0.50
mij schreven dat ik een gewezen
commis-voyageur in stekelbezen was!
M.C.
Philibert Seys

5.00

Charles Van Kerschaver, brouwer. Opdat 5.00
de Vlamingen Vlaamsch bier zouden
drinken
H.J. Ver Eecke

0.50

Dr D. De Buek

5.00

J. Cnudde, briefdrager

0.50

Lodewijk De Vriese

5.00

Pr. B. Dendermonde. Wij plooien niet en 2.50
staan ons recht niet af. Een Vlaanderen,
een vaderland
Omgehaald na de groote protestmeeting, 83.63
Zondag gehouden in de zaal Valentino
Ongenoemde. V.P.

5.00

Van der Poorten

5.00

J. Sanglet, onderwijzer

1.00

Lod. Lievevrouw-Coopman

2.00

Z. Van Autryve-De Cort

5.00

Naamloos, L.W.

5.00

D. Duyckers

5.00

Neerlandia. Jaargang 1

G.D. Minnaert, eere-schoolopziener

5.00

Naamloos, D.G.

2.00

De Schamphelaere, gemeenteraadslid

5.00

D.B. Wante, Leeraar

5.00

A. Westendorp

1.00

Ten Berghe

2.00

Eenige katholieke onderwijzers

5.00

Dr Van den Berghe

2.00

J. Burvenich

2.00

H. Van Keirsbilck

1.00

J. Vilders

1.00

Aug. Campers

2.00

Joz. Vercoullie, Hoogleeraar

2.00

G. Van Ryn

2.00

Em. Desorgher

1.00

L. Lefèvre

1.00

Wed. Desideer Claeys

5.00

Eene Vlaamschgezinde moeder

0.50

P. De Man

1.00

De bestuurder van het maandschrift De 5.00
H. Familie, St-Jansstraat, 22, Gent
Advocaat Leo Claes

5.00
_____
fr. 792 16

***

Bijdragen kunnen per postwissel of in postzegels gezonden worden aan het
Secretariaat, Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, 22, Gent, België.
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Maart 1897.
Dagen van Strijd.
De aanvang van 1897 is voor twee takken van onzen stam een tijd van opgewekt
leven. Sedert in 't begin van 't vorige jaar de verraderlijke sluiptocht van Jameson
Zuid-Afrika en de beschaafde wereld in rep en roer bracht, zijn de gemoederen onder
de Boeren nog niet tot kalmte gekomen. De Boer, in de twee Zusterrepublieken, zal
nu zoo gauw niet weer insluimeren.
Maar in de Kaap-Kolonie hielden 't niet alle Afrikaners met hun broeders uit de
Republieken. Onder die Afrikaners eilaas! is ook dat misselijk slag te vinden, dat bij
ons fransquiljons heet en ginder verre jingo's. Rhodes heeft veel, veel geld. Zijn
beweldadigden, de door zijn goud omgekochten zijn talrijk. En dan, hij was de vriend
geweest van ‘Onzen Jan’, den voorman tot wien de Kaapkolonische Afrikaner opkijkt.
Hij had den steun genoten voor zijn politiek van den Afrikaner-Bond, omdat ‘Onze
Jan’ hand in hand met hem ging. Dat trouw, eerlijk gemoed, voor wien huicbelarij
een gruwel is, kon niet vermoeden, dat sir Cecil een spel met hem speelde en stil aan
bezig was met den ondergang van den Afrikaanschen stam te bewerken. En zelfs
nadat ‘Onze Jan’ met Rhodes gebroken, bleef nog menig Afrikaner aan de schuld
van Rhodes twijfelen.
‘Laat ons alle oordeel opschorsen tot hij voor 't Select Comité verschenen is en
zich verantwoord heeft’, preekte het Paarlsche Dagblad. En toen Sir Cecil uit het
Noorden kwam en zich een triomftocht door verschillende Kaapkolonische steden,
voorbereid met zijn geld, als sommigen beweren, liet welgevallen, werd er menige
Afrikaansche naam gevonden op de adressen van verwelkoming aan den ex-premier
en werd menige Afrikaner gezien onder zijn toejuichers. Maar daar kwam het gemoed
van de meeste Afrikaners tegen in opstand en waar, door de jingo's vergaderingen
belegd werden ter verheerlijking van Rhodes, hielden zij er om krachtig tegen die
verheerlijking verzet aan te teekenen en aan Albion te doen weten, dat het eene
valsche voorstelling was, volgens welke Rhodes nog de sympathie van de Afrikaners
bezat en op hun steun mocht rekenen. Door de lengte en breedte van de Kaap-Kolonie,
op 80 plaatsen en meer, hebben ze vergaderingen gehouden, waar besluiten
aangenomon werden, strekkende tot krachtige veroordeeling van de Rhodesvereering
en hebben die besluiten opgezonden aan den hoogen Commissaris te Kaapstad, opdat
deze ze zou overmaken aan Chamberlain, minister van koloniën in Engeland. Telkens
werd van dit besluit een afschrift gezonden aan President Kruger, opdat hij en zijn
volk wel zouden overtuigd zijn van de sympathie en het solidariteitsgevoel van de
Kaapkolonische Afrikaners.
En op 't oogenblik, dat de Afrikanergeest zich zoo openbaarde, schokte een stemming
van den Belgischen Senaat, waarbij de taalwet verminkt werd, fel de Vlaamsche
gemoederen. Vlaamsche Senators hadden het volk, dat zij vertegenwoordigden,
verraden; enkelen hadden ket gehoord bovendien.
Die stemming bracht wel verbittering teweeg, maar heeft, van achteraf beschouwd,
een zeer weldadig uitwerksel gehad: ze schudde het heele Vlaamsche volk wakker
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en de Senatoren, die beweerd hadden, dat het voorstel De Vriend-Coremans alleen
bevrediging moest geven aan de taalliefhebberij van enkelen, kregen het bewijs, dat
het gansche Vlaamsche Volk, met onwrikbaren wil, volledig taalgelijkheid met de
Walen eischt; die krachtige wil werd door duizenden en duizenden uitgesproken te
Antwerpen, te Brugge, te Gent, te Brussel, te Oostende en wordt nog week aan week
in tal van gemeenten uitgesproken.
Dat gebeurt zeer kort nadat een Vlaamsch schrijver, nu in den Haag gevestigd,
zich scharende aan de zijde van de vijanden van zijn volk, met hen de
Vlaamschgezinden had verguisd en aan Holland had willen doen gelooven, dat de
menschen, die in Vlaanderen aan 't Nederlandsch vasthielden, een zeer klein hoopje
flaminganten waren, die zich daardoor met een zeer sterk ridicuul (dat is zijn woord)
overlaadden. Wie zal de Amsterdammer nu ridicuul vinden: het Vlaamsche Volk en
de flaminganten of M. Cyriel Buysse? Die meneer heeft in Vlaanderen kunnen leven,
als Vlaamsche schrijver, zonder iets van de Vlaamsche Beweging te begrijpen, zonder
zich rekenschap te kunnen geven van het goede, dat door haar werd gesticht; zonder
te begrijpen, dat de menschen, die die Vlaamsche Beweging ridicuul vinden, toch
maar zoo'n armzalig klein hoopje zijn tegenover het volk, dat al meer en meer
zelfstandig optreedt en dat in deze omstandigheden wel heeft bewezen, dat het
Vlaamsch wil en zal zijn, al worden er Cyriel Buysse's gevonden, die hun taal
verachten; zonder in te zien, dat bewuste menschen nog een zekere maat van macht
hebben door 't bekleeden van ambten, door fortuin, door 't spelen van 'n politieke rol
en zoo aan ons maatschappelijk verkeer een bedrieglijk vernis van verfransching
geven; maar dat ons openbaar leven al meer en meer Vlaamsch wordt en dat de tijd
nadert, dat al die ridicuulvindende menschen van al onze stadhuizen zullen gedrongen
worden en zich onder elkaar in hun bastaardij zullen mogen verkneukelen.
Wij herwinnen al meer en meer in steeds talrijker wordende drommen onze
zelfstandigheid in Vlaanderen zooals in Zuid-Afrika. De toekomst is aan ons!

Brieven uit Amerika.
1.
Er is in den laatsten tijd een streven in Amerika, om Holland en de Hollanders meer
te waardeeren. In Dec. ll. is een Hollandsche gouverneur in dit land gekozen; dat is,
iemand in Amerika geboren, maar van uit Nederland gekomen ouders. Het is Frank
Steunenberg, die gekozen is tot gouverneur van Idaho. Zijn
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vader heeft nog als zadelmaker te Holland, Mich, gewoond. Hij zelf werd geboren
te Keokuk, Iowa, in 1861, en is dus nog betrekkelijk jong. In 1887 ging hij naar Idaho
en werd met zijn broeder uitgever van een nieuwsblad, de Caldwell Tribune genaamd.
Door Ada County werd hij gekozen tot lid der Conventie, die eene constitutie voor
Idaho moest vaststellen. Tegenwoordig is hij uitgever van de Caldwell Record.
Ik wijs op Jan van Oordt, den knappen jongen Hollandschen violist, 22 jaar oud,
die thans een rondreis doet door de Vereenigde Staten. De vorige week gaf hij een
concert in het Pabot theater te Milwaukee, dat door de pers met den hoogsten lof
besproken wordt. De Sentinel zegt o.a.: ‘Mr. Van Oordt is een der grootste violisten
dien wij hier in vele jaren gehoord hebben. De virtuoos werd na ieder nummer
teruggeroepen, en zelden wordt zooveel geestdrift opgewekt bij het optreden van
een nieuwen kunstenaar, als aan Mr. Van Oordt ten deel viel. Zijn concert was een
kunstenaarssucces van buitengewoon belang.’
In het najaar las men in de couranten:
Getrouwd te Wyncote, Penn. 23 Oct. 1896 Edw. W. Bok en Mary Louise
Curtis.
Bok is in den Helder geboren, een Noordhollander met lijf en ziel. Een Hollandsche
jongen die zich heeft weten te verheffen tot een der voornaamste lieden in Amerika.
Ik zat eens in een Cable Car te New-York en sprak met een volbloed Amerikaan
over Bok. ‘Van Hollanders sprekende’, zeide hij mij, ‘ik herinner 't mij duidelijk:
toen Bok pas in dit land kwam, was hij zoo groen, als ik ooit een jongen gezien heb.
Hij was zes jaren oud, verstond geen woord Engelsch. Geen jongen was ooit zoo
hulpbehoevend en zoo ellendig toen hij voor 't eerst naar eene openbare school in
Brooklyn gezonden werd als hij. Al de scholieren bespotten hem en toen hij voor de
eerste maal van school te huis kwam, liepen hem de tranen over de wangen. Doch
hij volhardde en begon weldra een weinig Engelsch te leeren. Ik herinner mij dat de
jongens hem “Dutchie” noemden en Edward had heel wat door te staan. Sinds eenige
jaren verloor ik hem uit het oog, en toen ik hem later weer ontmoette was hij zeer
goed op de hoogte van de Engelsche taal. En toch was hij nog geen der voornaamste
onder de leerlingen. Doch hij bezat de Hollandsche volharding in groote mate. Hij
was 13 jaren toen hij zich in zaken begaf en was daar met hart en ziel bij. Als ik mij
soms des avonds naar zijns vaders huis begaf was Edward altijd bezig met studeeren.
Hij liet nooit een oogenblik verloren gaan, zonder iets te doen. Hij was een evenzoo
groot liefhebber om menschen te bestudeeren als om uit de boeken te leeren. Wanneer
andere jongens uit waren, zat hij te werken of te schrijven. Het is tien jaren nu sinds
ik hem gezien heb, doch welke Hollander is niet trotsch op zijn succes? Als een
jongen was hij altijd een liefhebber van boeken en het verwondert mij niet dat hij
thans veel succes heeft als redacteur. Dezelfde jongens die hem “Duichie” noemden,
zijn er nu hoogmoedig op, de kennis te hernieuwen met den Redacteur van de Ladies
Home Journal. Dikwerf stel ik Bok als een voorbeeld voor andere jongens. Geen
jong man, die veel succes heeft gehad, heeft zich zooveel beijverd als deze Hollander.
Hij strekt tot eer der Amerikaansche letterkunde, maar nog tot grooter eer voor
Holland en de Hollanders.’
Zoo spreekt men over den 33 jarigen Edward W. Bok. Op geneeskundig gebied
trekt vooral de aandacht Dr S. de Jager te Paterson N.J. Hij is een Zaandammer van
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geboorte en Hollander van opvoeding. Hij studeerde aan de Leidsche Hoogeschool,
was daarna adsistent voor een paar jaar, en werd later verbonden aan de academie
te Utrecht. Hij heeft echter zijne studie niet beperkt tot Holland; alleen gedurende
meer dan twee jaren bezocht hij de voornaamste hospitalen in Berlijn, Parijs en
Londen, en studeerde aldaar onder de leiding van de beroemdste mannen aan die
Hoogescholen. Langen tijd heeft hij ook gewerkt in de laboratoria van de professoren
Koch en Pasteur. Verscheidene artikels op medisch gebied, zijn van zijn hand
verschenen, zoowel in de Hollandsche, als de Engelsche, Fransche en Duitsche talen.
Het was op een plezierreis door de Vereenigde Staten in 1885 dat Dr de Jager, zich
zoo aangetrokken gevoelde tot dit land, dat hij besloot zich hier metterwoon te komen
vestigen. Spoedig na zijn terugkomst in Holland vertrok hij weer, en vestigde zich
met zijn gezin in New-York. Meer dan vier jaren heeft hij daar met succes
gepractiseerd, doch vernemende dat duizenden zijner landgenooten in Paterson
woonden, besloot hij zijn krachten en bekwaamheden aan hen te wijden.
In de muzikale wereld komt in Amerika een voorname plaats toe aan den
krachtvollen Nederlander Joh. A. Alberse te Paterson, N.J. Opvolger van den
beroemden Amerikan Prof. Oborsky, werd hij directeur in den zang van de ‘Working
Girls Society’ benoemd. Grooter bewijs, dat zijn talenten gewaardeerd worden, kan
hem niet ten deel vallen.
Was hij vele jaren organist van de St-Alphonse-kerk in Brooklyn, sinds 1894 is
hij als zoodanig verbonden aan de schoone St-Bonaventure-kerk te Paterson, en geeft
tevens onderricht in den zang aan de St-John's-scholen, aan meer dan 1000 kinderen.
Van vrije uren is bij hem geen sprake; van den vroegen morgen tot den laten avond
wordt zijn tijd in beslag genomen door les te geven op orgel en piano, en zijne woning
is een der muzikaalste vereenigingspunten der stad en omgeving.
Aan eene zijde is dit jammer. Lust en tijd ontbreekt hem om te componeeren, want
hij is een componist van aanleg. De Nederlandsche Vereeniging te Paterson Het Nut
van 't Algemeen, opent hare wekelijksche vergadering geregeld met het zingen van
een lied, door Alberse getoonzet, dat een bewijs levert voor zijne schitterende gave
als componist.
De vorige week kwamen te Holland, Mich. Nederlanders te zamen uit de Staten
Michigan, Wisconsin, Illinois, Iowa, Minnesota, Nebreska, Kansas, de beide Dakota's,
New-York, New-Jersey en Pennsylvania, om een program saâm te stellen voor eene
weekfeestviering ter eere van de stichting van de stad Holland in 1847.
25 Augustus 1897 is aangewezen voor den openingsdag van het feest.
In de stad New-York is eene nieuwe Vereeniging opgericht Queen Dempsey's
Society bestaande uit Hollandsche dames van Nieuw-Nederland.
Zij stelt zich ten doel de herinnering levendig te houden aan hunne voorouders,
zoowel als van Nederlanders in Nieuw-Nederland, door het bewaren en beschrijven
van hunne geschiedenîs en daden, als door het oprichten van monumenten te hunner
eere. Het bestuur bestaat uit de dames Lavinia H. Demprey, Jessie T. Bogie,
Margaretta Rheinlander, Mary. E. Holland en Annetta J. Vanorden, allen van
New-York-City.
Op een Donderdag avond, in deze maand, zaten een drie honderd en vijftigtal
Amerikaansche Hollanders in eene der zalen van het Waldorf-Hotel te New-York
neder aan den jaarlijkschen maaltijd der Hollandsche Societeit aldaar. De spijskaarten
prijkten met de portretten van Van Hogendorp, den Staatsman, en Houtman, den
admiraal, genomen naar schilderijen in het bezit van Rev. Griffis, den schrijver van
Dapper Klein Holland.
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De spijskaart begon met oesters en eindigde met koffie, waartusschen kwamen
‘ossenhaas met paddestoelensaus’, ‘snijboonen’ en ‘Emma IJs’.
Charles S. Truax opende de rei der toasten met den gelukwensch, dat in de leden
der Societeit het oude Hollandsche bloed nog niet was uitgestorven.
Dr Cuyler sprak over den bezem, waarmede Tromp gezegd wordt zijn schip versierd
te hebben als een teeken dat hij de Engelsche schepen uit het kanaal geveegd had,
en waarmede Dr Cuyler zei ‘dat de Nederlanders verraders en tirannen uit het land
der dijken hadden geveegd. Als afstammelingen van die mannen, die Nederland
gemaakt hebben tot wat het is, betaamde het hun, zeide hij, om hunne bezems in
Amerika te gebruiken en hun eigen land schoon te houden.
Rechter Barett sprak over Hollandsche eigenaardigheden en karaktertrekken, en
werd gevolgd door Rev. Buckley over den grooten invloed van de Hollanders in
Amerika en Transvaal.
Rev. J.A. Mets hield Maandag avond 25 jl. een lezing over ‘Holland home Life’
te Somerville, N.J. De kraamkamer, de doopsbediening, de aanneming, het huwelijk,
het begraven, de inrichting der woning, de verdeeling van den tijd, het werkelijke
Hollandsche huiselijke leven, met zijn spelen en zijn feesten, het werd alles met een
boeiende kracht geschetst, en deed op nieuw gevoelen dat deze 65-jarige ofschoon
44 jaren in Amerika, een Hollandsch hart heeft behouden, en in verrukking geraakt,
wanneer hij spreekt over Neerlands roem en grootheid.
Ziedaar hoe Amerika Holland waardeert.
Goed doet het, dat de invloedrijkste mannen op een maaltijd der Hollandsche
Societeit, hulde brengen aan Nederland. Zij hebben het Hollandsche volk door hunne
studie onzer historie en door een herhaald bezoek van nabij leeren kennen als een
onafhankelijk volk, diep en innig aan zijn verleden en vrijheid, met geestdrift aan
zijn dynastie gehecht.
Zij scheppen vreugde in de schoonheid der schilderachtige bruin-roode steden van
de groene lage landen aan zee; zij eeren 's lands groote mannen, groeten de
vrijheidsliefde en het roemrijk verleden van Nederland, brengen hulde in tal van
geschriften aan Koningin-Regentes en onze Koningin Wilhelmina, en aan hun
feestmaaltijd klinken de tonen van, zooals Hofdijk eens zeide, ‘het lied des lijdens
en der glorie’, het Wilhelmus van Nassau.(1)
Somerville, N.J.
C.J.B.V.D. DUYS.
31 Jan. 1897.

II.
Wie in deze maand het voorrecht had de tentoonstellig van ‘the American Water
Color Society’ te New-York te bezoeken, was getroffen door een paar stukken, die
hem een luid bravo! ontlokten.
De beroemde schilder Walter C. Harton stelde er een fraai schilderij ten toon. ‘Een
gezicht op Dordrecht,’ en George Wharton Edwards was vertegenwoordigd met
‘Hollandsche keuken’ en ‘Hollandsch landschap met vee’.
Hofdijk heeft eens uitgeroepen: ‘Hebben de Nederlanders, de schilders geen andere
onderwerpen op het doek te brengen dan die aardappelen schillende keukenpricessen?’
maar indien de onvergetelijke dichter dit schilderij van Edwards had kunnen zien,
(1) Deze belangrijke brief heeft, tengevolge van plaatsgebrek, moeten overstaan tot dit nummer.
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dan zou hij als schrijver van ‘Ons voorgeslacht in zijn zeden en gewoonten’ de hand
gedrukt hebben van den vreemdeling die die zeden en gewoonten op het doek brengt
met merkwaardige getrouwheid.
Het ‘Hollandsch landschap’ is zooals het bestaat aan de lage landen aan zee, men
zou denken een stuk van Stortenbeker of Savry voor zich te hebben.
***

Van Dr A. Kuyper's Encyclopaedie is men reeds eenigen tijd bezig een Engelsche
vertaling in het licht te geven. De drie heeren, die hieraan werkten, hebben echter
hun arbeid niet kunnen voltooien, daar zij achtereenvolgens tot het hoogleeraarsambt
werden geroepen. Twee deelen zijn nu reeds vertaald en eene geheele ver-
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taalde Engelsche uitgave kan men binnen een jaar te gemoet zien.
In den zomer van 1899 komt Dr Kuyper lezingen houden in de Vereenigde Staten.
Bij den Nederlandschen boekverkooper uitgever J.B. Hulst te Grand Rapids is
deze maand een Hollandsch maandblad verschenen getiteld ‘De Gereformeerde
Amerikaan, onder redactie van Prof. H. Beuker, T.M. Ten Hoor, en H. Van Hoogen.
Het doel van dit tijdschift is om de Gereformeerde beginselen onder het
Nederlandschsprekend gedeelte der Amerikaansche bevolking te verspreiden en tot
meerdere vastheid te brengen. De prijs per jaargang is 1.50 d.
Met het oog op het willekeurig vestigen van zoo genaamde tandartsen in de
Zuidamerikaansche Republiek Chili, hebben de Wetgevende Kamers van dat land
een wet aangenomen, waarbij personen die het beroep van tandarts aldaar willen
uitoefenen, voor af examen afleggen. Dit is voor buitenlanders, die met de taal niet
bekend zijn, natuurlijk een bijna onoverkomelijk strnikelblok, daar het een geruimen
tijd neemt voor men die taal machtig is. Rokus C. De Vries, die een vijftal jaren de
praktijk van tandarts te Valparaiso in genoemd land heeft uitgeoefend, moest zich
ook aan het examen in de Spaansche taal onderwerpen. De jeugdige Hollandsche
dokter verscheen voor de Spaansche heeren en kwam door zijn examen met glans.
Behalve den heer G.J. Diekema, in Holland, Michigan, die drie achtereenvolgende
termijnen een zetel in de Wetgevende Kamers van Michigan heeft bekleed, en nog
bekleedt, is thans weer een andere Nederlander, Sybrand Wesselins, van Grand
Rapids, door den Gouverneur als Spoorweg-Commissaris benoemd.
Zoowel Diekema als Wesselius hebben aan het Nederlandsche Hope College hunne
opleiding ontvangen, en zij strekken ieder Nederlander, zoowel in het moederland
als in den vreemde tot eer.
In het begin van dit jaar is in New-York verschenen: Half Moon Series of Papers
on Historic New-York. Edited by Mand Wilder Goodwin, Alice Carrington Royce
and Ruth Putnam; The Stadt-Huys of New Amsterdam, by Alice Morse Earl; King's
College, now Columbia University, by John B. Pine. 12o, 5 cents ieder. Jaarlijksche
inschrijving 50 cents.
Het groot belang dat er bestaat in het kennen der geschiedenis van Oud New-York,
is in den laatsten tijd overwegend geworden. De Amerikanen, hoezeer zij hunne
kennis willen vermeerderen van de Hollanders der 17e eeuw, vergeten daarom de
tegenwoordigen niet. Ik wijs hier op het schoone stuk in Munsey 1896 over Mauriec
Maeterlinck, met een fraai portret; op Alma Tadema in Cosmopolitan '96; op American
Institutions of Dutch Origin, by S.G. Fisher, Lippinotts Magazine, 1897; op Anton
Mauve, by Fles, Lesley's Pop. Month. 1897, op St-Nicolas day in Holland, by A.C.
Kuypers, in St-Nicolas, 1897; op Mevr. Ronner Knip, in Lesley's Monthly, feb. '97;
The Dutch in Transvaal, by Poultney Bigelow, Harper's Monthly, 1896-1897, op
Wauters and his portraits, by F.F. Buck, Munsey '96.
***

Den avond van 19 Februari ll. waren de leden en vele genoodigden van ons medelid,
de Nederlandsche Rederijkers Kamer ‘Harmonie’ (Paterson), in hun
vereenigingslokaal bijeen om den man te herdenken, die op 19 Februari 1887 aan
Nederland en aan de denkende menschheid ontviel.
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Eduard Douwes Dekker, de geniale Multatuli, werd herdacht in eene lezing door
den Sekretaris der Vereeniging, Mr R. de Jong. De spreker schetste eerst 19 Februari
1887, toen Nederland zich dompelde in een bad van nationale geestdrift, ter
gelegenheid van des Konings 70-jarigen geboortedag, maakte eenige opmerkingen
over de Staatsliederen, die dien avond gezongen werden, en schetste het oogenblik
dat uit Nieder-Ingelheim de treurmare kwam van Multatuli's dood. Mr de Jong wees
in kernachtige taal op Multatuli, als mensch, als dichter, als profeet, en toonde door
het voordragen van eenige fragmenten uit Dekker's werken dat hij eene speciale
studie gemaakt had van dezen grooten zoon uit het kleine Nederland.
Zijne voordracht muntte uit door soberheid, zijne taal was vol devotie en pieteit,
en zonder in vleierij te vervallen en zelfs nu en dan de gebreken aanstippende, schetste
hij ons het beeld van Douwes Dekker ten volle uit, zooals wij hem gekend hebben.
Den hoed af voor de Rederijkerskamer in het algemeen en voor den spreker in het
bizonder. Het doet goed in den vreemde te zijn, en door Nederlanders te hooren
waardeeren de groote mannen van ons klein land, terwijl de Amerikanen maar steeds
meer willen weten over ‘klein, dapper Holland’.
Mr de Jong kan zich verzekerd houden, dat allen in de zaal geboeid waren door
zijne bezielende voordracht. Met merkwaardige vaste hand schetste hij Multatuli,
den man, de persoonlijkheid, zoo weinig nog begrepen door zijne landgenooten, en
zoo dikwerf soms hatelijk beoordeeld.
Wanneer men de vorderingen ziet van deze kamer in het geheel, en van de meeste
leden in het bizonder, dan is het zonder twijfel te danken aan het gebruik der goede
lectuur, die haar nu en dan van over de wereldzee wordt toegezonden.
Die edele gevers, wier namen met een breed lichtend spoor in onze letterkunde
staan vermeld, kunnen de voldoening smaken, dat hunne schenkingen door de
Nederlandsche Rederijkerskamer Harmonie niet alleen op prijs worden gesteld, maar
dat hunne gaven aangewend worden tot bevordering der Nederlandsche taalen
letterkunde op Amerikaanschen bodem.
O.J.B.v.d. Duys.
Somerville, N.J., 28 Febr. 1897.

Een Nacht op de Oostzee.
Bliksemend schieten de lichtschichten door de lucht, voor een oogenblik de duisternis
brekend.
Bliksemend schieten ze over het eiland Langeland(1), dat zich voor een oogenblik
uitstrekt in lichtende pracht, waardoor de in het groen halfverscholen huisjes zichtbaar
zijn, wier helroode daken brutaal tusschen de weelderig bebladerde takken rondkijken.
Bliksemend glijden ze over het aschgrauwe water, dat gednrende eenige seconden
woest goudglansen uitschiet, als een onnoemlijk aantal lichtstrepen, die verdwijnen
in de diepte.
Witschuimende, voortschuivende golven, rollend over elkander als stoeiende
kinderen, witte vlokken rondom werpend, vloeien nog in de massa. Schuimspattend
vliegen ze tegen het schip, dat slingerend wordt voortbewogen. Ze tillen het op hunne
ruggen omhoog; ze slaan tegen de wanden van het forsche vaartuig, dat ingesloten
(1) De beroemde gebroeders Hans Christian en anders Sandö Ärsted, werden te Rudlejöbing op
Langeland geboren.
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door het witte schuim, als door een groote, zich verplaatsende wolk, wordt
voortgedragen door de eindelooze duisternis.
In dikke droppelen valt de regen dichter en dichter. Met ruimer tusschenpoozen
klieven de bliksemschichten de wolken.
De lucht wordt donkerder, het water grauwer. De golven vliegen niet meer zoo
hoog; de zee wordt kalmer.
Een lichten, dat steeds flauwer wordt, vertoont zich nog slechts van tijd tot tijd.
De regen valt met stroomen.
De passagiers, die gehuld in mantels en plaids nog hebben volgehouden op het
dek te toeven, begeven zich naar hunne kajuiten. Het is bijna onmogelijk boven te
blijven. Velen zijn reeds eerder naar beneden gegaan uit vrees voor het onweder;
anderen bleven boven om dezelfde reden.
Eenige oogenblikken later is alles in diepe rust. Beneden heerscht een doodsche
stilte, boven is het ruischen der golven het eenige geluid; het overstemt het gekletter
van den regen op het dek.
In het Oosten vertoont zich aan den horizon een gouden lijn, als een grens tusschen
lucht en zee.
De donkere wolken daarboven zijn gebroken, zij laten een fletsblauwen achtergrond
zien.
Langzamerhand worden zij door een rossen gloed omrand. Sommige gelijken een
donkere stip te midden van een vuurbol, die fonkelt als goud.
In het Westen blijft alles donker. Roerloos, koud en somber hangen daar de wolken
zwaar over de zee. Het warme goudglansen van den oostelijken hemel strekt zich
zoo ver nog niet uit.
Het breken der wolken in het Oosten wordt inmiddels menigvuldiger; het
goudglansen sterker.
Daar vertoont zich op eenmaal de koningin van den dag in al haar overweldigende
schoonheid; haar goudstralen werpt ze ver uit over de golven, die zich glinsterend
koesteren in haar licht, alsof ze bedekt zijn met millioenen gouden loovertjes.
Een zee van beweeglijk water beneder; een zee van verhlindend licht daarboven.
Rondom leven en beweging.
Op het dek stilte, in de kajuiten alles nog in diepe rust.
Als de boot de haven van Kiel binnenstoomt, komt een enkele reiziger boven.
Na een uitroep als en dejlig Morgen(1), of schönes Wetter, verwijderen zij zich om
anderen mede te deelen dat Kiel in het gezicht is.
Iets later en men ziet het schoone, keizerlijke jacht, de Hohenzollern, dat de lustige
golfjes met zich laat sollen in de ochtendkoelte.
De reizigers zijn bijna allen op het dek, dadelijk zullen zij voet aan wal zetten en
het bedrijvige leven in de haven zal spoedig den indruk uitwisschen aan en dejlig
Morgen.
Utrecht.
JOHANNA DIEPENHORST.

Nederlandsch Zuidafrikaansch Handels-Syndicaat.

(1) En dejlig Morgen = een beerlijke ochtend.
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Als kandidaat van de Amsterdamsche Vereeniging Het Buitenland, die ten doel heeft
de belangen van den Nederlandschen handel in overzeesche gewesten te bevorderen,
deed de Heer J. De Vries, vroeger onze ijverige Secretaris te Amsterdam, in November
van verleden jaar een rondreis door Holland om betrekkingen voor den handel op
Zuid-Afrika aan te knoopen met de groote Hollandsche fabrikanten. Dit gaf aanleiding
tot de oprichting van het Zuidafrikaansch Handels-Syndieaat, welks streven is den
verkoop en dus de bekendheid vän speciaal Hollandsche artikelen in Zuid-Afrika te
doen toenemen. Krachtig werkten tot het tot stand komen van het Sydicaat mede de
jongste verslagen van den Ned. Consul-generaal te Pretoria, den Weled. Geb. Heer
F.J. Domela Nieuwenhuis en van de commissie der Nederlandsche Vereeniging voor
Zuid-Afrika, te Pretoria.
Aan den Heer J. De vries is opgedragen voor de belangen van het Z.A.H.S. in
Zuid-Afrika op te treden; hij vertrekt den 27 Maart e.k. met de Donne Castle en zal
zich te Johannesburg vestigen. De Heer De Vries blijft de zaak van het A.N.V. een
warm hart toedragen en zal ze krachtig voorstaan in Zuid-Afrika.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugoesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
hewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld. Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan
kennis geven aan een van de hieronder vermelde

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika: C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
Aberson, Postbus 383, Pretoria.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
***
Traden toe tot de Vereeniging:
A.A. De Graaff, Rotterdam, N.-N.
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W.F. Van Heusden, Berlijn, Duitschland.
P. Fijn Van Draat, Utrecht, N.-N.
A. Prayon-Van Zuylen, Elsene, Z.-N.
Aug. Joye, Gent, Z.-N.
Jef Louwagie, Gent, Z.-N.
V. De Vogelaere, Gent, Z.-N.
A. Wijndaele, Wetteren, Z.-N.
C.G. de Jonge Fzn, Pretoria, Z.A.R.
Th.W.M. De Moor, Pretoria, Z.A.R.
A.H. Sausenthaler, Pretoria, Z.A.R.
J. Vegter, Pretoria, Z.A.R.
H.V.J.V.d. Merwe, Pretoria, Z.A.R.
C.B. Van Vooren, Pretoria, Z.A.R.
W. Salsma, Pretoria, Z.A.R.
P.J.V.d. Westhuyzen, Pretoria, Z.A.R.
G.J. Otto, Pretoria, Z.A.R.
W.H. Boshoff, Springs, Pretoria, Z.A.R.
J.C. Pfennig, Johbg. Z.A.R.
J. Huysmans-Schoukens, Loth, Z.-N.
G. Senden, Turnhout, Z.-N.
J.W. Polderman, Pretoria, Z.A.R.
W. Thelen, adv., Brussel.
H. Res, Altenburg, Duitschland.
Mevr. Heremans, Gent, Z.-N. B.(1)
Oct. Michielsons, Gent, Z.-N.
P. Burvenich, Gentbrugge, Z.-N.
Jan Broeckaert, Dendermonde, Z.-N.
Hendr. Schelstraete, Drongen, Z.-N.
Gust. Schelstraete, Gent, Z.-N.
Hendr. Van de Weghe, Leuven, Z.-N.
Ivo De Vreese, Gent, Z.-N.
Rom. Becu, Tienon, Z.-N.
Clem. Backx, Dworp, Z.-N.
Mayelle, St-Pieters-Jette, Z.-N.
Roelant, Gent, Z.-N.
Gust. De Mey, ingen., Ledeberg, Z.-N.
I. Nieuhuis, Delft, N.-N.
G.L. Leeuwenburg, Vlissingen, N.-N.
P.C. Speekens, Vlissingen, N.-N.
A.J. Van Loon, Rotterdam, N.-N.
W.J. Nijssen, Rotterdam, N.-N.
A.J. Groenewegen, Rotterdam, N.-N.
J.F. Tulling, Rotterdam, N.-N.
G.J. Van Grol, Curaçao.
Mej. Regina Cortebeeck, Brussel, Z.-N.
J. Pino, Rotterdam, N.-N.
***

(1) B. Beschermend lid.
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- Gent.
- In 't vorig nr werd onder de Bestuursleden bij vergissing opgegeven, de Heer R.
Millecam, die geen Bestuurslid is, terwijl de Heer Lod. De Vriese, die 't wel is,
vergeten werd.
De Gentsche Tak van het A.N.V. richt in de provincie O.-V. een reeks
volksvergaderingen ten voordeele van de wet De Vriendt-Coremans. De twee eerste
hebben plaats gehad te Ledeberg den 14 en te Maldegem den 21 Maart.

- Bibliotheken.
- We houden ons ten allen tijde aanbevolen voor doorgelezen boeken, welke
taalgenooten voor door ons in Z.-A. en elders ondersteunde bibliotheken willen
afstaan. Men zende die naar een van de secretariaten. Laten Nederl. schrijvers, Nederl.
uitgevers, die een werk het licht doen zien, er ons een of een paar ex. van zenden.
Ze zullen aldus meewerken tot het bereiken van ons doel.

Delft.
- Betreffende de twee aanvragen voor plaatsingen in 't buitenland kunnen wij tot ons
leedwezen tot op den 10 dezer niets belangrijks mededeelen, wel herhalen wij
vriendelijk ons verzoek blz. 4 Febr. nummer.
Van verschillende zijden ontvingen wij gelukwenschen met het vorige nummer.
Mogen onze buitenlandsche lezers vooral van den inhoud partij trekken en niet
vergeten, dat opstellen uit den vreemde ons welkom zijn.

Curaçao.
- Ditmaal drukken wij weder een brief van een W. Indisch Ambtenaar. Deze en de
vorige uit Paramaribo getuigen ons van warmo vaderlandsliefde en flink
vooruitstreven en voorspollen ons een deugdelijke toekomst in West-Indië.

Pretoria.
- Naar aanleiding van ons schrijven aan President Kruger, ontvingen wij van den
Staats-Secretaris een woord van vriendelijken dank en ingenomenheid.
De aandacht wordt er op govestigd dat een nieuw Secretariaat te Pretoria
waargenomen wordt door den Heer Aberson, Ingen. bij de N.Z.A.S.M., Postbus 383.
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Correspondeerende Leden.
- Wij vermeenen het doelmatig een volgende maal een kleine rubriek te openen voor
deze soort Leden. Verscheidene personen werken als zoodanig.
Den Heer Jr. Blerkom V. 128 Binnenweg Rotterdam, komt de eer toe, de meeste
Leden in die plaats aangebracht te hebben. Wij hebben in hem een krachdadige steun
voor Noord-Nederland gevonden.
J.J.B.v.d. CHYS. Jr.

Het Nederlandsch in Denemarken.
De belangstelling voor Nederland en zijn bewoners is in Denemarken grooter dan
men hier vermoedt. Onze politiek wordt er gevolgd, onze oude kunst met liefde
bestudeerd, onze geschiedenis in hoofdzaken op de scholen onderwezen, onze
landbouw nagegaan. De Deensche kunstenaars reizen gaarne naar ‘Holland’ en ‘Ik
ben Hollander,’ is vrij wel een introductie.
Onze letterkunde en nieuwe schilderkunst daarentegen is bij de groote menigte
nog weinig bekend. In 't laatste zal, hoop ik, de internationale kunsttentoonstelling
te Kopenhagen van dezen zomer eenige veranderingen brengen. Toch beginnen ook
onze taal en letterkunde, langzamerhand door te dringen in 't Noorden. Zij trekken
reeds de aandacht van de meer ontwikkelden. Een der jongere Deensche schrijvers:
Alfred Ipsen, schreef een goed boek over Holland, waarin hij ook onze letterkunde
vrij uitvoerig behandelde, en met groot talent eenige gedichten van Frederick Van
Eeden vertaalde.
Ik heb in de laatste jaren te Kopenhagen verscheidene personen aangetroffen, die
Nederlandsch lazen. De bekende Deensche philoloog Dr Otto Jespersen, professor
aan de Universiteit te Kopenhagen interresseert zich zeer voor onze taal. Een dame
onder mijne kennissen te Koponhagen is goed thuis in de nieuwere letterkunde van
Noord en Zuid Nederland, en enkele anderen, die ik ken lezen Nederlandsch.
De beroemde criticus Georges Brandes schreef met veel warmte over zijn reizen
in Holland en België. En Karl Madsen een uitnemende Deensche kuustkenner, schreef
veel over onze oude kunst.
Dit alles te samen bracht mij er toe te beproeven of een cursus in 't Nederlandsch
te Kopenhagen kans van slagen had. Om zeker te zijn van de wijze, waarop dit
onderwijs moest worden aangepakt, gaf ik voor 2 jaar een proefcursus van 13 lessen
in 6 1/2 weken aan 9 leerlingen, meest bekenden, die daaraan op mijn verzoek
deelnamen. Verleden jaar adverteerde ik en zeven leerlingen meldden zich. In de
laatste 5 à 6 lessen sprak ik Nederlandsch en werd goed verstaan.
Uit het Nederlandsch werden de volgende boeken in 't Deensch vertaald:
Van Mevrouw Bosboom Toussaint: Majoor Frans.
Hendrik Conscience: Jacob van Artevelde; Het Goudland, De Strandlooper;
Batavia; Aureliaan.
L. Couperus: Majesteit.
Cremer: Hanna de Freule.
Ising: Wilhelm van Oranje en zijn Page.
Van Lennep: De Friezen in Rome.
Limburg Brouwer: Akbar.
Melatti van Java: Mejonkvrouw van Groenenrode.
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C. Van Rees: Een middag bij Beethoven.
Ritter: Pedagogische fragmenten.
Smits: Nieuwjaarwensch van den ouden Heer Smits.
Multatuli: Saïdjah en Adindah.
Prof. Thiele: Geschiedenis der Godsdiensten.
Onlangs werd er te Kopenhagen een voordracht gehouden over het leven in de
steden van Nederland Dis alles is nog maar een klein begin.
Maar de belangstelling is eenmaal gewekt en zal nu wel wakker blijven.
MARGARETHA MEYBOOM.
Haag, Maart 1897.
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De groote Vlaamsche betooging en de Volksvergadering te Brussel
op 28 Februari.
Reeds om 8 u. 's morgens heerscht groote beweging aan 't Noordstation. Dan komen
reeds Maatschappijen toe uit Gent, Aalst en Oostende.
Aan den uitgang staan de mannen van de Jonge Wacht van Brussel, die kaarten
uitdeelen aan de betoogers, welk ze op bun hoed steken.
Naarmate ze toekomen begeven de Vlamingen zich naar Schaarbeek in de richting
van het Liedtsplein. Er heerscht veel geestdrift, die zich nu en dan door gezang wil
uiten. Maar de politie legt het stilzwijgen op: op het grondgebied van
St-Joost-ten-Noode is elke samenscholing en betooging verboden.
Weldra is het Liedtsplein gansch ingenomen door de Vlaamsche vereenigingen,
die uit alle deelen van 't land gekomen zijn, om hun vasten wil te kennen te geven
gelijkheid op taalgebied met de Walen te bekomen.
Uit Oostende is de Vlaamsche Kring aanwezig; uit Gent zijn talrijke kringen
vertegenwoordigd: de Afdeelingen van Willems-Fonds en Davids-Fonds, de
Snellaertskring, Zetternamskring, Liberale Vlaamsche Bond, Antisocialistenbond,
Vooruit, Gentsche Tak van 't Algemeen Nederlandsch Verbond enz. Slechts drie
Maatschappijen hebben hun vaandel mee: de Antisocialisten, de Studentenkringen
de Rodenbachsvrienden en 't Zal wel Gaan; uit Lokeren zijn 200 man gekomen. Uit
Thielt de D'Hulsterzonen; uit Lier de Tony's Vrienden, Nut en Vermaak; uit
Vilvoorden, de Zennegalm, de Jonge Tooneeltiefhebbers, de Liberale Bond, de
Katholieke Bond en de Socialistische Bond; uit St. Nikolaas: het Davids-Fonds;
Turnhout: de Rederijkers. Antwerpen heeft duizenden betoogers gezonden; het
talrijkst zijn de leden van Help U Zelf met hun fanfare aan 't hoofd; de Vlaamsche
Wacht, de Nederduitsche Bond, de Violieren, Taal en Recht, Eigen Taal Eigen Zeden
enz. Brussel heeft de leden van 14 Vlaamsche Tooneelkringen in den stoet.
Het is twaalf uur wanneer deze eindelijk in beweging komt. Hij is zoodanig
grootsch en uitdrukwekkend, dat wij waarlijk niet weten wat wij het eerst zouden
beschrijven.
Muziek en Vlaamsche gezangen, dat hooren en zien er van vergaan.
Onder de personen van naam bemerkten wij: de HH. leeraars Burvenich, Brans,
Julius Hoste aan het hooft, H. Leën, R. Stijns, Ceuleneer, Nestor de Tière,
Verscheuren, Aug. Hendrickx, beeldhouwer. Julius Lagae. De H. Edm. Hendrickx,
van den Vlaamschen Schouwburg van Brussel, aan 't hoofd zijner kunstenaars: MM.
A. Hendrickx, Wicheler, Van der Lee, enz.; P, Gassée; Professoren Vercoullie, P.
Fredericq, Boucqué, Obrie, Minnaert, Fabri enz., van Gent, pastoor Daens, E. Anseele,
De Lattin, Max Roose, Cuperus, enz.
In de Rubensstraat, zingen de Aalstenaars: ‘Vivat pastor Daens en hij mag er
wezen!’
Pastoor Daens bevindt zich persoonlijk onder de betoogers en moedigt hen aan
tot het zingen van den ‘Vlaamsche Leeuw’.
Uit al de groepen, en zij zijn uitermate talrijk, weerklinken Vlaamsche gezangen
en luide hoera's, gemengd met trompetgeschal.
Juffrouwen dragen het opschrift: Gelijkheid op de borst.
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Op gansch den doortocht van den stoet, aan beide kanten van de straten, eene dikke
haag menschen, mannen, vrouwen en kinderen.
In den stoet hoort men nu en dan zingen:
Landorium, landorium,
De Mot is een stockvisch.
Mannen uit de Kortrijksche streek dragen op den hoed gele kaarten met het
opschrift: Goedendag.
Voorbij het gemeentehuis gaande, zwaaien de manifestanten met hoeden en
zakdoeken en roepen: ‘Leve Kennis!’(1),
M. Ignatius De Beucker de oude Antwerpsche strijder, is op het Collignonplein
het voorwerp van geestdriftige toejuichingen.
In een open rijtuig zitten MM. Coremans, Heuvelmans en de Burgemeester Kennis.
Zij ook worden luid toegejuicht.
Al de balkons der huizen zijn proppensvel en op vele plaatsen juichen de
toeschouwers toe en wuiven dames met hare zakdoeken.
Een grootsch schouwspel overal!
Een prachtig gezicht geniet men wanneer men zich omkeert aan de Ste Maria Kerk
en dan terugblikt op het gemeentehuis.
Gansch de Koninklijke Ste Mariastraat is maar ééne zee van betoogers, boven wier
hoofden honderden vlaggen wapperen.
Men ziet het einde van den ontzaglijken stoet niet.
Op den hoek der Rogierstraat, in een open venster is M. Kennis, burgemeester,
andermaal het voorwerp eener ovatie van al de deelnemende kringen die hem
geestdriftig toejuichen. Al de vaandels worden voor hem gebogen.
M. Kennis neemt den hoed af en groet de betoogers. Hij wijst zelfs met den vinger
naar het einde van den stoet, als wilde hij zeggen: ‘Wanneer komt er een einde aan?’
Voor het gemeentehuis zingen de maatschappijen den zang uit ‘Genius der
Geschiedenis’ van Benoit. De geestdrift is onbeschrijfelijk. Men juicht, men zingt,
en boven alles klinkende toonen der fanfaren, welke de Vlaamsche Strijdzangen
aanheffen.
Reeds is het hoofd van den stoet nabij St-Maria Kerk, wanneer het einde zich nog
op de Liedtsplaats bevindt. Overal, waar men in de bijzondere woningen de Belgische
vlag heeft uitgehangen, stijgen langdurige toejuichingen op.
Op de grensscheiding der gemeente Schaarbeek, hoek der Brabant- on
Keulenstraten, wordt een luid hoera aangeheven ter eere van Schaarbeek en zijne
bestuurders, een donderende kreet van erkentenis uit duizenden Vlaamsche borsten.
Daarna wordt een oorverdoovend Ahoe aangeheven voor Brussel, de hoofdstad,
voor M. De Mot, die zijne matten mag oprollen.
En de stoet zet zijnen weg voort tot aan het Noordstation, ja, tot aan den
Vlaamschen Schouwburg met muziek en zang.
Aan het koffiehuis Waterloo roept men: ‘Leve Waterloo.’
Op den ganschen doortocht werd eene warme hulde gebracht aan burgemeester
Kennis, die zijne gemeente ter beschikking der Vlamingen stelde.
Wij betuigen aan den eersten magistraat onzen hartelijksten dank.
De policie van Schaarbeek met den knappen hoofdcommissaris aan het hoofd,
verdient eene bijzondere melding voor de goede orde van den dienst.
(1) Burgemeester van Schaarbeek, die in deze voorstad de betooging toegelaten had, welke te
Brussel door den waarnemenden burgemeester Dé Mot verboden werd.
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M. Hoste overhandigde aan den hoofdcommissaris eene som van 100 fr. om ze
onder de agenten te verdeelen.
***

De Meeting in den Vlaamschen Schouwburg.
Het bureel is samengesteld als volgt: M. Vanden-Driessche, voorzitter, de HH. De
Beucker, Heuvelmans, De Tière, Nerinckx, pastoor Daens, Debontridder, Anseele,
De Guchtenaere, Huyshauwer, Van Reeth, D'Hooge-Bellemans, De Ceuleneer, enz.,
leden.
De meeting wordt geopend door het lied Ons Vaderland van Blockx en Stevens,
gezongen door een Antwer pschen zanger.
De gansche zaal herhaalt het koor, rechtstaande.
Het lied van Peter Benoi, Strijdkreet, wordt daarna aangeheven.

M. Vanden Dricssche
Mannen van Vlaanderen, ik dank u, voor uwe talrijke opkomst; ik groet u, strijders,
die ons taalrecht zoo hebt verdedigd.
De vergadering moet zoo deftig zijn als de stoet is geweest.
De sprekers zijn door het bureel aangeduid.
De aanvallen tegen Walsche senators en volksvertegenwoordigers zijn verboden,
alsmede de persoonlijke aanvallen. Ik hoop dat u allen daarmede zult instemmen

M.J. De Beucker.
Wij hebben heden een dag in ons leven beleefd dien wij nooit zullen vergeten.
In naam van alle partijen wensch ik u hartelijk welkom (toejuich.).
Vlaanderen is wakker geworden, en is heden krachtiger geworden dan ooit. In
dien strijd kennen wij niets dan broeders, zonder te zien vanwaar die komen.
De Vlamingen hebben in dezen strijd getoond wat zij zijn, wat ze willen en wat
ze kunnen.
Wanneer een volk als het onze gebruik maakt van zijn macht, van het stembriefje,
dan zult ge zien dat Vlaanderen groot en machtig is, dat het zal geëerbiedigd worden
de gansche wereld door. (Toej.).
Dat is de droom niet van een Vlaming, dat is de wezenlijkheid. Men heeft in de
kamer gezegd: Waarom hebt ge 't niet vroeger gevraagd. Ja, wij kloppen op onze
borsten, bekennen het; doch nu moet de rekening vereffend worden.
Mannen van onze jaren hebben niet veel meer te
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hopen, maar gij jongelingen, die ons zult opvolgen, met misschien meer geestdrift
dan wij te werk gaande, zult van Vlaanderen maken, het paradijs van de beschaafde
wereld. (Dond. toej.).

M. De Vriendt.
Mijne Heeren. Ik had dit overheerlijk onthaal niet verwacht....
(Zeer bewogen) Ik ben zeer bewogen door het gevoel van geluk. Ik ben verheugd
met de hulp mijner vrienden een steentje te hebben kunnen bijbrengen tot het
opbouwen van het nationaal gebouw.
Uw onthaal van heden zal ik nooit vergeten.
Door 'tzelfde liefdegevoel komt gij hier toegestroomd om uwe krachten ten dienste
te stellen van de verdrukte moedertaal.
Gij wilt uwe hoogste rechten verdedigen. De liefde tot uwe meedertaal, tot uw
geboortegrond, heeft u met duizenden naar hier gejaagd. Het woord dat gansch onzen
strijd inhoudt en ons alle tegenkanting heeft doen te boven komen, het woord dat in
onze grondwet is geschreven, doch een ijdel woord is gebleven, zullen wij tot
werkelijkheid brengen.
Gelijkheid voor de Vlamingen en voor de Walen!
Wanneer wij ons overal van onze moedertaal zullen kunnen bedienen, zal een
nieuwe dageraad opgaan voor 't Vlaamsche volk.
De verheerlijking zijner taal zal 't Vlaamsche volk de bewustheid geven zijner
eigenwaarde en zijner macht. Het zal zich herinneren dat de bestemming van 't
Vaderland niet bereikt is. Het is een middenpunt van kunst en van beschaving.
Het woord wordt gegeven aan M. Prayon van Zuylen doch men eischt M.
Coremans.

Redevoering van M. Coremans.
Wat prachtige gedachte op duizenden hoeden dit woord gelijkheid te dragen.
Wij zullen die gelijkheid bekomen, want wij willen ze.
De toepassing van het recht doet soms bezwaren ontstaan, doch al die
moeielijkheden moeten overwonnen worden.
Ons recht moet zegevieren.
In den Senaat heeft men zich schrikbeelden gemaakt.
Nog eenige korte dagen en onze hevigste tegenstrevers zullen bekennen dat al wat
de Vlamingen eischen, praktisch is en gemakkelijk om na te leven. (Toejuichingen.)
Het Vlaamsche volk is woedend opgesprongen, overtuigd dat het zal zegepralen.
Wij blijven geene ondergeschikten. (Toejuichingen.)
Als wij ondergeschikten zijn, dan zijn wij knechten en dan zeggen wij onzen dienst
op. (Langdurige toejuichingen.)
Wij willen niet staan waar de bezem staat. Wij willen ons nationaal recht. (Nieuwe
toejuichingen.)
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De spreker maakt een geschiedkundig overzicht van de Vlaamsche Beweging.
M. Lucien Jottrand verklaarde eens, dat de Walen geene enkele grief hadden tegen
koning Willem, van Holland, tenzij dat hij eens in het Vlaamsch op eene vesting had
doen schrijven: ‘Door het gouvernement opgebouwd’. Dit was al. (Gclach en toej.)
De redenaar legt uit hoe de taalstrijd in ons land ontstond.
Franschen en Walen zijn zich met ons huishouden komen bemoeien. In 1839, na
de revolutie en den oorlog met Nederland, stond het Vlaamsche volk op en het zal
blijven strijden totdat het recht hebbe bekomen.
Heden eischen wij volle gelijkheid in zake van wetgeving.
De zittijd van Kamer en Senaat zal dit jaar niet eindigen zonder dat de zege zal
behaald zijn. (Donderende toejuichingen.)

Redevoering van den Heer Prayon Van Zuylen.
Landgenooten,
Ik ben verheugd te zien met welke geestdrift de oproep is beantwoord geworden door
't gansche land.
De Fransche pers van Brussel had stelselmatig gezwegen betrekkelijk de
betoogingen die in steden en dorpen hebben plaats gehad.
Het was noodig aan Brussel, aan de Regeering te doen zien dat Vlaanderen is
opgestaan en niet zal rusten vooraleer het zijn recht heeft veroverd.
Gij bezit heden een krachtig wapen waarmede gij den vijand zult verslaan; dit
wapen is 't algemeen stemrecht.
Wanneer 't Vlaamsche volk zijn wil zal hebben verkondigd, dan zal men begrijpen
dat men den wil van 't volk moet eerbiedigen: buigen of barsten.
Wij hadden gehoopt dat Brussel de gastvrijheid aan u allen zou verleend hebben,
het Vlaamsche Brussel voor u zou opengestaan hebben, want Brussel is Vlaamsch
door en door... Wij hadden gehoopt dat die groote, indrukwekkende stoet door de
straten van Brussel zou getrokken zijn. De Heer De Mot heeft niet gewild. (Hoe!
Hoe!) Eene stem: Hij moet kapot!
Er zou eene tegenmanifestatie ontstaan! Waar is die manifestatie te Schaarbeek
geweest?...
Het was de plicht van M. De Mot, niet ons recht te ontzeggen, maar de
rustverstoorders te beteugelen.
De reden van zijne weigering was 't Vlaamsche volk bang te maken, te doen denken
dat de betoogers te Brussel een tweede 7e September wachtte.
Dat noemen wij politieke chantage! (Hoe! Hoe!)
Wij zullen aan De Mot antwoorden, wat Vuylsteke in zijn gedicht tot de leden der
Kamer zegde, die 't Vlaamsch haten en beleedigen. (Daverende toejuich)

Pastoor Daens.
(Langdurig gejuich.) - Vlaamsche vrienden en dappore strijdgenooten, ik zal kort
zijn.
Na de prachtige rede van M. Coremans, heb ik niet veel meer te zeggen.
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Voor drie jaar had M. Coremans minder geloof, hij heeft zich wat gebeterd.
Ik eischte op den landdag van Brugge, dat er in de Kamer Vlaamsch zou gesproken
worden.
M. Coremans had maar een flauw denkbeeld van mij. Hij zegde: ‘Die pastoor
Daens spreekt slechts van slagen en stampen’.
Welnu, wij zijn naar de Kamer gegaan en wij hebben Vlaamsch gesproken zonder
tegenspraak.
Zullen wij zegepralen? (Ja! ja! het moet!)
Ja, de victorie is nabij, dit zien wij aan de geestdrift, welke thans in gansch het
land heerscht.
In het onderwijs werd onze moedertaal veracht en miskend. In een college van
Vlaanderen vertaalde men den tekst der gedichten van Ledeganck en dien Franschen
tekst legde men ons uit. (Hoe! Hoe!)
Hulde aan Conscience, Willems, David, Van Duyse en anderen!
Hulde aan hunne navolgers Coremans, De Laet, enz.
Wij zijn burgers in België en hebben krachtens art. 6 der Grondwet dezelfde rechten
als de Walen.
Wij nemen dit recht.
Geen geduld meer! In den Senaat heeft men durven zeggen: ‘Wacht nog wat; 't
zal beteren als er nog wat meer Vlamingen zullen getrouwd zijn met Walinnen.
(Gelach.)
De nood zal de Walen doen Vlaamsch leeren.
Bij de eerste gelegenheid zal ik in de Kamer een Wetsonrwerp neerleggen eischend
dat het onderwijs verplichtend zij. (Donderende toejuichingen.)
Ik zal vragen dat de Walen in de twee laatste klassen Vlaamsch leeren en de
Vlamingen Fransch.
Er moet ook verbetering komen in het middelbaar onderwijs, vooral in de vrije
gestichten.
Zullen de Vlamingen ook geene Vlaamsche Hoogeschool willen bezitten? (De
studenten juichen toe.)
De twee bestaande zijn Fransche, het is onbegrijpelijk. De Vlaamsche taal moet
in Vlaanderen de eerste plaats bekleeden. (Toejuichingen.)
Dan zullen de Vlamingen de roem zijn van de beschaving heel de wereld door.
(Donderende toejuichingen.)
Men zingt: Vivat Pastoor Daens en hij mag er wezen, enz.

M. Julius Sabbe (Brugge).
Dezen morgen las ik in Het Laatste Nieuws (toej.) het blad dat zoo moedig in de bres
staat in onzen strijd, dat wij hier een algemeen programma zouden moeten opstellen
van onze eischen.
De strijd is niet opgelost als het wetsvoorstel aangenomen wordt en het is aan uwe
goedkeuring dat ik de voorstellen onderwerp.
Wij moeten eene Vlaamsche Hoogeschool hebben, opdat men niet meer zegge dat
er geene Vlaamsche kunst en wetenschap bestaat.
Wat wij nog moeten hebben is Vlaamsche rechtspleging voor de soldaten.
Andere punten moeten nog aan de dagordo staan.
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Het Vlaamsch conservatorium moet er komen, gansch Vlaanderen wil het; 't is
geene zaak voor Antwerpen alleen, maar voor gansch 't land.
Men heeft gezegd van 't conservatorium van Gent, dat het eene Waalsche kolonie
was in Vlaanderen.
Men heeft vroeger in de Chronique met Benoit gespot. Nu wordt hij door 'tzelfde
blad als de Vlaamsche Rubens der toonkunst gehuldigd.
Al wat Peter Benoit schiep, is bedreigd met ondergang, als hij er niet meer zal
zijn.
Dit moet vermeden worden, zijn werk mag niet verdwijnen en daarom moet het
Vlaamsch Conservatorium er komen. (Toej.)
De stemming der wet is zeker in de Kamer.
De Senaat zal zijne wijsheid bij zijne grijsheid voegen en het zal de schoonste
uitslag onzer betooging zijn.
Wij zullen welhaast naar Antwerpen mogen gaan, om aan de voeten van Benoit
den palm neer te leggen tot het bekronen van zijn 30-jarigen strijd. (Toejuich.)

Redevoering van M. Anseele.
De voorzitter heeft al de Vlamingen welkom geheeten. Mijn welkom weze breeder.
Laat mij welkom zeggen aan de duizenden Vlaamsche en Waalsche werklieden,
die mij en mijne vrienden naar de Kamers zonden.
Wij zullen aan onze eerste stemming getrouw blijven in de Kamer. (Toejuichingen.)
Het geldt immers een heilig volksrecht.
De Vlaamsche kwestie is meer eene klassenkwestie dan eene rassenkwestie.
Hoe dichter bij 't volk, hoe nader bij 't recht, hoe verder van 't volk, hoe nader bij
den brand.
Het volk is door het stemrecht aan 't woord gekomen en daarom doet het wonderen.
Het optreden van het volk is het beste middel om rechten te veroveren.
In de toekomende kiezing moet het volk eenige boerenknechten naar de Kamer
zenden en alles zal onmiddellijk gedaan zijn.
In den Senaat stemden rijke Vlamingen tegen de rechten van 't Vlaamsche volk.
Dit is eene schande. Men eische ook dat er in de gemeenteraden der Vlaamsche
steden Vlaamsch worde gesproken.
De Vlamingen vereenigen zich om met een stalen wil tot verovering van hunne
rechten te komen, vooral nu zij zien dat de Walen hunne rechten erkennen.
(Langdurige toejuichingen.)

M. Planquaert (Somergem).
Vlaamsche vrienden,
Wanneer ik voor de eerste maal naar de meetingen ging, poppelde mijn hart...
Doctoren, advokaten waren daar en met groote geestdrift bezield...
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Tien jaren zijn vervlogen. De Oostenrijksche volkeren hebben hun taalrecht veroverd.
Indien het bij ons op dien voet voortging, zou het nog 500 jaar geduurd hebben
vooraleer wij recht bekwamen.
De oorzaak is dat de hoogere standen nog zooals te Roosebeke met de
dwingelanden heulen om het kleine volk te onderdrukken.
De grootste oorzaak is te vinden in ons eigen zelven. Een Fransche student, die te
Luik klaagde over het bestuur van Napoleon III, kreeg tot antwoord: De volkeren
worden bestuurd zooals zij het verdienen.
Wij zijn gelukkig wakker geschud. Hij ziet in de eerste kiezing aan hoe wij o.a.
te IJperen de verraders zullen bekampen.
Dan zal men groote mannen tegen onze kristendemokraten zien opkomen, omdat
zij uit partijbelang moeten handelen.
Wij zijn niet hardnekkig genoeg in onzen strijd. Wij hebben een oogenblik
geestdrift en laten dan den strijd varen... Dat moet ophouden.
Het is niet zoo dat men een volk redt... Wij moeten de vaderlandsliefde wakker
schudden om 't nationaal gevoel in het volk te doen ontstaan.
Als de wet gestemd is, moeten wij voortwerken en aan ons volk zijn volle recht
geven.
Laut ons wat minder zingen van den Vlaamschen Leeuw. Wij hebben zijne kracht
niet getoond. Onze Leeuw wordt belachelijk, want de groote schreeuwers zwijgen
als de overheid gebiedt.
Ik geef aan de Vlamingen het voorbeeld van Creta. Het is onze plicht de
kamerleden, die ons recht weigeren, over boord te werpen en uit de kamers te
verwijderen.
Indien men 't volk wil redden, moet men alle middelen gebruiken. Zijn het rijken,
geestelijken, die in den weg staan, is het de Koning, die ons recht niet erkent, het
recht van 't volk is hoven den Koning verheven. (Toejuichingen.)
Laat ons handelen en als men ziet dat wij vastberaden zijn, zal het weldra ophouden.
Onze redding is gelegen in de verplettering van de macht der hooge standen.
(Donderende toejuichingen.)

Redevoering van prof. Paul Fredericq, van Gent
Nooit zag ik in ons land zoo'n vergadering bestaande uit al de partijen, eendrachtig
bijeen.
De franskiljons en de Walen moeten weten, dat wij niet meer in het jaar 30 zijn.
Wij willen gelijk de Walen, burgers zijn van 1e klas. Het is onze schuld dat wij het
nog niet zijn sedert lang. Wij vragen slechts Gelijkheid.
Men zal voor ons buigen of breken. (Toejuiching.)

Redcvoering van M. Rochette, gemeentcraadslid tc Brussel.
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Ik protesteer uit al mijne krachten tegen het onrechtvaardig, ongrondwettelijk en
afschuwelijk besluit van M. De Mot. (Hoe!)
Hij heeft misbruik van zijne macht gemaakt.
Ik ben maar een werkman, en ik zal dan ook kort zijn. M. De Mot, uw politiek
leven is gedaan, gij zijt maar een klein beestje in onze oogen.
Ik spreek onder mijne eigene verantwoordelijk heid, doch het is zeker dat de
werkliedenpartij zich gansch bij dezen taalstrijd aansluit.
Er moet ook stoffelijke verbetering komen voor het Vlaamsche volk; strijdt dus
op taal- en op stoffelijk gebied.
Ik ben een Vlaamsche jongen en ik spreek in den gemeenteraad Vlaamsch met
toelating van M. Buls.
Ware M. Buls hier geweest, de betooging zou plaats gehad hebben in de straten
van Brussel.
Leve de verbroedering!
Leve het volk!

Redevoering van M. Max Rooses, van Antwerpen.
Hoe schoon, hoe troostend is de betooging van heden.
Het is eene schande voor een land zijne rechten te laten miskennen. Dit hebben
wij gedaan, vandaag moet die schandvlek uitgewischt worden. (Toejuichingen.)
Wij plukken gedeeltelijk de vruchten van onzen strijd.
Een jongelingschap is ontstaan, die de taal kent en bemint en die jongelingschap
is opgesprongen.
Het algemeen stemrecht heeft veel gedaan op Vlaamsch gebied.
De Vlaamsche pers heeft het Vlaamsche volk wakker geschud en geroepen: ‘Wordt
wat gij waart!’ (Toej.)
Al de partijen moeten tot de eerlijkheid teruggeroepen worden. (Donderende
toejuichingen.)
Neen! onze zaak is geene kwestie van eigenliefde, zooals men heeft gezegd, en
ware het zoo, dan zouden wij die eigenliefde moeten zegenen.
De Senaat handelde slechts uit eigenbelang of eigen gemak, als men het verkiest.
Een hooge Staatsman (lees Bara) verklaarde geen Vlaamsch te kunnen leeren. Hij
is ons minder dan de eerste fabriekwerker de beste, die tegenwoordig Vlaamsch en
Fransch kent. (Toejuichingen.)
Wij eischen de Gelijkheid en wij moeten ze hebben; het afbedelen is gedaan.
Wij willen onze moedertaal in al hare rechten herstellen, ze verheffen in de oogen
van gansch de wereld.
Wij willen niet onaangenaam zijn aan de Walen, des te meer daar de Luikenaren
zich zoo edelmoedig hebben getoond voor ons.
Wij werden tot hiertoe aangezien als burgers van tweede klas, ja! als menschen
van tweede klas.
Verbazen wij de wereld door onze ontwaking. (Langdurige toejuichingen.)

M. Karel De Poorter (Brugge)
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zegt dat de Vlamingen tot heden toe te gematigd, te zwak geweest zijn in den strijd.
De socialisten gaven ons 't voorbeeld met te zweren, dat ze niet zouden rusten
vooraleer het algemeen stemrecht te hebben veroverd. Zoo moeten wij ook handelen.

M. Devillers (student).
Vlaamsche Broeders,
Als zoon van eenen Waal, wil ik u ook eenige woorden zeggen. Ik heb gansch alleen
't Vlaamsch moeten aanleeren, wat een bewijs is dat de Walen 't Vlaamsch kunnen
leeren.
Met 't Vlaamsch aan te leeren zouden de Walen 't Duitsch en 't Engelsch gedeeltelijk
kunnen verstaan. Uwe zaak is te schoon om te moeten verdedigd worden... Uwe
beweging is niet gericht tegen de Walen maar tegen de Wallonisants van alle klassen...
Als de twee rassen de twee talen zullen spreken en schrijven, zal België eendrachtig
worden. (De redenaar wijdt uit in geschiedkundige bijzonder heden.)

Redevoering van M. Reinhard.
Ik heb heden aan de schooiers van de 16e eeuw gedacht. Wij zijn flaminganten tot
den dood, zooals het vroeger geuzen waren tot den bedelzak. (Toejuiching.)
Wij zijn zeer gematigd als wij slechts gelijkheid vragen. Er zijn in ons land 3 1/2
millioen Vlamingen en maar 2 1/2 millioen Walen. Wij zouden dus meer kunnen
eischen.
De Vlamingen leeren niet gemakkelijk Fransch, zooals men zegt, men pompt het
hun in tot groot genoegen van den Waal en van den Franskiljon. (Nieuwe toejuich.)
In de eendracht van de Waalsche en van de Vlaamsche stammen, in de
verbroedering, is de macht van ons land gelegen.
Met de tooverroede in de hand, zullen wij de nijdige monden sluiten en de judassen
op de vlucht drijven. (Donderend handgeklap.)
Zweren wij, op alles wat ons dierbaar en heilig is, den strijd niet op te geven
vooraleer wij de volledige gelijkheid op elk gehied veroverd hebben.
(Iedereen springt recht en legt den voorgestelden eed af. Men roept: ‘Ik zweer!’)
De mannen van alle partijen, die heden het bureel uitmaken, moeten bestendig
blijven zetelen en waken totdat recht ons geschiede.
Blijven wij allen onder de wapens, slagvaardig, ieder oogenblik voor de vrijheid
en voor de gelijkheid. (Geestdriftige toejuichingen.)

De dagorde.
De Volksraad vraagt aan de Wetgevende Kamers en de regeering geene wijzigingen
aan de taalwet te brengen.
Verklaart dat hij niet rusten zal vooraleer voldoening zij bekomen en hiertoe alle
middelen zal aanwenden.
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Dat een eedverhond is tot stand gekomen, dat niet rusten zal vooraleer de laatste
grief der Vlamingen zij verdwenen.
Deze dagorde wordt met algemeene stemmen toegejuicht.

M. Van den Driessche
spreekt een afscheidsgroet uit tot de vergadering, waarna de meeting uiteengaat.
De zitting wordt te 4 u. 30 m. gesloten.

Strijdfonds.
De Gentsche Tak van het A.N.V. sticht een strijdfonds, dat de onkosten moet
bestrijden van de propagandabeweging op 't getouw gezet om overal gelegenheid te
geven aan den Volkswil om zich in openbare vergaderingen uit te spreken ter zake
het wetsontwerp De Vriend-Coremans, dat het Nederlandsch in België verheft tot
den rang van tweede officiëele taal. Toen het Vlaamsche Volk van Brussel zijn
inschrijvingslijst opende voor den strijdpenning zei het franskiljonsblad La Gazette
van Brussel spottend: ‘Nu zullen we eens zien.’ Ze kan nu zien. Welaan taalgenooten!
nu getoond, dat het ons ernst is; dat we de wapens niet neerleggen voordat de zege
bevochten is.
We willen wat is recht en winnen wat we willen!
Bedrag van de vorige lijst

fr. 792,16

Smonzers, maar geene smouzen

0,50

P. Vermeire, vleeschhouwer (Nantes)

1,00

Okt. Vanden Veegate, notarisklerk

1,00

De ‘Vriendenkring’ van Waarschoot, als 1,30
blijk van genegenheid voor onze
moedertaal
G. Van den Veegaete

2,00

Karel Vermeersch

0,50

L. Veruiers

0,50

Gust. Heylbroeck

0,50

Karel Cnudde, vleeschhouwer

0,50

Is. Marijns

0,50

Een demokraat

1,00

Onbekend

0.50

E. Marto

0,25

Voor taal en vaderland

2,00
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Tytgadt, bestuurder der Akademie

2,00

Na ‘Mijn Vlaanderen’, gezongen door 1,19
eenige Vlaamschgezinde werklieden na
de protestmeeting
Na 't zingen van menig Vlaamsch lied in 1,60
de Leutegemsgilde, te Lootenhulle,
omhaling gedaan door C.V.O.
Voor taal en recht (T.V.)

10,00
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Vital Mayens, provincieraadslid en notaris te Knesselare 5,00
Vrank en vrij
Eischen wij,
Vaderlandsche wetten
Tweetalig te zetten.
Zangmaatschappij Vreugd in Deugd, Oostakker

5,00

Ch. De Rudder

1,00

Alf. D'Hondt, vleeschhouwer

0,50

Lod. De Muynck, te Ledeberg

1,00

G. Sellier

0,50

De kleine Irena } De Meyer

1,00

en Robrecht } De Meyer

1,00

L. De Knyf

1,00

A. Geniets

1,00

Kaartspelwinst

0,17

L. Christiaens

0,50

Omhaling, gedaan op een vriendenmaal bij de wed. Van 1,86
Loo, Vrijdagmarkt
Ongenoemd

0,50

Alfons De Vaere

2,00

Karel De Rycke

0,50

Tooneelbond Nut en Vermaak

5,00

E. Colman

2,00

Ik ben Vlaamschgezind

1,00

Opdat de honig zoet zou zijn, Bieman, Vrasene

1,00

C. pastr

5,00

Eene Vlaamsche suikertante, Hansbeke

1,00

Advokaat Osc. Buysse, voorzitter van het Vlaamsche 10,00
Grieven-Comiteit
Eene Zomergemsche reis

1,00

UIT WETTEREN: Het bedrag der omhaling, gedaan na 7,25
de Meeting
't Bloed des volks roept
0,50
Vlaamsch
En gij, g'en hoort het niet!
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Omdat Vandendurpel zijnen gevel vervlaamscht heeft 0,50
De Vlamingen vragen recht, niets dan recht

0,50

Opdat het éénige Fransch opschrift der Zandstraat:
Ecole moyenne, zou plaats maken voor Middelbare
school

0,50

Opdat het Fondsenblad in Wetteren wat meer zou
gelezen worden

0,50

Arthur De Smedt, Zele

0,30

Eene echte Vlaamsche vrouw van den ouden stempel, 0,25
Zele
Op eene vergadering van den kring Voor Kerk en Volk, 1,52
Zele
A. Van de Vyver, advokaat

5,00

O. Pyfferoen, hoogleeraar

5,00

Eenige Vlaamsche vrienden

1,66

Jan Soudan

1,00

Karel De Rycke, vleeschhouwer

0,50

Lieven Brabander, vleeschhouwer

0,50

De sekretaris der vleeschhouwersmaatschappij

1,00

Gyselinck, vleeschhouwer

1,00

Hebbrecht, vleeschhouwer

0,50

Wattel, handelaar

1,00

Snellaertskring

20,00

Opdat de Vlamingen, door vijandige spotternijen
0,25
geleerd, eindelijk wat meer hunne taal van Fransche
bastaardwoorden zouden zuiveren en liever eigen munte
uit hunnen taalschat smeden
Des. Steyaert-Evrard, hofbouwer

1,00

Willem Dismer

1,00

Dr Julius Broeckaert

5,00

Voor onze moedertaal. A. Coemans, rustend pastoor

20,00

Wij willen niet als stiefzonen behandeld worden

1,00

't Zijn al geen Vlaamsche vrienden die het schijnen

0,50

Omdat de noodzakelijkheid der samenwerking op
Vlaamsch gebied meer en meer verstaan wordt

0,50

Een Vlaamschgezinde ingenieur

5,00
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Tot spijt van wie 't benijdt, na het zingen van den
2,04
‘Vlaamschen Leeuw’, in den Rooden Hoed, bij Karel
Van Waes
Alfred-Huys

1,00

Alb. Peleman

0,50

Uit Poeke

1,50

Opdat alle echte Flamendiants, dat is alle wezenlijke 1,00
taalgelijkheidschooiers, zich, evenals ik, onthouden
zouden de Brusselsche tentoonstelling te bezoeken, uit
dankbaarheid voor Demot
Ingezameld op de inrichting der gilde Breidel en De 3,50
Coninck, onder kenspreuk ‘Voor Ambacht en Noring’,
Nazareth
Voor een lied, gezongen door nonkel D. Vermeire, in
de herberg Het Vosken

2,00

Na een lied, gezongen door Alf. Malrait

1,18

Edward Bouché

5,00

Louis Claeys

5,00

Na het zingen van Vlaamsche liederen, bij M. Wolfaert, 2,05
op de Koornmarkt
Leo Sadones

2,00

J. Moens-Dierick

1,00

Eenige leden van den Mariakring, rondgehaald na een 4,23
avondmaal
Die geen taal heeft
Is geen naam waard,
Waar geen taal leeft
Is geen volk

0,50

Indien de Senaat zijnen misslag kon herdoen, hij zou
geen minuut wachten

0,50

Een Antwerpenaar in Rusland

50,00

Onbekend

5,00

Onbekend

5,00

Mej. Steppé, hoofdonderwijzeres te St-Pieters-Jette

2,00

Rondgehaald op het jaarlijksch avondmaal der
10,43
tooneelmaatschappij God en Vaderland, die, alhoewel
door de omstandigheden somwijlen gedwongen in het
Fransch te spelen, toch van harte Vlaamschgezind is en
het hare wil bijdragen tot het welgelukken van onzen
taalstrijd
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Karel Van Melle, drukker

1,00

Dr Remouchamps

5,00

1,10
De Debating Club Français, uit arme werklieden
samengesteld, die gedwongen zijn hunne rusturen op
te offeren om Fransch te leeren, geven voor het
herstellen hunner rechten
Hend. De Keghel, veekoopman, te Ertvelde

2,00

Na de bestuursvergadering van het propagandacomité 2,95
van 't Algemeen Nederlandsch Verbond
Paul d'Acosta

3,00

Herman Ronse

2,00

Een echte flamendiant van buiten de wereld

1,00

G. De Mey, ingenieur

5,00

De Liederkrans

2,00

ZOMERGEM. - De Zomergemsche Zonen willen, gelijk 1,00
alle ware Belgen, de gelijkheid der talen
Van Swieten

2,00

Jules Dubrulle, Aalst

2,00

Rudolf Berger (Weenen)

5,25

Martens, Olsene

10,00

1e gift. - Om de Vlaamsche zaak in vrede, maar met
kracht te doen vooruitgaan. Eenige geestelijken

5,00

2e 5ift. - Om den katholieken te doen verstaan dat zij 5,00
ook Vlaamschgezind moeten zijn. Eenige geestelijken
3e gift. - Om de droeve fout van eenige senators weldra 5,00
hersteld te zien. Eenige geestelijken
In Vlaanderen Vlaamsch! A.S.

1,00

Omhaling na de bestuurszitting van het Algemeen
Nederlandsch Verbond

2,37

Opdat men bij de Karmelieten (Discalsen) Vlaamsch
zou zingen ter eere van den H. Jozef

1,00

Opdat het verloren schaap naar den schaapstal zou
terugkeeren. P.L.

5,00

Weest Vlaming bij de stembus

0,50

Opdat de meeting zondag a.s. te Ledeberg goed slage 0,60
Een halve flamingant die het gansch zal worden

5,00

Edw. Van Loo, zoon

0,50
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Een liberale Vlaamschgezinde student

0,50

Omhaling gedaan na de bestuurszitting van het
Algemeen Nederl. Verbond. Gentsche tak

2,00

UIT WETTEREN. - Eene omhaling gedaan tijdens den
karnaval

12,00

Om den Heer Surmont te bedanken voor den grooten 0,50
dienst dien hij aan de Vlaamsche beweging bewezen
heeft
E.V.R., te Deinze

2,00

Omhaling gedaan na de meeting te Ledeberg

15,56

Een eigen taal, een eigen 0,50
land
Is van een volk het dierste
pand;
Kon dus een Vlaming ons
meer verraden
Dan door zijn taal te
versmaden?
Geen moedertaal, geen
Vaderland!
Wij eischen Vlaamsch in het bestuur, Vlaamsch in de 0,50
wetten, Vlaamsch in het leger, Vlaamsch overal waar
ooit Fransch in Vlaanderen geduld werd
Mijn Vlaanderen is mijn dierste schat,
Ik min zijn taal en zijne zeden;
Wee hem, die een van bei vertrad;
Den Vlaamschen Leeuw dorst banden smeden!

0,50

De ‘Vlaamsche strijdbroeders’, Knesselare

5,00
_____
fr. 1169,94

***

Bijdragen kunnen per postwissel of in postzegels gezonden worden aan het
Secretariaat, Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, 22, Gent, België.
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De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt,
7. Gatsrand, distr. Potchefstroom.
VI.
Brief van Frank te Johannesburg aan de zusters van P***
Johannesburg, Mei 1895.
Waarde Vriendinnen,
Het is nu bijna drie jaren geleden, dat uw broeder hier kwam. Hij is niet meer hier,
gisteren is hij naar Matabeleland gevlucht. Hoe het met hem in den laatsten tijd ging
is jelui zeker bekend. Hij moest nooit naar de goudvelden gekomen zijn. Johannesburg
was geene plaats voor hem. Was hij vroeger wat men ‘wild’ noemt, sedert bij hier
kwam, ging het met hem steeds doller en doller. Ik verwonder mij, dat hij het hier
nog zoolang heeft kunnen volhouden. De laatste 18 maanden van zijn verblijf alhier
was een ware ‘loafers' life.’ Hij was geheel en al aan het overmatig gebruik van
sterken drank verslaafd. Menige dag had hij niets om van te leven. En nochtans
verbeterde hij zijn gedrag niet. Ik heb hem menigmaal geholpen en ook getracht om
hem tot betere inzichten te doen komen. Doch alles te vergeefs. Zoo ging het met
hem van erger tot erger, totdat hij verleden week op eene oneerlijke wijze aan 120
wist te komen. Daarmee is hij gevlucht. Hij schroef mij een korten brief waarin hij
mij meedeelde, dat hij van plan was om zich bij het Rhodesia politiecorps te gaan
aansluiten. Hij verzocht mij verder om aan jullie te schrijven. dat alles ‘all right’ met
hem was. Dit kon ik niet, daar ik het mijn plicht achtte om zijne familiebetrekkingen
met den waren toestand van zaken bekend te stellen. Het spijt mij zeer, dat ik het
bekennen moet, dat er niets goeds van jelui broer meer te wachten is. Zijn leven is
uitgedraaid op eene ware mislukking.
Met beste wenschen,
FRANK.

VII.
Het is Jan. 1896. De dagen van 30 en 31 Dec. 1895 en 1 en 2 Jan. 1896 zullen in de
geschiedenis van het Afrikanerisme steeds eene voorname plaats innemen. Want
toen is een der gemeenste en verraderlijkste daden, ooit in Zuid-Afrika gepleegd,
uitgevoerd door eene lage en listige bende vrijbuiters onder bevel van Dr. Jameson,
Administrateur van Rhodesia. Toen de boerenbevolking, naar oud Afrikaansch
gebruik, met blijdschap feestvierde op de Oude en Nieuwjaarsdagen - toen was de
verrader met helsche list het land met 800 manschappen binnengedrongen. Ze waren
voorzien van de beste wapenen en kwamen om onverwachts een slag te slaan,
waardoor de onafhankelijkheid dezes Staats verpletterd moest worden. Een komplot,
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maandenlang van te voren zorgvuldig en heimelijk voorbereid, zag zijne ontplooiing,
toen de vrijbuiters nabij Krugersdorp op een klein commando Traansvaalsche burgers,
die hen den voortgang naar Johannesburg moest beletten met hunne Maxims en
geschut begonnen te schieten. Den indringer, die tot hiertoe steeds in snellen galop
zijn marsch had voortgezet, werd van toen af den verderen voortgang betwist. De
burgers, die in den roemrijken Vrijheidsoorlog meegevochten hadden en die nu in
de grootste haast opgecommandeerd waren, zouden, zoolang zij leefden, nooit
toelaten, dat de vijand Johannesburg, de plaats zijner bestemming, bereikte. Zoo
werd er gevochten tot laat in den avond. Vroeg in den morgen van den 2 Januari ving
het gevecht weer aan. Met zonsopgang begon de vijand in snellen marsch koers te
nemen in de richting van de goudstad. Al vechtende en vluchtende werd de tocht of
liever de vlucht voortgezet, totdat de vrijbuiters te Doornkop op de plaats Vlakfontein,
omtrent 2 uren van Johannesburg, zòò in het nauw gebracht werden, dat ze verplicht
waren zich over te geven. Daar stonden zij toen, die geweldenaars, die op hun god,
de Maxim, vertrouwd hadden, daar stonden zij toen diep vernederd. Beschaamd
stonden zij daar, want ze wisten, dat elk weldenkend mensch hunne lage daad moest
verfoeien. De God, die vroeger zijn volk te Bronkhorstspruit, Lang's Nek, Ingogo
en op Amajuba schraagde en ondersteunde, had opnieuw weer Zijne macht getoond.
De duizenden Maxims kogels troffen slechts 6 man, terwijl er bij de 150 manschappen
van den vijand sneuvelden en gewond werden. En bij dit alles hadden de
Traansvaalsche burgers geen kanon. Der Vaderen God had weer meegestreden, en
zie - de vijand stond er verbaasd en verpletterd.
Te Doornkop lagen meer dooden en gekwetsten van den vijand, dan op eenige
andere plaats van het oorlogsterrein. Onder die vele gewonden, die er luid om water
riepen, was er één met wien we nader kennis moeten maken.
Terwijl de troepen hunne wapenen aflegden, verwijderde een jonge boer zich van
het slagveld om zijn paard, dat door het schieten schichtig geworden en een eindje
was weggerend, weer te gaan vangen. Hij moest een deel van het slagveld voorbij
en passeerde eenige gewonde soldaten, zonder op hun geroep om water te letten.
Niet dat hij voor hun geroep doof was. Hij was van plan om, zoodra hij zijn paard
had gevangen, hen te verplegen evenals zijne andere makkers bezig waren te doen.
Hoe groot ook de verontwaardiging was bij ieder burger, zoo werd er toch bij deze
gelegenheid aan de wereld getoond, dat de Afrikaner ook edelmoedig en beschaafd
is. Onze jonge burger keerde terug met zijn paard en liep op den naasten gewonde
af, om dien wat te drinken te geven. Hij deed zulks, werd door den gewonde bedankt
en ging toen verder. Wat bemerkte hij toen hij bij een tweeden gekwetste kwam! Dat
wat hem stil deed staan en met ontroering de handen samenslaan onder den uitroep:
Is dit mogelijk? Hij komt nader en bukt neer, ja, het is waar, zijne oogen hadden hem
niet bedrogen. Hij roept uit: ‘O Piet, Piet, moest dit je einde zijn?’ De gekwetste
opent zijne oogen en ziet den neef, dien hij altijd gehaat had, hem een dronk waters
aanbieden. Hij drinkt, maar geen woord spreekt hij. Ja lezer, het is P*** en zijn
Engelschgezinde neef Pat, die wij hier te Doornkop op het slagveld weer aantreffen.
Pat was dus een van die verraderlijke vrijbuiters; hij had tegen zijn eigen natie
gevochten. Voorwaar de vloek van zijnen grootvader te Slachtersnek had zijn man
gevonden! Pat was gevaarlijk gewond. In onbewusten toestand werd hij onder toezicht
van zijnen neef naar het hospitaal te Krugersdorp gevoerd. Daar gekomen, vroeg
P*** verlef om in het hospitaal te blijven - maar dit werd hem niet toegestaan daar
de dokters het zeer druk hadden. De gewonde vijanden genoten van Staatswege de
beste verpleging samen met de weinige Transvaalsche gewonden. Alweer een bewijs
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dat de Transvalers voor geen ander volk in de schaduw behoeven te staan in
beschaafdheid en edelmoedigheid.
Maar hoe kwam het dat P*** aan het gevecht tegen de vrijbuiters kon deelnemen,
daar hij vroeger in het district Lichtenburg woonachtig was? Om dit den lezer duidelijk
te maken, moet ik weer. teruggaan in ons verhaal. Omtrent 4 maanden na het vertrek
van Pat was de heer P*** op zijnen ouden dag voor de laatste maal weer aan 't
verhuizen gegaan. Hij ging op zijne plaats nabij Krugersdorp wonen, alwaar zijn
oudste zoon Jan*** woonachtig was. Piet*** was intusschen getrouwd en was op
Blauwwildebeestput blijven wonen. Voor de Nieuwjaarsfeestelijkheden was hij
komen kuieren en zoo kwam het dat hij ook aan bet gevecht kon deelnemen. Toen
hij het hospitaal verliet, ging hij dadelijk op weg naar Turffontein, de plaats van zijn
vader, die omtrent 40 minuten van Krugersdorp af lag. Hij wist dat allen thuis in de
grootste spanning verkeerden, waarom hij zich haastte aan die onzekerheid over den
afloop van den slag een einde te gaan maken.
(Wordt vervolgd).

Het Nederlandsch in de Kaap-Kolonie.
Onder den titel: Korte Praatjes over groote Kwesties verschijnen in het Kaapsche
Weekblad zeer belangwekkende besprekingen over door een inleider aan de orde
gestelde quaesties, die eene week op voorhand opgegeven worden en waarover het
oordeel van belangstellenden ingewacht wordt. Door een inleider was de volgende
vraag gesteld: ‘Is het waar, dat er onder onze jongere predikanten en theologische
studenten zijn, die niet over die mate van kennis van de Nederlandsche taal
beschikken, die men met recht verwachten mag van de predikanten van onze Kerk?
Waaraan is dit verschijnsel te wijten?’
Inleider verklaart bewust verschijnsel zelf aldus: ‘Dat velen onzer jongere
predikanten en de meesten onzer studenten de oude lands- en kerktaal minder goed
en juist spreken en preeken is wel waar, maar bijna niet verwonderenswaard. De
oude predikanten van de Ned. Ger. Kerk toch waren bijna allemaal geboren
Nederlanders in wier mond hun moedertaal leefde, of Schotten, die alvorens ze naar
de Kaap uitkwamen, eerst eenigen tijd doorbrachten aan de eene of de andere
Nederlandsche hoogeschool, in den regel te Utrecht, om op die wijze weder vertrouwd
te raken met de leer en de taal van de Kerk, waaraan ze zich aangesloten hadden.
Voor de stichting van een theologische faculteit aan de Kaap gingen onze eigen
zonen, die in de theologie wilden studeeren, bijna zonder uitzondering naar Nederland,
alwaar ze op de hoogte kwamen van hun vak alsmede van de taal van de kerk. Sedert
onze kweekschool opgericht werd, d.i. sedert 1859, blijven onze jonge theologen
alhier en ondernemen slechts bij uitzondering een buitenlandsche reis. Van de ouder
predikanten, die van al 't gemak van een Europeesche opleiding konden genieten,
mocht en mag men derhalve, ook wat de kennis van de oude lands- en kerktaal betreft,
meer verwachten dan van hen die later kwamen en van deze voorrechten verstoken
waren. Trouwens, de studenten van nu worden volgens een heel ander stelsel opgeleid.
In het stelsel zelf ligt de teere woudeplek van de zaak in kwestie. De meeste van
onze studenten worden bij het toelatings-examen tot de kweekschool doorgelaten
zonder een genoegzame mate van keunis van de Nederlandsche taal- en letterkunde
te bezitten.

Neerlandia. Jaargang 1

Wie als B.A. van de Kaapsche Hoogeschool zich aanmeldt, al heeft hij dien graad
in wis- of in natuurkunde verworven, wordt bij het toelatingsexamen algeheel van 't
Nederlandsch vrijgesteld.
Geen wonder dus, dat een B.A. in de mathesis, theologisch student, neen, zelfs
Hollandsch predikant kan worden zonder een enkel boek in 't Nederlandsch gelezen
te hebben. Van zoo iemand mag men derhalve niet verwachten dat hij eenige kennis
van, laat staan liefde voor de oude kerktaal en literatuur bezit. De fout ligt dus, volgens
mijn meening, niet zoozeer aan den armen student, als aan hen, die vanwege onze
synode geroepen zijn onze kerkelijke examina af te nemen. Het toelatings-examen
is, zooals het thans is, een wassen neus’.
Van tal van belangstellenden zijn antwoorden ingekomen, die veel licht op de
quaestie werpen en het is verrassend te zien hoezeer Kaapsche taaltoestanden met
Vlaamsche te vergelijken zijn. De schuld, zegt Afrikanus, ligt aan het onderwijs in
't Nederl. dat zeer gebrekkig
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is: ‘Er wordt te min tijd aan besteed; het Nederlandsch wordt te veel als een doode
taal onderwezen en te min gelezen, geschreven, gesproken.’ Net zooals in Vlaanderen;
ook bij ons is het onderwijs te veel theoretisch; de studie van het Nederlandsch is en
blijft de studie van een doode taal, die men wel schrijft maar niet spreekt. Geen
leerling, die uit een van onze athenaea treedt, na zeven jaren studie, is er toegekomen,
zich met eenig gemak uit te drukken in 'tgeen zijn moedertaal heet. Dat kan niet
anders: we brengen den tijd door met hen in te weiden en hen te oefenen in 't gebruik
van buigingsvormen, die sedert eeuwen dood zijn on die in geen gesproken
Nederlandsch gehoord worden; maar om hun de zoogezegde moedertaal beschaafd
te leeren spreken, iets waartoe ze in de allereerste plaats toch wel zou moeten dienen,
daar hebben we nooit werk van gemaakt. Wanneer ons onderwijs radicaal hervormd
zai zijn en voor eerste doel zal hebben, in de lagere klassen, een beschaafde,
eenvoudige, werkelijk bestaande spreektaal aan te leeren, zullen we voorzeker tot
beter uitslagen komen.
‘Oud-student’ schrijft dat sedert Prof. Mansveldt's vertrek het Nederlandsch in 't
college te Stellenbosch. al te zeer een vreemde taal geworden is. Prof. Mansveldt
wist op behendige wijze liefde voor 't Nederl. in te boezemen. Zijn vele opvolgers
verstonden dit niet en in den tusschentijd, - d.w.z. tusschen professor Mansveldt's
vertrek en de komst van dr. Viljoen - heeft het Nederlandsch groote schade geleden.
De persoonlijkheid van den leeraar, zijn overtuiging, zijn geloof is van groot gewicht,
zal de leergang vruchten dragen. Het is niet genoeg niet onverschillig taalkennis aan
te brengen, er moet ook een stuwende geest zijn, die 't onderwijs bezielt. Die geestdrift
bezit Viljoen. Nog klaagt ‘Oudstudent’ er over dat het Engelsch in de
debatsvereenigingen bepaald de eerste plaats heeft; dat bij de bid- en
werkvereenigingen meer Engelsch dan Nederl. gebezigd wordt; dat Cape Times en
Argus (twee Engelsche bladen van de Kaap) met meer gretigheid gelezen worden
dan Ons Land; zelden wordt een Nederlandsch boek gelezen. Trouwens, zegt ‘Lector,’
Nederlandsche tijdschriften vindt men op een enkele uitzondering na niet in de
openbare bibliotheek te Stelienbosch. In vele van onze Athenaea is er geen bibliotheek
voor de leerlingen; waar er een bibliotheek is, is de Fransche letterkunde goed, de
Nederlandsche karig vertegenwoordigd. In onze Middelbare en Lagere Scholen
bestaat de schoolboekerij niet.
‘Waarheid’ schrijft o.a., dat er minder Nederl. gelezen wordt dan Engelsch, omdat
Nederl. werken ongelijk veel duurder zijn dan de Engelsche. Ook al waar; dat vinden
we in Vlaanderen ook en daarom wordt g e m a k kelijker een Fransch dan een
Nederlandsch boek gekocht. Verandering in dezen zou aan de Nederlandsche
beschaving over de wereld zeer ten goede komen. De Hollandsche uitgevers zouden
in de uitbreiding van hun afzet ruimschoots vergoeding vinden, indien ze hun prijzen
verlaagden. Dat wordt wel bewezen door de fraaie Sythoff's Bibliotheek, waarvan
de deeltjes niet meer dan 1 fr. (10 d.) of, zeer mooi ingebonden, fr. 1,60 (1 sh. 7 p.)
kosten. Het zou voorzeker een zegen zijn, indien de Hollandsche uitgevers leerden
begrijpen, dat ze verplichtingen hebben tegenover de beschaving van hun stam buiten
Noord-Nederland. Die verplichtingen komen ze best na, wanneer ze, door hun
uitgaven tot een billijken prijs in 't bereik te brengen van den gewonen lezer, helpen
zorgen voor den toevoer van kennis van de Nederlandsche taal in die landen zooals
Vlaanderen en Zuid-Afrika, die geen zelfstandig staatkundig Nederlandsch leven
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hebben en waar de Nederlandsche taal een strijd om 't bestaan uit te houden heeft
tegen een vreemde mededingster.
Kort, deze praatjes zijn uitermate leerzaam. Maar het praatje over gebrekkige
kennis van het Nederlandsch bij Kaapkolonische predikanten, waaraan vijftien
belangstellenden deelnamen, was het bij uitstek; het getuigt, dat hoe ongunstig het
ook met onze taal geschapen staat in de Kolonie, de gehechtheid aan die taal toch
bij zeer velen nog onverzwakt blijft voortbestaan.
Maar die gehechtheid is niet voldoende en Professor De Vos (Stellenbosch) had
er dan ook reeds in Ons Weekblad op gewezen; die warme belangstelling moet zich
uiten in daden, in werking om misstanden, waar ze bestaan, te doen verdwijnen.
Individueele werkzaamheid kan in dezen zeker iets; maar niet genoeg.
Zou het niet goed zijn, indien allen, die in de Kolonie wat voelen voor hun taal,
zich aaneensloten om door een gezamenlijke werking aan onze gemeenschappelijke
moedertaal een beter lot voor te bereiden?
Zou het niet goed zijn indien die allen zich bij ons aansloten om met ons dit ideaal
te helpen verwezenlijken: één Bond van stamgenooten over de wereld, die willen
vasthouden aan hun zelfstandigheid en tot het laatste aan 't palladium van die
zelfstandigheid: de Nederlandsche Taal?
Nu zijn, onder de besten, reeds toegetreden Onze Jan, Malan, Prof. Mansveldt,
enz. Volgen velen dit spoor, dan geraken we er toe een grootschen Bond van
Nederlandsche krachten te stichten, die, vooral dààr in de bres, waar, zooals in
Vlaanderen, Zuid-Afrika, Curaçao, onze-taal worstelt, veel zal kunnen bijdragen tot
hare handhaving en verbreiding.

Nederland en Oranje te Berlijn.
De vereeniging Nederland en Oranje, te Berlijn, vierde den 1 Maart, met concert en
bal, het glansrijkste feest, dat ze sedert hare oprichting nog gehad heeft. Meer dan
honderd dames en heeren woonden het in de prachtige zalen van het Savoy Hotel
bij. Onder de aanwezigen waren: het geheele gezantschapspersoneel, de
consul-generaal en professor Van 't Hoff, allen met hunne dames. Als voorzitter
begroette professor H. Dubois het feestvierende gezelschap, de gasten en de
Hollandsche en Duitsche kunstenaars en kunstenaressen.
Aan het concert werkten o.a. mede: de bevallige jonge pianiste Frieda Kindler uit
Rotterdam; eene voortreffelijke zangeres, Betsy Schot, uit Rotterdam, nu leerlinge
aan de Berlijnsche Hochschule, die met Hollandsche liederen stormachtigen bijval
oogstte; de violist J.M. van Veen, die geen minder succes had, en de gewaardeerde
solo-violoncellist van het Philharmonische Orkest Jacques van Lier.
Het feestcomité bestond uit de heeren J.G. Albers, Jacques L. van Emden en baron
von Knebelsdorff.
Het feest was zeer opgewekt en eindigde pas in den ochtend.

Brief uit Curaçao.
Curaçao, 30 Januari 1897.
Aan den Heer J.J.B. VAN DER CHYS Jr. Secretaris van het Genootschap tot
verbreiding der Nederlandsche Taal, te Delft.
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Weledelgeb. Heer!
De inhoud der circulaire, welke het Genootschap tot Verbreiding der Nederlandsche
Taal verspreidde, werd mij bekend door ‘de Telegraaf’ - Ook op Curaçao o.a. is een
vruchtbaar veld te vinden voor de werkzaamheden van genoemde vereeniging, want
het is in deze Nederlandsche kolonie met de Nederlandsche Taal treurig gesteld. Zie: N. Rotterd Courant 8 Mei 96, 2e bl. A.
In gesprekken neem ik, zoo nu en dan, den handschoen voor het goede recht der
Ned. Taal op; maar wat kan de éénling uitwerken, die bovendien den naam mist van
man van gezag?
Dat gevoel van onmacht doet mij met te meer vreugde het streven van het
Genootschap begroeten en bovendien tot het verzoek komen, mij in staat te stellen
de harten op te wekken toe te treden tot een' bond van mannen, die het: ‘Bataven!
kent uwe taal’ zoo overtuigend zullen weten te verkondigen.
Ik ben onbekend met de leest, waarop de inrichting van het Genootschap geschoeid
is; doch, zou het der Redactie van Neerlandia ongevallig zijn, wanneer een stuk van
mijne hand over het Nederlandsch op Curaçao haar ter plaatsing toegezonden werd?(1)
Hoogachtend, heb ik de eer te zijn,
Uw dienstwillige,
G.J. VAN GROL,
W.-I. Ambtenaar. - Hoofdonderwijzer.

Een Italiaan in Nederland(2)
Vita Olandese, studi e impressioni di un giornalista, is de titel van een werkje,
waarvan de schrijver, de Heer Ernesto Zenuti, te Florence, wel tot eerelid mocht
worden benoemd van al de ‘Nederlandsche vereenigingen tot bevordering van
vreemdelingenverkeer’ want zelden heeft een vreemdeling met zooveel geestdrift
over ons land en ons volk geschreven.
Nog wel een vreemdeling, komende uit een land, dat ‘de tuin van Europa genoemd,’
zooveel met het onze verschilt; zoon van een volk, waarop wij, Nederlanders, evenveel
lijken als op de maanbewoners. 't Is waar, dat de Heer Zenuti ons aan het einde zijner
vaak geestige studie het waarom beantwoordt van zijn geestdrift en liefde voor ons
en het onze. Wanneer hij aan het slot al de goede en lieve plaatsen en steden van ons
land zich nog eens te binnen breugt, zegt hij: ‘Terwijl ik u (de Nederlandsche steden)
uit de verte een groet breng, voel ik de oogen vochtig worden door een innige
ontontroering, die ik wil noch kan weerstaan. Ik kan noch wil haar bestrijden, vermits
(1) We maken er den Heer V. Grol opmerkzaam op, dat die quaestie reeds verleden jaar in
Neerlandia behandeld werd door den Heer Hamelberg, Archivaris te Curaçao. Doch het zal
ons zeer aangenaam zijn nadere inlichtingen, mededeelingen omtrent Nederl. leven en streven
op Curaçao op te nemen. Verder wijzen we er den Heer V.G. op, dat we reeds op Curaçao
een Secretariaat hebben, waargenomen door den Heer Hamelberg, die, bezig zijnde met de
oprichting van een Historisch Genootschap, nog niet veel heeft kunnen doen om het A.N.V.
op Curaçao meer bekend te maken. Willen de HH. Hamelberg en Van Grol de handen in
elkaar slaan, dan kunnen ze samen op korten tijd onze Vereeniging op Curaçao bekend
maken. Verder kunnen zij onze betrekkingen tot de andere Westindische Ned. eilanden
uitbreiden. Wel zijn we in betrekking met Suriname; evenwel nog niet met Aruba, Bonaire,
enz.
RED.
(2) Firenze, B. Bemporad & Figlie - editori.
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ik hoop, dat zich door haar aan de lezers van dit boek dat gevoel van vriendschap en
hartelijke genegenheid mededeele, dat ik voor Holland koester.’
‘Geen andere voldoening zou ik voor dezen mijn bescheiden arbeid kunnen
wenschen, dan de sympathio mijner Italiaansche landgenooten op te wekken voor
het land, waaraan ik door zulke teedere herinneringen ben verbonden en waar zij
geboren is, die ik, onder de levenden, het meest van allen liefheb en die van haar
vaderland zijne goedheid en zachtheid heeft.’
De Heer Zenuti heeft dus ons mooie vaderland lief en hij beschrijft het met
Italiaansche kleuren. Hij is een vriend, die heel goed onze groote en kleine gebreken
ziet, maar hij denkt dat onze deugden het van dezen winnen. 't Is waar, dat wij voor
den beminnelijken schrijver het gemeste kalf onzer gastvrijheid schijnen te hebben
geslacht, wat we niet voor iedereen doen. Over de ruwheid van ons winterweer
sprekende, zegt hij ergens, dat men de koude vergeef, wanneer men in gezelschap
is van die hartelijke menschen, die Hollanders kunnen wezen, als ze 't willen. ‘Alleen’,
laat hij er ondeugend op volgen, ‘willen zij 't niet altijd en niet
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tegen iedereen zijn, en in den grond der zaak kan men hen daarin geen ongelijk
geven.’
Niet alleen, dat men in Vita Olandese geen enkel dier domheden vindt, waarop
andere reizigers, die ons land bezocht hebben, ons tracteeren, maar de Heer Zenuti
is zeldzaam goed over de Hollandsche aangelegenheden van handel, kunst, literatuur,
journalistiek en geschiedenis ingelicht. Enkele kleine vergissingen komen in zijn
boek voor, maar zij zijn zoo onbeduidend, dat zij het aanwijzen niet waard zijn. 't Is
waar, dat de Heer Zenuti niet behoort tot die reizigers, die een week in ons midden
toeven en dan alles van ons land en volk denken te weten. Hij heeft alle hoofdsteden
van ons land bezocht en bestudeerd, heeft zijn onderzoekingstochten uitgestrekt niet
enkel tot Den Helder en Marken en Nijmegen, maar is zelfs op Urk geweest, dat
vergeten eilandje in de Zuiderzee, waar men bang is om door toeristen gefotografeerd
te worden en waarop misschien niet één op de duizend Nederlanders den voet hebben
gezet.
Voor den schrijver dezes tenminste, die dacht zijn vaderland vrij goed te kennen,
is Urk een volkomen terra incognita. En niet enkel is de Heer Zenuti goed en
nauwkeurig over ons ingelicht, maar hij heeft oog gehad voor de eigenaardige
schoonheden van alle onze steden en van ons land.
Voor onze geschiedenis is hij een en al geestdrift. ‘In dien tijd - 17e eeuw - zegt
hij, schreef Holland in alles de wet voor. Heel Europa kwam naar de Nederlanden
om van Maurits van Nassau te leeren, hoe een vijand te overwinnen; van Frederik
Hendrik hoe de versterkte steden in te nemen; van De Ruyter en van Tromp - de
grootste admiraals die ooit hebben geleefd - hoe op de zeeën te gebieden en hoe,
langs de Theems, door te dringen tot het hart van Londen; van Coen en de
Amsterdamsche kooplieden hoe een koloniaal rijk te stichten, dat van het kleine
Holland de tweede koloniale mogendheid der wereld zou maken.
Amsterdam regeerde Holland; Holland was de scheidsrechter van vrede en oorlog
in Europa. Grotius beschreef in 't Latijn het zeerecht en het volkerenrecht; Spinoza
gaf - eveneens in 't Latijn - zijn wetten van de schepping en de idee van God en
mensch in eene wijsbegeerte, die de moeder is geworden van geheel de moderne
wijsbegeerte; Rembrandt gaf voor 't eerst het voorbeeld van het clair obscur in de
schilderkunst, en Vondel, de eenvoudige kousenkoopman van Amsterdam, werd de
leermeester van den Duitschen dichter Gryphius, die beschouwd kan worden als de
vader van de latere literatuur in Duitschland. Buitendien, de geheele beschaving van
dat land kwam toenmaals uit Holland, door middel van de keurvorsten van
Brandenburg, verbondenen van de Oranjes en groote bewonderaars van al wat
Hollandsch was.
‘Schilders, bouwmeesters, tuinkweekers, tooneelspelers uit Holland gingen op
reis naar Duitschland en brachten er - na den dertigjarigen oorlog - het licht en de
beschaving. Shakespeare deed in het vaderland van Goethe zijn intree met Hollandsche
comedie-troepen.
En niet enkel Duitschland onderging den heilzamen invloed van Holland, maar
Zweden, maar bovenal Rusland onder Peter den Groote, die geruimen tijd in Holland
doorbracht. En indien Milton, de dichter van het Verloren Paradijs niet bezield is
geworden door Vondel's Lucifer en ook in Engeland zijn er, die dat beweren,
steunende op het feit, dat Milton zeer goed bekend was met de Hollandsche taal -
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dan is er ten minste eene allerwonderlijkste gelijkenis met enkele deelen van het
Verloren Paradijs van Milton en den Lucifer van Vondel, deze de oudere van genen’.
Nietwaar, een Hollander zou met niet meer geestdrift over onze ‘gouden eeuw’
kunnen spreken: Daar ligt in deze passage een vonk van Potgieter's geestdrift.
Niet minder warm voelt de Heer Zenuti voor ons heden, dat hij in menig opzicht
Italië tot voorbeeld stelt. Natuurlijk, hij is niet ingenomen met het misbruik, dat ons
volk wel van sterken drank wil maken, en wij zelf zijn 't evenmin; niet ingenomen
met onze kermissen - hoewel hij zeer goed er het typische van ziet -, met den
Amsterdamschen ‘hartjesdag’ - en nog eens wij zijn 't evenmin. - Maar daarentegen
is hij weer vol geestdrift voor onze bloeiende en rijke schilderkunst en literatuur van
heden. Niet allen zullen 't eens zijn met zijn oordeel over verschillende artisten, met
zijne naamgroepeeringen, maar ieder heeft het recht om dezen schrijver of schilder
hooger te stellen dan genen.
Vaak is de Heer Zenuti tegelijker tijd ondeugend en geestig. ‘Moet ik nog
verklaren,’ vraagt hij ergens, ‘dat de Hollander wel onderwezen is? Hij weet 't beter
dan ieder ander en stelt er niet weinig prijs op, dat te zijn.
‘In den grond van zijn hart is hij overtuigd, dat het Nederlandsche volk het
beschaafdste van alle volken is, en hij koestert een klein beetje geringschatting voor
de andere volken, vooral voor de Duitschers, die toch zijn stamverwanten zijn. Hij
zegt 't niet hardop, maar volgens hem heeft de lieve God het Hollandsche volk
geschapen van het fijnste en edelste mengsel, dat Hij bezat, en zoo komt 't dat de
Hollanders zoo weinig talrijk zijn! De zeer fijne en keurige dingen zijn gewoonlijk
heel klein, niet waar?’
Dat is ondeugend gezegd en 't mag misschien niet de zuivere waarheid zijn, maar
't is ten minste niet een dier plompheden, die Engelschen en Duitschers, of een dier
gekheden, die de Franschen ons gewoonlijk naar het hoofd gooien.
Er is weinig, inderdaad, dat de Heer Zenuti in ons volk niet op zijn rechte waarde
weet te schatten. Onze uiterlijke koelheid, onzen zin voor eenvoud - ‘de Hollandsche
dame, zegt hij, kleedt zich heel eenvoudig, met een geraffineerden eenvoud; hoe
voornamer zij is, hoe eenvoudiger is hare kleeding; maar zij haalt haar schade in
door de kwaliteit der stoffen, zoodat haar echtgenoot niets bij haar eenvoud wint,
wanneer hij de nota van hare kleedermaakster en modiste heeft te te betalen’.
Ik zou gaarne nog meer citeeran, maar waartoe? Velen ten onzent lezen Italiaansch
en zij zullen zich haasten het Vita Olandese te lezen. Voor anderen zal het aardig
geïllustreerde werkje des Heeren Zenuti wel goed vertaald worden. Wij hebben hem
als een goed en hartelijk vriend van ons leeren kennen en wij drukken hem in
gedachten de hand.
(Uit den Telegraaf).

Geluidschrift.
Naar aanleiding van het artikel over ‘zuiver Nederlandsch spreken’ van den Heer J.
Cortebeek in het Februarinummer van dit blad, zou ik de lezers van Neerlandia
gaarne nog eens herinneren aan het uitnemend hulpmiddel tot het verkrijgen van
eene goede uitspraak, dat het nieuwe taalonderwijs in het geluidschrift (écriture
phonétique) bezit.
Aan ieder, die zich met taalonderwijs bezighoudt, is dit natuurlijk bekend. Voor
anderen is het misschien niet overbodig er de aandacht nog eens op te vestigen.
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Men heeft namelijk bedacht om bij het onderwijs in uitspraak, de taal, die men
onderwijzen wil, te schrijven volgens den klank, niet volgens de spelling. Als normale
uitspraak neemt men aan: die van de meest beschaafden uit de hoofdstad van het
land; voor Frankrijk dus Parijs, voor Engeland Londen, voor Noord-Nederland
Amsterdam, enz.
Men schrijft nauwkeurig de klanken op en bezigt voor iederen klank slechts een
teeken, b.v.: aap, slapen, en pad geven tweeërlei a's aan, de a-klank in de eerste twee
woorden is dezelfde en wordt aangeduid door a; de a in pad klinkt anders en wordt
door A aangegeven. De o in boter, dop en pop klinkt verschillend. De eerste zou men
kunnen aanduiden door o, de tweede door o met een puntje er boven, de derde door
o met een puntje er onder, enz.
Op die wijze kan men een buitenlander, die zich eerst bij eenen Nederlander
geoefend heeft in 't juiste uitspreken der enkele klanken, schriftelijk de juiste uitspraak
van het Nederlandsch leeren.
Ik zelf heb juist dezer dagen eene dame op deze wijze Deensch geleerd met
uitstekend resultaat.
Nu, die zich nader met deze methode bekend willen maken, verwijs ik naar het
Januari-nummer van de Maître phonétique van dit jaar. Dat is een maandschrift onder
redactie van den Heer Paul Passy, pa, route de Fontenay, No 11, Bourg-la-Reine, près
de Paris. Het wordt gewoonlijk in internationaal geluidschrift uitgegeven, en neemt
bijdragen in alle levende talen op.
In het Januari-nummer wordt de phonetische methode en de bedoeling der redactie
zeer duidelijk toegelicht. De prijs van dit belangwekkend maanschrift is 4 franks per
jaar.
MARGARETHA MEYROOM.
's Gravenhage, Maart 1897.

Bibliographie.
POL DE MONT en ALF. DE COCQ. Dit zijn Vlaamsche Wondersprookjes, het volk
naverteld. Gent, 1896, A. Siffer; Deventer, Kluwer en Co.
De folklore is bij ons nog eene zeer jonge wetenschap. In Duitschland reeds lang
naar waarde geschat, dank zij de bemoeiingen van mannen als de gebroeders Grimm,
Wolff, Hoffman von Fallersleben, heeft ze bij ons slechts langzaam naam en aanzien
verworven: dat ze nu zoo eensklaps eene toongevende rol heeft aangenomen is, meen
ik, te wijten aan de democratische strooming der gedachten. Men gevoelt in onze
tijden de behoefte, het volk van naderbij te kennen, in zijnen dagelijkschen handel
en wandel, om des te beter zijne rechtmatige eischen te kunnen voldoen, en ook om
in staat te zijn zijne overdrevene wenschen van de hand te wijzen. Het groot getal
uitgaven van den aard van 't bewuste boek (die van Hilda Ram en Belpaire, van Juul
Van Landschoot o.a.) vonden alleen daarin hunne aanleiding. Zij stichten
onbetwistbaar het grootste nut; leeren zij ons niet inderdaad het kloeke Vlaamsche
volk gestadig meer en meer liefhebben? Vooringenomenheid en laster hebben ons
volk als plomp voorgesteld; men leze Dit zijn Vlaamsche Wondersprookjes, om zich
te overtuigen welke frischheid, welke reinheid de verbeelding van ons volk
kenschetsen.
Het ware eene zeer aantrekkelijke en tevens dankbare studie, deze Vlaamsche
sprookjes te vergelijken met de fantastische scheppingen der Duitsche Märchen.
Onze sprookjes hebben over 't algemeen eenen meer levendigen Hintergrund dan
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de Duitsche, alhoewel men er gemakkelijk de verwantschap van gedachten en
opvattingen in kan nagaan, welke zich bij beide volkeren in alles laat bemerken.
Het is niet zoo gemakkelijk sprookjes te schrijven, dan het er wel uitziet. Er hoeft
inderdaad veel fijnheid om altijd en overal den juisten toon te treffen. De Mont en
De Cock, de twee onvermoeibare folkloristen, hebben zich hier waarlijk meesters
bewezen. Ettelijke sprookjes hebben mij tot verrukking vervoerd, Van den zingenden
Vogel, b.v., het lievelings vroolinkske van grootmoetje, dat ze ons verhaalde als we
ons heel den langen regendag zoetjes hadden gehouden. En als we dan eens bij
uitzondering geen kopje gebroken of geen schortje bevuild hadden, dan kregen wij
er wel eens - ik voel weer de siddering die mij beving bij 't louter hooren van den
naam - den Forschen Kerel bij. De sprookjes zitten ons zoo in den aard, dat ik waarlijk
veel zou geven, en, ik ben er van overtuigd, velen met mij, om weer eens
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zoo sterk met dat allesoverweldigendo helden-heir der volksfantazij te kunnen
gevoelen. Ik ben De Mont en De Cock dankbaar om hun boek.
Gent.
OKTAAF ROELANTS.

Verscheidenheden.
Toen het Staatsgymnasium te Pretoria in 1894 geopend werd, telde het 20 leerlingen;
in 1895 steeg het getal tot 38; in 1896 tot 60. Dit jaar, Jan. 1897, werd het geopend
met 80 leerlingen. Deze schooljeugd wordt in 't Nederlandsch en in nationalen geest
opgekweekt. Op dien weg is er alle hoop dat de Zuidafrikaansche Republiek er als
zelfstandige Staat flink bovenop komt.
- Te Berlijn is er spraak van, dat eenige ondernemende personen besloten hebben
jaarlijks in de hoofdstad van het Duitsche rijk een tentoonstelling in te richten in den
aard van ‘Kairo’, ‘Italie’ te Berlijn. Voor 1897 zou men ‘Transvaal’ te Berlijn laten
zien. Het plan bestaat om een straat van Johannesburg, een goudmijn met daaraan
verbonden batterij en scheikundige inrichting, een diamantveld weer te geven, en
daarbij het doen en laten van inboorlingen door Kaffers te laten voorstellen.
- Jhr. Mr. G.J.T. Beelaerts van Blokland, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van de Z.A.R. te 's Gravenhage, die aan 't land, door hem vertegenwoordigd,
uitstekende diensten heeft bewezen, is den 14 Maart overleden.
- De opera de Hcrbergprinses, van Nestor de Tière en Jan Blockx, die bij hare
eerste opvoering een schitterende openbaring van Vlaamsche Kunst bleek te zijn is
week aan week, door het Nederlandsch Lyrisch Tooneel te Antwerpen opgevoerd
geworden, den 16 Maart voor de 26e maal.
- De commissie van het standbeeld van K.L. Ledeganck, dat in Aug. te Eekloo zal
opgericht worden, heeft de burgemeesters van de drie Zustersteden Gent, Brugge,
Antwerpen, zoo prachtig door den dichter bezongen, uitgenoodigd op het feest van
de onthulling. Alle drie hebben de uitnoodiging aanvaard.
- Het saldo van de Transvaalsche Staatsfinanciën op 31 Dec. 1894 bedroeg £
565,800. Het saldo is verminderd; maar dat is to wijten aan de buitengewone hooge
uitgaven voor openbare werken.
- Te Moordspruit, Blauwkrans, nabij Colenso in Natal, werd door Natalsche
Afrikaners een monument opgericht ter nagedachtenis aan de aldaar door het vorraad
van Dingaan gevallen voortrekkers. De gedenkzuil bestaat uit een groote obelisk,
rustende op een vierkant voetsluk. De zijden van hot voetstuk zijn voorzien van
Nederlandsche opschriften en van gebeeldhouwde tafereelen. Het monument is
omgeven door een ijzeren bek.
- Te Düsseldorf werd met veel bijval Peter Benoit's Lucifer uitgevoerd.
Op het driedaagsch muziekfeest in Mei, te Kampen, zal zijn Rijn onder zijn eigen
leiding uitgevoerd worden.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
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leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
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- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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April 1897.
Jhr. mr. J.G.Th. Beelaerts van Blokland.
Nederland en de Zuidafrikaansche Republiek betreuren den dood van jhr. mr. J.G.Th.
Beelaerts van Blokland, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, buitengewoon
gezant en gevolmachtigd minister der Z.-A. Republiek te Berlijn, Parijs en Lissabon.
Terwijl hij in zijne woonplaats, Den Haag, den 14 Maart in de Willemskerk den
dienst volgde, werd hij door eene beroerte getroffen, en deze maakte een einde aan
het leven van den 54jarigen man.
Als ambtenaar bij het departement van justitie in staatsbetrekking getreden,
onderscheidde hij zich door scherpzinnigheid en tact, zoodat hij herhaaldelijk werd
aangewezen om bij internationale congressen van wetenschappelijken aard als
secretaris op te treden.
In 1883 werd hij voor het hoofdkiesdistrict Tiel afgevaardigd naar de Tweede
Kamer, waar hij tot de anti-revolutionaire partij behoorde en weldra een harer
woordvoerders werd. Later, na de periodieke verkiezingen, werd hij
vertegenwoordiger van Delft, welken zetel hij tot zijn dood vervulde. Gedurende
eenige jaren, onder het ministerie Mackay, was hij voorzitter van de Kamer.
In de Kamer getuigden zijne adviezen van eene besliste politieke overtuiging, van
groote rechtskennis en rechtsgevoel. Als leider der debatten was hij beslist in zijn
optreden.
Hij is lid geweest der staatscommissie voor de grondwetsherziening van 1887, en
werd laatstelijk benoemd

in de staatscommissie voor het internationaal privaatrecht. Hij was ook lid van het
bestuur der vereeniging de Militaire Willemsorde.
Hiermede is in hoofdzaak de werkkring van Beelaerts van Blokland in dienst van
zijn land aangegeven, maar een belangrijk deel van zijn krachten wijdde hij aan de
belangen van de Z.A. Republiek. Door geboorte reeds aan onze stamgenooten in
Zuid-Afrika gehecht, werd met den tijd zijne verknochtheid aan de jonge republiek
van Transvaal versterkt.
Sedert de Republiek hare onafhankelijkheid herwon vertegenwoordigde hij haar
aan de hoven van Duitschland, Frankrijk en Portugal, en treedt het werk van den
diplomaat ook al weinig aan den dag, terecht vestigde zich de meening, dat de
belangen der Republiek bij hem in goede handen waren.
Met den tact en de urbaniteit, die den diplomaat voegen, was hij een man van
beslist karakter, een die voor zijne beginselen kon staan. Die onafhankelijkheid
toonde hij meermalen in de Tweede Kamer, en toen hij in 1896 te Londen op het
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jaarlijksche Afrikaansche diner als gast genoodigd werd, legde hij van zijn
onvervaardheid getuigenis af, door te weigeren, aan dezelfde tafel te zitten met den
Engelschen minister, die kort te voren de regeering der Z.A. Republiek beleedigd
had.
In die moeilijke tijden van het begin van 1896 was hij te Berlijn en te Parijs bezig
en werkte hij daar in stilte voor het benanwde Transvaalsche gemeenebest; en het is
voor de regeering der Z.-A. Republiek een hard gelag, dat zij, nu de wolken zich
weer boven haar samenpakken, den raad en de hulp van dezen beproefden vriend
missen moet.
Maar ook zijn eigen vaderland verliest in den gezant Beelaerts van Blokland veel.
Immers het was zijn streven de Republiek en ons land nader tot elkander te brengen.
Hij voor het minst was een Hollander, in wien de Boeren volle vertrouwen hadden.
Misschien meer dan eenig ander beschouwden zij hem als een hunner, zooals hij ons
in zijn uiterlijk wel zelf een Transvaler leek. En zoo kon hij vele Nederlanders in de
Transvaalsche samenleving binnenleiden en Transvalers in ons land ten steun wezen.
En nu is deze bekwame en ernstige, streng vrome en verdraagzame man, zoo jong
nog, plotseling gestorven, een onherstelbaar verlies voor de zijnen.
Aldus drukte zich na 't verscheiden van den bekwamen man de Nieuwe
Rotterdamsche Courant uit. Hebben zijn vaderland en de Z.A.R. redenen om zijn
afsterven te betreuren, de Vlamingen, die de laatste Nederlandsche Congressen
bijwoonden, en hem daar leerden kennen, zullen ook zijn aandenken in eere houden
als dat van een man, die hun een vriend was, een die duidelijk het belang besefte van
het zich ontwikkelende solidariteitsgevoel tusschen de drie takken van den
Nederlandschen stam, Hollanders, Afrikaners, Vlamingen.
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De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt.
8. Gatsrand, distr. Potchefstroom.
VII.
Er was dien avond zooals op honderden andere plaatsen in de Z.A. Republiek een
dankbaar huisgezin rondom het huisaltaar. Allen gevoelden het: ‘De Heere heeft
groote dingen aan ons gedaan’. De grijzaard, met een zoo wonderlijk en veelbewogen
leven achter den rug, dankte dien avond uit volheid des harten zijnen trouwen God
zóó krachtig, zóó kinderlijk, zóó vertrouwend, dat zijn ernst en bewogen taal een
onvergetelijken indruk op zijne hoorders maakten. Hij had toch zoo gevreesd, ja hij
was diep bekommerd geweest over den afloop. Maar, zie, hoe getrouw was zijn God.
Daar kon hij alweer de daden des Heeren, Wiens reddingen hij al zoo dikwijls had
ondervonden, grootmaken. Zijn gemoed was, evenals van duizenden anderen, dien
avond tot overvloeiens toe vol van dankbaarheid, van overgegevenheid aan der
vaderen God. Ja, een stil vertrouwen op des Heeren Alwijs Bestuur werd door hem
gekoesterd.
Maar was hij dankbaar, hij was ook geschokt, erg geschokt door de tijding dat zijn
Engelschgezinde neef, van wien hij nooit iets goeds verwacht had, één der vijanden
en in doodsgevaar was. Ja, verpletterend was dat bericht voor hem om te hooren dat
zijn neef, zijns broeders zoon, één van dat helsch gebroed was, dat de rust en vrede
van zijn land zoo verstoord had. Deze zaak was hem nog vreeselijker dan deze
onverwachte oorlog. ‘Moge de vloek des Hemels hem treffen, die van mijn volk zich
bij den vijand zal scharen. Ja vervloekt zij hij, die zijn eigen natie verlaat en
verloochent en tegen u, o Slachtersnek, zal verdedigen’. Deze woorden, 80 jaren
geleden te Slachtersnek uitgesproken, klonken den ouden man in de ooren.
Er werd dus dien avond gedankt voor des Heeren groote daden, doch de oude en
bewogen stem van den grijzaard klonk ook nog helder, toen voor den afgedwaalden
en verdoolden om genade en terugkeering werd gesmeekt. Had hij vroeger voor 58
jaren behoefte gevoeld om de bede te uiten: O Heere! behoud U toch steeds een deel
van ons volk om Uwe erve te zijn! van avond herhaalde hij die bede. Was de glansrijke
overwinning van dien dag voor onzen ouden held een krachtig bewijs, dat de Heere
zijn volk nog niet had verlaten, niettemin kon hij ook niet anders dan met droefheid
en bekommering er aan denken dat er dien dag eenige Afrikaners waren, - een ervan
zijn neef, - die tegen hun eigen volk hadden gevochten en vandaar die bede.
Hoe jammer, welgeaarde lezer, dat gij of ik niet in de gelegenheid waart om dezen
ouden, waardigen held da Costa's lied in 1844 voor te lezen zooals ik het hier, naar
de omstandigheden veranderd, volgen laat. Het zou hem als water op een dorstig
land geweest zijn.
Engeland wordt hier metaphorisch aangesproken.
Gij zult ons niet weer hebben
Ons zoo geliefd Transvaal.
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Zij bleef bij alle ellenden
God en der Vadren pand!
Gij zult ons nimmer hebben,
Gij vijand van ons volk
Niet om uw erf te wezen,
Heeft God haar ons bevrijd.
Gij zult ons nimmer hebben,
Zoolang ons Kruger staat,
Zoolang in Afrikaansche ad'ren
Één polsslag trouwheid slaat.
Zoolang er heldenzielsgloed
In Boerentelgen blaakt,
Zoolang het hart der Vadren
In het nakroost blijven slaat.
Wilt gij ons slechts nog kennen,
God van het voorgeslacht!
Hoe zal de schildleeuw(1) brullen,
Van moed, van vreugd, van kracht;
Hoe zal Aquila(2) krassen
Uit zijn zoo volle krop,
En dagen vriend en vijand
Tot stoute sprongen op!
Hoe zullen wij te zamen
Waar het Recht en Waarheid geldt,
Gestand doen tegenover
Haat, Verraad en Geweld!
Of zijn het andere tijden
Waar God ons voor bewaart?
Een donkere lotsbedeeling
Waarvoor wij zijn gespaard?
Gij zult ons toch niet hebben,
Gij, afgod van uw tijd!
Wij blijven ook bij 't zinken
Der vadren God gewijd.
Een natie kan ook vallen
Met eer, ter eer van Hem,
En houden heilgeloovig
Zijn standaard vast met klem,
Daar zijn ook martelaren
Op Afrik's grond geweest:
Geen een van onze helden,
Heeft ooit die keus gevreesd.
Met al uw schoone woorden,
Met al uw stout geschreeuw
Gij zult ons nimmer hebben:
Weet dit, o Britsche Leeuw!
Tenzij de leus des Trekkers
Moedwillig werd verzaakt:
'k Heb met den Heer der Heeren

(1) Op het wapen van de Z.A.R. staat een leeuw.
(2) Op het wapen van de Z.A.R. staat een arend.
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Een vast verbond gemaakt.(3)

Ja, onze oude held zou Amen op deze schoone hartroerende woorden gezegd hebben.
Op den morgen van den 3en Jan. 1896 ging de oude heer P*** iets ondernemen,
dat hij voor de laatste twee jaren niet gedaan had. Hij wilde naar Krugersdorp gaan
om zijn verdoolden neef nog eens te zien. Zijne krachten waren in den laatsten tijd
zeer afgenomen. De trek, die hij voor drie jaren terug van Blauwwildebeestput had
ondernomen, was hem zwaarder gevallen dan hij zich voorgesteld had. Hij ging per
‘spider’ naar Krugersdorp, in gezelschap zijner twee zoons.
Bij het hospitaal aangekomen kregen ze met moeite verlof, om den gevangene
P*** te bezoeken. Hun werd aangezegd dat hun hoogstens een kwartier zou gegund
worden, daar zijn toestand zeer bedenkelijk was. Gaan we, geëerde lezer, met hen
het hospitaal binnen. Bij het bed van den patient aangekomen, zien we dadelijk dat
zijne uren geteld zijn. Hij lag er met gesloten oogen. Op het roepen van zijn naam
door zijnen ouden oom, doet de jonge zijne oogen verschrikt open. Schaamte, angst,
wanhoop en vertwijfeling staan in dien blik te lezen. De oude man, voor wien men
een stoel bij het hoofdeinde des beds heeft geplaatst, neemt met teederheid de hand
van zijn bloedverwant (Pat was door de maag geschoten) en zegt met ontroerde stem:
‘O mijn afgedwaald kind, oom is niet hier gekomen om je laatste uren te bezwaren
door verwijten; neen, liever wil ik u helpen om uw oog te slaan op Hem, die voor
den moordenaar zelfs ter elfder ure nog genade had. Maar dit neemt niet weg, dat
het mij toch zoo onmogelijk voorkomt om u hier onder deze treurige omstandigheden
te ontmoeten, Ik hoop, dat je hier met den dood voor de oogen tot ernstiger gedachten
gekomen zijt.’ ‘Ach oom, ik ben zoo blij om u nog weer te zien. Voor eene week
haatte ik u allen nog evenzeer, als toen ik van Blauwwildebeestput ging. Maar mijne
oogen zijn in de laatste paar dagen geopend. Had ik toch een geopend oor gehad
voor nwe waarschuwingen, voor de vermaningen mijner moeder, wier grijze haren
ik met droefheid ten grave liet dalen. Van dat ik, vier dagen geleden, zag dat vijf
Afrikaners die van onze manschappen waren, toen ze hoorden waarheen we gingen,
dadelijk beslist weigerden mee te komen; van dat ik zag, hoe ze liever den dood
verkozen, dan tegen hun volk te strijden,(1) ja sedert we gisteren slaags zijn geraakt
en ik moest opmerken, hoe dat wij met al ons geschut niets tegen de burgers uitrichtten
- zie oom, dit alles deed mijne oogen opengaan. Hoe heb ik toch niet gewenscht, dat
ik in ooms huis gebleven was, in uw huisgezin waar ware vaderlandsliefde heerschte.
Doch neen, te laat gingen mijne oogen open. Ik kon ook niet anders, want ik werd
van kindsbeen af bedorven en verengelscht. Werp al de schuld dus niet op mij alleen,
oom. Neen, schrijf de mislukking van mijn leven toe aan mijne Engelsche opvoeding,
aan mijne Engelsche scholen met hare British History - aan die Engelsche scholen,
waar Gods Woord niet onderwezen wordt, aan die vervloekte Engelsche taal, - geef
dit alles de schuld. Zij hebben mij gemaakt wat ik ben. En daarom vervloek ik ze
met mijn laatsten adem, ja vervloekt zijn de Engelsche scholen; vervloekt de
Engelsche taal, vervloekt zijn de Engelsche zeden, die als demons nog andere
jongelieden van man volg.....
(3) Bij ontstentenis van da Costa zelf, vraagt de schrijver verschooning van alle liefhebbers van
da Costa's gedichten voor de genomen vrijheid om deze schoone verzen naar Zuidafrikaansche
omstandigheden te wijzigen.
(1) Het gerucht wil, dat Dr. Jameson 5 Afrikaners liet fusileeren, toen hij over de Transvaalsche
grens was gekomen, omdat ze beslist weigerden tegen hunne landgenooten te vechten. Dit
is nog niet weerspropen.
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...... 't Was klaar! Met een gil, die door het geheele gebouw weergalmde, blies de
jonge, altoos zoo manmoedige P***, den laatsten adem uit. Zij, die dit sterfgeval
bijwoonden, zullen het nooit vergeten. We laten den sluier vallen!
(Wordt vervolgd).

Brief uit Amerika.
De Friesche Vereeniging ‘Uetspaning troch Ynspaning’, te Paterson,
N.-Jersey.
Onder de bewoners van Nederlandschen oorsprong te Paterson zijn veel Flakkeërs
en Friezen. De eerste behooren voornamelijk tot de dogmatische kerkelijke naturen,
terwijl de Friezen meerendeels overhellen tot de beginselen van den socialistischen
woordvoerder en ex-predikant H. Domela-Nieuwenhuis in Nederland.
Hoe het ook zij, de Friezen zijn trotsch op hunnen geboortegrond, en zij stichtten
bovengenoemde vereeniging op 13 Juni 1893. Zij stelt zich ten doel, aangenaam en
nuttig bezig te zijn en de Friesche en Nederlandsche zeden en gewoonten in eere te
houden en te bevorderen.

Neerlandia. Jaargang 1

3
Dit doel tracht men te bereiken door:
A/ Opvoeren van Friesche en Nederlandsche tooneelstukken.
B/ Het houden van voordrachten.
C/ Het houden van kaatspartijen.
D/ Het houden van een bibliotheek.
E/ Het ondersteunen bij ziekten en overlijden.
Hare veertiendaagsche vergaderingen worden gebruikt om zich vooral te oefenen
in de uiterlijke welsprekendheid en wie den avond op het Island Park, 21 Maart 1894,
deze Vereeniging bij hare tooneeluitvoering heeft gade geslagen, zal moeten erkennen,
dat zij hoogst verdienstelijke krachten in zich bevat.
Zij speelde Het Verlote Landhuis en daarna in de Friesche taal, het zeer fraaie
blijspel van I. Van der Meulen, getiteld: Mall utt, mall thus.
De dames S. Burie, S. Schurenga, G. Nakken, en de heeren L. Zwerver, D. Hoitsma,
P. Steenstra en R. en P. Nakken bewezen uitnemend hunne dramatische krachten
niet te overschatten.
Op 6 Februari 1895 traden zij op in het kluchtspel Barbier Brugwachter van T.
Mets, Tyn, den voorlooper van Justus van Maurik's Janus Tulp. Buiten de genoemde
leden voldeden zeer goed de heer J. Pape en R. Zondervan. Vooral de eerste, als
matroos, was het voorbeeld van den ruwen maar kloekhartigen, edelen, hartelijken
Hollandschen Janmaat.
Bij gelegenheid van deze tooneeluitvoering gaf de Vereeniging een boekje uit,
getiteld Wat wij willen, waarin zij uiteenzet het doel der Vereeniging, en prijkt met
verschillende bijdragen in proza en poezie, zoowel in de Friesche als in de
Nederlandsche taal.
Wil men de vereeniging goed leeren kennen, dan is een bezoek aan hare Onder
onsjes do moeite waard.
Dat is een gezellig samenzijn der leden met hunne dames, en zij heeft er dan slag
van hare gasten goed te onthalen. Zulk eene vergadering had o.a. plaats 1 December
1894. De oud-vaderlandsche chocoladeketel staat op de tafel, de lange Gouwenaars
zijn gestopt, lustig, krachtig schuimt het bier, en voordrachten, toasten worden gedurig
gehouden.
Op dien avond had het bestuur eene groote voldoening, toen daar op zeker
oogenblik de heer de Groot, de toen bijna tachtigjarige opstond, en o.a. zeide:
‘Ik herinner aan de woorden van de Genestet: ‘Er is een tijd van komen, er is een
tijd van gaan, maar voor dat ik deze zaal verlaat, verklaar ik, dat ik een echt
vaderlandsche avond hier heb doorgebracht. En al ben ik bijna 80 jaar, ik ben Fries
van geboorte, en hoop ook als Fries, door Friezen grafwaarts gedragen te worden’.
Weinig vermoedde men toen, dat een maand later de leden dezer Vereeniging
zouden staan om de grafkuil van dezen oude van dagen maar jong van harte, De
Groot, in wiens aderen het Friesche bloed vurig bruiste.
De Vereeniging doet veel aan het edele kaatsspel, en zij begroet dit, en huldigt
dit, als een koning slechts zou kunnen begeren. In Paterson is het een magneet, die
de liefhebbers zeer aantrekt. Kaatsen wordt den kinderen met den paplepel ingegeven.
Zoo gauw ze een bal kunnen tillen, moeten ze kaatsen. Schooljongens voor en na
schooltijd kunnen niets anders dan kaatsen.
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En zondags? Bunker Hill kan het dan getuigen hoe daar zich groot en klein, oud
en jong zich wijden aan het edele kaatsspel. Alleen in den herfst en winter, als het
weder te koud wordt, zoodat de handen gauw gewond worden door de harde ballen,
moeten onze kaatsers rust nemen. Maar zoo gauw het maar weêr eenigszins kan,
gaat het weer los, en de Hollandsche en Amerikaansche driekleuren wapperen op
Bunker Hill, terwijl er langdurig en vinnig gestreden wordt.
Des winters verschaft, buiten de vergaderingen, de bibliotheek dezer vereeniging
aan de leden menig leerrijk uurtje. Vooral de in de Friessche taal geschrevene werken
munten hierin vooral uit. En de Friesche letterkunde is eene rijke letterkunde.
Mannen als een J. Halbersma, M. Hettema, J. Starter, W. Dykstra, Gysbert Japicx,
J.C.P.Salverda. P.J. Troelstra, e.a. hebben hunne geesteskinderen geschreven in die
taal, en waar is de provintie zoo rijk aan beroemdheden op dit gebied, die zich met
Friesland kan meten?
Is niet een Alma Tameda een Fries? Komt de beeldhouwer Pier Pander niet uit
het land van meeren en van wouden?
De leden der Vereeniging in Paterson doen al het molgeijke om de Friesche zeden
en gewoonten in eere te doen houden. De dames, die tot de rederijkerskamer behooren,
muntten uit door goede zeggingskracht en vrijheid in hunne bewegingen op de
planken.
Maar laat ik zwijgen over de Friesche schoonen.
Zij zijn altijd bewonderd en gevierd geworden. Zelfs een Rembrandt en Vondel
staken van uit Amsterdam de Zuiderzee over, om er hunne echtgenooten uit te zoeken.
En dat zegt genoeg.
C.J.B. VAN DER DUYS.
Sommerville, N.J.

Zij eeren Nederlandsche voorouders.
Als Koningin Dempsey slaagt, zullen de Hollandsche Dames er een
oprichten.
Een gedenkteeken voor eenen Hollandschen voorvader, het eerste dat New-York
ooit zag, zal in Battery Park opgericht worden, als Lavinia Dempsey ‘Queen of the
Holland dames of the New Netherlands’ in haar plan slaagt.
De voorvader die aldus geëerd zal worden is kaptein Hendrik Hudson, die hier
eenigen tijd geleden in den brik De Halve Maan van Holland herwaarts zeilde om
de Hudson rivier te ontdekken. Hij vond na veel moeite dien stroom en nu zal de
koene schipper en zijn scheepsvolk weldra een gedenkteeken in Battery Park erlangen.
De eerste stoot voor dit monument idee werd onlangs gegeven, toen koningin
Dempsey aan 20 getrouwe onderdanen in het Holland House een banquet gaf. De
vereeniging, met de geregelde tegenwoordigheid van koningin Dempsey begunstigd
is nog jong, maar de onderdanen zijn vol geestdrift.
Terwijl Hare Majesteit, in licht rood goudlaken en rood fluweel gekleed, op een
met blauw en geel vlaggedoek versierden troon zat, lazen hare onderdanen
oorspronkelijk gedichten en bladen over Hendrik Hudson, sloegen toasten, deden
bescheid in het drinken van Hollandsche punch en Hollandsche jenever en spraken
over het monument. Een strijkorkest speelde ‘The Holland Dames Mazurka,’ welke
opzettelijk voor deze gelegenheid gecomponeerd was. De drie hoofdtoasten waren:
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‘Onze Hollandsche Voorouders’, Vroege Hollandsche nederzetters in Nieuw
Amsterdam en ‘Hendrik Hudson en zijn scheepsvolk van de Halve Maan’.
Juffer Carrie H. Lupton, koningin van de Connecticut Dames was het eenige
bezoekende lid van de Koninklijke Order.
Aldus de Nederlander (Chicago). Bedoelde Hendrik Hudson ondertusschen was
niet juist een Hollander; maar toen hij in 1609 met zijn boot de Halve Maan den
mond van de Hudsonrivier instevende, vaarde hij voor rekening van de Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie, zoodat het toch de vermaarde Nederl.
Handelsvennootschap was, die aanleiding gaf tot deze ontdekking, zooals het ook
Nederlanders waren, die in dat jaar de eerste nederzetting stichtten op het eiland
Manhatton, welke den naam van Nieuw-Amsterdam (later New-York) kreeg en zich
ook meester maakten van het geheele kustland dat Nieuw-Nederland werd geheeten.
Over bedoelde Queen Dempsey en haar Vereeniging werd door den Heer Van der
Duys in 't voorgaande nr een woord gezegd. Hieronder volgen eenige inlichtingen
door hem verstrekt over The Holland Dames Society.
De ‘Holland-Dames’ Vereeniging te New-York City bestaat uit dames die
afstammen van de oudste familiën van deze stad. Het ledental mag niet meer bedragen
dan 100, en is alleen verzekerd door uitnoodiging. De Vereeniging vergadert bij de
leden aan huis, en stelt zich ten doel de herinnering levendig te houden van de
Nederlandsche nederzetting aan de Hudson, en tracht dat doel te bereiken door het
verzamelen van dokumenten, genealogische zoowel als historische van de
Nederlanders in Amerika, en na verloop van tijd een monument te plaatsen in Central
Park of Riverside ter herinnering aan de Nederlandsche nederzetting.
Het lidmaatschap kan alleen uitgereikt worden aan haar die afstamt van een
Hollander, die is geboren of heeft geleefd in New-York vóór 1700.
Op een vergadering van deze vereeniging (Januari 1896) werd de leden een brief
voorgelezen, aan koningin Wilhelmina van Holland gericht, mededeelende, dat H.M.
tot lid was benoemd.
Er zijn 27 leden, en vijf en vijftig op de candidatenlijst. Haar verzameling van oud
zilveren voorwerpen, Hollandsche meubelen, oudheden en zeldzaamheden is zeer
uitgebreid.
Zij heeft geen president, maar een directrice. Deze betrekking wordt vervuld door
Mevrouw William Gihon, een lid van het oud geslacht der Renssen, een der oudste
en hoogst aangeschrevene te New-York. De Vereeniging is ontstaan door het initiatief
van de onderdirectrice Mevrouw Alexander C. Chenowith, een dochter van wijlen
Fernando Wood. Zij is van Hollandsche afkomst van moeder's zijde, en een van de
eerste burgemeesters te Albany aan den Hudson was haar voorvader. Het
oorspronkelijk familiehuis was, waar nu het Delavan House staat. Het was in Mevrouw
Chenowith's kamers dat deze Vereeniging werd geboren. Haar huis is zeer fraai.
Daar zijn prachtige oud-Hollandsche tafels en marmeren klokken, ond Delft, enz.
Men gevoelt niet dat men daar verkeerende aan den Hudson is, wel eer denkt men
aan de boorden van den Amstel.
De vereeniging gaat steeds voort op het ingeslagen pad; vasthoudende aan hare
statuten, het doel niet uit het oog verliezende. En dat doel: ‘Nederland te huldigen
op Amerikaanschen bodem,’ - zullen wij als Noord- en Zuid-Nederlanders dat niet
met den hoed in de hand begroeten? Moeten wij geen eerbied koesteren voor deze
Engelsche-Amerikaansche Dames die op zulk eene degelijke wijze de band niet
loslaten die Holland aan Amerika verbind? De Amerikanen weten dat Holland groot
geworden is, door dat zij hare krachten heeft gebruikt en ontwikkeld op elk terrein,
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maar vooral op dat van koophandel en zeevaart, en vergeten zullen zij nooit, dat
Holland den grondslag gelegd heeft van den bloei van New-York City.

Nederlandsch in Denemarken.
Naar aanleiding van het artikel van Mej. Meyboom in 't vorig nummer wordt ons
medegedeeld, dat van Dr. Ritter's Paedagogische Fragmenten twee verschillende
Deensche vertalingen zijn verschenen. Van zijn Ethische Fragmenten verscheen ook
een Deensche vertaling en daarvan verleden jaar een 2e druk.

Nederlandsch in Italië.
Te Milaan bij Hoepli is een Grammatica della lingua olandese verschenen. Ze bevat
224 blz. en kost 3 fr.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta),
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan kennis
geven aan een van de hieronder vermelde
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen worden,
kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich aanmelden
door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems. Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs Jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika: C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
Aberson, Postbus 383, Pretoria.
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Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
***
Traden toe tot de Vereeniging:
L. Leeuwenberg, Vlissingen, N.-N.
R. Leeuwenberg, Vlissingen, N.-N.
A. Biebuyck, Gent, Z.-N.
Scott, Gent, Z.-N.
W. Ligterink, Rotterdam, N.-N.
De Hoon, Ingenieur, Veurne, Z.-N. B.(1)
J. Velle, Antwerpen, Z.-N.
J.E.V.d. Meulen, jr, Curaçao, B.
A.C.J. Van Loon, Rotterdam, N.-N.
Felix Verlinden, Brussel, Z.-N.
Jan Strang, Molenbeek, Z.-N.
Prof. Dr. Jan Verdam, Leiden, N.-N. B.
G.C. Post v.d. Burg, Delft, N.-N.
De Studentenvereeniging De Van Maerlantszonen, Brugge, Z.-N.
Mr. A. Felting, Archivaris, den Haag, N.-N.
H. Coremans, onderpastoor, Loth, Z.-N.
Smulders, Tienen, Z.-N.
W.G. Nieuwenkamp, Haarlem, N.-N.
J. Post V.d. Burg, Delft, N.-N.
E.W. Brascamp, chem. cand. Arosa, Zwitserland.
G.J. Fabius, jur. stud. Utrecht, N.-N.
F. Muller, Utrecht, N.-N.
Theodoor Sevens, Kortrijk, Z.-N.
Taalminnend Studentengenootschap De Rodenbach's-vrienden, Gent, Z.-N.
Paul de Riemaecker, Gent, Z.-N.
De Munnynck, Gent, Z.-N.
W.C. Hulshoff, Arosa, Zwitserland.
Eerw. Hr. Th. Spaeninckx. Hoogstraeten, Z.-N.
Hoyman & Schuurman, cargadoors, Amsterdam, N.-N.
Justus Van Maurik, Amsterdam, N.-N.
W.M. Van Haarst, Consul v. Nederland, Kopenhagen, Denemarken.
J.A. James, Delft, N.-N.
H.H.P. de Wit, Rotterdam, N.-N.
P. Stapel, 's Hertogenbosch, N.-N.
A. Van Wermeskerken, Jhbg, Z.A.R.
H. Van Keirsbilck, Gent, Z.-N.
Ds. Buisman, Delft, N.-N.
Prof. Dr G. Kalff, Utrecht, N.-N.

- Algemeen Secretariaat.

(1) B. - Beschermend lid.
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- Tot onze spijt hebben we van verschillende personen vernomen, dat ze het laatste
nr van Neerlandia niet ontvangen hadden. Voortaan zullen maatregelen genomen
worden om de verzending stipt regelmatig te doen gebeuren. Mochten er dan nog
klachten zijn, dan verzoeken we de leden zeer dringend ons daarvan kennis te geven.
Zijn er nog personen, buiten die, van wie we een klacht ontvingen, bij wie het Maart-nr
niet terecht kwam, dat ze 't ons laten weten; het ontbrekende nummer zal dadelijk
gezonden worden.
Ook omtrent de ex. zonder adres door de post te bezorgen aan de leden die een
minimum-kwijtschrift betaalden ontvingen we een paar klachten. Die leden verzoeken
we hun klachten te willen indienen aan 't postkantoor, dat hun ex. bezorgen moet.

Belangrijke Opmerking.
- Na de inning van de minimum-bijdragen bij Belgische leden is het ons gebleken,
dat bij vele personen, die op 't einde van 't voorgaande dienstjaar een bijdrage
betaalden, misverstand bestaat; die personen verkeeren in de meening, dat ze door
hun bijdrage op 't einde van 't vorige jaar een jaar abonnement op Neerlandia
hebben betaald. Die meening is verkeerd. Laat het vooral duidelijk zijn, dat de leden
van het A.N.V. niet ingeschreven zijn op een tijdschrift. Ze zijn leden van een
Vereeniging tot handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal; als leden
ontvangen ze het Maandschrift door de Vereeniging uitgegeven. Dit Maandschrift
is middel, geen doel. Verleden jaar betaalden de leden voor het dienstjaar 1896,
zooals duidelijk op hun kwijtbriefje staat; nu betaalt men voor het dienstjaar 1897.
Dat dit laatste kwijtbriefje zoo kort na het eerste ontvangen werd komt alleen door
den maatregel, dien we genoodzaakt waren te nemen om de uitbreiding van het
A.N.V. te kunnen bijhouden en dien we door een bericht hebben aangekondigd. Zijn
in het dienstjaar '96 maar 6 nrs van Neerlandia verschenen, dat kon niet anders, omdat
de Vereeniging pas ontstaan was. Er was veel toe noodig om het zoo pas geboren
wicht flink op de been te brengen. Nu kan men maand aan maand zien hoe het in
groei toeneemt. Met een kleine opoffering van de leden en hun krachtigen steun
komen wij stap voor stap het grootsche doel nabij.

Bibliotheken.
- We houden ons ten allen tij de aanbevolen voor doorgelezen boeken, welke
taalgenoot en voor door ons in Z.-A. en elders ondersteunde bibliotheken willen
afstaan. Men zende die naar een van de Secretariaten. Laten Nederl. schrijvers,
Nederl. uitgevers, die een werk het licht doen zien, er ons een of een paar ex. van
zenden. Ze zullen aldus meewerken tot het bereiken van ons doel.

Gent.
- De reeks volksvergaderingen, door den Gentschen Tak van het A.N.V. te beleggen,
wordt voortgezet. Den 19n April wordt er een gehouden te Gentbrugge; dan

Neerlandia. Jaargang 1

achtereenvolgens te St-Amandsberg, Melle, Zelzate, enz. Ook werd overeengekomen
met den propagandakring, de Jonge Vlamingen te Brussel, dat de Gentsche Tak een
reeks volksvergaderingen zou houden in gemeenten gelegen westelijk van
Geeraardsbergen, terwijl zij 'tzelfde zouden doen in de Brabantsche gemeenten
oostelijk van die stad gelegen, en we ten slotte gezamenlijk te Geeraardsbergen
zouden optreden.

Delft.
- In 't belang van den Nederlandschen handel, verzoeken wij de buitenlandsche
Sekretariaten en leden vriendelijk maar dringend wel de adressen te willen zenden
van Nederlandsche huizen in den vreemde opdat deze geregeld de bekende
Exportbladen van de firma HOYMAN & SCHUURMAN, Amsterdam, kunnen ontvangen.
Hiermede verricht men een goed werk. Adres: Van der Chijs jr, Delft.

De Afrikanergeest.
De wijze waarop de Nederlandsche Afrikanergeest zich thans openbaart in Zuid-Afrika
is een verheugend verschijnsel. De twee Zuster-Republieken, hebben een verbond
gesloten waarbij zij zich verbinden elkaar alle mogelijke hulp te betoonen in tijd van
gevaar en waarbij de burgers van iederen Staat in den anderen dezelfde rechten
genieten. Dat is een eerste stap tot nog krachtiger vereeniging. In de Kaap-Kolonie
is de Afrikaner-Bond volkomen van Rhodes los geraakt. Wel had Jan Hofmeyer
(Onze Jan) reeds bij den aanvang van verleden jaar openlijk met hem afgebroken,
maar de Afrikaner-Bond had, als lichaam nog geen houding aangenomen. Dat heeft
hij nu krachtdadig gedaan. Op het Bondscongres werd den 13 Maart ll. op voorstel
van den Heer Theunissen een beslissing genomen, waarbij de Afrikaner-Bond
verklaart, dat ‘alle redenen van Nationaal zelf-respect, politieke eerlijkheid en goede
trouw de nationale Afrikanerpartij gebieden, den Heer Rhodes verder de minste
politieke ondersteuning te verleenen hetzij op publieke vergaderingen of in de
drukpers, bij de stembus of in het Parlement, of waar ook en dat hij ten volle vertrouwt
dat alle Bondsmannen overeenkomstig dat besluit zullen handelen’. Tevens sprak
de vergadering haar besliste afkeuring uit over eenige agistatie of demonstratie-ten
gunste van den heer Rhodes en is zij van oordeel, dat de Heer Rhodes niet verder als
lid van het Parlement behoort zitting te hebben.
Het voorstel werd zeer warm ondersteund door Dr Hoffman en door velen werd
tot dezen begaafden redenaar opgezien als tot een toekomstigen leider van de
Afrikanerpartij in het Parlement, wanneer het blijkt dat ‘Onze Jan’ zich voor goed
uit het politieke leven heeft teruggetrokken.
Bewust besluit is van groot belang en zal verreikende gevolgen hebben. Het wijst
immers op een meer zelfstandig optreden van de Afrikanerpartij, want alhoewel
verzwakt, is de Afrikaner-Bond met zijn 8355 leden een machtig lichaam in de
Kaap-Kolonie.
De Afrikanergeest openbaart zich ook elders in verhoogde belangstelling in de
taalquaestie. Dat blijkt b.v. uit een brief van een inzender aan de Express van
Bloemfontein, waarin de schrijver aantoont zeer wel te begrijpen hoeveel verkeerds
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er is in de onderwijstoestanden in den Vrijstaat. ‘Ik ben een Vrijstater’, zegt hij, ‘en
als daar een is die belang stelt in de taal, dan ben ik het als zoon des lands. Mijn
opinie wil ik alleen uitspreken door te zeggen, dat de Nederlandsche taal hier
vreeselijk gedwarsboomd wordt. Waar heeft men van je leven al gezien, dat in een
Hollandsche Republiek de bijvakken, d.w.z. Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Rekenkunde, Muziek, Schoolmethode, enz., door middel van een vreemde taal
onderwezen wordt’. Indien dat de waarheid is, is het natuurlijk schromelijk verkeerd.
Wij, Vlamin-
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gen, hebben een dergelijken toestand gekend en wij weten eilaas! waarop dergelijke
misstanden onze eigen beschaving zijn te staan gekomen. Verder: ‘Onderwijzers
vanwaar zij ook komen en zonder hen eerst te doen beloven de kinderen
vaderlandsliefde in te boezemen, worden aan het hoofd van onze jonge zoons en
dochters geplaatst, om dan van hen goede burgers en burgeressen te maken; erger,
onderwijzers, die niets van Nederlandsch af weten, worden aan het hoofd van onze
scholen geplaatst. Is dat niet schandelijk? Ik kan zulke gevallen opnoemen’.
Dergelijke misstanden kunnen niet te krachtig te keer gegaan worden, waar die
bestaan, moet de zelfstandigheid van het land onvermijdelijk te loor gaan. De schrijver
wijst trouwens op de vruchten die van dergelijk onderwijs geplukt worden: ‘Ik zal
een geval opnoemen dat men nooit kan vergeten en dat ons des te meer moet
aandrijven, om de Nederlandsche taal op onze scholen niet langer den nek te laten
omwringen.
Ik schreef namelijk zekeren dag aan een boerenmeisje in den Oranje-Vrijstaat een
brief in goed Nederlandsch. Zij nam den brief, postte hem aan mij met een klein
briefje in het Engelsch er bij, dat zij weigert mij te antwoorden als ik geen brief in
het Engelsch schreef, want Nederlandsch is volgens haar “a beastly language”, en
dat zegt nogal een zuiver boerenmeisje. Waar gaat dit heen, heer Editeur?’
Dat gaat doodeenvoudig heen naar den ondergang van 't land, als dat niet gestuit
wordt. Het is thans een plechtig uur voor onze steungenooten in Zuid-Afrika.
De dagen van strijd zijn niet voorbij. Donkere wolken trekken zich integendeel
saam boven het Afrikanerdom. Rhodes loopbaan ‘is niet ten einde’. Ongehinderd
komt hij van den Jameson-sluiptocht los. De Transvaal en geheel de wereld, zegt de
graaf van Selborne, moet verstaan, des noods gevoelen, dat Engeland de Paramount
Power. is in Zuid-Afrika; onafgebroken wordt oorlogsmateriaal naar de Kaap
verzonden. Er loopen geruchten, dat Engeland meester van Delagoabaai wordt. Moge
't uur, waarop de storm losbarst het geheele Afrikanerdom eendrachtig vereenigd
vinden!
Maar zelfs, al barst geen storm los, moge zelfs de hemel opklaren, dan is er een
ander gevaar, dat de toekomst van het Afrikanerdom bedreigt en dat gevaar is door
geen maxim- of geweerschot af te weren. Dat is de sluipmoordende verengelsching,
die langzamerhand het jonge Afrikanerdom van zijn taal, van zijn stam vervreemd.
Nu nog heeft het Afrikanerdom voor een goed deel de beschikking over zijn eigen
lot in handen. Maar moest de verengelsching veld winnen en algemeen worden, dan
geeft het Afrikanerdom de beschikking over zijn eigen lot uit de hand en zal het in
de toekomst, met bitter berouw, moeten aanzien, dat het door vreemden beheerscht
en onderdrukt wordt. Met uiterste kracht-inspanning vasthouden aan eigen
zelfstandigheid kan alleen redden. Van die zelfstandigheid is de taal het palladium:
met de taal houdt ze stand of gaat ze te loor, wat wij, Vlamingen, gewoonlijk
uitdrukken door de spreuk: ‘De Taal is gansch het Volk.’ Het gevaar van de
verengelsching, dat kan maar een in Zuid-Afrika keeren en dat is de Afrikaansche
onderwijzer. Met dezen staat of valt zijn volk; op hem rust de hoogste
verantwoordelijkheid. Hij heeft het in zijn macht het zelfstandigheidsgevoel bij de
Zuidafrikaansche jeugd te ontwikkelen. Dat zelfstandigheidsgevoel zal hij niet kunnen
aankweeken, zonder dat hij die leerlingen warme liefde voor hun, voor onze
gemeenschappelijke moedertaal inprent en ze leert daaraan, tegen vreemden invloed
in, vast te houden. Wel kan het nuttig, onontbeerlijk zijn een vreemde taal te kennen.
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Maar daarom toch nooit de eigen taal prijs gegeven, het heiligste wat een volk bezitten
kan, omdat het juist het kenmerk is van zijn volk-zijn; omdat die taal de eerste, de
fijnste schepping is van dat volk door de eeuwen heen; omdat die taal, die al de
lotgevallen van het volk mee doormaakte en het schrede voor schrede op den
beschavingsweg volgde, juist het best aangepaste voertuig voor eigen beschaving,
eigen ontwikkeling is. Op den Afrikaanschen onderwijzer rust dus een heilige plicht.
Vervult hij dien plicht, dan zal zijn stam, het Afrikaansche volk, er in den strijd om
een eigen bestaan wel boven op komen. Komt hij dien plicht niet na, dan pleegt hij
verraad tegenover zijn volk, tegenover zijn stam; dan kan hij alleen de verachting
op zich laden van zoovele beschaafde natiën over de wereld, die met bewondering
tot den Boer hebben opgekeken, omdat deze met zooveel onversaagdheid zijn
onafhankelijkheid wist te verdedigen, wanneer deze door stoffelijke middelen te
verdedigen was; maar die met minachting de schouders zullen ophalen voor den
armen dwaas, die kortzichtig genoeg, bezig is den ondergang van zijn volk te
bewerken, wanneer hij dat niet leert aan zijn taal vast te houden; dan zal hij oogsten,
wat onze dichter Ledeganck zoo treffend uitdrukt:
...... de gruwbre straf van die zich zelf verdelgen:
Om 't machtloos pogen, schimp en spot
Bij 't nagestreefde vreemde rot,
En smaad bij nagebuur en vloek bij eigen telgen;
Want die geen onheil ziet in laffe bastaardij,
Is veil voor vlek en schande, en rijp voor slavernij!

In den Brusselschen Gemeenteraad.
In de Gemeenteraadszitting van den 12 April heeft eindelijk de ondervraging van
den Heer De Mot door het lid Rochette plaats gehad over het verbod van de
Vlaamsche betooging te Brussel. We deelen 't verslag over die ondervraging mee.
De Heer Rochette zegt, dat de Vlamingen in hun rochten gekrenkt geworden zijn
en vraagt aan 't college de reden, waarom de openbare betooging van de Vlamingen
verboden geworden is. De Vlamingen maken de overgroote meerderheid van de
Belgen uit en mogen in 't gemeenschappelijk vaderland niet als stiefkinderen
behandeld worden. Hij leest een artikel van Le Peuple, waarin de handelwijze van
den Heer De Mot ongrondwettelijk en een hatelijke rechtsmiskenning genoemd
wordt. Hij leest ook het artikel van het Laatste Nieuws, onderteekend door Julius
Hoste, waarin deze verslag geeft van zijn bezoek bij den Heer De Mot.
De betooging werd op Schaarbeek toegelaten, was grootsch, vaderlandsch,
indrukwekkend. Spreker leest nog verscheiden artikelen van dagbladen om de
verontwaardiging van de Vlamingen te doen kennen.
De Heer De Mot. - Staak uw lezingen, zij zijn bespottelijk en de vergadering
onwaardig.
De Heer Rochette. - Door die indrukwekkende betooging te verbieden heeft de
Heer De Mot zijn politiek testament geteekend. In 1887 kwam de Heer De Mot in
de Brasserie du Sac de stemmen van de Vlamingen afbedelen. Nu beleedigt hij de
bevolking, en hij geeft een kaakslag aan zijn doctrinairen collega, den Heer Goffin.
De Heer De Mot (bitsig). - De leden van den Raad hebben gehoord, dat ik door
den Heer Rochette aangevallen wordt door middel van leugens. Wat de beschuldiging
betreft, dat ik de rechten van de Vlamingen heb miskend, ik ken noch Vlamingen
noch Walen; wij hebben alleen de rechten van de Belgen te waarborgen.
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Wanneer men schreef, dat er 50,000 leeuwen naar de hoofdstad kwamen, dan
geloof ik, dat er maatregelen dienden genomen te worden. Ha! indien men gezegd
en verzekerd had, dat alles zich zou bepaald hebben bij een huldebetooging aan de
Heeren Kennis, Coremans en De Beucker, dat de zoogezegde 50,000 leeuwen maar
2500 lammekens zouden geweest zijn, dan zou ik voorzeker de betooging niet
verboden hebben.
De Heer Goffin. - Alhoewel Vlaming van hart en ziel kan ik de wijze, waarop de
Heer Rochette zijn ondervraging gedaan heeft, niet goedkeuren. Ik heb met genoegen
de Vlaamsche Meeting bijgewoond en er eenige gelukkige oogenblikken doorgebracht.
Doch, de Vlaamsche strijd is niet hetgeen er de Heer Rochette en zijn vrienden willen
van maken. De Vlaamsche zaak is verhevener en heeft niet, zooals de socialisten het
beweren, de hoogere standen te bestrijden, maar wel het het Vlaamsche volk op te
beuren en de vaderlandsliefde aan te vuren.
De liberale partij is in Vlaanderen ten onder gegaan tengevolge van de
verfransching van de Vlaamsche burgerij. Doch de voorstanders van de Vlaamsche
Beweging zal men niet brengen in de Socialistische syndicaten.
Spreker brengt hulde aan den Heer De Mot wegens de diensten door hem reeds
aan de Vlamingen bewezen (!!!!). Zijn besluit drong zich op; hij heeft daardoor de
Vlaamsche zaak niet benadeeld en handelde geenszins uit haat tegen do Vlamingen.
De Heer Buls, burgemeester. - Ik geloof, mijne heeren, dat de ondervraging mag
gesloten worden. In In mijn afwezigheid had de waarnemende burgemeester het recht
te bandelen zooals hij 't gedaan heeft. Wanneer men een betooging toelaat, draagt
men er de verantwoordelijkheid van. Gedurende mijn bestuur heb ik slechts vijfmaal
een betooging verboden en ik heb het ongelijk gehad het geen zesde maal te doen;
dan zou het oproer van 7 September, dat men mij nog altijd verwijt, geen plaats gehad
hebben.
Men roept mijne Vlaamschgezindheid in om te zeggen: ware de burgemeester hier
geweest, de betooging ware niet verboden geworden. Mijne Heeren, ik ben overtuigd,
dat gij mijn genegenheid voor de Vlaamsche zaak niet betwijfelt, doch ik kan de
handelwijze van den Heer De Mot niet afkeuren, omdat het een
voorzichtigheidsmaatregel is, dien men slechts met tegenzin toepast, doch die nochtans
in sommige gevallen moet toegepast worden.
***
Dat de Heer Burgemeester zijn schepene niet afkeurt, kunnen we aannemen. Maar
de houding van den Heer Goffin, voorzitter van de Brusselsche Afdeeling van het
Willems-Fonds, die dien schepene komt verdedigen en bovendien nog beweert dat
hij recht heeft op de erkentelijkheid van de Vlamingen is ons een zeer pijnlijke
verrassing: we vinden ze beroerd lam om er niets anders van te zeggen.

De Taalstrijd in het Buitenland.
Taalverordening in Oostenrijk-Hongarije.
Na een debat van tien uren over de taalverordening in Bohemen heeft de
Slavisch-klerikale meerderheid, toen het einde naderde, met de snelheid eener
guillotine gewerkt en het Duitsch voorstel om de bovengenoemde verordening buiten
werking te stellen met één houw den kop afgeslagen. Minister Badeni heeft om de
Tsjechen te bevredigen, een verordening uitgevaardigd waarbij na afloop van vier
jaren de kennis van het Duitsch en Tsjechisch in Bohemen bij de rechterlijke macht
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en bij alle takken van het binnenlandsch bestuur verlangd wordt, zoodat, om een
voorbeeld te noemen, zelfs geen brievenbesteller een aanstelling krijgen kan zonder
die beide talen goed te kennen.
Verder zullen reeds dadelijk na het in kracht treden van deze verordening in Duitsch
Bohemen bij elken tak van openbaren dienst ambtenaren aanwezig moeten zijn die
Tsjechisch verstaan, opdat als het in het door en door Duitsche Karlsbad een
Tsjechischen werkman in het hoofd mocht komen om aldaar een rekwest in zijn
moedertaal in te dienen, dit rekwest tot in den hoogsten aanleg in het Slavisch
behandeld kan worden.
De Duitschers zijn woedend, omdat zij meenens dat die verordening niet het
uitvloeisel is eener bestaande behoefte, maar een zuiver politieke maatregel.
Noordelijk
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Bohemen, een gebied ter grootte van het hertogdom Baden met 1,800,000 zielen,
wordt zoo goed als uitsluitend door Duitschers bewoond.
Er zijn daar nauwelijks 5 per cent Tsjechen, dat is nog minder dan in
Neder-Oostenrijk, dat toch een zuiver Duitsche provincie is. De eisch dat ook in dit
gebied het Tsjechisch naast het Duitsch tot ambtelijke taal wordt verheven, maakt
het dingen naar een betrekking voor elken Duitscher, hoog of laag, van den
distrikt-kommissaris tot den bode bij het kantongerecht, van den ontvanger van de
belastingen tot den klerk op zijn kantoor, uiterst moeilijk; terwijl nog het gevaar
bestaat dat door het binnendringen van Tsjechische ambtenaren die beide talen
verstaan in die streken en door het in nationalen geest optreden dier ambtenaren, het
Duitsch op den duur groot nadeel zal lijden.
Het zou hetzelfde wezen als men in België ging dekreteeren dat zoodra een Vlaming
het verlangt, de zaak die hij aanbrengt, het verzoekschrift dat hij indient in Luik,
Henegouwen en Namen tot in den hoogsten aanleg in zijn taal behandeld zou moeten
worden(1). Volgens dit systeem zou elke Waal die ambtenaar wil worden de twee
landstalen moeten kennen, waaraan men in België nooit gedacht heeft en waarmee
men de Walen in de armen van Frankrijk zou drijven(2).
Nu, hetzelfde ziet men in Bohemen gebeuren, en een gematigd man als Funke
heeft het ronduit gezegd, dat die verordening een eerste stap is tot de vorming eener
Duitsche irredenta in Bohemen.
Net alsof Oostenrijk al niet genoeg heeft aan de Italiaansche irredenta in Tirol.
Want de Boheemsche taalverordening, toegepast op de overige provintiën, zou logisch
ten gevolge moeten hebben dat in Tirol het Italiaansch ook voor het Duitsch gedeelte
zou moeten gelden, en in Galicië het Roeteensch voor het Poolsche deel; maar
daarvoor bedanken de klerikalen en de Polen, al trachten zij ook datgene wat zij voor
zichzelf veroordeelen aan anderen op te dringen.
De Duitschers in Bohemen zouden waarschijnlijk in het princiep van de gelijkheid
der beide talen toegestemd hebben, indien die kwestie een punt van minnelijke
onderhandeling tusschen beide rassen uitgemaakt had, in plaats van eenvoudig bij
keizerlijk besluit gedekreteerd te worden, wat in flagranten strijd is met de bepaling
der grondwet. Wat zouden de Walen een keel opzetten als koning Leopold, of liever
zijn minister, bij eenvoudig besluit ging dekreteeren dat over vier jaar in de Waalsche
provintiën geen veldwachter meer zou kunnen aangesteld worden zonder grondige
kennis van het Vlaamsch. Men zou er een revolutie mee uitlokken.
Badeni gaf dan ook volkomen toe dat de maatregel voor de Duitschers hard was,
en dat hij begrijpen kon dat zij woedend waren, maar helaas, hij wist geen ander
middel om den nationalen vrede in Bohemen voor te bereiden, en (wat hij niet zeide)
om de Tsjechen voor zich te winnen. Op een grondige uiteenzetting der kwestie liet
de minister zich niet in, wat hij ook niet kon, omdat de maatregel, aan geen praktische
behoefte beantwoordt en met een politiek oogmerk is uitgevaardigd.
(1) En nochtans geniet de Waal dat voorrecht in Vlaanderen, terwijl de Vlaming om zijnentwille
geen Waal Nederlandsch ziet leeren in 't Waalsche land. Luik heeft eene bevolking van
20,000 Vlamingen.
(2) In Vlaanderen moet de Waalsche ambtenaar wel degelijk Nederlandsch kennen. Dàt is het
toch niet, wat de N.R.C. buitensporig zal vinden. Maar in 't Waalsch gedeelte van het land
kan de Waal met de kennis van 't Fransch alleen een ambt bekomen; de Vlaming met de
kennis van 't Nederlandsch alleen in Vlaandren alleen.
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Als Badeni ook maar geen oogenblik gedacht heeft dat die verordening in staat
zou kunnen wezen om een verzoening voor te bereiden, dan is hij zeer onzacht uit
zijn droom geschud, want de Duitschers hebben het hem in de ooren gebruld dat,
zoolang die verordening bestaat, zij van een verzoening niets weten willen en den
landdag in Praag zullen verlaten. Zij beschouwen de manier waarop die zaak is
aangepakt als een nationale beleediging, en zoo zagen wij gister avond het zeldzaam
schouwspel dat, behalve de klerikalen, alle Duitsche frakties, inbegrepen de
antisemieten en Lueger, het eens waren en met 153 stemmen tegen de Slavisch
klerikale meerderheid van 221 stemden.
Van 's morgens tien tot 's avonds negen uren duurde de vergadering, en ditmaal
waren het de Duitschers die met een hartstochtelijkheid welke men niet van hen
gewend is, te keer gingen. Badeni moest herhaalde malen minuten lang met spreken
ophouden, zoo hevig en hartstochtelijk waren de onderbrekingen, en tegen de leiding
van den klerikalen voorzitter kwam men eenvoudig in opstand.
Er bestaan geen woorden om de verachtelijke houding die de Duitsche klerikalen
uit Voralberg, Tirol, Opper-Oostenrijk, Salzburg, Karinthië en Krain hebben
aangenomen bij de stemming over de hoogdringendheid van het voorstel van de
Boheemsche Duitschers, naar behooren te brandmerken. Dat de Tsjechen, Polen,
Slovenen en andere Slaven tegenstemden, dat is te begrijpen; maar dat die bende uit
Middel-Oostenrijk, die toch Duitsch heet, zich daarbij aansloot, alleen omdat haar
eigen nationaal bestaan vooreerst nog geen gevaar loopt, is laakbaar en lafhartig en
bovendien bekrompen.
Over een paar dagen zal de taalverordening voor Moravië, naar men zegt
gelijkluidend met de Boheemsche, worden uitgevaardigd.
De Duitsche Bohemers, zoowel de vooruitstrevenden als de leden van de Duitsche
volkspartij, zullen een gemeenschappelijken partijdag houden, om te zien wat hun
verder te doen staat. Men moet zeggen dat Badeni een zonderlinge manier heeft om
‘de verzoening van Duitschers en Tsjechen voor te bereiden.’
De Duitschers zijn woedend; de Tsjechen vinden dat de perzik naar meer smaakt,
en beschouwen, gelijk de Jong Tsjech Pacak vrijdag zei, de taalverordening als den
eersten stap tot het vergelijk, dat wil per slot van rekening zeggen: als den eersten
stap tot het herstel van het koninkrijk Bohemen. De Boheemsche konservatieve
landeigenaar Palffy zeide zelfs ronduit dat hij en zijn partij in de verordening de
erkenning zagen van de staatkundige en nationale ondeelbaarheid van het koninkrijk
Bohemen.
(Nieuwe Rotterdamsche Courant).

Emigratie naar de Zuidafrikaansche Republiek.
Johannes Leyds uit Johannesburg schrijft dd. 5 Dec. a.p. aan de Soerabaiasche Ct.:
Het is in de laatste twee jaren herhaaldelijk mijn deel geweest, met vragen te
worden bestormd van jongelieden uit de koloniën, zoowel als uit het Moederland,
vragen betreffende kansen om vooruit te komen in Zuid-Afrika, vragen soms, wier
degelijke behandeling een ruim boekdeel zoude vereischen, vragen dikwijls, wier
beantwoording van grooter nut zou zijn, wanneer deze in 't openbaar geschiedde, en
onzinnige vragen ook - gelukkig zelden - welke totaal niet te beantwoorden zijn.
Mag ik, die geen informatie-bureau ben, mijnen vrienden, kennissen en wellicht
andere belangstellenden in Insulinde door middel van uwe courant een zakelijk
antwoord zenden, dan luidt zulks als volgt:
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Ten eerste. In Transvaal hebben Nederlanders, die een of meer ambachten d.w.z.
handwerken verstaan, en met Engelsch en Boeren-Hollandsch zich kunnen redden,
nog zeer goede vooruitzichten; hetzelfde geldt van genees-, heel-, en verloskundigen,
apothekers, telegrafisten, stenografen.... doch daar verval ik alweder in ‘de
handwerken.’
Ten tweede. Nederlanders, die geen Engelsch kennen, gelieven zulks eerst te
leeren, bijv. gedurende een paar maanden; voor het Boeren-Hollandsch is eene studie
van een paar weken voldoende, desnoods kan men ‘di regte Afrikanse tale’ ook hier
aanleeren. Verder is kennis van het Portugeesch in vele gevallen goud waard en met
het oog op de vele Duitsche werkgevers en baren, is kennis van het Duitsch minstens
raadzaam.
Ten derde. Voor flinke meisjes en vrouwen is nog een zeer ruim arbeidsveld;
ziekenverpleegsters en zij, die koken kunnen en willen, staan bovenaan.
Eene nurse, die een of ander getuigschrift van een ‘doctor medicinae’ of zelfs maar
van eene andere, doch goed gerenommeerde ziekenzuster bezit, verdient gewoonlijk
50, 60 tot 70 gulden per week zonder, of 18 à 20 guldn. per week met kost en
inwoning. Eene goede dienstbode (die altijd nog een kafferjongen voor 't ruwe werk
heeft), verdient vrije kost en inwoning, benevens 25 tot 60 gldn. 's maands; al naar
de omstandigheden van de familie, bij welke zij of hij dient.
Ten slotte. Deze snelgroeiende stad (waarvoor eenige bizonderheden in onzen
Staatsalmanak Z.A.R. voor 1896 te vinden zijn) heeft geen enkelen Nederlandschen
Apotheker, do bakker, do schoenmaker, huisschilder.... terwijl er duizende
Nederlandsche ingezetenen zijn; is dit een gezonde toestand? Neen, niet waar; welnu,
wie helpt dezen toestand te verbeteren?
Wie zal de eerste Holl. brood- koek- en banketbakker, te Johannesburg zijn, opdat
wij niet voor de som van 17/ - (zegge f. 10,20) een pond ‘letterbanket’ en een pond
‘Sinterklaas’ uit Pretoria moeten laten komen? Wie zal de eerste Hollandsche
Apotheek hier openen. Er zijn reeds drie Hollandsche doctoren hier en een vierde is
op de komst; wij arme Hollanders moeten echter altijd bij Duitsche of - o wee! - bij
Engelsche Apothekers onze recepten laten klaarmaken.
Nog ééne daadzaak, die mij eerst onlangs medegedeeld werd door een hooggeplaatst
Vrijstater: telegrafisten - die Hollandsch goed verstaan en kunnen seinen - worden
zonder naturalisatie, zonder examen enz. enz. in den Oranje-Vrijstaat aangenomen,
onmiddellijk na aankomst. Ook in de Zd. Afr. Republieken, alias Transvaal, zijn er
in de eerste jaren nog velen noodig.
Men zij er echter met een enkel woord aan herinnerd, dat druilooren nimmer
vooruitkomen en nergens.

Nederlandsch Onderwijs in Natal.
Volgens het jaarverslag van den Superintendent van Onderwijs in Natal over het jaar
1896 studeerden 318 leerlingen Nederlandsch op Gouvernementsscholen, zijnde een
vermeerdering van 30 op het voorgaande jaar.
Nederlandsch wordt onderwezen in de volgende scholen: Durban Hooge school,
Durban Gouvernementsschool, Maritzburg College, Maritzburg Gouvts school,
Gouvts scholen te Greytown, Estcourt, Pinetown, Hugenoten Tak Seminarie te
Greytown, Stamford Hill Academie, Weenen, York.

Het Liederboek van Groot-Nederland.

Neerlandia. Jaargang 1

Het was een gewaagde onderneming, die van de uitgave van het Studenten-Liederboek
van Groot-Nederland door F.R. Coers. Menigeen, toen hij er aanvankelijk van hoorde,
schudde bedenkelijk en wantrouwend het hoofd: een liederboek voor de
Nederlandsche studeerende jeugd over de wereld, waar die Nederlandsche studenten
elkaar zoo weinig kennen, zóó weinig voeling met elkaar houden!
Toch heeft hij volgehouden de moedige, taaie verzamelaar en nu ligt zijn flink,
mooi boek daar voltooid voor ons. Moge nu een flinke bijval bij de Nederlandsche
studenten over de wereld, Coers zijn arbeid bekronen. Neerlandia vestigde reeds
vroeger de aandacht op het Liederboek van Groot-Nederland. Nu haar stem verder
reikt en ze in steeds ruimer en ruimer kring
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gelezen wordt, nu kan ze ook spreken tot de Nederlandsche studenten over de wereld,
kan ze die studeerende jeugd van de Hoogere Burgerscholen en Gymnasia te
Paramaribo, Batavia, Samarang, Soerabaia, de studenten van Proff. De Vos en Viljoen
te Stellenbosch, die van het Staatsgymnasium en van de Mijnschool te Pretoria
uitnoodigen om kennis te maken met het Liederboek dat voor hen uitgegeven is
zoowel als voor onze Hollandsche en Vlaamsche Studenten. Het boek, dat, nu te
Kaapstad en te Pretoria de flinke boekhandels bestaan van Dussean, De Bussy,
gemakkelijk te krijgen is, kunnen wij bij hen niet beter inleiden dan door de woorden,
welke onze Paul Fredericq, op 't einde van zijn belangrijke voorrede tot hen spreekt:
‘Studenten en oud-studenten van onzen Nederlandschen stam, - verspreid over
veel landen, verdeeld door staatkundige. godsdienstige en sociale levensopvatting,
gescheiden door afstanden en gevoelens - één band vereenigt u toch allen: de Taal.
Zij is het kenmerk van uwen stam, de overgeërfde ziel van nw gemeenschappelijk
voorgeslacht. Zij maakt dat gij elkander begroet met den heiligen naam van
Taalbroeders.
In onze eeuw, die de ontwaking van zoeveel sluimerende nationaliteiten heeft
gezien, welke men reeds beschouwde als voor eeuwig ten grave gedaald, werd ook
het verbrokkelde Nederlandsche ras wakker geschud en heeft het zich niet alleen in
Noord en Zuid, maar ook in Zuid-Afrika krachtig doen gelden. De edelste geesten
hebben onder ons het klaar besef gekregen van de eenheid van onzen Nederlandschen
stam, het sterk geloof in het bestaan van een geestelijk Groot-Nederland boven de
koninkrijken, republieken, koloniën en verdere staatkundige indeelingen, die al de
Nederlandsche taalbroeders over den aardbodem stoffelijk omvatten.
Dit klaar besef, dat sterk geloof moeten wij tot alle lagen en standen onzer nog
onverschillige medeburgers doen doordringen.
In Maart 1888, bij de instelling eener studentenafdeeling van het Willems-Fonds
te Leiden, hield Prof. M. De Vries, een der eerste apostels van het ideale
Groot-Nederland, eene korte redevoering, waarvan de prachtige vorm is verloren
gegaan, maar waarvan de denkbeelden als volgt samengevat werden in het Gentsch
weekblad Het Volksbelang.
‘Men noeme mij geen idealist, zeide spreker. En toch, hij was het in den edelsten
zin des woords. Zijn gansche rede was een gloeiende toast op de Nederlandsche
nationaliteit. Het was een juichkreet, een bemoedigende handdruk tevens. In sprekers
jeugd werden hij en anderen uitgelachen om wat men noemde: ‘heulen met de
Belgen’; doch, waar men toen om lachte, zijn thans feiten. De eenheid der taal siert
zich thans met de toen onmogelijk gedachte eenheid van spelling.
‘Maar het geldt niet slechts eene taal, het geldt eene nationaliteit, den
Nederlandschen stam, die zoo'n schoone toekomst heeft. In Nederland en België,
wel is waar, bestaat die stam slechts uit zeven millioen menschen; doch ziet naar
Indië, waar een volk van millioenen wordt geannexeerd; naar Noord-Amerika, waar
duizenden onze taal spreken en de besten der bevolking zich beroemen tot dien stam
te behooren; naar Zuid-Afrika, waarvan met recht mag worden verwacht, dat eerlang
het Nederlandsch, en niet het Engelsch de algemeene taal zal worden.
Deze feiten in den vreemde, met die van eene bloeiende wetenschap, letterkunde
en kunst ten onzent, geven recht te beweren, dat die nationaliteit eene toekomst heeft.
‘De Nederlandsche nationaliteit toch is een beginsel, het beginsel der vrijheid.
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Op onzen grond in den tachtigjarigen oorlog geboren, heeft dat beginsel, van
daaruit veroveringen gemaakt over de wereld, naar Engeland en Amerika, waar thans
die vrijheid zoozeer bloeit.
Om die nationaliteit, die dus niet is eene “nation éteinte”, maar veeleer eene, die
uit den slaap ontwaakt, te verheffen, moeten allen samenwerken, niet slechts om ons
zelven, maar om de menschheid.’
Ik voeg niets bij die woorden.
Prof. De Vries had het geloof en de hoop en de liefde. Het vast geloof in de
toekomst van onzen stam, de onwrikbare hoop dat die stam niet verloren zal gaan,
en eene onbegrensde liefde voor al de taalbroeders in en buiten Europa.
Indien wij het geloof en de hoop en de liefde voor onzen stam buiten den kleinen
kring der edelste vaderlanders tot het hart der volken van Nederland en België, van
Zuid-Afrika, van de Nederlandsche koloniën, van de verspreide nederzettingen in
Noord-Amerika en over den ganschen aardbodem, weten te doen doordringen, dan
zullen wij terecht mogen zeggen, dat wij het groote, geestelijk vaderland,
Groot-Nederland hebben gediend; en dan ook zullen wij zeker mogen zijn, dat onze
Nederlandsche stam noch in Europa noch elders kan ten onder gaan.
Wellicht is het machtigste middel tot toenadering en verbroedering het lied, dat
nationaal gemeengoed van allen, wier moedertaal het Nederlandsch is.
Onze nationale liederenschat mag niet langer onaangeroerd blijven liggen. Wij
allen studenten en oudstudenten, taalbroeders, zonen van den wijd verspreiden
Nederlandschen stam, kinderen van hetzelfde Groot-Nederland, wij moeten dezelfde
liederen zingen en beminnen. Zij zullen de onverbreekbare band worden, die ons
stevig aaneensnoert over staatkundige grenzen, oceanen, stroomen en gebergten
heen.

Bibliographie.
N.J. HOFMEYR. De Afrikaner Boer en de Jamesoninval. Uitg. Jacques Dusseau.
Kaapstad en Amsterdam; fr. 4,85.
Dit handig, zeer net gedrukt, ingebonden boek van 504 blz., geschreven door den
oud-opsteller van den Express van Bloemfontein, is niet maar een verhaal van den
Jameson-inval. Het begint met een historische inleiding, die de dapperheid van de
Boeren bezingt, van den tijd dat nog de zeekoeien in een moeras in 't midden van de
tegenwoordige Kaapstad speelden en de leeuwen de morgenwandeling van Van
Riebeeck in zijn tuin stoorden tot aan Jameson's verraderlijken sluiptocht. Deze wordt
natuurlijk breedvoerig behandeld, maar is voorafgegaan door een hoofdstuk over
Cecil J. Rhodes, waarin de schrijver licht laat stralen op dezes behendige politiek,
zijn verhouding tot den Afrikaner-Bond en zijn vroegeren vriend Jan Hofmeyr. Voor
den schrijver, had Rhodes niet alleen schuld aan den aanslag tegen de Transvaalsche
onafhankelijkheid als medeplichtige, maar was hij de inrichter, de ziel van de
samenzwering. Dat hij juist had gezien heeft Rhodes bekentenis thans volkomen
bewaarheid. Van den aanslag van Jameson wordt breedvoerig, naar documenten, het
broeien, de voorbereiding, de ten uitvoerlegging en de jammerlijke mislukking
nagegaan. Het boek is opgeluisterd door tal van platen, portretten van Kruger,
Pretorius, generaals Joubent en Smit, Rhodes, Jameson, Lord Loch, Commandant.
Cronjé, Hoofdrechter Kotzé, Luitenant Eloff, Ex-Pres. Reitz, Pres. Steyn,
Chamberlain, Sir Hercules Robinson, enz., monumenten als het monumentgebouw
te Pretoria, het standbeeld van Jan Brand, landschappen, enz., en bevat twee kaartjes
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betrekkelijk den Jameson-inval. Het is een boek dat door den Vlaming moet gelezen
worden, die bij die lectuur zijn bewonderende sympathie voor zijn dappere
stamgenooten nog zal voelen toenemen. Het is een boek dat voedsel zal geven aan
den Afrikaner geest, zaad strooiend voor de toekomst.
‘Hebt goeden moed, mannen! broeders! mederepublikeinen en mede-Afrikaners,’
zegt de schrijver aan 't einde. ‘De twee Z.A. Republieken zullen den grondslag van
't gebouw der “Vereenigde Staten van Zuid-Afrika onder eigen vlag” op Gods tijd
leggen, en, indien de Imperialist ons met geweld in dat werk wil hinderen, dan zal 't
gebouw, evenals de tempel van Nehemia, onder den tegenstand van Sanballat en
Tobia, des te sneller verrijzen.’
Moge 't zoo zijn!
H.M.
***
Het Leven in Zuid-Afrika door J.H. Junius, Amsterdam, Campagne en Zoon.
Dit boek is de geschiedenis van de lotgevallen van twee jonge Hollanders, Verburg
en Van Turnhout, die, de een wegens een ongelukkige liefde, de ander wegens den
last dien hij had van zijn beren, hun geluk in Z.-A. komen beproeven. Den flinken
Verburg valt het mee, den karakterloozen Van Turnhout niet, en terwijl de eerste, in
den echt getreden met de jonge, schoone weduw van zijn ouden patroon Bindeman,
zich opwerkt tot welgesteld en invloedrijk man, komt alleen de tijding van 't afsterved
van zijn rijken peetoom den tweeden redden van het loafers leven, in Z.A., 't voorland,
dat hem wachtte.
Evenwijdig worden de avonturen van beide helden van 't verhaal ontwikkeld. Het
is den schrijver blijkbaar meer te doen om den lezer door die avonturen een
aanschouwelijk beeld van 't leven in Z.A. (althans in 't jaar 1871) te geven, dan om
een zeer boeiend verhaal te schrijven. In 't eerste is hij goed geslaagd.
***

Door onvoorziene omstandigheden (het overlijden van den etser Sterck en het ziek
worden van den drukker), werd het verschijnen van den Gentschen Studentenalmanak
voor 1897 vertraagd. Doch daar die moeilijkheden grootendeels te boven zijn
gekomen, denkt de Redactie dat het jaarboekje nog in April zal verschijnen.
Men teekent nog steeds in bij den secretaris, H. Smout, 68, Keizer Karelstraat,
Gent. De prijs van het jaarboekje (260 blz. plus 2 gegraveerde portretten) is slechts
fr. 1,65 voor België, fl. 1,10 voor Noord-Nederland, fr. 2,50 voor de landen van de
Postvereeniging.

Strijdfonds.
De Gentsche Tak van het A.N.V. sticht een strijdfonds, dat de onkosten moet
bestrijden van de propagandabeweging op 't getouw gezet om overal gelegenheid te
geven aan den Volkswil om zich in openbare vergaderingen uit te spreken ter zake
het wetsontwerp De Vriend-Coremans, dat het Nederlandsch in België verheft tot
den rang van tweede officiëele taal. Toen het Vlaamsche Volk van Brussel zijn
inschrijvingslijst opende voor den strijdpenning zei het franskiljonsblad La Gazette
van Brussel spottend: ‘Nu zullen we eens zien.’ Ze kan nu zien. Welaan taalgenooten!
nu getoond, dat het ons ernst is; dat we de wapens niet neerleggen voordat de zege
bevochten is.
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We willen wat is recht en winnen wat we willen!
Bedrag van de vorige lijst

fr. 1169,94

V.W.

1,00

A.G.

2,00

Omhaling na de zitting in Snellaertskring 1,82
Oct. Claeys-Fiévé

5,00

Een Vlaamsche juffer

0,50

Omhaling na een bestuurszitting van het 3,85
propagandacomité A.N.V. te Gent
Conscience's Vrienden, Aalter, eerste
storting

5,00

Omhaling gedaan na de meeting te
Maldegem, door den student H. Obrie

18,82

Omgehaald in waggon B 33 (trein van
Gent naar Maldegem)

3,10

Omdat Madame uit den Café du
Commerce, te Maldegem, haar
uithangbord in 't Vlaamsch zal doen
herschilderen (44 mannen die elk 2
centiemen gaven)

0,88

Overschot van den verkoop: Strijdlied
der Vlamingen, na de betooging en
meeting, 21 Maart, Temsche

9,00

Omgehaald na een zitting in
Snellaertskring,

1,51

Rondgehaald op het avondmaal der
1,74
spaarmaatschappij Onder Ons, gevestigd
in 't hotel Graaf van Egmont
Alf. Cloeckaert, Zelzaete

1,00
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Th. Willems, Lookristi

1,00

Opgehaald op een avondmaal van de
1,49
jonge Baarspelers, Patroonschap H. Kerst
Lemajeur

1,50

Uit Heyst-op-den-Berg. Vrij of dood

0,30

Opdat de Vlamingen den strijdpenningen 0,30
niet zouden vergeten
Traag en zacht, doch steeds en zeker
vooruit

0,30

Omhaling gedaan na de zitting van den 1,85
Snellaertskring
De Cock, hoofdonderwijzer te
Denderleeuw

2,00

Omgehaald na de zitting van den
‘Vlaamschen Volksraad’ in Minards
Koflichuis

3,93

Amaat Cassiers

10,00

Opdat de heer minister Begerem geene 1,00
vijanden van ons Vlaamsch taalrecht in
de Vlaamsche magistratuur zou
benoemen
Jan De Windt, Weenen

5,00

Na de zitting van het propagandacomité 2,84
A.N.V. te Gent
Vlaamsche liederen gezongen door
Lodewijk B. en Joris W., bij
Mietje-Maria, Sluizeken. Eens
Vlaanderen wordt het uw dag

1,05

In Vlaanderen Vlaamsch

0,15

Omgehaald na de bestuursvergadering
van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, Gentsche Tak

2,46

Omdat Ludovic, den weg der
0,15
boetvaardigbeid opgaat, zich bekeert en
flamendiant-quémandeur wordt
Er zal meer vreugd in den hemel zijn voor 0,15
eenen bekeerden zondaar dan voor eenen
rechtvaardige

Neerlandia. Jaargang 1

Omdat minister Begerem den
plaatskensjager Ludovic niet zou
benoemen

0,50

Geene Ludovics in de magistratuur, zulke 0,50
franciseerende magisters kan men daar
missen
Varia

3,65
_____
Fr. 1266,82

***

Bijdragen kunnen per postwissel of in postzegels gezonden worden aan het
Secretariaat, Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, 22, Gent, België.

Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
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1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123). 1e
deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar

Neerlandia. Jaargang 1

Neerlandia. Jaargang 1

1

Mei 1897.
Tentoonstelling, Brussel.
We vestigen er de aandacht op, dat een register van het Alg. Nederl. Verbond ter
inteekening neerligt op de Tentoonstelling in Oud-Brussel, in het Vlaamsch Bierhuis,
bij onzen Vlaamschgezinden vriend en medelid A. Bataille. Men late niet na daar
een bezoek te brengen en zette vrienden en kennissen aan om zich in dat register als
toetreders tot het A.N.V. te gaan aanmelden. Een dergelijk register lag op de
Tentoonstellingen van Chicago, Antwerpen, Amsterdam, Berlijn. Binnen kort zal er
ook een voorliggen in de Nederlandsche Afdeeling in de Tentoonstelling, alsook op
de Tentoonstelling te Dordrecht. Onze leden gelieven hieraan ruchtbaarheid te geven.

Tweetalige Wetgeving.
La Belgique judiciaire (gazette des tribunaux helges et étrangers) bevatte den 31
Januari 1897 een opstel, Législation bilingue, waarvan de strekking is: te bewijzen,
dat een tweetalige wetgeving onbestaanbaar is, dat ze aanleiding zou geven tot
onoverkomelijke moeilijkheden. Volgens dat opstel geeft het Wetsontwerp den 5
Februari 1897 door den Senaat aangenomen volkomen bevrediging aan 't Vlaamsche
Volk en weert het, in 't belang van alle burgers, Vlaamsche zoowel als andere, het
zeer ernstig gevaar, dat een tweetalige Wetgeving oplevert.
Dat Wetsontwerp kan advocaten bevredigen, die, afkeerig van de volkstaal en er
aan gewoon om uitsluitend in 't Fransch te pleiten, uit gemakzucht bij 't oude verlangen
te blijven, en tegen de inspanning opzien, die het hun kosten zou zich op de hoogte
te stellen van een Nederlandsche Wetgeving, wanneer het officiëel verklaren van
een Nederlandschen tekst dat onontbeerlijk zou maken. We begrijpen zeer goed hun
tegenstand.
Met betrekking tot het Vlaamsche Volk, dat men nu bevredigd acht, bekrachtigt
bewust wetsontwerp alleen de ondergeschiktheid van de Nederlandsche taal, de taal
van de meerderheid, in België. Daarin zal ons Volk, dat met den dag, in grooter
scharen, zelfstandig wordt, nooit berusten. Wanneer advocatengemak met die
vernedering moet geboet worden, vinden we den prijs wat te duur.
Dat een tweetalige wetgeving moeilijkheden kan opleveren is mogelijk. Maar dat
is niet minder het geval wanneer de wotten in één officiëelen, den Franschen tekst
afgekondigd worden. ‘Er wordt geklaagd over de gebrekkige opstelling van de
wetten,’ zoo vangt het opstel aan; dat is een bekentenis van gewicht. Niettegenstaande
'tgeen men elders beweert, ‘que tout ce qui a été écrit de plus clair, de mieux pensé,
a été écrit en français,’ blijkt het dan toch, dat het Fransch niet klaar, niet duidelijk
genoeg is om de gedachte van den wetgever zóó weer te geven, dat geen twijfel
mogelijk is. Trouwens, dat moeten franschgezinde advocaten een zegen achten:
zonder wetsteksten, die voor uiteenloopende verklaring vatbaar zijn, zaten de
advocaten op zwart zaad. Maar alle gekheid op een stokje. De schrijver van bewust
artikel haalt tot staving van zijn bewering, dat een twoetalige wetgeving onmogelijk
is, het oordeel aan van den Hollandschen rechtsgeleerde Meyer, die verklaart, dat
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het onmogelijk is ‘een wet in twee talen te maken en bindende kracht te geven aan
twee teksten.’ We willen nu de knapheid van Meyer niet in twijfel trekken, maar de
schrijver zal toch niemand overtuigen door een oordeel van een knap rechtsgeleerde
aan te halen, dat met zijn eigen oordeel klopt. Want ware de zaak op die wijze uit te
maken, dan kunnen wij daartegenover weeral de meening van ander rechtsgeleerden
aanhalen, die niet minder knap zijn (Edm. Picard in den Senaat b.v.) en die net van
een tegenovergesteld gevoelen zijn. Dan kunnen wij hem ter lezing de meesterlijke
redevoering aanbevelen door Jan Van Rijswijck in den Antwerpschen Gemeenteraad
ter verdediging van het verzoekschrift aan den Senaat uitgesproken. Dan kunnen we
ook nog de meening aanvoeren van hen, die beweren, dat verre van onoverkomelijke
moeilijkheden op te leveren, een tweetalige wetstekst integendeel een degelijke
wetsverklaring kan bevorderen. Georges Lorand deelde in de Réforme, toen de
bespreking van het wetsontwerp aan den gang was, een geval mede uit de Zwitsersche
rechtspleging, waarin de Duitsche tekst van de Zwitsersche wet, den onduidelijken
Franschen tekst had opgehelderd, en waarin de rechtbank haar uitspraak op dien
Duitschen tekst had gegrond. Daaruit is af te leiden, dat indien de Fransche tekst van
een Belgische wet onduidelijk kan zijn, een Nederlandsche tekst er nevens kan
bijdragen om de bedoeling van den wetgever op te helderen.
Dat er zich nu moeilijkheden zullen voordoen, blijft mogelijk; maar dat die
moeilijkheden onoverkomelijk zullen zijn, blijkt in 't geheel niet. Maar in geen geval
brengt de waardigheid van het Vlaamsche Volk het mee, dat het, ter wille van die
moeilijkheden, van zijn onbetwistbaar recht zou moeten afzien. Men moge hier
spreken van une question de sentiment... Dat gevoel is ten zeerste eerbiedwaardig;
dat waardigheidsgevoel, dat zelfbewustzijn, dat gevoel van zelfstandigheid is juist
van het hoogste belang in het leven van een ethnische groep; daarmee gaat gepaard
haar waarde als factor op 't gebied van de menschelijke beschaving of haar
onvruchtbaarheid. Men kan zich vlijen onder 't juk van een vreemde beschaving, van
die beschaving genieten; in de meeste gevallen brengt dat afstand doen van eigen
zelfstandigheid, onvruchtbaarheid mee.
De waarde van dat zelfstandighedisgevoel kan alleen door hen onderschat worden,
die door 't eenzijdig staren op een van de - wel is waar glansrijke - uitingen van de
menschelijke beschaving gebiologiseerd, er toe gekomen zijn zich de beschaving
niet meer te kunnen denken dan onder dien éénen vorm. Ze gaan er in op. Andere
uitingen van de beschaving blijven voor hen onbekend, bestaan voor hen niet.
Dat is een van de redenen, waarom onze classes dirigeantes (qui ne dirigent rien
du tout) met zooveel
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minachting vervuld zijn voor de taal van het volk. Ze kennen die taal alleen onder
den vorm van het volksdialect; ze nemen nooit kennis van het onvergankelijk schoon,
dat in die taal geschreven werd. Van de smijdigheid, de plooibaarheid, de helderheid,
den rijkdom van die taal hebben ze niet het minste denkbeeld. Geen wonder, dat ze
die houden voor een onbeholpen brabbeltaal, die niet kan dienen tot inkleeding van
het schoone, nog veel minder tot het behandelen van wetenschappelijke onderwerpen.
Maar dat vooroordeel juist wordt als een hefboom gebezigd om de gemoederen in
opstand te brengen, wanneer door 't Vlaamsche Volk herstelling wordt gevergd voor
zijn taalgrieven. Uit die beweenlijke onwetendheid wordt een wapen gesmeed tegen
hen, die voor de taalrechten in de bres staan. En op die logge onwetendheid, die toch
niet te overtuigen is, dat er een Nederlandsche letterkunde, een Nederlandsche
wetenschap bestaat, omdat ze daar toch nooit kennis zal van nemen, steunt de schrijver
van 't artikel, dat ons bezighoudt. Hij weet wel beter; maar geslepen, bezigt hij een
kunstgreep om zijn Waalsche en ook zijn Franschgezinde lezers te overtuigen, dat
een tweetalige wetgeving in België ook onmogelijk is wegens de ongeschiktheid van
hetgeen hij noemt het Vlaamsch. Het recht, zegt hij, heeft, zooals ieder wetenschap,
zijn vaktaal; die vaktaal is bij ons het Fransch en het is onbetwistbaar, dat in de
hedendaagsche Vlaamsche taal de vakwoorden van het recht niet bestaan. Hij vraagt,
waar de uitstekende rechtsgeleerden, de uitmuntende werken over het recht zijn, die
deze vaktaal zouden gevormd hebben. Hij spreekt van WIELANT en DAMHOUDER,
die wel in 't Vlaamsch geschreven, maar die in de meeste gevallen hun vakwoorden
aan het Fransch ontleend hebben; van de oude gerechtshoven, den Raad van
Vlaanderen en den Grooten Raad van Mechelen, die hun uitspraken dikwijls in 't
Fransch gaven; van de oude Brabantsche wetgeving, die wel in 't Vlaamsch gekleed
is, maar in een Vlaamsch dat een Vlaamsch letterkundige zonder aarzeling dialect
zou noemen. Verder is het recht in België in onze taal weinig beoefend geworden.
We weten zeker, dat onze taal in vroeger tijden - en dit niet alleen door
rechtsgeleerden - op onhebbelijke wijze geschreven is geworden. Maar daaruit te
besluiten, dat onze taal daarom ongeschikt zou zijn voor de beoefening van de
rechtswetenschap, gaat immers niet aan; men heeft maar de taal van de Rederijkers
te vergelijken bij de taal, die thans door onze letterkundigen geschreven wordt, om
dadelijk te beseffen, dat het den rechtsgeleerde mogelijk zal zijn zich uit te drukken
in een gekuischto, heldere, vaste taal. En wat nu de eigenlijke vaktaal betreft, de
schrijver weet ook wel beter dan hij voorgeeft; hij weet wel, dat die niet moet gevormd
worden; dat die bestaat, zooniet bij ons, dan toch bij stamgenooten. Door het gebruik
van het woord Vlaamsch, toegepast op de taal, en het stilzwijgend voorbijgaan van
de voortreffelijke Nederlandsche rechtswetenschap, brengt hij den indruk te weeg
alsof wij ons volstrekt niet zouden weten te redden. Het gebruik van het woord
Vlaamsch, brengt mee, voor hem, die niet beter ingelicht is, dat er een grondig
onderscheid zou bestaan tusschen dat Vlaamsch en het Hollandsch. In dat geval
zouden Vlaamsche rechtsgeleerden natuurlijk geen voordeel kunnen trekken uit de
voortreffelijke taal van de Nederlandsche rechtswetenschap. De schrijver weet wel
beter; maar nog eens: 't is hem te doen om partij te trekken van een vooroordeel, dat
in Belgiè veel meer verbreid is, dan men wel zou denken. En dat daarvan partij kan
getrokken worden, daarvoor levert het volgende voorbeeld van pyramidale domheid
het bewijs. Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan van Gent had
een referendum ingericht over de wenschelijkheid en de mogelijkheid van de
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inrichting van een Hoogeschool met het Nederlandsch als voortaal in het Vlaamsche
Land. 't Zal wel gaan had over dat onderwerp het oordeel gevraagd van tal van
mannen, wier meening hieromtrent om verschillende redenen belangwekkend kan
zijn. Onder meer werd het oordeel gevraagd van den Heer Tournay-Detilleux, Senator
en voorzitter van de Ligue wallonne belge. Het antwoord van dien Senator verdient
tot het late nageslacht over, te gaan als een treffend bewijs van de diepe kennis,
waarmede patres conscripti van den Belgischen Senaat zijn toegerust omtrent
toestanden in hun eigen land, waarvan ze de belangen moeten behartigen. We deelen
uit den brief de plaatsen mee, die voor ons van belang zijn:
MIJNHEER,
‘In den brief dien U mij den 20 Juli 11. geschreven hebt, vraagt U mij - zoo wordt
mij gezegd, - mijn gevoelen omtrent het nut en de mogelijkheid van het stichten van
een Vlaamsche Hoogeschool in België.
Ik zeg - zoo wordt mij gezegd - omdat ik geen Vlaamsch versta en omdat ik aan
een derden persoon heb moeten vragen mij den inhoud van uw brief te doen kennen.
Gij schrijft mij in 't Vlaamsch; dat is Uw recht, en het ligt in mijn bedoeling niet
U dat te betwisten; maar wat zoudt U zeggen indien ik U in 't Waalsch(1) antwoordde,
wat ook mijn recht is; dat kunt U niet tegenspreken.
Ik ben even vijandig aan de Nederlandsche taal welke eenige flaminganten bij ons
als nationale taal willen inplanten, als onze vaderen van 1830.....
Dat men het Vlaamsch als voertaal in 't land wil behouden, ik ben de eerste om
dat te eischen; maar ik wil niet dat men dat patois vervange door een letterkundige
taal, het Nederlandsch, dat men nooit in onze provinciën gesproken heeft.’
Zóó!!! Die Meneer bekent dat hij geen woord van onze taal begrijpt en toch beweert
hij dat de flaminganten een vreemde taal in België willen invoeren! Waarop grondt
die meneer toch zijn oordeel! Het blijkt dus dat die Belgische Senator niet het minste
begrip heeft van de taaltoestanden in Vlaamsch België, noch van de verhouding van
de volksdialecten tot de gemeenschappelijke letterkundige taal, waarin de bevolking
van Vlaamsch België zoowel als die van Noord-Nederland haar gedachten schriftelijk
kleedt! En toch hangt de erkening van onze taalrechten van dergelijke menschen af.
Ja diezelfde Senator, voorzitter van de ‘Ligue wallonne,’ maakt van zijn weergalooze
onwetendheid een wapen tegen ons: diezelfde onzinnige praat gaat hij uitkramen in
de vergaderingen door de ‘Ligue Wallonne’ belegd om de Walen tegen de Vlamingen
op te zetten. Ik wenschte wel, dat die Senator deze regelen kon lezen; dan zou ik
hem willen uitnoodigen om eens aan een Vlaming, een Hollander, een Afrikaanschen
stamgenoot - indien hij ooit in de gelegenheid daartoe was en indien ze zijn Fransch
verstonden - te vragen dat ze hem b.v. zouden vertalen: le chat est blane. Mogelijk
dat de uitslag van dit eenvoudig proefje hem inlichten zou omtrent de waarheid van
zijn stelling; mogelijk dat dit hem tot inkeer brengen zou, als ten minste goede trouw
bij hem van eenigen tel is. Maar was hij te goeder trouw, dan zou hij zich toch,
vooraleer één woord over taalaangelegenheden te uiten, willon op de hoogte stellen
van dat vraagstuk. Dan zou dat eerlijk onderzoek hun leeren, dat hetgeen hij la langue
néerlandaise noemt voor ons allerminst een vreemde is; ja dat die naam Nederlandsch,
(1) Dus gelijkstelling van de Waalsche dialecten met de door de Vlamingen beoefende
letterkundige taal, de gemeenschappelijke taal van Noord en Zuid.
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toegepast op de letterkundige taal, niet eens van Hollandschen oorsprong is, daar hij
eerst in Zuid Nederland gebezigd wordt: in 1550 gaf Joos Lambrecht hier te Gent
zijn Nederlandsche Spellijnghe uit, het eerste ons bekende voorbeeld van 't gebruik
van dien naam toegepast op de taal; hij zou dan weten, dat dit Nederlandsch de
letterkundige uitdrukking is voor den Vlaming, den Hollander, den verren
Zuidafrikaanschen stambroeder; de taal van de Volksstem, te Pretoria; den Burger,
te Bloemfontein; den Natal Afrikaner, te Pietermaritzburg; Ons Land, te Kaapstad;
den Stellalander, te Vrijburg, in Britsch Bechuanaland; den Nederlander, te Chicago;
de Nieuwe Surinaamsche Courant, te Paramaribo; de Aruba Courant, op Aruba; de
Amigoedi Curaçao(1) op Curaçao; den Java-Bode, te Batavia; de Locomotief, te
Semarang; Soerja Soemirat, te Soerabaia; Tjerimai, te Cheribon; de Celebes Courant,
te Makassar; de Deli-Courant, te Kotta-Radjah, ginder in dat verre Atjeh, net zoo
goed als van het Nieuws van den Dag, te Amsterdam en het Nieuws van den Dag(2)
te Brussel.
Als dat de waarheid niet is, hoe zal de Heer Senator Tournay-Detilleux in zijn
hooge wijsheid het feit verklaren, dat deze regelen hier door mij, een Vlaming (wat
schrijf ik hier nu: Vlaamsch of Hollandsch of Nederlandsch?), geschreven, zullen
gelezen worden en verstaan door honderden in Holland, Vlaanderen, Frankrijk,
Engeland, Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Rusland, Perzië; in
de Nederlandsche volkplantingen van Noord-Amerika; op Curaçao en in Suriname;
op Java en Sumatra; in de Kaap-Kolonie, Natal, den Vrijstaat, Transvaal en
Portugeesch Angola? Zullen mijn lezers daar, behoorende tot de drie takken van den
Nederlandschen stam, hun geld geven voor een krant, die ze niet verstaan? Hoe zal
de Heer Senator Tournay-Detilleux verklaren, dat een roman van de hand van een
Afrikaner-Boer, die verschijnt in dit blad, gelezen en verstaan wordt door den
Vlaamschen werkman die ons blad koopt in de dagbladkiosken te Gent? En gij nu,
vrienden en stamgenooten over de wereld; gij, Beanchez, te Soerabaia, onder de
wuivende palmen van Insulinde; gij, Van der Duys te New-York; Hooiman, te San
Francisco; Willekes Mac Donald, te Aptos in Californië; gij Vlaamsche broeders
van den ‘Bloemenkrans’ te Paterson (Ver. Stat.); gij, begaafde Rink de Jong, in
'tzelfde nijvere stadje, die de eer van de Nederlandsche Tooneelkunst hoog houdt;
gij, Hamelberg, te Curaçao; gij, Juda, Voorzitter van ‘Kennis Adelt’, te Paramaribo,
geboren en getogen Westindiër; gij Malan, te Kaapstad, geboren en getogen
Kaapkolonist, die in Ons Lund en Ons Weekblad zoo dapper de Afrikaner nationaliteit
verdedigt; gij Steyn, te Burgersdorp, die wandelt aan den voet van het Taalmonument,
dat de gelijkstelling van onze taal met het Engelsch in de Kaap-Kolonie vereeuwigt;
gij, Oostendenaar Leys, te Pretoria, die uw Vlaamsche lezers van 't Laatste Nieuws
en den Koophandel zoo goed op de hoogte houdt van de Transvaalsche toestanden;
gij, De Jager, in den Vrijstaat, die mede ijvert voor de verbreiding van Neerlandia;
gij, kloeke Van der Walt, trouwe stambroeder, die er evenmin op gesteld zijt uw
Afrikaansche nationaliteit prijs te geven als wij Vlamingen de onze, en die ze, als 't
moet, met de buks in de hand, tegen den overweldiger zult verdedigen; gij, Florijn,
die, op H. Maj. 's Flamingo te Deli, in den bruisenden Oceaan, den roem van den
oudnederlandschen heldenmoed ophoudt; en gij, Ivens, te Hoempata, aan den voet
van de Chellabergen, in Portugeesch Angola, gij een Waal even goed als Senator
Tournay-Detilleux; gij allen, vrienden en stumgenooten, aan wie ik, in ons aller
gemeenschappelijke moedertaal den broedergroet breng; zegt: verstaat ge wel dien
(1) Tweetalig: Spaansch en Nederlandsch.
(2) Hoe zonderling he! dat twee verschillende dagbladen, in twee verschillende talen zoo net
denzelfden titel kunnen hebben!
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broedergroet? Zegt, wat zal Uw oordeel zijn over dien Belgischen Senator, die
beweert, dat ik, een flamingant, een vreemde taal aan mijn volk wil op-
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dringen? O! ik hoor reeds in zooveel oorden van de wereld, den schaterlach, die Uw
lever zal doen schudden; maar onmiddellijk daarop de grootmoedige bede: ‘Genoeg
nu! genade voor den armen dwaas en maak hem niet heelemaal af.’
Gij hebt gelijk. Want ik heb nog af te rekenen met een ander Vlaamschen
geestverwant van den beruchten Senator; met hem die 't artikel Législation bilingue
schreef. Geslepen weg, steunt hij op 'tzelfde vooroordeel (bij anderen), om die anderen
in den waan te brengen, dat de Vlamingen zich niet zullen weten te redden, wanneer
't er zal op aankomen wetsteksten in hun taal op te stellen: ze hebben immers geen
vaste wetenschappelijke rechtstaal. Maar, waarde Heer, met de fictie van het specifiek
onderscheid tusschen Vlaamsch en Hollandsch heb ik daareven afgerekend; en
wanneer die fictie nu naar het rijk van de schimmen is verbannen, hoeft het geen
verder betoog dat de Vlaamsche rechtsgeleerde geen vaste, wetenschappelijke
rechtstaal zal op te bouwen hebben; die bestaat gelukkig. Jan van Rijswijck had er
u reeds op gewezen - terwijl hij de treurige onzijdigheid van de wetenschappelijke
kennis van sommige hooggeleerden beschamend noemde - dat Nederland wel niet
een zoo omvangrijke rechtsletterkunde bezit als Frankrijk, maar toch een die, wat
degelijkheid betreft, bij de Fransche niet moest achterstaan. Hij deelde mede dat het
Nederlandsche Wetboek van Strafrecht in 't opzicht van de terminologie een model
is en dat het, wat zijn innerlijke waarde hetreft, terecht de bewondering van de
criminalisten verwekt; wat dan ook aanleiding gaf aan een Franschen
procureur-generaal om het als onderwerp van zijn jaarlijksche Mercuriale te kiezen.
En 't moet wel zijn dat het een ernstige wetenschappelijke waarde heeft, daar het
dadelijk in 't Italiaansch werd vertaald door den Hoogleeraar Emilio Busa van Turijn.
En buitendien bestaan er immers nog ander Nederlandsche standaardwerken op 't
gebied van het recht; over 't Burgerlijk Recht die van Prof. Mr. G. Diephuis, Prof.
Mr. C.W. Opzoomer; en zeer verdienstelijke over 'tzelfde onderwerp van Prof. Land
te Groningen en Prof. C. Asser te Leiden; over het Handelsrecht van Mr. J.G. Kist,
Voorzitter van den Hoogen Raad; Prof. J. de Wal; de handleiding van Mr. P.M.C.
Asser, lid van den Raad van State, herhaaldelijk herdrukt; over Burgerlijke
Rechtsvordering van Mr. A. de Pinto en Prof. van Boneval-Faure; over Strafrecht
van Mr. G.A. Van Hamel; over Internationaal Privaatrecht van Mr. P.M.C. Asser.
Bovendien verschijnen zeer degelijke Nederlandsche Tijdschriften over het Recht,
zooals Themis, het Rechtsgeleerd Magazijn en het Tijdschrift voor Strafrecht. Er is
dus geen gevaar voor, dat onze taal niet zoo deugen tot het inkleeden van wettelijke
teksten, Ze deugt er wel elders voor: in Noord-Nederland, in den Oranje-Vrijstaat
en de Zuidafrikaansche Republiek worden de wetten in geen ander taal afgekondigd.
Op dit oogenblik wordt te Gent, bij Van der Poorten, gedrukt: Schets van het Recht
der Zuidafrikaansche Republiek, door Maurits Josson, advocaat bij het
Hooggerechtshof te Pretoria; een werk, dat op last van het Staatsbestuur v.d.Z.A.R.
nagezien en zoo goed bevonden werd, dat ditzelfde Staatsbestuur op 500 ex. inteekent.
Een Vlaming zou dus een degelijk werk over 't Recht van de Zuidafrikaansche
Republiek kunnen schrijven, maar zou de wetten van zijn eigen land niet passend
weten in te kleeden? Kom, dat is een grap!

Vlaamsch nieuws uit Halle.
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De kaakslag door de Belgische Senaatsleden aan de Vlaamsche bevolking gegeven
zal meer goed dan kwaad teweeggebracht hebben: de stichting van een nieuwen kring
te Halle (Brabant) komt het ons nogmaals bewijzen.
Die kring, onpartijdig en vooruitstrevend vlaamschgezind van strekking, heeft
voor naam ‘Gelijkheid’ en voor kenspreuk ‘Vlaamsch, Vroed, Vroolijk’. Zijn doel is
te werken tot bevordering van de Vlaamsche taalbelangen.
Met eene enkele algemeene vergadering heeft hij een dertigtal leden verworven
en dit mag des te meer verheugender heeten dat, in eene stad als Halle, waar de handel
en zijn beslommeringen eene zekere onverschilligheid teweegbrengen voor onze
zaak, dat al die leden zeggen wij, mannen zijn met overtuiging, vast besloten geen
haarbreed af te wijken van de ingeslagen baan, die onvermijdelijk leiden moet naar
het ideaal der Vlaamsche beweging: ‘GELIJKHEID!’

De familie

of de Engelschgezinde Afrikaner.

Historisch Romantisch Verhaal
Door
A.J.v.d. Walt.
9. Gatsrand, distr. Potchefstroom.
(Slot.)
In Maart 1816 werd er een te gestreng vonnis uitgeoefend op vijf Afrikaners te
Slachtersnek. Honderden bloedverwanten en vrienden smeekten luid en ernstig om
eene verlichting der straf. De veroordeelden werden trots alle smeeking om genade
tegelijk aan de galg opgestrengeld. Wat gebeurde er? De galg bezweek onder den te
zwaren last. De ongelukkige slachtoffers vielen bedwelmd, bewusteloos of halfdood
ter aarde. Weer hoort men: genade, genade, vergiffenis! roepen. De slachtoffers
komen de een na den ander tot bewustzijn. Verschrikt, verwilderd blikken zij rond.
Ze zijn dan nog op de aarde! Nu zal er toch zeker genade voor hen zijn! Maar neen!
er is van geene genade sprake. Eén voor één worden ze opgehangen, één voor één
de eeuwigheid ingeslingerd. De Engelsche Regeering had voor zulke opstandelingen
tegen haar gezag geene genade Er moest een voorbeeld gesteld worden!!! Een
voorbeeld gesteld worden! nadat die Regeering de gemoederen van het beste gedeelte
der bevolking had gaande gemaakt, door de kleurlingen naast, ja boven, de burgerij
te verheffen. Zoek de reden van dien treurigen opstand dus niet bij die vijf opgehangen
Afrikaners. Neen, zoek de reden er van bij de listige kleurlingpolitiek, bij een Dr.
Philips, en een Van der Kemp met hun venijnigen haat tegen de Boeren.
In Jan. 1896 stonden er een dertiental verraders, officieren der Rhodesia-troepen
op het slagveld te Doornkop. Zij waren verraderlijk en sluw tegen het volkenrecht
in tijd van vrede een vreedzaam land gewapenderhand ingestroomd. Door hun verraad
werden er tranen gestort, weerlooze huisgezinnen verontrust, ja, door hun verraad
werd er onschuldig bloed gestort. Vandaag loopen er eenige weduwen en weezen
met betraande oogen den onverwachten dood hunner geliefden te betreuren, te
beweenen. En hadden Dr. Jameson en zijn bende roovers hun zijn gekregen, hoeveel
huisgezinnen waren dan nu niet in den rouw! Had God niet gewaakt dan was het
aantal dier rouwbedrijvenden nog grooter. Dit alles werd in het leven geroepen door
het hoogverraad van Dr. Jameson en Rhodes. Toen dit dertiental officieren zich
overgaven, hunne wapenen neerlegden, weet gij, lezer, wat in hunne harten omging?
Ik zal het u zeggen: zij wisten dat zij mannen des doods waren. Zij wisten het dat ze
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zich aan hoogverraad hadden schuldig gemaakt, dat hun verdiende loon niets anders
kon zijn dan: een kogel door het hoofd. Hunne houding getuigde hij de overgave,
dat dit hun vrees was. En werden zij daar naar verdiensten behandeld? Werd hun
aangezegd, dat zij hun laatste gebed moesten bidden, daar ze den dood verdiend
hadden? Werd een twintigtal burgers aangezegd om hun daar hun verdiende loon
toe te dienen, door ze als honden elkeen een kogel in de hersenpan te jagen? Werd
dit alles gedaan? Neen, lezer, er werd genade verleend. Genade, die op Slachtersnek
niet kon toegediend worden, werd hier verleend aan dertien moordenaars en
landverraders. Stel die vijf Afrikaners van Slachtersnek tegen deze dertien officieren
en zeg het mij, lezer, met uw hand op uw hart: was het vonnis van Slachtersnek niet
te streng? Verdienden deze dertien officieren niet honderdmaal meer den dood? Er
werd dus te Doornkop genade bewezen. De Transvaalsche Regeering was aldaar, en
later toen ze toeliet dat dit gespuis aan de gerechtigheid van Albion overgegeven
werd, beschaafder en edelmoediger dan de Engelsche Regeering in 1816. De Boer,
die steeds door John Bull als een barbaar en onbeschaafd mensch voorgesteld wordt,
de Boer legde een edelmoedigheid aan den dag, zooals de negentiende eeuw nog
niet gezien heeft. En oe zal deze edelmoedigheid door Engeland vergolden worden?
De tijd zal het leeren?

IX.
Brief van P.*** P.zoon aan de zusters van P.*** F.zoon.
Blauwildebeestput, Febr. 3 1896.
Waarde Nichten,
Hoewel er tot dusverre tusschen onze familiën weinig omgang bestond, daar onze
richting zoo verschillend en uiteenloopend is, zoo kan ik nochtans niet anders dan u
deze regelen zenden. Wij hebben gehoord van den dood uwer ouders nu vijftien
maanden geleden. Het moet verschrikkelijk zijn om vader en moeder binnen ééne
week te verliezen. Ik kan het eenigszins begrijpen nu dat ik ook weer opnieuw den
dood van eenen ouder te betreuren heb.
Ik acht het mijn plicht om u, de zusters en broeders van mijnen ongelukkigen neef,
alles met betrekking tot zijn sterfgeval mede te deelen.
Ik vertrouw dat jelui het telegram ontving, dat ik vandaag precies een maand
geleden, aan u verzond, den dood van uwen broeder meldende. Min dacht ik toen,
dat ik nu alweer een ander heengaan te vermelden zou hebben. Mijn oude vader is
omtrent eene week na den slag te Doornkop overleden. De spanning en ontroering
van die paar dagen en ook de ontroering van uw broeders sterven waren, denk ik, te
veel voor hem. En hij is tot ons aller droefheid den weg van alle vleesch gegaan.
Zooals jelui misschien weet is mijne moeder omtrent vier maanden na het vertrek
uws broeders van ons in '92 ook overleden.
Nu heb ik nog een laatste boodschap van mijn ouden vader aan uwe heele familie.
Hij drukte het mij op het hart om die aan u allen over te brengen. Ik doe nu zulks.
Mijn vader heeft met mij den dood van P. bijgewoond. Ik kan u allen verzekeren,
dat dit sterfgeval een onuitwischbaren indruk op ons allen heeft nagelaten. Uw broeder
betreurde zijn Engelschgezindheid en verwenschte de Engelsche scholen die hem er
toe gebracht hadden. Ja, hij vervloekte de Engelsche taal. O, het was ontzettend! Met
die vervloeking op zijne lippen, stierf hij. Na dit hartroerend sterfgeval vroeg mijn
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vader mij u allen met al de bijzonderheden bekend te stellen en u allen het op het
hart te drukken en u te vragen, of dit verschrikkelijk uiteinde van uw broeder
onopgemerkt door u zal voorbijgegaan worden.
Of het niet uit het leven uws broeders gebleken is, dat Gods vloek op den
Engelschgezinden Afrikaner rust? Doch waarom verder gegaan? Uwe eigen harten
hebben u al zeker aangeklaagd. Zal dit zoo voortgaan? Zal de opwekking en
verlevendiging van belangstelling van Afrikaners voor de Afrikanerzaak, die van de
Limpopo tot aan de Kaapstad kan waargenomen worden - dank zij den verraderlijken
inval in ons land, zal dit alles op uwe familie geen indruk maken? Zeg me, is er nu
nog kans over voor een Afrikaner om Engelsch-gezind te zijn? Voor ons Afrikaansche
volk is iets grootsch weggelegd, wanneer ons volk zich trouw houdt aan der vaderen
traditiën en zoden - godsdienst en vrijheidszin. En daarom ben ik vandaag dankbaar
dat deze kwade zaak, die God ten goede voor heel ons volk beschikt heeft, ons
Afrikaner element krachtig heeft voortgeholpen. Want ik weet, dat in uw land ook
honderden oprechte Afrikaners zijn en ik vertrouw dat ze sterker en sterker zullen
worden. Sluit u dus bij hen aan en past op, dat gij niet langer gevonden wordt onder
degenen, die allen vooruitgang en voorspoed van volk en land belemmeren.
Ik ben met heilwenschen,
Uw liefh. Neef,
P.*** P. ZOON.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta),
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1,25; 2 sh.; 50
eent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan kennis
geven aan een van de hieronder vermelde
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen
worden, kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich
aanmelden door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems. Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika: C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
Aberson, Postbus 383, Pretoria.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
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***

Traden tot de Vereeniging toe:(1)
Dr. P.H. Ritter, Red. Nieuws v.d. Dag, Amsterdam, N.-N.
H.R, Rypkema, Renville, Renville Ce., Minn. Ver.-Stat.
Zang- en Tooneelmaatschappij De Bloemenkrans, Paterson, N.-J. Vereenigde
Staten.
Camiel Tavernier, Cluysen-Terdonck, Z.-N.
Dr. Van de Weghe, Gentbrugge, Z.-N.
A. Leys, Pretoria, Z.A.R.
Th. K.J. Van Kuyk, Prambon, Java. N.O.I.
B.F. Hagen, Rotterdam, N.-N.
N. Lijsen, Buchy bij Rouen, Frankrijk.
A. Ekker, Geneesheer, Hilversum, N.-N. B. (20 fr.).
J.F. Benthem van den Bergh. Malang, O.I. B.
P.C.C. Hansen jr. Kediri, O.I. B.
G. Fischer, Arts, Soerabaia, O.I. B. (24 fr.).
Vlaamsche Kring Gelijkheid, Hal, Z.-N.
Uitgevers Mij, Nederland, Den Haag, N.-N.
A.C.W. Terhell, kunstschilder, Den Haag, N.-N.
P. De Porre, Gendbrugge, Z.-N.
Mejuffr. A.J. Van Vollenhoven, Hilversum, N.-N.
J.F.H. de Vogel, Jhbg. Z.A.R. B.
D.E. Schutte, Hoofdcom. v. Politie, Pretor., Z.A.R. B.
F.C. Eloff, Pretoria, Z.A.R.
G. Botelberg, burgemeester. Melle, Z.-N.
Vanderstricht, handelaar, Melle, Z.-N.
Van Hoecke, onderwijzer, Melle, Z.-N.
Theunissen, bleeker, Olsene, Z.-N.
Kunstkring Heidebloem, Tienen, Z.-N.
V. Froedure, geneesheer, St-Denijs (Kortrijk), Z.-N.
Mej. M.C. Brinkgreve, Utrecht, N.-N.
W. Cool, Kapt. Ing., Breda, N.-N.
W.v. Schothorst, litt. stud. Utrecht, N.-N.
Vereeniging Justus v. Maurik, Utrecht, N.-N. B.
J.A. Carp, Baarn, N.-N. B.
M.H.v.d. Ven, Eindhoven, N.-N.
W.I. Fredzess, Utrecht, N.-N.
W. van Hoogenhuyze, jur. stud. Utrecht, N.-N.
P.L. Bender, Groningen, N.-N.
A.J.A. Verhagen, Dongen, N.-N.
Dr Leo Baekeland, Yonkers-on-Hudson, Vereen.-Staten.

- Plaatsing buitenland.
Krachtige medewerking verzocht voor onderstaande aanvragen:
(1) B. - Beschermend lid.
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1. Jongmensch, die zich in de fijnbakkerij voorloopig te Brussel wenscht te
bekwamen, zoekt plaatsing aldaar.
2. Jongmensch, 21 jaar, lithograaf, wenscht zijn toekomst in Duitschland te
verzekeren.
3. Jongmensch, 20 jaar, zoekt drukke betrekking Zuid-Afrika of Vereenigde Staten.
Einddiploma hoogere Burgerschool. Overtocht liefst vrij of in voorschot. - Brieven
aan Van der Chijs jr, N.-N.

- Delft.
Uittreksels ingekomen brieven: Tot ons leedwezen, kunnen wij wegens plaatsgebrek
slechts in kleine trekken de bedoelingen weergeven:
De heer F.A.F. te Delft behandelt uitsluitend het misbruik van vreemde, bij
voorkeur van Fransche woorden in ons land en bemerkte met ongenoegen dat schrijver
van het hoofdopstel Januarinummer, tal van niet Nederlandsche woorden bezigde.
Voorts dringt de heer F. er levendig op aan alle buitenlandsche sporttermen in zuiver
Nederlandsche te veranderen.
- De Heer H.H.P. de W. R'dam betreurt de lauwheid en onverschilligheid der
Noordnederlanders een voorbeeld daarvan aanhalende, door te wijzen op de schande,
dat rondreisbiljetten voor Nederland in Utrecht uitgegeven, in de Duitsche taal gesteld
zijn, zelfs de namen van steden en dorpen vertaald. Het merkwaardigste noemt deze
heer, dat de biljetten, die de Belgische spoorbanen betreffen, in drie talen
(Nederlandsch, Fransch en Duitsch) zijn gesteld. De Heer de W. acht het niet van
belang ontbloot, dit euvel op het aanstaande taalkundig Congres ter sprake te brengen.
- De aandacht wordt gevestigd op een nieuw secretariaat te Meshhed (Perzië) voor
Centraal Azië, waar de heer C.C.I. Van der Klaauw onze belangen voorstaat.

Bibliotheken.
- We houden ons ten allen tijde aanbevolen voor doorgelezen boeken, welke
taalgenooten voor door ons in Z.-A. en elders ondersteunde bibliotheken willen
afstaan. Men zende die naar een van de Secretariaten. Laten Nederl. schrijvers,
Nederl. uitgevers, die een werk het licht doen zien, er ons een of een paar ex. van
zenden. Ze zullen aldus meewerken tot het bereiken van ons doel.
ONTVANGEN: Ken U-Zelf, door Edm. De Geest. - Moderne Sprookjes, naar
Baumbach, door J. Pée. - Letterkundige Bundel v.h. Taal- en Letterlievend
Genootschap de Heremanszonen.

- Gent.
- Algemeen Secretariaat. - Ontvangen: Bijdragen van de HH. Ekker, Hilversum, B.,
fr. 20,70; - Lysen, Buchy, Frankrijk, 3 fr; - van Beauchez, Soerabaia (bijdragen 1896):
Van Weelderen (Soerabaia), f 1,25; Kampschuur, (id.), f 4; Joh. Corsmit, (id.), f 2,50;
H.J. Vingerhoets, (id.), f 3; Beauchez, (id.), f 4; Kruseman, (id.), f 1,25; H.W. Bredee
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(Bandjarnegara) f 4, N. de Haan (Djombong) f 5; Th. v.d. Ven (Kendal), f 2,50;
Florijn (Deli, Sumatra), f 1,25; - (Bijdrage 1897), P.C.C. Hansen (Kediri), f 5. - Van
den Bloemenkrans, Paterson, N.J., Ver. St., fr 2,55; - van Dr Leo Baekeland,
Yonkers-on-Hudson, Ver. St., fr. 3; - van Fabius, Utrecht, fr. 4; van Fredzess, fr.
3,10.
- De Heer Ekker, arts te Hilversum, die - door een advertentie in Ons Tijdschrift
van de Kaap - kennis kreeg van het bestaan van het A.N.V. en die daarop als
beschermend lid toetrad, heeft in de vier plaatselijke bladen een advertentie laten
plaatsen, waardoor hij het publiek bericht, dat bij hem proefnummers van Neerlandia
te krijgen zijn en dat hij ook inteekenlijsten tot toetreding liggen heeft. ZEd. is zeer
met ons streven ingenomen. Wanneer we door velen op zoo'n wijze gesteund worden,
komen we wel flink vooruit! Hem onzen hartelijksten dank!
- Veel dank zijn we ook verschuldigd aan den Heer Brinkgreve, pharm.stud. te
Utrecht, die er naar streeft om te Utrecht een afdeeling of Tak tot stand te brengen.
Zijn streven helpt ons krachtig vooruit. Er zijn nu een 20-tal leden in die plaats. Nog
maar een beetje toewijding, dan komt de Afdeeling welhaast tot stand.
- Betaalmeester bij de Staats-Spoor op Java verzoekt overplaatsing bij de
Zuid-Afrikaansche S.M.
- Hoyman en Schuurmans Exportbladen hevatten ditmaal een belangrijke
beschrijving van de zinkfabriek F.W. Braat, Delft, toegelicht door keurige
photographiën. Ieder Hollander uit 't buitenland is zedelijk verplicht nader kennis te
maken met het streven der firma H. en S.

Uit onzen Vlaamschen Westhoek in Fransch Vlaanderen.
De meesten onzer Zuidafrikaansche lezers evenals veel andere stamgenooten
vermoeden waarschijnlijk niet, dat onze taal ook door een gedeelte van Frankrijk's
bevolking gesproken wordt. We deelen daarom onderstaand schrijven mede van een
onzer leden, verschenen in het Volksbelang (Gent).
Duinkerke, 11 April 1897.
Wie onder de Vlaamschgezinden denkt niet met diepen weemoed aan onze arme
taal- en stambroeders van Fransch-Vlaanderen?
Sedert de 17e eeuw, sedert de bloedige verovering van den Franschen koning
Lodewijk XIV, leven zij van ons afgescheiden, van God en van de wereld verlaten,
door Frankrijk verdrukt, meer en meer verwilderd van den Nederlandschen stam,
waar zij den verachterdsten tak van vormen.
Noord-Nederland bezit eene volledige eigen beschaving, eene uitstekende
dagbladpers in de moedertaal, de beste van Europa na de Engelsche, vier bloeiende
Nederlandsche hoogescholen, een degelijk middelbaar en lager onderwijs; de beide
Kamers beraadslagen er in de moedertaal, enz., enz.
De Fransche Vlamingen, met geweld der wapenen sedert meer dan twee eeuwen
van het oude graafschap Vlaanderen losgerukt, bezitten niets van dat alles. Slechts
de priester op den predikstoel, in de cathechismusles, in den biechtstoel spreekt hun
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nog in de moedertaal aan. Zelfs in de volksscholen leert men hun niets dan Fransch;
het gerecht, het bestuur, het onderwijs, het leger, alles is voor hen in eene vreemde
opgedrongen taal....
Wij Vlamingen staan zoo wat midden in tusschen beide, half beschaafd, half
verwilderd, met den kanker onzer verfranschte hoogere standen, die aan het hart van
ons volk knaagt sedert de middeleeuwen, en met de bureelratten te Bruseel, die ons
wel zouden willen behandelen als de Fransche bureaucratie het doet met de arme
Vlamingen van den Westhoek....
Maar, God zij dank, die tijd is voor ons nu voorbij.

Neerlandia. Jaargang 1

5
Ils veulent bien, mais ils ne peuvent pas! E finita la comedia.
Dit alles rolde ik in mijnen geest om en om, toen ik deze heerlijke streek van
Fransch-Vlaanderen opnieuw bezocht en in de derde klas op de spoorwegen niet
anders dan onze moedertaal hoorde uit den mond der werklieden, kleine burgers,
boeren en boerinnen.
Zij spreken eenen tongval, die veel op het West-Vlaamsch van Veurne en Ieperen
gelijkt, en men zou zich nog in Vlaamsch België wanen, wanneer men met hen in
den spoorwagen praat, scherst en lacht, want zij zijn over 't algemeen zeer levenslustig.
Ook onze volksdeuntjes zingen zij; te Duinkerke hoorde ik eene plaatselijke variante
op ons Gentsch straatlied:
Emerance, waar is Sophie?
Boven op den zolder bij Mijnheer Louis!!!

Eene roerende verrassing wachtte mij in Fransch-Vlaanderen.
In vroegere jaren had ik er kennis gemaakt met eenen gloeienden Vlaamschgezinde,
den ouden heer Leconte van Belle (Bailleul), een declamator van talent, die op zijn
70e jaar nog lauweren plukte in de prijskampen der rederijkers en niet
onverdienstelijke Vlaamsche gedichten rijmde. De brave man slaapt nu ook op het
kerkhof en zijn hart, dat zoo warm sloeg voor Vlaanderen en zijne taal, ligt in 't graf
bij de wormen.
Maar een anderen grijsaard van denzelfden ouden deeg ontmoette ik nu op mijne
reis in het dorpje Zegerskapelle bij Winoksbergen, tusschen Kassel en Duinkerke.
De heer Henri Blanckaert is een landbouwer van 70 jaar, die nu rustig renteniert
in een lief huis in de schaduw van den schoonen gothischen kerktoren van
Zegerskapelle. Hij is sedert lang inschrijver op het Willems-Fonds en onze goede
gemeenschappelijke vriend Julius Vuylsteke had mij op het hart gedrukt, dat ik hem
moest gaan opzoeken. Dien gulden raad volgde ik stipt en mijn uitstapje naar
Zegerskapelle zal mij bijblijven als een der aangrijpendste herinneringen uit gansch
mijn leven.
Op Zondag 11 April maakte ik mij uit Duinkerke reisvaardig.
Het weder was heerlijk: een vroege bijna warme lentedag met lachende zon en
sneeuwblanke schuivende wolken op den blauwen hemel. Te 7 uren stoomde ik uit
Duinkerke, reed voorbij Winoksbergen met zijnen fraaien belforttoren uit de 16e
eeuw, zijne oude kerken, oude vestingmuren en stadspoorten en de puinen der der
oude abdij, die ik uit een vroegere reis als van buiten kende, en ik stapte in de statie
Eikelsbeke af. Eskelbèque las ik op het stationsgebouw. Het herinnerde mij, dat ik
den vorigen dag bij Kortrijk onze Waatsche treinwachter had hooren roepen: Olsène!
Harlebèque!
Zegerskapelle ligt een half uurtje zuidwaarts van den spoorweg. Ik wandelde er
naar toe met eenen soldaat van het 110e linieregiment, die met verlof naar zijn dorpje
Bollezele (Bolzèle) terugkeerde en met mij Vlaamsch praatte als een vaderlandsche
piot. Het was een magere reus met een paar lange beenen als van eenen ooievaar en
ik had moeite om hem blazend en hijgend te volgen in den reeds warmen zonneschijn,
terwijl het leeuwerikje in de wolken boven de groenende akkers zijn opwekkend
lentelied kwinkeleerde.
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Zoo kwamen wij te Zegerskapelle aan; de soldaat trok naar Bollezele met nog
breedere schreden en rondom het groot kerkhof zocht ik naar het huis van Henri
Blanckaert.
Ik werd eerst door zijne bloeiende dochter in de ruime zijkamer geleid, waar een
fraai eikenhouten meubel, echt Vlaamsch der 17e eeuw, in eenen hoek prijkt. Aan
de wanden hangen omlijste printen waaronder een Saint Alphonse de Liquori en een
Vlaamsch katholiek spotprintje der 17e eeuw tegen Wiclef, Hus, Luther, Zwingli,
Beza en Bucer met de spreuk: Non praevalebunt.
Weldra verscheen Henri Blanckaert. Het is een flinke magere grijsaard, recht als
eene kaars, met fijnen kop, verstandige oogen en schertsende lippen. Hij noodigde
mij uit om in de warme keuken met hem koffie met boterhammen te gaan gebruiken,
en daar maakte ik kennis met zijne vriendelijke echtgenoote, zijnen zoon, die nu de
hofstede bestuurt, en diens vrouw. Beiden waren naar de mis gekomen en zouden
verder den dag doorbrengen te Winoksbergen, waar een groot eoncours voor beesten
plaats heeft. De heer sous-préfet moest er in 't Fransch de eerepenningen aan de
Vlaamsche boeren uitdeelen. Juist als in Vlaamsch-België, zooals gij ziet.
Daarna trok ik met vader Blanckaert naar de ‘vout’, eene hooge groote kamer
boven den kelder. Mama had er vuur gemaakt en wij zaten er recht gezellig te praten
naast eene groote glazen kast, volgepropt met boeken, meest Vlaamsche en
Hollandsche, die de eene zijde van den muur besloeg.
In geheel Vlaamsch-België zou men wellicht de weerga dier bibliotheek van onzen
Vlaamschen vriend uit Fransch-Vlaanderen te vergeefs gaan zoeken.
Tijd ontbrak om alles te doorsnuffelen, maar ik teekende vluchtig aan: de meeste
werken van Hendrik Conscience, de uitgaven van het Willems-Fonds sedert een
dertigtal jaren, een Nederlandsche Bijbel, Marnix Byenkorf, Adriaan van Meerbeeck's
Kronijk der zestiende eeuw mitsgaders eene Nederlandsche vertaling van Strada,
Prof. de Vries' groot Woordenboek, al de deelen van Hofdijk's Ons Voorgeslacht,
Simon Stijl's Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden. enz.
Op het schutblad van dit laatste werk, dat te recht door den heer Blanckaert zeer
wordt bewonderd, las ik: ‘Dezen boek behoort aan sieur Blanckaert Henry,
landbouwer in Zegherskapel, in dat deel van Vlaanderen door de Franschen
overweldigd.’ Op enkele andere boeken schreef de eigenaar schier gelijkluidende
woorden, die getuigen moeten, ook na hem, van zijne gloeiende Vlaamschgezindheid.
De uitgave van Simon Stijl is de derde druk, uitgegeven te gelijk te Brussel en te
Dordrecht in 1824, in den gezegenden tijd toen Noord en Zuid kortstondig vereenigd
waren en er eene innige toenadering tusschen Vlamingen en Hollanders door de
letterkunde aan 't ontkiemen was. Hoe dat boek hier nu staat als een stomme getuige
van die verijdelde hoop!
Daarenboven bevat die merkwaardige boerenbliotheek eenige Duitsche werken
en ook Fransche, waaronder Kervyn's Histoire de Flandre, Hovelacque's Linguistique
en meer andere van ernstigen wetenschappelijken aard, die eenen hoogen dunk geven
van de geestesontwikkeling van dien eenvoudigen landman, levende in de
intellectueele wildernis van Fransch-Vlaanderen.
Doch genoeg voor dezen keer. Toekomende week deel ik u uit mijn gesprek met
den heer Blanckaert allerlei wetenswaardige bijzonderheden mede over den toestand
onzer moedertaal in den Vlaamschen Westhoek van Fransch-Vlaanderen.
F.

De Taalbeweging het Vlaamsche Land door.
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Zondag aan zondag worden het Vlaamsche land door nog volksvergaderingen
gehouden, waarin het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans te berde komt en waarin
besloten wordt bij de Kamer aan te dringen om het wetsvoorstel onveranderd en nog
in dezen zittijd aan te nemen.
Den 25 April werd te Langemark bij Ieperen, in 't land dus van Senator Surmont
de Volsberghe, een optscht gehouden, waaraan 1500 menschen deelnamen.
Den 2 Mei werden vergaderingen gehouden te Passchendale bij Ieperen; te
Hoogstraten. Dienzelfden dag richtte de Vlaamsche Bond van Haecht een optocht in
te Hever bij Mechelen. Wij zelf, de Gentsche Tak van het A.N.V. hebben dien dag
een vergadering gehouden op 't Gemeentehuis te Melle; de vergadering werd vereerd
door de tegenwoordigheid van den Heer G. Botelberg, Burgemeester, die tot onze
Veroeniging toetrad; de vergadering, talrijk door de inwoners van Melle bijgewoond,
die met de meeste belangstelling de bespreking volgden en door luide goedkeuring
betuigden, dat het Vlaamsche volk niet onverschillig is omtrent het lot dat aan zijne
taal beschoren is.
De belangrijkste vergadering den 2 Mei gehouden, zal wel die te Ieperen geweest
zijn, de stad zelf waar Surmont de Volsberghe burgemeester is; 800 menschen
woonden deze bij. Hier spraken de HH. Van Waesberghe van Gent, Reinhard van
Brussel, Ad. Pauwels van Antwerpen, alle drie leden A.N.V. Ze zijn niet malsch
geweest voor den Weledelen Heer Baron.
Daags daarna, den 3 Mei, hield de kring Gelijkheid van Brussel, een vergadering
in den Plezanten Hof, waar spraken de HH. Hoste, opsteller van 't Laatste Nieuws
en Rochette, socialistisch gemeenteraadslid. Onze vrienden van Gelijkheid nemen
een zeer werkzaam aandeel aan den taalstrijd thans. Deze voortvarende
Vlaamschgezinden belegden den 14 Mei, in de Oude Beurs, op de Groote Markt, te
Brussel, een groote vergadering voor de Walen. Aan de orde van den dag kwamen
de Vlaamsche Beweging en het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans. Dat is kranig!
Wanneer de Walen van de Ligue Wallonne een vergadering beleggen, willen ze 't
woord niet verleenen aan onze vrienden, wanneer deze 't vragen. Nu noodigen deze
de Walen zelf uit op hun vergadering. Goed zoo.
Den 9 Mei heeft de Gentsche Tak van het A.N.V. een volksvergadering gehouden
op 't gemeentehuis te Zelzate, vereerd door de tegenwoordigheid van den eersten
schepene Willems. De ruime zaal van 't gemeentehuis was goed gevuld en de
opgekomen Zelzatenaars juichten onze sprekers toe en teekenden in groot aantal op
't verzoekschrift te zenden naar de Kamer.
Denzelfden dag hield de Werkmanskring Concordia te Aalst een vergadering en
zond ook een verzoekschrift naar de Kamer.
Den 16 Mei, welgeslaagde vergadering belegd door den Gentschen Tak v.h.A.N.V.
op het Gemeentehuis van St-Amandsberg, bij Gent.
Verder valt nog te vermelden, dat de gemeenteraad van Schaarbeek, waar de
grootsche Vlaamsche Betooging plaats vond, na een merkwaardige zitting aan dit
onderwerp gewijd, ook besloot bij de Kamer aan te dringen, dat het wetsontwerp
ongewijzigd en nog in dezen zittijd zou aangenomen worden.
Ook in den gemeenteraad van Luik kwam het wetsontwerp te berde, waar natuurlijk
de doctrinaire liberalen er hevig tegen zijn, maar waar de socialistische leider Demblon
het warm verdedigde. ‘We hebben er in de Kamer voor gestemd,’ zegde hij; ‘we
zullen het nog doen omdat wij het billijk achten, dat de Vlamingen in hunne taal
worden gevonnist en bestuurd’.
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Den 23 Mei wordt te Burgerhout, voorstad van Antwerpen, een grootsche betooging
voor het wetsontwerp ingericht.
Den 6 Juni wordt te Oestende de jaarlijksche vergadering gehouden van het
Nationaal Vlaamsch Verbond, waarvoor - teeken van den tijd - de Oostendsche
gemeenteraad, die zich nooit aan buitensporig flämingantism is te buiten gegaan,
een toelage van 600 fr. verleent.

Nationale Kracht door Zelfvertrouwen.
We ontleenen onderstaand opwekkend artikel aan Hoyman en Schuurmans
Exportblad:
Hoewel klein van oppervlakte, bezit ons Europeesch vaderland nog steeds eene
wereldbeteekenis. En dit zal, naar wij vertrouwen, in de toekomst nog meer het
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geval zijn dan thans, naarmate wij Nederlanders opnieuw inzien, dat voor ons land
zijne meerdere beteekenis samenhangt met de verlevendiging van handel en industrie
in de eerste plaats. Waarom was Nederland in de vorige eeuwen meer dan eenig
ander land bekend in alle werelddeelen? Was het niet omdat de Nederlanders, wat
handels-energie betrof, hooger stonden dan andere beschaafde naties, omdat zij, de
handelaren op Oost- en West-Indië, zelf met hunne schepen naar Oost en West gingen
om hun koopwaar aan te prijzen in overzeesche gewesten? En wanneer nu nog de
Nederlandsche natie in het buitenland naast de Engelsche en Fransche bekend staat
als de geldschietster van de wereld, dan hebben ook wij daarvoor dank te zeggen aan
dat oude geslacht, dat kosten noch moeite spaarde om zijne koopwaren op de
buitenlandsche markt bekend te maken en ingang te doen vinden. Past het ons echter
aan het goede uit vroeger tijd een voorbeeld te nemen, méér nog schijnt het van
belang om rekening te houden met de hedendaagsche feiten. Want niet weinig ook
is veranderd op handelsgebied sedert de dagen van bloei der Oost- en West-Indische
Compagniën. De energie berust niet meer uitsluitend bij het Nederlandsche volk.
Andere naties, Engelschen en Duitschers, Skandinaviërs en Russen, Franschen en
Belgen, zij allen spannen zich in door uitbreiding van handel en verlevendiging van
industrie elkander de loef af te steken. Met dezen factor heeft in onze dagen de
wereldhandel en dus ook de Nederlandsche handel rekening te houden én 't is die
factor van gelijkstaande concurrentie, die ons te meer behoort aan te zetten, ons te
wapenen en ons op te maken tot den strijd, die ons een deel der wereldmarkt zal doen
heroveren.
Bekend is, hoe door het gevoelig gemis aan directe stoom- en zeilvaartverbindingen
de Nederlandsche handel en industrie veelal genoodzaakt is van buitenlandsche
uitvoerhavens gebruik te maken bij het exporteeren hunner voortbrengselen. Zoo
komt bovendien menig buitenlandsche transport-onderneming ten goede, wat logisch
geredeneerd ons vaderland niet zoude mogen ontgaan. En omdat dit feitelijk een
ongezonde commerciëele verhouding moet genoemd worden, schijnt één ding
allereerst aangewezen voor de verlevendiging van onzen handel en industrie nl., het
aanknoopen van directe handelsverbindingen tusschen ons land en de overzeesche
gewesten in andere werelddeelen. Waarom toch werden en worden dagelijks
Nederlandsche artikelen blijkens de statistiek in menig consulair verslag, als Duitsch,
Engelsch of Belgisch goed, ingevoerd in Amerika, Afrika, Azië en Australië, ware
het niet, omdat al dit goed gedwongen wordt en werd zijnen weg te nemen over
havens in het buitenland vanwaar het niet als Nederlandsch goed wordt uitgeklaard?
Is niet het gebrek aan directe Nederlandsche verbindingen te in het oog loopend, dan
dat men er zich nog met een ‘het-kannu-eenmaal-niet-anders’ van zal blijven afmaken?
Ons althans komt het voor, het is hier reeds menigmaal bepleit, dat uitbreiding der
directe verbindingen tusschen Nederland en alle deelen van de wereld, al zij het dan
ook aanvankelijk met zware offers gepaard, eene levenskwestie voor ons als
handelsnatie is. Een middel om in dezen toestand verbetering te brengen, biedt eene
doeltreffende publiciteit voor alles wat Nederlandsch produkt of voortbrengsel is op
de overzeesche markt. Wie onzer lezers zal er nog aan twijfelen, dat vanuit Nederland
met recht het oog op verre gewesten moet worden gevestigd?
Maar indien het eene nationale wensch is, de nederlandsche handelsrelaties uit
te breiden, dan ook mogen ditmaal moeite noch kosten gespaard worden, evenmin
als zij voorheen door onze voorouders werden gespaard. Dan ook steune men de
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ondernemingen, die op gezonden handelsgrondslag den meerderen bloei van
Nederland beoogen. Wat overmoed van concurrenten, wat ongelijke wapenen door
buitenlandsche bescherming verleend, wat hoogstaand buitenlandsch initiatief ook
tegenover een land als het onze vermogen, daar schuilt in ons klein volk eene kracht
bestand tegen alle overmacht, daar is aan onze zijde een gewicht gelegd dat de
handelschaal nooit blijvend ten nadeele van Holland kan doen overslaan; dat is de
roem van ons verleden, het overwicht dat geene concurreerende natie ons blijvend
kan ontnemen, de vaste grondslag waarop wij Nederlanders steun vinden voor ieder
nieuw beginnen; de trots der natie, ons rechtmatig zelfvertrouwen.
Moge de toekomst, waarop wij het oog vestigen, behooren aan den Nederlandschen
handel en onze nijverheid.
G.P. Jr.
Wat daar gezegd wordt met betrekking tot Holland, is ten volle toepasselijk op België.
Ook onze producten worden uitsluitend door vreemde stoomvaartlijnen vervoerd.
Het Exportblad wijst telkens op de noodzakelijkheid van rechtstreeksche
Nederlandsche verbindingen; België heeft niet minder die rechtstreeksche
verbindingen noodig. Samenwerking van de twee landen kon wellicht zegenrijk zijn
op dat gebied. Kan die niet leiden tot de verbinding, die voor de zelfstandige
ontwikkeling van onzen handel allereerst noodzakelijk is: Holland-België, Afrika's
Westkust en Zuid-Afrika?

Zuid-Afrika.
Zuid-Afrika heeft gedurende de laatste maand de belangstelling onafgebroken in
hooge mate gespannen gehouden. Achtereen volgens werd wereldkundig gemaakt,
dat Engeland bezit had genomen van het eiland Inyack aan den ingang van
Delagoabaai; verder, dat het in bezit kwam van de havenstad van Lourenço-Marquez,
door de betaling van de schadevergoeding door Portugal aan Mac Murdo verschuldigd
en mits daarenboven nog aan Portugal voor dien afstand de som van £ 10,000,000
te betalen: van Kaapstad was een Britsch smaldeel uitgezeild naar Durban en vanhier
was het weer in zee gestoken met een geheime bestemming, die natuurlijk niet anders
zijn kon dan de Baai; de bedoeling: het in bezit nemen van Lourenço-Marquez.
Nog dreigender nieuws kwam de gemoederen schokken: uit Engeland zouden
25,000 man naar Z.-A. gezonden worden; te Bombay stonden er 10,000 gereed om
in te schepen. Een millioen Lee-Metford-kardoezen, eene groote hoeveelheid granaten,
twee brigaden met drie batterijen veldartillerie waren naar Zuid-Afrika gezonden.
Dan werd nog gesproken. van 800 paarden en 25,000 muilezels, die naar Z.-A. zouden
gezonden worden voor 't vervoer van oorlogsmateriaal!
Dat alles om de weerspannige Zuidafrikaansche Republiek te tuchtigen. Het scheen
dat eerlang een verdelgingsoorlog in Z.-A. zou uitbarsten; een echte
verdelgingsoorlog, want de Boeren zouden zich zoo gemakkelijk niet gewonnen
geven; men vernam dan ook dat dag en nacht aan de forten rondom Pretoria gearbeid
werd.
Op 't oogenblik zijn de berichten minder angstwekkend. 't Is dan ook gebleken dat
de geruchten omtrent Inyack en Lourenço-Marquez van allen grond ontbloot waren.
Het Portug, gouvernement heeft aan de Z.A.R. meegedeeld, dat het L.-M. niet had
afgestaan en ook in 't minst geen plan had om eenig deel van zijn Koloniën aan een
vreemde Mogendheid af te staan.
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Dan scheen het ook niet dat de Europeesche Mogendheden Engeland in Z.-A. zoo
maar zouden laten begaan. De Europeesche bladen spraken immers van een verbond
van de Mogendheden om de kuiperijen van Engeland in Z.-A. te keer te gaan, naar
een plan van Keizer Wilhelm. Hiervan zou Frankrijk kennis gekregen en zijn
medewerking toegezegd hebben. Keizer Frans-Jozef was voor het plan gewonnen
en ook Rusland zou er mee instemmen. Dat plan zou strekken om zoowel de belangen
van de Boeren als die van Portugal, België, Duitschland en Frankrijk in Afrika te
beschermen.
Aan den anderen kant scheen men ook in de Engelsche Kaap-Kolonie weinig
oorlogsgezind; want daar werd in 't Parlement met 41 stemmen tegen 32 de vredemotie
van Dutoit aangenomen, luidende: ‘Dat met het oog op den ernstigen stand van zaken
in Z.-A. het Huis verlangend is zijn meening uit te drukken dat het overheerschend
belang van de volken binnen zijn grenzen bestaat in het handhaven van den vrede
tusschen de blanke rassen in dit land en vertrouwt, dat alle pogingen ten behoeve
van den vrede in 't werk zullen gesteld worden door de verschillende betrokken
regeeringen’. Wat aan die motie kracht bijzet, is de schitterende overwinning van de
Afrikaner Partij in de verkiezingen te Wodehouse en Beaufort-West, waar de
Afrikaners De Wet en Luttig met groote meerderheid op de Rhodes-partij gekozen
werden.
Ondertusschen leert de Parlementszitting aan de Kaap ons veel en nog meer aan
de Z.A.R. Het is nu immers gebleken dat het Kaapsche Ministerie, in September
1895, toen het geschil van de Vaaldriften tusschen Engeland en Transvaal gerezen
was, op Chamberlain's verzoek zich bereid had verklaard een expeditie te steunen,
welke Engeland bereid was tegen de Z.A.R. uit te rusten. In deze beslissing hadden
ook de Ministers Faure en Schreiner (twee Afrikaners) berust.
Ten slotte schijnt het Volksraadsbesluit te Pretoria, waarbij de immigratiewet
geschorst wordt, ontspanning te hebben gebracht.

Nederlandsch in Natal.
In het Natalsche Parlement wees de Heer Nel er op, dat er verleden jaar meer
candidaten waren voor het examen in 't Nederlandsch te Greytown dan ooit te voren
en dit was een bewijs dat de studie van het Nederlandsch in de Kolonie toeneemt.
De Heer Johnstone wilde weten waarom er geen Nederlandsche onderwijzer te
Newcastle aangesteld is.
De Premier antwoordde hierop dat, als men er om verzoekt, dit in overweging zal
genomen worden. Waarop de Heer Johnstone antwoordde dat men dit de laatste tien
jaar al gedaan had, tot nog toe zonder uitslag.

XXIVe Ned. Taal- en Letterkundig Congres te Dordrecht,
Noord-Nederland.
De Heer Paul Kruger, president der Z. Afrikaansche Republiek, heeft het
beschermheerschap aanvaard van het XXIVe Ned. Taal- en Letterkundig Congres
van 23 tot 26 Augustus a.s. te Dortrecht te houden.
***
We deelen aan onze leden in Vlaanderen mede, dat ze ons kennis kunnen geven
van hun toetreding tot bewust Congres, dat van 23 tot 26 Aug. a. gehouden wordt
(lidmaatschap: 5 fr.); wij zullen die kennisgeving overmaken aan 't Secretariaat te
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Dordt. Te Gent laten we toetredingslijsten rondgaan. Reeds 13 personen hebben zich
te Gent als deelnemers aangemeld. Zijn er onder onze leden, die een uitnoodiging
of een toetredingslijst verlangen te ontvangen, we zenden die op aanvraag. Secret.
A.N.V. Gent.

Bibliographie.
De Gouden Vlinder, roman-legende door Hendrik de Marez, met
penteekeningen van Alfr. Van Neste. Siffer, Gent. Prijs: 3 fr.
Hendrik De Marez is een jong letterkundige, die iets schijnt te willen en te zullen
worden. Zijn eersteling, een bundel gedichten, Van de Engelen zonder Vlerken, voor
een paar jaar de wereld ingezonden, is slechts
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aan te zien als de onbeholpen poging van een aankomend literator, om te dichten de
beste gevoelens, de schoonste gewaarwordingen, die zijn ziel ontvangen had. Indien
de zwakheden van De Marez zich daarin lomp weg vertoonden, namelijk een
teugellooze verbeelding, machteloosheid van uitdrukking, onmacht over de taal, zoo
kunnen wij hem dat vergeven: hij was nog student, toen hij zijne eerste pekelzonde
bedreef. Iets echter bleef bij het lezen van dat eerste werkje recht: De Marez bezat
de verbeelding en het gevoel, die iemand tot kunstenaar verheffen, en hem tot
scheppen drijven. In die overtuiging voelt men zich versterkt door zijn tweede werk.
De Gouden Vlinder is een liefdesgeschiedenis uit het land van Harelbeke aan de
Leie uit den tijd, die volgt op de invallen der woeste Noormannen; ze is doorweven
met algemeen Germaansche en plaatselijke legenden en sagen. De Heer van Oyghem
en de Heer van Deerlijk zijn twee Noormannen, die zich in het Leieland gevestigd
hebben. Die van Oyghem is tot het Kristendom bekeerd, en bezit een wonderschoone
dochter, verloofd aan Godfried van Ghissele, die tijdens zijn bedevaart naar het Heilig
Land, door roovers in de omstreken van Oyghem overvallen, op het slot een veilig
onderkomen had gevonden. Als verlovingsgave had hij aan Alies een kostbaar juweel
ten geschenke gegeven, een gouden vlinder, op wonderbare wijze in zijn bezit
gekomen. De Heer van Deerlijk, nog heiden, heeft een zoon, Rolff, een woestaard,
voor wien al de lieden in den omtrek sidderen. Zekeren dag komt bij in twist met
Alies, en besluit zich te wreken, door haar tot zijn vrouw te maken. Door de hulp der
helsche machten komt hij in het bezit van den sluier en den gouden vlinder van Alies,
die hem als bewijs zullen dienen van hare liefde tot hem; om hare ouders te winnen
verklaart hij zich hereid het heidendom af te zweren. Alies, van alle kanten
aangespoord tot een huwelijk met Rolff, onzeker van den terugkeer van haren
verloofde, geeft eindelijk, na de hevigste tegenkanting, toe. Op den dag der bruiloft
echter komt Godfried van het Heilig Land terug, bereikt het kasteel van Oyghem
niet dan na een episch gevecht in het bosch, en komt juist op het gepaste oogenblik
om den booze te verjagen, en diens plaats, tot aller genoegen, in te nemen.
Ziedaar de facta. Zij zijn echter in innig verband gebracht met de wereld der
verbeelding, der sagen, en hunne legendarische wezens. Er was omzichtigheid noodig
om die twee werelden op elkaar te doen inwerken. De schrijver is daar bijna altijd
in geslaagd. Soms berust de verklaring van een feit alleen op verbeelding of sage,
maar daarom heet het boek ook roman-legende, en vereischt de schrijver zeker van
ons, dat wij ons met hem in de märchenwereld verplaatsen. Er was vrij wat kennis
toe noodig om 't schrijven van dat boek aan te durven: het onderstelt historische
kundigheden, en bekendheid met de Germaansche goden- en sagenleer. Voor een
beginneling als De Marez was het dus stout. Welnu, wij verklaren dat wij vrede
hebben met het boek; het wekt belangstelling op door den romantischen tijd waarin
het speelt, het aangenaam naïeve, dat van den persoon van Alies uitstraalt, de ruw
gebeitelde, figuur van Rolff, het geheimzinnige waarin sage en legende het geheel
houdt gehuld. Al de natuurscenen zijn liefelijk en met warmte afgebeeld; de schrijver
toont zich daar als een natuurkenner en beminner. Wat een vooruitgang! De
verbeelding, alhoewel zij den schrijver soms nog parten speelt, blijft binnen de palen,
het dichterlijk gevoel komt tot zijn uitdrukking! Slechts ongenoegzame kennis van
de taal verraadt zich hier en daar: hij gebruikt uitdrukkingen en woorden in een
beteekenis die alleen bij De Marez bestaat. Maar dat is slechts bijzaak. De bezieling,
de scheppingskracht, de kunst moeten wij voorop stellen om het werk te beoordeelen,
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en uit dat oogpunt hebben wij er veel lof voor over: de figuur van Rolff, de incantatie,
en de inleiding tot het laatste hoofdstuk hebben ons het best bevallen.
Laat ons hopen dat de jonge schrijver steun voor voor zijn boek in Vlaanderen zal
vinden. Onze jonge schrijvers worden doorgaans zoo wreed door het publiek
behandeld! Ik wensch De Marez te meer bijval toe, daar hij den moed heeft gehad
van de uitgave van zijn boek een kunstwerk te maken: de twaalf penteekeningen van
den Gentschen kunstenaar Alfred Van Neste, die het versieren, zijn artistiek
uitgevoerd. Het geheele werk heeft een goed uitzicht, en wij bevelen het warm aan
bij de lezers van dit blad.
P. TACK.
***
Verschenen: Moderne Sprookjes van Rudolf Baumbach bewerkt door Julius Pée;
met tien platen door Alfr. Vanneste; Vanderpoorten, Gent; prijs fr. 2,50.
***

Deutsche Weltpolitik door Prof. Dr Ernst Hasse.
Dit werkje is een der talrijke uitgaven van het ‘all-deutsch’ Verbond, dat er naar
streeft Duitschlands macht verder en verder uit te strekken en Duitschlands invloed
steeds meer te doen gelden. De schrijver van dit vlugschrift toont aan dat het Duitsche
rijk langzamerhand tot op den eersten rang der Europeesche Staten is verheven
geworden en eene wereldmacht bezit, die ook gewichtigere en grootere plichten
oplegt. Om dien voorrang te kunnen behouden en in staat te zijn te wedijveren met
Engeland, Rusland en andere groote mogendheden, oppert de schrijver het denkbeeld:
alle middel-europeesche landen in eenen tolbond of ‘Zollverein’ te vereenigen, om
aldus de algemeene Germaansche belangen te verdedigen, de nijverheid en den handel
der Germaansche volkeren te bevorderen. Intusschen zouden die zelfde landen
medewerken tot het ontwikkelen van de krijgs- en zeemacht ten einde aldus de
noodige middelen te bezitten Duitschlands wil en wensch overal te doen eerbiedigen
en nakomen.
Dat zulks de droom en het ideaal is van de Duitsche ‘Schwärmer’ of dwepers
kunnen we heel wel begrijpen. Het is toch zoo aangenaam zich volkomen meester
te gevoelen en overal den hoofdtoon te kunnen aanslaan. Maar die strekking is het
juist, welke wij afkeuren; want uit die mededinging en dien naijver der groote Staten,
uit dat streven naar opperheerschappij spruiten juist alle onheilen en moeilijkheden
voort, waarvan het Oosten thans de treffendste getuige is, en welke nog menig ander
volk bedreigen. Indien Duitschland welgevallig zijn blikken werpt op België en
Nederland, en vindt dat de vruchtbare bodem, de rijke steden, de uitgestrekte handel,
de groote nijverheid, de werkzame, verstandige bevolking dier twee natiën,
Duitschland hoogst zouden te stade komen in het bereiken van het Duitsch ideaal,
voelen wij ons zeer gevleid. Doch we verklaren luid opdat Prof. Dr Ernst Hasse en
anderen het wel hooren mogen: Trots uw hoogst aantrekkelijke beschouwingen, uwe
kernige, krachtige taal, kunt gij ons niet overtuigen. ‘Ce bloc enfariné ne nous dit
rien qui vaille’. Wij willen blijven wat wij zijn, omdat wij aldus gelukkig leven en
tot nu toe de hulp, de tusschenkomst van het Duitsche rijk noch behoeven, noch
wenschen.
V.H.
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Verscheidenheden.
De correspondent van het Nieuws van den Dag (Amst.), schrijft aan zijn blad:
25 Feb., 10 uur 's morgens, is de oorlogsbodem Koningin Wilhelmina hier
(Yokohama) gearriveerd. Het schip maakt een allerpuikst figuur ter zijde van de
Russische en Engelsche oorlogsschepen. Onze vlag is hier in 23 jaar niet gezien,
maar nu zijn we flink voor den dag gekomen, des te beter.
Bij dit berichtje geeft het N.v.d.D. de aankondiging van het feit in een Japansch
blad, in Japansche letter, waar niet veel lezers zullen uit wijs worden.
- Te Berlijn is, onder de zinspreuk Oranje Boven een Vereeniging van
Nederlandsche wielrijders opgericht.
- Ontvangen: den huwelijksbrief van Oswald De Schamphelaere met Hendrika
Bruyn, dochter van den Heer A.C. Bruyn-Schemmer Lelyvelt, van Amsterdam. De
Heer O. De Sch. is de zoon van Polydoor De Schamphelaere, de grootste Belgische
gomlastiekfabrikant, lid van den Gentschen Gemeenteraad, waar we hem steeds in
de bres vinden voor 't goed recht van onze taal. Dergelijke huwelijken, die Holland
aan Vlaanderen verbinden, moesten zich meer voordoen.
- Terwijl te Luik een Ligue Wallonne opgericht wordt tot bestrijding van de
Vlaamsche Beweging, heeft daar een Nederlandsch weekblad het licht gezien onder
den titel: Het Luikerland. Het blad kan te Luik en in de omstreken een zeer flink
bestaan vinden, daar de Vlamingen niet alleen te Luik, maar ook in de omringende
gemeenten zeer talrijk zijn. Het kan ruimschoots het zijne bijdragen om onder die
duizenden Vlamingen den stamgeest te onderhouden en te verhoeden dat die
Vlamingen, in een vreemd midden, aan onzen stam ontvallen.
- Te Vrijburg, in Britsch Bechuanaland, de oude hoofdplaats van de Republiek
Stellaland, is een nieuw Nederlandsch blad verschenen: De Stellalander. De naam
van het blad alleen, duidt eenigermate den geest van het blad aan, die recht
Afrikaansch is. Goed heil!
- Een dagblad van Nancy (Frankrijk), zich bezig houdende met de Vlaamsche
Beweging, naar aanleiding van een omzendbrief van de Ligue Wallonne van Luik,
geeft deze bepaling van de flaminganten:
‘'t Zijn Belgen, die het Vlaamsch patois spreken en er de nationale taal willen van
maken, terwijl de officiëele taal in België het Fransch is.
De flamingantsche veldtocht schijnt eerder ingegeven door een tegen Frankrijk
vijandig gevoel dan door een waarlijk nationale beweging.
De heele Vlaamsche Beweging is niets anders dan een Duitsche kuiperij’.
Zeer wel ingelicht die Fransozen!

Strijdfonds.
De Gentsche Tak van het A.N.V. sticht een strijdfonds, dat de onkosten moet
bestrijden van de propagandabeweging op 't getouw gezet om overal gelegenheid te
geven aan den Volkswil om zich in openbare vergaderingen uit te spreken ter zake
het wetsontwerp De Vriend-Coremans, dat het Nederlandsch in België verheft tot
den rang van tweede officiëele taal. Welaan taalgenooten! getoond, dat het ons ernst
is; dat we de wapens niet neerleggen voordat de zege bevochten is.
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We willen wat is recht en winnen wat we willen!
Bedrag van de vorige lijst

fr. 1266-82

Opdat Minister Begerem den
plaatskensjager Ludovic niet zou
benoemen

0,50

Geen franciseerende Ludovics in de
magistratuur

0,50

Omhaling op de Vlaamsche
Volksvergadering te Gentbrugge

7,25

Id. op het avondmaal v.d. Jonge Wacht
v. het Willemsfonds

0,75

De Wilde, notaris te Laarne

10,00

De Cnyf, Maldeghem

1,00

Red. Fondsenblad

0,58

Van Wint, Antwerpen

2,00

Na een zitting in den Snellaertskring

2,72

De Meyer, Maldeghem

0,50
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Flamingant

0,75

Vader en zoon

1,50

Op het avondmaal v.d. Snellaertskring

6,42

Op de Vlaamsche Volksvergadering te
Melle

11,42

Op de Vlaamsche Volksvergadering te
Zelzate

11,03

Op het bruilofsfeest van Alfons en Louisa 6,70
Op de Vlaamsche Volksvergadering te
Sint-Amandsberg

5,54

Op het jaarl. banket v.d.B.v.d. Oud-leden 24,29
van 't Zal wel gaan, Gent
_____
Fr. 1360,27

Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in

Neerlandia. Jaargang 1

middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvrel (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg (Nr 141).

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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Juni 1897.
Tentoonstelling, Brussel.
We vestigen er de aandacht op, dat een register van het Alg. Nederl. Verbond ter
inteekening neerligt op de Tentoonstelling in Oud-Brussel, in het Vlaamsch Bierhuis,
bij onzen Vlaamschgezinden vriend en medelid A. Bataille. Men late niet na daar
een bezoek te brengen en zette vrienden en kennissen aan om zich in dat register als
toetreders tot het A.N.V. te gaan aanmelden. Een dergelijk register lag op de
Tentoonstellingen van Chicago, Antwerpen, Amsterdam, Berlijn. Binnen kort zal er
ook een voorliggen in de Nederlandsche Afdeeling in de Tentoonstelling, alsook op
de Tentoonstelling te Dordrecht. Onze leden gelieven hieraan ruchtbaarheid te geven.

Een Nederlandsche Hoogeschool in België.
Op het Nederl. Taal- en letterkundig Congres te Antwerpen, deed, o.m.a. Pol de
Mont met klem de noodzakelijkheid uitkomen van een Nederlandsche Hoogeschool
in België. Naar aanleiding van de bespreking werd daar een commissie aangesteld,
die zich zou belasten met de studie van het vraagstuk. Deze commissie heeft sedert
verleden jaar verschillende vergaderingen gehouden en weldra mogen we den uitslag
van haar arbeid te gemoet zien.
Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan van Gent had over dat
vraagstuk een referendum geopend en aan tal van mannen van aanzien hun meening
gevraag. Hadden de Vlamingen het recht een Hoogeschool te bezitten, waarin het
Nederlansch de voertaal van het onderwijs zou zijn? Bestond de mogelijkheid dien
wensch te verwezenlijken?
Zeventien antwoorden zijn ingekomen- waaronder dertien gunstig. Dr. Boucqué,
Hoogleeraar bij de Faculteit van Geneeskunde te Gent, na te hebben aangestipt dat
het recht van de Vlamingen op een Nederl. Hoogeschool niet kan betwist worden en
het daarom ook niet wordt, beantwoordt eerst de tegenwerping dat het Nederlandsch
geen geschikte taal voor de wetenschap zou zijn. Ze is zeer stellig daarvoor geschikt
en er bestaat een degelijke Nederlandsche wetenschappelijke literatuur. Het hooger
onderwijs is een uitmuntend beschavingsmiddel voor het volk. Zijn de ontwikkelde
standen niet door de taal van het volk gescheiden, dan zal de verlichting ook onder
de mindere standen kunnen doordringen. Het vernederlandschen van ons hooger
onderwijs zal zeer krachtig de verfransching van het middelbaar onderwijs te keer
gaan, ook in de geestelijke onderwijsgestichten, voor welke de Belgische Taalwetten
niet van kracht zijn. Dat men geen Hoogleeraars zou vinden om in 't Nederlandsch
te, onderwijzen? Maar nu reeds, zijn er verschillende, die het doen: Paul Fredericq,
De Ceuleneer, Vercoullie, Mac Leod, Logeman, Obrie. De Nederl. Hoogeschool zou
men bekomen door trapsgewijze die van Gent te vernederlandschen. De nu doceerende
Walen zou men, als zij het begeeren, naarmate leeraarstoelen openkomen, naar Luik
overplaatsen. Aan de andere kan men toelaten voort te gaan met in 't Fransch te
doceeren tot hun aftreding. Maar aan alle nieuwbenoemde leeraars zou men de
verplichting opleggen om zich van het Nederlansch te bedienen; terwijl men aan de
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tegenwoordige leeraars, die in onze taal hun les zouden kunnen geven, den tijd zou
gunnen om zich daarop voor te bereiden.
Het antwoord van den Heer Buls, Burgemeester van Brussel, is zeer kort maar
beslist: ‘Indien wij niet willen dat al de Vlamingen, die hoogere studiën doen,
onvermijdelijk op 't einde hun moedertaal verzuimen of minachten, is het volstrekt
noodzakelijk hun de middelen te verschaffen, die studiën te doen aan een
Hoogeschool, waar het Nederlandsch als voertaal wordt gebruikt. Alleen diegonen,
welke het bestaan en de faam miskennen van de Hoogescholen in Holland, zullen
beweren, dat de Nederlandsche taal niet toelaat uit al de bronnen van de Wetenschap
te putten.’
De heer Coremans, die in de Kamer, in 1869, reeds op de inrichting van een
Vlaamsche Hoogeschool aandrong, uit zich natuurlijk in gunstigen zin.
Prof. De Ceuleneer, Hoogleeraar bij de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren
(Gent) prijst de vernederlandsching van de Gentsche Hoogeschool aan, zooals die
reeds aangeprezen werd door M. Boucqué. Alleen zou in de School van Bruggen en
Wegen het onderwijs voort moeten in 't Fransch gegeven worden, maar daarnevens
zou een verplichtende Nederlandsche leergang ingericht worden, opdat al de
toekomstige ingenieurs de twee landstalen zouden kennen.
De Heer Frederichs, leeraar aan het Kon. Athenaeum te Oostende, deelt een zeer
belangrijke studie mede over de Czechische Hoogeschool te Praag, naar inlichtingen
hem daarover verschaft door Prof. Goll, leeraar in de Geschiedenis aan die
Hoogeschool, die voorheen Duitsch was en die ook trapsgewijze verczechischt is
geworden. Dat feit heeft op de beschavingstoestanden in Bohemen een kolossalen
invloed gehad. Voorheen waren daar de hoogere standen verduitscht, zooals ze thans
in België nog verfranscht zijn. Thans is die noodlottige splitsing bij de Czechen in
een groote Czechische massa en een verduitsche minderheid verdwenen. 't Is louter
Czechisch, wat de aristocraten thans spreken.
Prof. Paul Fredericq wijst op het feit dat slechts in twee streken van Europa,
Russisch Polen én Vlaamsch België, de vroegere voertaal van het onderwijs, het
Latijn, niet door de moedertaal, maar door een vreemde taal vervangen werd. De
Vlamingen staan dus op gelijken voet met de verdrukte Polen van Rusland. Dat feit
is welsprekend genoeg op zich zelf. De weg om in Vlaamsch België eene Nederl.
Hoogeschool te bekomen, is de vernederlandsching van die van Gent, waar reeds
enkele leergangen in de geschiedenis, aardrijkskunde en letterkundige geschiedenis,
benevens al de leergangen in de Germaansche philologie, een leergang in de rechten,
een in de plantkunde in onze taal gegeven worden.
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Van groot gewicht is het oordeel van Prof. Hoffmann, den opvoedkundige. Hetzij
men den algemeenen invloed in aanmerking neme dien een hoogeschool oefenen
moet op de maatschappij in wier schoot ze zich bevindt, 't zij men lette op de vrucht,
den uitslag van haar eigenlijk onderwijs, het is onloochenbaar, dat ze haar roeping
niet volmaakt zal vervullen, tenzij ze haar onderwijs in de taal van het volk verstrekt.
Tegen een onderwijs met het Nederlandsch als voertaal kan men de engheid van het
Nederlandsch taalgebied aanvoeren(1). Maar de engheid van een taalgebied belet het
aanleeren van vreemde talen niet; belet niet dat de geleerden hun werken in vreemde
talen kunnen laten overzetten. Holland en Denemarken leveren daar een overtuigend
bewijs van.
Men zou nog kunnen aanvoeren, dat de zedelijke eenheid van een tweetalig land
zou kunnen te niet gaan door het invoeren van twee verschillende talen in het hooger
onderwijs. Wel, wanneer men aan een taal het recht ontzegt, gevergd door hen, die
ze spreken, voert men een element van ontbinding in, dat oneindig gevaarlijker is.
Prof. Mac-Leod wijst op de moeilijkheid waarin de Vlaamsche jonge advocaat,
dokter, apotheker, ingenieur, na de voltooiing van zijn studien in 't Fransch, zich in
't dagelijksch leven bevindt, waar bij dag aan dag met de Vlaamschsprekende
bevolking in aanraking komt. Hij ondervindt de onontbeerlijkheid van een degelijke
kennis van het Nederlandsch. Ware hij door zijn verkeerde opleiding in een vreemde
taal niet van zijn volk gescheiden, dan zou zijn omgang met minder beschaafden op
dezen den weldadigsten invloed uitoefenen. Nu is de beschavende invloed van het
hooger onderwijs in Vlaanderen zeer gering. Ook deze hoogleeraar acht de
vernederlandsching van de Gentsche Hoogeschool wenschelijk.
Mr. Prayon van Zuylen, advoc. bij het Hof van Beroep te Brussel, zegt dat het in
de eerste plaats dringend noodzakelijk is, dat in Vlaanderen de gelegenheid wordt
geboden om rechtsstudiën in 't Nederlandsch te doen. Magistraten, ambtenaars,
advocaten vinden het lastig, bij de uitoefening van hun ambt, een taal te gebruiken,
die hun min of meer vreemd is. Dat brengt zeer dikwijls verdraaling en schending
van de bepalingen der taalwetten teweeg. Het beste middel om het kwaad te doen
verdwijnen is: er de oorzaak van uit den weg te ruimen en er voor te zorgen dat de
toekomstige rechters worden opgeleid in de taal, die ze later doorgaans zullen moeten
bezigen. Schrijver weerlegt argumenten, die tegen de stichting van een Vlaamsche
Hoogeschool kunnen ingeroepen worden. Hij twijfelt niet aan de mogelijkheid om
de Hoogeschool van Gent te vervlaamschen, welke hij wenschelijk acht opdat spoedig
het doel worde bereikt.
Max Rooses, conservator van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, drukt
zich in denzelfden geest als de andere geraadpleegde personen uit. Ons volk zal zich
niet volledig, gezond en regelmatig ontwikkelen, zoolang het, om een hoogeren trap
van kennis te bereiken, moet ophouden zich zelf te zijn.
Prof, Vercoullie, hoogleeraar bij de faculteit van wijsbegeerte en letteren, Gent:

(1) Dat gebied is zoo klein niet! Holland, Vlaamsch België; in de Koloniën Curaçao, Suriname,
Oost-Indië vindt onze taal een ruim gebied voor hare verbreiding. In Zuid-Afrika heeft onze
taal een gebied dat honderden malen grooter is dan ons Vlaanderen. Hier zijn twee zelfstandige
Nederlandsche Republieken. Een van deze krijgt stellig haar eigen Nederl. Hoogeschool.
Het aantal Nederlandsch-sprekende individuën over de wereld neemt niet af, maar groeit op
aanzienlijke wijze aan.
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‘De Vlaamsche Beweging had nooit moeten opkomen, indien onze leidende klassen
hun Vlaamschen aard niet verzaakt hadden en zij zou haar doel bereikt hebben op
den dag dat deze leidende klassen weer Vlaamsch van hart zouden zijn. Slechts een
Vlaamsche Hoogeschool kan dezen terugkeer verwezenlijken. Dan alleen zal hun
intellectuëel leven Vlaamsch zijn;... dan alleen zouden ze in staat zijn om hun plicht
van opleiders van het volk. in welks midden ze leven, te volbrengen’.
De hem gestelde vraag heeft den Heer Van der Velde, den socialistischen leider,
verrast en hij kan haar niet zonder voorbehoud beantwoorden. Hij zal er nochtans
geen bezwaar in vinden, wel integendeel, dat het Nederlandsch de voertaal van het
onderwijs aan de Gentsche Hoogeschool zij, indien de hoogleeraars dat wenschelijk
achten.
De heer Van der Velde heeft blijkbaar te gauw geantwoord. Een beredeneerd
antwoord van hem kan niet twijfelachtig zijn. Zijn partij eischt dat het volkskind in
de gelegenheid worde gesteld om een volledige moderne wetenschappelijke opleiding
te genieten. Die opleiding in Vlaanderen is onmogelijk, zoo ze niet geschiedt in de
volkstaal.
De twee twijfelende Heeren Kurth, hoogleeraar, en J. Stecher, rustend hoogleeraar,
beiden te Luik, zouden de voorkeur aan tweetalige hoogescholen geven.
Komt nu het oordeel van de geraadpleegde personen, die tegen een Nederlandsche
Hoogeschool zijn. Kanunnik C. de Harlez, hoogleeraar te Leuven, acht het
wenschelijk, dat Walen met Vlamingen aan onze hoogescholen eenigen tijd hetzelfde
leven kunnen leiden, opdat er tusschen beide rassen in België geen tegenwerking
zou bestaan, die nadeelig zou zijn voor de handhaving van onze nationaliteit en onze
onafhankelijkheid. Dat komt hierop neer, dat de Vlaming Fransch zou geleerd hebben
en een verfranschte hoogere opleiding zou genieten ter wille van den Waal, om aan
dezen de moeite te sparen dat hij onze taal zou leeren. De Kanunnik vreest verder
dat de Vlamingen zich in een engen kring zouden opsluiten, wanneer ze alleen hun
moedertaal goed zouden kennen. Kom! Zijn Hollandsche studenten zoo bekrompen
omdat ze hun volledige opleiding genieten in hunne taal? Welke Belgische
Hoogeschool heeft ooit de geniale studenten voortgebracht die Beets, Da Costa,
Willem De Clercq, Bakhuyzen, van den Brink, Kneppelhout en de Génestet geweest
zijn!
De Heer Seresia hoogleeraar bij de faculteit van de rechten, te Gent, acht de
stichting van een Nederlandsche hoogeschool wel mogelijk. Met een zeer kiesche
wellevendheid tegenover zijn collega's die leergangen in 't Nedl. geven, zegt hij het:
‘Mits de noodige jaar wedden uit te loven zal men gemakkelijk een dozijn heeren
vinden, die zich gaarne met het onderwijs in de rechten in 't Nederlandsch zullen
belasten.’ Natuurlijk. Hij zelf bood zich, niet lang geleden daarvoor aan. Met het
bestaan van een Nederlandsche Hoogeschool komt nog de noodzakelijkheid om het
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van koophandel, het Wetboek van burgelijke
rechtspleging enz. in 't Nederl. te vertalen. ‘Daarvoor zal men veertig à vijftig jaar
noodig hebben en daardoor zal veel werk verschaft worden aan vlaamschgezinde
rechtsgeleerden, die zich liever op taalkwesties dan op de studie en de toepassing
der wetten toeleggen.’ Vertaling natuurlijk op bestelling van 't Staatsbestuur en tegen
vette betaling. Zou men niet Vlaamschgezind worden met zoo'n prettig vooruitzicht?
Maar wenschelijk acht de Hoogleeraar de Hoogeschool niet ‘omdat ze niet tot een
ornstige ontwikkeling kan komen zonder de verscheuring van zijn vaderland’. Want
de Hoogleeraar is zeer vaderlandlievend: hij blijft Belg bovenal; ja, en met volledige
zelfverloochening, want natuurlijk: dat Belg zijn vergt in de eerste plaats het opgeven
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van zijn Vlaming-zijn, het verloochenen van alle zelfstandigheidsgevoel. Trouwens
de hoogleeraar, ongelijk willende geven aan 't Fransche spreekwoord ‘Charité bien
ordonnée, commence par soi-même’ is één zelfverloochening en voelt in zijn boezem
een blakend liefdevuur voor alle volkeren der aarde. Hij kent Béranger. Wel mogen
Vlaanderen, Nederland leven. ‘Maar ook gij zijt mij lief,’ roept hij uit, ‘edel volk
van Frankrijk, en ook gij, Duitschers, Engelschen, Italianen, Amerikanen.’ Van die
machtige liefde tot de volkeren, vormt zijn genegenheid tot zijn eigen volk en tot de
Noorderbroeders een onderdeel. ‘Wij zullen alle Vlamingen (ook de flaminganten)
beminnen als Vlamingen. Dierbaar zullen ons onze Noorderburen zijn, omdat zij
onze taal spreken.’ Ziet, dien liefdegloed vinden we zeer edelmoedig... als de
hoogleeraar maar niet leukjes weg met ons den draak steekt. Hij heeft daar, blijkens
de aangehaalde staaltjes zoo'n handje van, dat men hem zou verdenken te behooren
tot de school van Talleyrand, die zei: ‘La parole a été donnée à l'homme pour déguiser
sa pensée.’
Nu nog een tegenstander van de Nederlandsche Hoogeschool, den Heer Senator
Tournay-Detilleux. Maar lezer, zijn oordeel, we hebben er reeds kennes mêe gemaakt
in 't voorgaande nummer. 't Was die meneer, die, zonder een woord van onze taal te
kennen, beweerde, dat de Vlaamschgezinden in België een vreemde taal willen
invoeren. We kunnen dien duts voor deze gelegenheid dus maar met vrede laten.
Uit het voorgaande, uit de kloeke beweegredenen ten gunste van de Nederl.
Hoogeschool, voorgebracht door de voorstanders; uit de volslagen onbeduidenheid
van de tegenwerpingen van de tegenstanders, zal de verstandige lezer zich zelf wel
een oordeel vormen: dat de inrichting van een Nederlansche Hoogeschool in
Vlaanderen mogelijk, ja dat ze volstrekt noodzakelijk is voor het hoogere welzijn
van ons Volk.
Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan, dat reeds uit zijn schoot
zoovele even kloeke verdedigers van onze moedertaal als voortreffelijke burgers in
't werkelijk leven zag treden, verdient den dank van alle taalminnende Nederlanders,
omdat het op zoo'n uitmuntende wijze de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van
de inrichting van een Nederlandsche Hoogeschool in 't licht heeft gesteld.

De Taalbeweging in het Vlaamsche Land.
Rust roest schijnt de spreuk der Vlamingen geworden te zijn; immers aan rusten
denken zij niet meer. Zondag aan zondag houden zij het gansche Vlaamsche land
door meeting op meeting, betooging na betooging. En boven al die betoogingen,
klinkt drennend tot in het oor van de verraders het woord: ‘Gelijkheid!’
Op 16 Mei had te Brussel een meeting plaats, ingericht door den kring Gelijkheid,
en waar, met het oog op de Walen, die speciaal uitgenoodigd waren, in het Fransch
zou gehandeld worden over de Vlaamsche Beweging. In de welgevulde zaal,
nauwelijks een dozijn Walen; de heeren Tournay, Charbonnier en Chomé, haantjes
vooruit der zoogezegde Waalsche of anti-Vlaamsche beweging, schitterden door
hunne afwezigheid, alhoewel zij uitgenoodigd waren per brief. Alleen de laatste was
wel zoo beleefd te laten weten, dat hij verhinderd was.
Op denzelfden dag had te Wervick eene groote volksvergadering plaats, om protest
aan te teekenen tegen de handelwijze van den Senaat, betrekkelijk de wet De
Vriendt-Coremans, en om den verrader Surmont wat op de knoken te geven.
Den 23 Mei werd te Borgerhout eene groote Vlaamsche betooging gehouden.
Zooals het te voorzien was is de oproep van het inrichtings-comiteit aan de Vlaamsche
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maatschappijen van allen aard en gezindheid voor de betooging, druk beantwoord.
Bijna al de huizen der straten, waar de stoet moest doortrekken, waren bevlagd.
Tegen halfelf daagden langs alle kanten de maatschappijen op met muziek, vaandels
en breede witte reepels waarop in groote letters te lezen stond. ‘Gelijkheid’.
De stoet werd geopend door gendarmen te paard. Daarachter volgde een vaandrig
te paard, een groote
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Vlaamsche vlag, met den zwarten klimmenden leeuw op een geel veld, zwaaiende,
vervolgens muziek, inrichtingscomiteit en deelnemende maatschappijen. Vóór het
gemeentehuis werd het strijdlied van Benoit aangeheven door de talrijke
manifesteerders en begeleid door den beiaard van 't gemeentehuis. Toen door
bazuingeschaal de meeting aangekondigd werd, trad de heer burgemeester Moorkens
vooruit, om inrichters en deelnemers te bedanken. Namen nog deel aan de betooging,
de Heeren pastoor Daens, volksvertegenwoordiger van Aalst, Coremans, idem, van
Antwerpen, Peeters-Verellen, G. De Roey afgevaardigde der Christelije Volkspartij,
Krinkels, Mees afgev. der liberalen van Borgerhout, Reinhard van Brussel en P. van
Cleve afgev. der Vlaamschgezinde maatschappijen van Oostende.
Den 30 Mei werden vergaderingen gehouden te Keerbergen en te Elewijt, met de
dagorden: ‘Wet De Vriendt Cooremans’.
Op 23 Mei had te Cortenbergh een optocht plaats van maatschappijen van
onderlingen bijstand, turners enz. Vóór de oogen der ministers Nyssens en Schollaert,
die daar aanwezig waren, werd een groot plakkaat ontrold, met het volgende op:
‘Wanneer krijgen wij de gelijkheidswet?’ Bovendien droegen al de betoogers de
kaart Gelijkheid op den hoed.
Bij eene betooging van denzelfden aard te St-Pieters-Jette, was zulks ook het geval.
Te Etterbeek was er op 30 Mei een stoet van Patronagies; terwijl kardinaal
Goossens en minister Schollaert op een balkoen dien zagen voortrekken, werd een
zelfde plakkaat als te Cortenbergh, voor de oogen gehouden.
Op 6 en 7 Juni had te Oostende de grootsche Vlaamsche betooging plaats, ingericht
ter gelegenheid der jaarlijksche algemeene vergadering van het Nationaal Vlaamsch
Verbond. Aan een overgroot getal huizen wapperde de nationale vlag.
's Zondags morgens werden de Vlaamsche deelnemers aan de Alg. verg. afgehaald
door een prachtigen stoet, waaraan al de Vlaamsche maatschappijen van Oostende
deelnamen. In den stoet door omtrent een drieduizendtal personen samengesteld,
werden vooral opgemerkt onze kloeke Vlaamsche visschers, die voor een paar uren
hunne sloepen hadden verlaten, om mede protest aan te teekenen tegen het
verfranschen hunner goede oude stad Oostende, tegen de verdrukkers van onze en
hunne taal.
Nadat de stoet de stad doorkruist had, begaf men zich naar den Stedelijken
Schouwburg, waar de zitting plaats greep. Onder de talrijke aanwezigen bemerkte
men Julius Sabbe, prof. Vercouillie, Van der Heyden, volksvertegenwoordiger, Frans
Reinhard, Gust De Roey, Van Cleven, Dr. E. Van Oye, Frans Van de Weghe, H.
Baels, Retsin, Edm. Fabri, Karel Lybaert, H. Meert en anderen.
Het voornaamste punt der dagorde was natuurlijk het wetsvoorstel De
Vriend-Coremans. Toen tijdens de bespreking de naam van Benoit uitgesproken
werd, sprong geheel de zaal recht; er werd in de handen geklapt, met de hoeden
gezwaaid, en dreunend klonk het in den schouwburg: ‘Vivat onzen Peter en hij mag
er wezen...’
Op voorstel van den heer De Roey werd een adres van gelukwenschen aan Peter
Benoit gestuurd, en aan het Schepencollege van Antwerpen en aan het goevernement
het volgend telegram: ‘Drie duizend Vlamingen te Oostende vergaderd ter gelegenheid
van de jaarlijksche zitting v.h.N. Vl. V., eischen van Antwerpen's gemeentebestuur

Neerlandia. Jaargang 1

- of van het goevernement de onmiddellijke stichting van het Vlaamsch Koninklijk
Conservatorium’.
Om half drie greep er een groot feestmaal plaats, en 's avonds werd aan de
deelnemers een prachtig toon- en tooneelkundige avondstond aangeboden in den
Schouwburg. Den volgenden dag zette het Verbond zijne werkzaamheden voort en
Dendermonde werd aangewezen tot de vergaderplaats voor 1898.
In de gemeenteraadszitting van Antwerpen op 17 Mei gehouden, werd op voorstel
van den Vlaamschgezinden burgemeester Jan Van Rijswijck besloten, nieuwe
voetstappen te doen bij den minister om tot eene oplossing te komen ter zake de
verheffing der Vlaamsche Muziekschool tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium.
De zaak van de Antwerpsche Muziekschool heeft dan eindelijk, na een strijd van 25
jaar haar beslag gekregen. De stad Antwerpen en het Staatsbestuur zijn het eens
geraakt omtrent de voorwaarden, waarop de verheffing tot Koninklijk Conservatorium
zal plaats hebben.
Op 19 Mei verklaarde de heer minister de Favereau, tijdens de bespreking in de
Kamer van het budjet van Buitenlandsche Zaken, dat voortaan al de Consuls, welke
benoemd zullen worden, Vlaamsch zullen kennen, of een ouder-konsul hebben, die
deze taal machtig is.
Door den gemeenteraad van Brugge is het Vlaamsch als officiëele taal aangenomen.
De Gentsche Afdeeling van het Alg. Ned. Verbond zet de reeks van zijn
volksvergaderingen voort.

Vlaamsche Kunst en Kunstenaars.
We zullen nog moeten eindigen met kransen te vlechten voor de verraders uit den
Senaat. Door hun verraad, door de vernedering naar het hoofd der Vlaamsche
bevolking geslingerd, is die bevolking ontwaakt, tot het bewustzijn gekomen van
hare waardigheid en van hare kracht; zij heeft het zelfvertrouwen herkregen in hare
nationaliteit, in haar eigen zich zelven zijn.
En deze ontwaking heeft niet alleen plaats op taalgebied, maar ook in de
verschillende kunstuitingen. Zoo zien we te Gent, op de puinen van de gevallen
Union des Artistes des Flandres eene nieuwe vereeniging zich verheffen, het
Kunstverbond der Vlaanderen, die Vlaamsch van naam en Vlaamsch in zijn streven,
fier en vol moed de toekomst inziet. De nieuwe maatschappij zal, om wel haren titel
van Kunstverbond der Vlaanderen te wettigen, jaarlijks tentoenstellingen houden in
verschillende steden van Vlaanderen. Ter gelegenheid der tentoonstellingen of
bijzondere zittingen zullen Nederlandsche voordrachten gehouden worden, en
Vlaamsche muziek of Vlaamsche liederen uitgevoerd worden.
En dit in tegenstelling met onzen Gentschen Cercle artistique et littéraire, waar
het Fransch schering en inslag is.
Er is wedergeboorte in ons Vlaamsche land, en nu ziet men in alle steden, met
eene opzettelijke voorliefde, onze Vlaamsche kunst gehuldigd. De Herbergprinses,
groot zangspel van Blockx en de Tière, beleeft te Antwerpen meer dan 25
opvoeringen, en telkens met klimmenden bijval. Voor het uitgeven der partituur in
't Nederlandsch van voornoemde opera zijn nu reeds meer inschrijvers gevonden dan
er noodig waren om de uitgave van het werk mogelijk te maken. Ook voor het
uitgeven van de werken van Benoit is er een syndicaat gevormd. Te Kortrijk werd
De Klokke Roeland van Tinel en Sabbe opgevoerd; te Sint-Niklaas behaalt de
uitvoering der werken van onzen knappen Vlaamschen toondichter Oscar Roels
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buitengewonen bijval; te Brugge zingt men De Wind! van Van Gheluwe, en de
elementen zijn reeds vaardig tot uitvoering van De Schelde van Benoit; te Brussel
had men een Benoit Concert, on te Gent een uitvoering van onde Vlaamsche meesters.
Te Antwerpen herhaalt men de Rubenscantate voor de opening van de nieuwe
feestzaal van den dierentuin; te Gent, in de Melomanen, de Artevelde cantate voor
eene uitvoering in de Wereldtentoonstelling van Brussel(1).
In de Artevelde-stad is men nog bezig met de inrichting van eene nieuwe
Symphonische Vereeniging, die zich voorstelt volksconcerten te geven, waar de
gewrochten onzer Vlaamsche meesters zouden ten gehoore gebracht worden.
Welnu, heeren franskiljons, is die ontwaking niet schitterend, is er daar niets
verrassends voor u in? En benevens die verrassing, ook nog eene waarschuwing. Het
Vlaamsche volk is het moede met zich te laten sollen; het wil niet meer voor braven
Hendrik spelen. De tijd van vragen en smeeken is voorbij; ons volk eischt nu zijn
recht, en zijn volle recht!

Onze taal op Nijverheids- en wetenschappelijke Congressen.
Op 27 Mei 11. had te Gent de 10e alg. verg. van het Kruidkundig Genootschap
Dodonoea plaats. Het Genootschap, dat in 1887 door 9 leden gesticht werd, telt er
op dit oogenblik 250, verdeelt over de 4 afdeelingen Gent, Antwerpen, Turnhout en
Lier. Geheel deze wetenschappelijke vereeniging is op Vlaamsche leest geschoeld;
al de voordrachten, boeken en tijdschriften over plantkunde of aanverwante
wetenschappen, door het Genootschap uitgegeven, zijn uitsluitend in het
Nederlandsch.
Op de alg. verg., na de gebruikelijke welkomrede van den ijverigen en
hooggeleerden voorzitter prof. dr. J. Mac Leod, noodigde deze de leden uit op het
eerste Vlaamsch wetenschappelijk Congres, dat in 't begin van September a.s. te Gent
zal gehouden worden. Talrijke hooggeleerde sprekers hebben zich reeds doen
inschrijven, en de onderwerpen, die er zullen behandeld worden, zullen betrekking
hebben op natuurlijke wetenschappen in het algemeen en algemeene geneeskunde.
We kunnen niet genoeg alle deskundigen en belangstellenden aanraden aan dit
congres deel te nemen.
***
Tijdens de twee Pinksterdagen werd ook te Gent het Congres gehouden tot
uitbreiding van het textiel onderwijs, ingericht door den Bond der Oud-Leerlingen
van de textiel-leergangen aan de Gentsche Nijverheidsschool. De handelingen van
dit Congres hebben insgelijks in het Nederlandsch plaats gehad. Op de plechtige
openingszitting in de ronde zaal der Hoogeschool, en die bijgewoond werd door de
heeren Goeverneur der provincie, den Burgemeester, De Ridder, schepen van
onderwijs, Nelissen, hoogleeraar en bestuurder der Nijverheidsschool, Schoentjens,
oud-bestuurder derzelfde school, Hannet en Degreef, leeraars in het textiel onderwijs
aan voornoemde school, de abt Coquin, inrichter en bestuurder der Textielscholen
van Roebaais en Toerkonje, verder gemeenteraadsleden, leeraars en verscheidene
nijveraars der stad, waren al de redevoeringen in het Nederlandsch. Alleen in de
ziiting der afdeeling Spinnerij zijn de debatten gedeeltelijk in het Fransch geweest
ter wille van den abt Coquin, die een Franschman is.
(1) In Oogst wordt te Eecloo een nieuw werk van Benoit uitgevoerd, ter gelegenheid van de
onthulling van het standbeeld van Ledeganck.
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We kunnen niet nalaten den heer Leo Claeys, voorzitter van de inrichtende
maatschappij, geluk te wenschen met zijne prachtige Vlaamsche openingsrede. Hij
heeft daar bewezen een knap spreker te zijn, die zich zich gemakkelijk in onze taal
uitdrukt. We hopen dat hij op het ingeslagen pad zal voortgaan en ons nog meermalen
het bewijs zal geven dat hij ook het goed meent met onze taal.
Indien we den heer Claeys een klein verzoek mochten doen, zouden wij hem
vragen te zorgen dat zijne vereeniging, tot wier wording hij zoo krachtig heeft
bijgedragen, en die een Vlaamsch kind schijnt te zijn, een Vlaamschen naam zou
krijgen, opdat het zou opgroeien tot een forschen Vlaamschen knaap, in staat iets
degelijks, iets duurzaams tot stand te brengen, en geen jufferige Fransche flerefluiter
zou worden, die niets teweegbrengt dan wind en ijdel gezwets.
O.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempata).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan kennis
geven aan een van de hieronder vermelde
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen
worden, kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich
aanmelden door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Posthus 1601, Johannesburg.
K. Oudschans-Deutz, Bus 751, Johannesburg.
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Aberson, Postbus 383, Pretoria.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
***
Traden tot de Vereeniging toe:(1)
Gust. Van der Kook, St-Amandsberg, Gent, Z.-N.
L. Poelman-Maenhout, St-Amandsberg, Gent, Z.-N.
A. Van Hove, St-Amandsberg, Gent, Z.-N.
Oct. Rodts, St-Amandsberg, Gent, Z.-N.
V. Amand De Coen, St-Amandsberg, Gent, Z.-N.
L. Goossens, St-Amandsberg, Gent, Z.-N.
De Wilde, Gent, Z.-N.
J.A. Philipse, jur. stud. Utrecht, N.-N.
E.E. Smelt, Petersburg, Rusland. B.
H. Smelt, Petersburg, Rusland. B.
Eerw. Hr. Kanunnik, J. Muyldermans, Mechelen, Z.-N.
Van Hanswijk, Gent, Z.-N.
H. Blanckaert, Zegerskapelle, Fransch-Vlaanderen,
Frankrijk.
J. Konstaff. Jhbg. Z.A.R.
C. Prins, Jhbg. Z.A.R.
C. Naude Jhbg. Z.A.R.
Mej. G. Van 't Haaf Jhbg. Z.A.R.
Fr. Wicherink, Alkmaar, N.-N.
A.J. Sutterman, Kewanee, Ills. Ver. Staten.
L. Van den Bogaart, Oostende, Z.-N.
Dr. H.P.N. Muller, Consul Generaal Or. Vrijst. Den Haag. N.-N.
Baron van Heeckeren tot Waliën, Berlijn, Duitschland.
Oscar Roels, Gent, Z.-N.
Firma J. Dusseau & Co Kaapstad, Kaap-Kolonie, B.
Lutki, J.C.H.M. Jhbg. Z.A.R.
Droste W. Jhbg. Z.A.R.
Harder, Jan. Jhbg. Z.A.R.
(1) B. - Beschermend lid.
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Pels M. Jhbg. Z.A.R.
Oosterhagen H.S. Jhbg. Z.A.R.
Blankwaardt A.F. Jhbg. Z.A.R.
De Jonge, J.F.P. Jhbg. Z.A.R.
Veenhuysen, J.M. Jhbg. Z.A.R.
Oudschans-Deutz. Jhbg. Z.A.R. B.
Wigman, J.H. Jhbg. Z.A.R.
Schuurman, T.B. Jhbg. Z.A.R.
Hessing Theo. Jhbg. Z.A.R.
Schalker, J. Jhbg. Z.A.R.
Werner, D.J. Jhbg. Z.A.R.
Spruyt-Stolk. Jhbg. Z.A.R.
Van Oostveen, J.J. Jhbg. Z.A.R.
De Kort, T.F. Jhbg. Z.A.R.
Marais, E.G. Jhbg. Z.A.R.
Klokman, S.P. Jhbg. Z.A.R.
V. de Most van Spijk P. Jhbg. Z.A.R.
Van Praag H. Jhbg. Z.A.R.
Kreune, J. Jhbg. Z.A.R.
Kemps, H. Jhbg. Z.A.R.
Hijmans, I.S. Jhbg. Z.A.R.
Zijp, J. Jhbg. Z.A.R.
G.W.F. Hellmund, Curaçao, Nedl. W.-I.
C. Statius-Muller, Curaçao, Nedl. W.-I.
C.C.J. Van Romondt, Curaçao, Nedl. W.-I.
Mr. J.B. Gorsira, Curaçao, Nedl. W.-I.
J.B. Gravenhorst, Curaçao, Nedl. W.-I.
H.J.C. Henriquez, Curaçao, Nedl. W.-I.

- Zuid-Afrika.
- Daar in Z.A. geen quittancies door de post kunnen aangeboden worden, verzoeken
we de HH. Leden, die hun bijdrage voor 1896 betaalden, hun bijdrage voor 1897
vermeerderd met 6 d. voor verzendingskosten te willen zenden naar het
Hoofdsecretariaat C. Temmerman, bus 1601 te Johannesburg.
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Johannesburg.
- Ons ledental neemt flink toe in de goudstad, dank zij de ijverige medewerking van
de HH. Oudschans-Deutz, J.F.H. De Vogel en Leyds. We betuigen aan die HH. onzen
zeer hartelijken dank. Het A.N.V. telt nu een 70tal leden te Jhbg. Het oprichten van
een georganiseerden Tak kan nu niet lang meer uitblijven. We wenschen vurig die
gebeurtenis nog vóór het Nederlandsch Congres te Dordrecht (23-26 Oogst) te zien
plaats grijpen.
We vestigen er de aandacht op, dat de Heer Oudschans-Deutz (Postbus 751) den
Heer Temmerman zeer krachtig als medesecretaris ter zijde staat. Aan hem ook kan
men kennis van toetreding geven.

- Curaçao.
- De aandacht wordt er op gevestigd, dat het Secretariaat voor Curaçao tijdelijk zal
waargenomen worden door den Heer Van Groll, gouvernements-onderwijzer 3e
klasse.

Bibliotheken.
- We houden ons ten allen tijde aanbevolen voor doorgelezen boeken, welke
taalgenooten voor door ons in Z.-A. en elders ondersteunde bibliotheken willen
afstaan. Men zende die naar een van de Secretariaten. Laten Nederl. schrijvers,
Nederl. uitgevers, die een werk het licht doen zien, er ons een of een paar ex. van
zenden. Ze zullen aldus meewerken tot het bereiken van ons doel.
ONTVANGEN: Theodoor Körner's Leven en Werken, door Dr. Haller.
Van Gustaaf De Mey, Nieuwe Lichte Rijmen, 5 ex.

- Gent.
- Algemeen Secretariaat. - Ontvangen: Bijdrage van den Heer Dr. S.
Stratingh-Fresling, Hilversum, N.-N. fr. 2.50.

Het Standbeeld Ledeganck te Eekloo.
Den 29 Oogst zal, zooals men weet, dit standbeeld onthuld worden, in bijzijn van
prins Albrecht.
De kantate van Peter Benoit, op woorden van Jan Bouchery, zal uitgevoerd worden
door een duizendtal zangers, zangeressen en muziekanten. Het programma van het
feest is geteekend door den waterverfschilder Heins.
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Op de plakkaten komen de drie zustersteden voor, bezongen door den dichter,
alsook de Maagd van Eekloo en het standbeeld van Ledeganck.
De burgemeesters van Gent, Antwerpen en Brugge zullen voor het standbeeld
eene kleine toespraak houden; pastoor Claeys, van de Kon. Vlaamsche Academie,
zal de onthullingsredevoering uitspreken en K. Bogaerd, door familiebanden aan den
dichter verbonden, een gelegenheidsdicht voorlezen.
Het standbeeld, dat 8 meters hoogte telt, is in 't brons gegoten; de plaats, waar het
verrijzen moet, zal voortaan het Ledeganckplein worden genoemd.
Een lunch zal prins Albrecht worden aangeboden in de nieuwe zaal van het
vredegerecht.
Den 30 Oogst zal de kantate van Peter Benoit eene tweede maal worden uitgevoerd.

Altijd Baas boven Baas!
Op de tentoonstelling te Brussel,
Zijn een Chinees, een Vlaming en een Waal
Aan 't praten over allerhande zaken,
En komen ook te spreken over taal.
De Waal zegt weldra tot den Vlaming:
‘Jouw land is klein, groot 't Fransche taalgebied;
Ons schoone Fransch, dat is een taal, met eere; [niet!’
Jouw Vlaamsch soms ook? kom man, dat meen je
‘Wat blief? 'n Millioen of drie- vierhonderd
Zijn wij,’ zegt de Chinees, vol trots, den Waal.
‘Jouw Fransch bargoensch, een taal (?!) ik sta verwonderd!
Er is maar één, dat's de Chineesche taal!!
HILV.
N.N.

Uit onzen Vlaamschen Westhoek in Fransch-Vlaanderen.
Ik beloofde U eenige mededeelingen over den toestand onzer moedertaal in onzen
Vlaamschen Westhoek van Fransch-Vlaanderen en ik houd woord.
Dat die toestand niet schitterend, ja zeer angstwekkend is, zal uit het volgende
genoegzaam blijken.
Zoodra Lodewijk XIV het zuidelijk gedeelte van 't graafschap Vlaanderen veroverd
had, begon natuurlijk de taalverdrukking.
Allerlei koninklijke decreten volgden elkander in den loop der twee laatste eeuwen
op, met het doel om er onze moedertaal stelselmatig uit te roeien.
Die bestuurlijke knevelarijen werden in 1803 door Napoleon I bekroond, toen hij
verbood de moedertaal in welk openbaar stuk ook of bij welke openbare gelegenheid
ook te gebruiken, zelfs niet voor de acten van zuiver privaten aard, als testamenten,
notariëele stukken, enz.
Zoo moet de veldwachter in de door en door Vlaamsch gebleven dorpen 's Zondags
na de Hoogmis de aangekondigde verkoopingen van vee, boomen, nagras en wat
dies meer in het Fransch afroepen.
Maar de meeste champetters voegen er eene mondelinge Vlaamsche vertaling bij,
om door de boeren verstaan te worden.
Zoo moet de Vlaamsche boer, die gewoonlijk geen gebenedijd woord Fransch
kent, zijn testament in die taal door den notaris laten opstellen, of zijne hofstede in
die taal verkoopen, enz.
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De notaris leest de voor hem onverstaanbare acte
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voor, deelt hem dan mondeling in het Vlaamsch den inhoud mede en reikt hem de
pen over om de acte te onderteekenen. Meer dan eens, verzekerde men mij, gebeurden
daarbij noodlottige vergissingen of zelfs echte aftroggelarijen onder den dekmantel
der notariëele onfeilbaarheid.
In de scholen van allen graad wordt de moedertaal niet aangeleerd. Het was de
regeering van koning Louis-Philippe, die in 1833 een uitdrukkelijk verbod
uitvaardigde om in de Volksschool nog iets van de volkstaal aan de kleine Vlamingen
van Frankrijk aan te leeren of ze zelfs te gebruiken als voertaal van 't Fransch
onderwijs. Maar die onzinnige maatregel werd niet aanstonds noch radicaal toegepast;
in den beginne volgden de toenmalige onderwijzers nog den ouden slenter; zij spraken
hunne Vlaamsche leerlingen in het Vlaamsch aan, lieten uit het Vlaamsch in het
Fransch vertalen, enz. Doch sedert dien tijd is dit geslacht der oude onderwijzers
langzamerhand uitgestorven. In hunne plaats traden veel Walen op (zoo noemen de
Vlamingen uit onzen Westhoek hunne Fransche ambtenaars) en nu wordt geen enkel
woord Vlaamsch meer gesproken in de lagere school
Ook in de kloosterscholen, door Fransche maseurkens en broerkens gehouden, is
de toestand dezelfde. Hier en daar vindt men nog bij uitzondering een Vlaamsche
onderwijzer, die het verbod over 't hoofd ziet en soms eene Vlaamsche uitlegging
aan zijne Vlaamsche scholieren durft geven, maar hij zou zich wel wachten het aan
de schooloverheden te laten weten. Natuurlijk wordt ook het Vlaamschspreken op
de school gestraft gelijk in veel clericale gestichten van Vlaamsch-België.
Bij hunne eerste communie, 't is te zeggen op 11 tot 12jarigen leeftijd, verlaten de
kinderen voor goed de school. Ze kunnen hunne moedertaal noch lezen, noch schrijven
en kennen evenmin Fransch. Het zijn kleine barbaren, gansch verwilderd en onwetend.
Op 21jarigen leeftijd grijpt de Staat de mannelijke bevolking opnieuw vast en lijft
ze bij 't leger in voor een drietal jaren; daar wordt den Vlaamschen jongens weer wat
Fransch ingestampt in de kazern, doch na enkele jaren is er dat ook weer uitgevaagd.
Men kan zich inbeelden wat de intellectueele toestand der bevolking zijn moet met
zulk een onderwijsstelsel.
De kerk is de laatste schuilplaats der moedertaal in Fransch-Vlaanderen. Iederen
Zondag hoort de Vlaming er een Vlaamsch sermoen; in den biechtstoel spreekt de
priester hem insgelijks in zijne taal aan en op de de catechismusles hoort hij als kind
ook Vlaamsch. De pastoors en onderpastoors zijn over 't algemeen de moedertaal
zeer genegen. Maar de hoogere geestelijkheid is gedeeltelijk zeer Franschgezind.
Onze Vlaamsche taalbroeders uit den Westhoek staan immers onder den
aartsbisschop van Kamerijk, die gewoonlijk een Franschman is; en meer dan eens
heeft men uit Kamerijk getracht den Franschen catechismus op te leggen, hetgeen
nochtans gebleken is eene onmogelijkheid te zijn, wilde men hebben dat de kinderen
bij hunne eerste communie toch iets van hun geloof kenden.
Dit belet niet dat de zeer eerw. heer kanunnik Provoost, vicaris-generaal van
Kamerijk, nog onlangs in het dorpje Bollezele op zijnen poot gespeeld heeft, omdat
de Vlaamsche eerste-communicanten hem in het Fransch over de punten van het
geloof niet behoorlijk konden antwoorden. Ook zendt men nu en dan Fransche paters
om eene missie te prediken, en hunne Fransche sermoenen worden dan door de
Vlaamsche boeren en boerinnen met stomme verbazing aangehoord maar niet
begrepen.
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Zelfs dat gebruik der moedertaal in de kerken is den Franschgezinden een doorn
in 't oog. Zichier een treffend bewijs daarvoor.
De Vlamingen van Frankrijk zijn nagenoeg 200,000 in getal, bewonende de twee
arrondissementen Duinkerke en Hazebroek. Ieder arrondissement heeft in Frankrijk
eenen Conseil d'arrondissement, bestaande uit zooveel leden als er kantons zijn in
het arrondissement. Voor het arrondissement Duinkerke telt dat Conseil aldus zeven
leden, een voor ieder der volgende plaatsen: Duinkerke-Oost, Duinkerke-West,
Winoksbergen, Broekburg, Grevelingen, Hondschoote en Wormhout.
Een der zeven heeren stelde voor in den laatsten zittijd van Augustus 1896, den
wensch uit te drukken, dat voortaan ook in de kerken en overal door de Regeering
streng verboden zou worden het Vlaamsch te gebruiken. Doch de heer Toris, brouwer
te Grevelingen, verklaarde zich tegen het voorstel, zeggende dat zulks strijdig was
met de oude gewoonten van het land; en daarin werd hij ondersteund door den heer
De Swarte, landbouwer te Ghijvelde.
Bij de stemming werd het Franschgezind voorstel verworpen met 4 stemmen tegen
3.
Ziehier de namen der drie Franschgezinden, die nog Franschgezinder zijn dan de
Regeering: Wemaere, geneesheer te Wormhout; Carpentier, épicier en gros te
Winoksbergen; en Vézien, oud-militair dokter te Duinkerke. Hunne namen verdienen
bewaard te blijven; doch ook onze hulde aan de heeren Toris en De Swarte.
Nu zal men natuurlijk vragen: Werd er dan toch niets gedaan noch beproefd om
de moedertaal tegen zooveel vervolging en verachting te verdedigen? Ja toch.
In 1853 werd het Comité flamand de France gesticht door de heeren Edmond de
Coussemaker, Raymond de Bertrand, Louis De Baecker, Minnebo, Victor De Rode,
Aug. Ricour en pastoor Carnel. Van al de stichters is de laatste alleen nog in leven.
Sedert bijna eene halve eeuw geeft dit genootschap een Fransch Bulletin en
Fransche Annales uit, waarin allerlei verhandelingen over taal, geschiedenis, folklore,
enz., van Fransch-Vlaanderen opgenomen zijn.
Tegenwoordig telt dit Comité flamand nagenoeg 250 leden, waaronder veel
katholieke priesters. Ieder lid betaalt een jaargeld van fr. 7,50. Vroeger verleende de
Regeering eene toelage, maar die is sedert 1870 ingetrokken. De stad Duinkerke
geeft jaarlijks 200 fr. en de stad Hazebroek ook 50 fr.
Jaarlijks houdt het Comité flamand drie a vier vergaderingen, die bij beurten in
de eene of andere Vlaamsche stad van Fransch-Vlaanderen gehouden worden.
Te Belle berust de bibliotheek en het archief der Vereeniging en woont de secretaris,
de heer Eugène Cortyl, doktor in de rechten, terwijl de voorzitter, de heer Bonvarlet,
te Duinkerke woont. Die zittingen, waar de 250 leden op uitgenoodigd worden,
worden niet druk bezocht. Tien tot twintig leden zijn er gewoonlijk tegenwoordig
en men beraadslaagt er in 't Fransch.
Daarenboven zijn er nog enkele zeer dungezaaide Vlaamsche tooneelgezelschappen
in 't leven gebleven, als Belle, te Eeke, en wellicht ook te Boescepe. Vroeger
bestonden zij in veel dorpen; maar de katholieke geestelijkheid heeft ze ondermijnd
en allengskens uitgeroeid, juist gelijk in Vlaamsch-België.
De oude Rhetorika Verblijders in 't Kruis, van Eeke, een dorp op de Belgische
grens, aan den kant van Poperinghe, heeft nog in 1861 en in 1874(1) groote prijskampen
(1) Ik heb dien prijskamp van 1874 bijgewoond en in September 1874 beschreven in Het
Votksbetang. Met enkele wij zigingen en een ander handleeken er onder werd destijds mijn
artikel overgenomen in een Noord-Nederlandsch tijdschrift; doch de onderteekenaar was
een Vlaming uit België.
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van zang en ‘tooneeluitgalmingen’ ingericht, waarop de laatste rederijkers van
Fransch-Vlaanderen met hunne West-Vlaamsche confraters talrijk zijn opgetreden.
Eene Vlaamsche dagbladpers is in onzen Westhoek een onbekend iets. Vroeger
bevatte l'Indicateur de l'Arrondissement d'Hazebrouk van tijd tot tijd een artikeltje
in de moedertaal, maar dat ook is voorbij. Wekelijks vindt men er nochtans Vlaamsche
spreuken en spreekwoorden.
Men toonde mij ook een blad, dat ik eerst meende een Vlaamsch blad van
Fransch-Vlaanderen te zijn. Het draagt aan 't hoofd een groot Christusbeeld aan 't
kruis genageld en heet: ‘Het Vlaamsche Kruis voor de Vlamingen van
Fransch-Vlaanderen. - Verschijnt alle werkdagen’. Bureelen te Rijsel, rue d'Angleterre,
15, zesde jaargang (1897).
Maar bij nader onderzoek bleek het niets anders te zijn dan eene soort van
duplicatum van een clericaal dagblad van Gent en ook aldaar gedrukt. Het bevatte
veel stadsnieuws van Gent, de Burgerlijke Stand van Gent, de beweging der haven
van Gent, enz., enz.!!! Aan 't hoofd las men: ‘Zie 4e blad, Fransch-Noorden’. Onder
die rubriek vond men er eenig plaatselijk nieuws uit Duinkerke, Winoksbergen, Belle,
Rijsel, Robaais, enz.
Het Vlaamsche Kruis is dan ook zeer weinig verspreid onder de eigenlijke
Vlamingen van onzen Westhoek en wordt vooral gelezen, verzekerde men mij, door
de honderden duizenden Belgische Vlamingen, die als fabriekwerkers gevestigd zijn
te Robaais, Toerkonje, Rijsel en Armentières. Ook Het Laatste Nieuws en Vooruit
worden in die streek gretig gelezen; maar de eigenlijke Fransche Vlamingen der
arrondissementen Duinkerke en Hazebroek lezen bitter weinig. Enkele priesters zijn
op Het Vlaamsche Kruis geabonneerd en geven het voort ter lezing op hun dorpje.
Alles blijft aldus nog te doen om die verwilderde taalbroeders van
Fransch-Vlaanderen uit hunne verlatenheid en uit hun intellectueel verval te redden.
Een eenvoudig opgesteld weekblad, kleine volksbibliotheken met eene soort
kinderlectuur, bevattelijke volksvoordrachten door sprekers gehouden, die met de
zeden, het geloof en de gedachten dier verachterde, doch door en door sympathieke
Vlamingen goed zouden vertrouwd zijn, ziedaar wat er allereerst zou te beproeven
zijn.
Kunnen de afdeelingen van het Willems-Fonds en van het Davids-Fonds, welke
aan de Fransche grens gelegen zijn, die edele taak niet op zich nemen en zendelingen
uitmonsteren om het Vlaamsch Evangelie aldaar te gaan verbreiden in partibus
infidelium? Kan het Algemeen Nederlandsch Verbond ook niet zijn best doen?
F.

Zuid-Afrika.
In het Kaapsche Parlement zijn tijdens de bespreking van de vrede-moties woorden
gesproken worden, die aan Engeland veel te denken moeten geven.
De Heer Van Rhijn, in de verdediging van zijn motie in den Wetgevenden Raad,
zei o.a. ‘Wat zou een oorlog Engeland helpen? Om hier wat soldaatje te spelen, want
overwinnen kan het toch niet, daar de Afrikaner, evenals in den 80-jarigen oorlog
tegen Spanje, voor zijn vrijheid zou vechten.’
Door ‘den Afrikaner’ bedoelde de Heer van Rhijn gewis niet uitsluitend dien uit
de Z.A.R.
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De Heer Van den Heever, die de motie ondersteunde, maakte zijn gedachte nog
duidelijker. Hij was juist niet bang dat er oorlog zou komen, omdat de Transvaal een
land was aan het lijden geheel gewoon. ‘Mocht het echter zooverre komen, dan stond
hij niet voor de gevolgen in; want banden des bloeds konden niet worden verbroken.’
De Afrikaner-partij heeft de meederheid in het Kaampsche Parlement, en zij, in
wien Rhodes voorlieen zijn krachtigste steun vond, wil nu openlijk dat thans een
anti-Rhodesisch-Imperiale politiek zou gevolgd worden.
In de Wetgevende Vergadering werd door den Heer Merriman een motie ingediend
‘dat de Regeering niet
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het vertrouwen van het Huis bezat.’ Het stemmengetal hierover was 36 tegen 36. De
Speaker gaf zijn beslissende stem aan de Regeering, waardoor de motie met één stem
verworpen werd. Er werd verwacht, dat het Ministerie daarop zou afgetreden zijn.
Dat is niet het geval geweest.
De Heer Venter, Parlementslid, die als getuige voor de commissie van onderzoek
te Londen ten gunste van Rhodes had gesproken, ondervindt, dat hij het in dezen
met zijn kiezers volkomen oneens is. Op een districtsbestuursvergadering te
Middelburg werd een besluit aangenomen, waarbij verklaard wordt, dat het Bestuur
het ten zeerste betreurt, dat de Heer Venter den Heer Rhodes blijft volgen tegenover
het nationaal gevoel; dat het hem geen stap verder ondersteunen zal als
vertegenwoordiger in het Parlement; en dat het wenscht, dat de Heer Venter als
Parlementslid bedanken zou, daar zijn kiezers in hem geen vertrouwen kunnen stellen.
Het Kaapsche Ministerie, dat toch aan 't roer wou blijven en dat beducht is voor
de verwijdering van de Afrikaner-partij, had er een middeltje op verzonnen om weer
de gunst van de Afrikaners te winnen. Er is opstand in Bechuanaland; iets moet
gedaan worden met de opstandelingen en den grond dien zij verlaten en verbeurd
hebben. De Afrikaner-partij wenscht, dat de grond, door deze opstandelingen verbeurd,
verkocht zal worden aan blanken. De Bechuana's zijn nu teruggedreven tot in den
Langberg, en nu is de vraag wat zal men doen met het door hen verlaten land?
Bechuanaland werd ingelijfd op voorwaarde dat de Kolonie geen verandering zou
maken in het gerechtelijk bestuur en de grondrechten van de naturellen. De eerste
Minister had de zaak voor H.M. Regeering gelegd en het antwoord was toestemming
in de verbeurdverklaring van den grond van de opstandelingen genomen. Maar de
zaak van het gerechtelijk bestuur was nog niet opgelost. De eerste Minister wou naar
Engeland gaan om bij het jubileum tegenwoordig te zijn. Hij zou van de gelegenheid
gebruik maken om de zaak te regelen. Daarmee meende het Ministerie nu de
Afrikaner-partij honig om den mond gesmeerd te hebben. Maar 't schijnt, dat de
Afrikaner-partij niet zoo gemakkelijk te verleiden is. De Afrikaner-Bond schijnt nu
krachtiger dan ooit te zullen herleven. In ledental was er sinds 1894 achteruitgang.
Maar ziet, nu is het nationaal gevoel ontwaakt en een krachtige behoefte aan
zelfstandig optreden doet zich gevoelen. In het district Kimberley zijn twee nieuwe
Bondstakken opgericht; bij de Klipdam delverijen is ook een sterke Bondstak
gevormd; tot den Kimberleyschen Bondstak zijn 100 nieuwe leden toegetreden;
zoodat Cecil Rhodes toen hij onlangs te Kaap aan wal stapte, wel te vroeg zal gejuicht
hebben wanneer hij de Afrikaner-partij bespottelijk wilde voorstellen door te wijzen
op de vermindering in de rangen van de Bondsmannen. Bij de eerstvolgende
verkiezingen stelt de Bond zich voor krachtdadig, zelfstandig op te treden. De uitslag
van die te Wodehouse en te Beaufort-West is een goed voorteeken.

Humpata (Portugeesch Angola).
Uit het leven van voortrekkers.
Ds. J. Vorster van de Boeren-Kolonie te Humpata, die in de Kolonie op bezoek is,
deelt een en ander mede over den toestand zijner gemeente in het verre Humpata.
De menschen wonen ver uit elkander en dat zulks veel ongerief meêbrengt spreekt
van zelf. Het volgende zal hen, die onze boerenbevolking zoo gaarne beschimpen,
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toonen van wat stof ze gemaakt zijn: ‘De menschen te Humpata wonen op het dorp
en in de nabijheid van Humpata, maar van Humpata zijn eenigen verwijderd en
wonen aan de oorsprongen van de rivier Kee. Om bij die menschen te komen, moet
men 10 dagen met de ossen rijden; vandaar weder 3 dagen, dan komt men te Hanja
weder bij een ander klomp menschen; van Hanja weder 2 dagen rijdens dan komt
men te Catumbella bij het andere deel van de gemeente. Verleden jaar was ik 2
maanden op pad om die menschen te bezoeken en kon maar 2 zondagen daar te Kee,
Hanja en Catumbella vertoeven. Op die reis heb ik een zeer treurige ontmoeting
gehad. Ik kan zeggen de treurigste ontmoeting in mijn geheele leven. Ik kwam op
Woensdagmorgend op de plaats van diaken P. Steyn, vond 9 kinderen, waarvan het
oudste 14 jaren oud is (een meisje) geheel alleen, de naaste menschen vandaar zijn
3 dagen rijdens met de ossen. Broeder P. Steyn liet zijne vrouw met die 9 kinderen
te huis. In zijne afwezigheid stierf de moeder. De moeder stierf Dinsdagmorgen; ik
kwam Woensdagmorgen daar en vond die kinderen daar geheel alleen. De kinderen
hebben hunne moeder Dinsdagavond begraven. Van hen vernam ik dat zij het lijk
in vellen hadden toegerold en zoo in het graf gelogd. Ik en de 2 broeders J. Potgieter
en L. Pretorius besloten toen om een kist te maken van kasten, die wij op de wagens
hadden, en het lijk op te graven en het behoorlijk ter aarde te brengen.
Donderdagmorgen hebben wij het lijk opgegraven en vonden het in goede orde in
een laken gespeld, en buitenom gemsboksvellen. Hoe die kinderen het lijk in het gat,
dat zij gemaakt hebben, gekregen hebben, is mij een raadsel. Tot lof kan ik van de
kinderen zeggen, dat zij wijsheid van boven hebben ontvangen om alles zoo wijselijk
en met verstand te doen. Wij hebben toen de kinderen met ons meêgenomen.
Onze menschen leven eenvoudig, doch net en schoon en zijn over het algemeen
innige christenen. Zij leven afzonderlijk van de Portugeesche natie, spreken wel wat
Portugeesch, doch op godsdienstig gebied hebben zij niet de minste gemeenschap.
Verder zijn er de kolonisten van Wodeir (of Thodeir). Die zijn zeer verachterd; zij
zijn over het algemeen arm, en houden zich meestal met landbouw bezig. Het dorp
Humpata kon een mooi dorp worden, als het goed opgebouwd wordt; het ligt zeer
uitgestrekt en heeft een mooi uitzicht. De erven zijn groot - 150 treden lang en 100
breed. Het klimaat is gezond; wij waren er nooit eigenlijk ziek. Te Humpata is het
zeer vruchtbaar; men heeft er het geheele jaar groente. Boomen groeien er zeer
spoedig. Humpata is in vele opzichten een aangename plek om te wonen. Als men
van Humpata gaat, krijgt men spoedig lage veld. In de richting van Kee, Hanya en
Katumbella, vindt men groote houtbosschen en groote stroomen waters. Aan de
oorsprongen van Kee is het kaal veld, omtrent hetzelfde veld als bij Winburg en
Ventersburg, in de Oranje Vrijstaat. Daar schijnt het veld zeer goed te zijn voor groot
vee, ook misschien voor klein vee. Ik was in Juni daar; toen was er een klein stukje
koorn dat begon rijp te worden. De aren waren bijzonder mooi groot. Het schijnt mij
een goed stuk te wezen. Hanya en Katumbella schijnen mij met zoo goed te wezen
voor vee en gezaaide. Het land Angola is in vele opzichten een aangenaam land om
in te wonen; men krijgt er bijna alle soorten van wild en ongedierte, zooals elanden,
soms honderden in een troep, buffels, wilde beesten, kwaagas, kameelen, olifanten,
zeekoeien, leeuwen, tijgers en wilde honden. Sommige menschen blijven zes maanden
weg om de olifanten te schieten. Zooals men weet, is het voor een Afrikaner zeer
aangenaam met zijn geweer in het veld te zijn, vooral als hij voel wild kan krijgen.
Laatste winter was ik in het jachtveld, om eenige menschen daar te bezoeken. Het
was mij zeer aangenaam het gebrul der leeuwen te hooren.
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Op zulk een reis kan men veel nut doen door elken avond godsdienst te houden,
wat ik dan ook geregeld gedaan heb. Elke Zondag werden ook de gewone diensten
door mij waargenomen.
Daar is zeker voor een 20,000 menschen plaats om te wonen, en als er zooveel
menschen zouden zijn, zou het land goed kunnen bearbeid worden, en zou het veel
opbrengen.
Express (Bloemfontein).

Nederlandsch in Natal.
Op het zesde Congres, gehouden door de Hollandsche-Boerenvereeniging, te
Newcastle in Natal, drukte de Voorzitter de Jager in zijn openingsrede er zijn
voldoening over uit dat het onderwijs in 't Nederlandsch in de scholen aanmerkelijk
toeneemt. Te Durban was het getal leerlingen verdubbeld; te Eastcourt, Greytown,
Pinetown, Stanger en andere plaatsen was nu Nederlandsch onderwijs ingericht.
Doch de spreker zou gaarne zien dat dit onderwijs ook te Ladysmith, Newcastle en
Dundee werd ingericht. Met ongenoegen zag bij echter dat het salaris van den opziener
voor Nederlandsch onderwijs in Natalsche scholen zoo gering is, lager dan dat van
vele onderwijzers, die door hem geïnspecteerd moesten worden.

Nederlandsch in de Kaap-Kolonie.
Te gelijkertijd met het oplevend nationaal gevoel bij de Afrikaners, openbaart zich
ook een verhoogde belangstelling in de moedertaal. In 't Parlement stelde de Heer
Sonnenberg deze motie voor: dit huis is van gevoelen, dat het wenschelijk is in 't
openbaar belang het gebruik naar verkiezing toe te laten van de Nederlandsche zoowel
als van de Engelsche taal bij het doen van zaken op de spoorweg-, telegraaf- en
andere openbare kantoren.
Hierop antwoordde sir Gordon, dat over 't algemeen. 't gevraagde reeds gedaan
wordt. In het wetsdepartement worden vele Nederl. brieven geschreven, waar de
persoon, aan wien geschreven wordt, geen Engelsch verstaat. In 't
Spoorwegdepartement tracht men zooveel mogelijk klerken te hebben, die
Nederlandsch kennen.
In het telegraaf-departement is het ook zoo, met een paar uitzonderingen en die
worden zoo spoedig mogelijk hersteld. Het is moeilijk(1) personen te krijgen, die beide
talen kennen, vooral nu zoovelen van de ambtenaren naar elders gaan. Van de
Engelschen, die toekomen, kan niet verwacht worden, dat zij dadelijk Nederlandsch
zullen kennen. Als er klachten zijn, hoopt sir Gordon, dat men die onder zijn aandacht
zal brengen.
***

In het Parlement stelde de Heer Van den Heever voor te besluiten, dat het wenschelijk
is, dat voortaan geen inspecteurs van onderwijs zouden aangesteld worden, die niet
behoorlijk Nederlandsch kunnen spreken en verstaan. Immers hoe zouden
Nederlandsch-onkundige inspecteurs een Hollansche klas inspecteeren? De spreker
(1) Indien Sir Gordon werkelijk in die meening verkeerde, maken wij ons sterk om hen te toonen,
dat dit, met eenige goede trouw, zóó moeilijk niet is. We willen 't op zijn verlangen bewerken,
dat zich dadelijk enkele dozijnen Vlamingen aanmelden, die beide Engelsch en Nederlandsch
schrijven en spreken. (RED.)

Neerlandia. Jaargang 1

zegde, dat hij slechts iets vroeg, wat hem toekwam, daar beide talen gelijke rechten
hebben. (Toejuiching.) De motie werd ondersteund door de Heeren Van Rhijn, Van
Eeden, Lochner.
Minister Faure, die voor de regeering sprak, was niet tegen den geest van de motie,
maar hij dacht het onnoodig nu een dergelijke motie aan te nemen, daar het een motie
van censuur op Dr. Muir, den superintendent, was. Nij reeds werd alles gedaan om
dergelijke inspectie te krijgen. Er waren bijna geen inspecteurs, die geen Nederlandsch
kenden.
De Heer De Villiers wees op verschillende voorbeelden van inspecteurs, die de
Nederlandsche taal niet verstonden; maar treuriger was zeker het feit, dat er scholen
waren, waar heelemaal geen Nederlandsch geleerd werd.
De Heer Peacock ried terugtrekking van de motie aan, wat de Heer Van den Heever
evenwel weigerde. Hij legde aan den Raad uit hoeveel moeilijkheden er in zijn
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district en aangrenzende afdeelingen waren. Hij kon zelfs geen amendement
aannemen: zulk een water-en-melk affaire beteekent toch niets.
Toch werd een amendement van den Heer Botha aangenomen om alleen daar
tweetalige inspecteurs aan te stellen, waar Nederlandsch op de scholen onderwezen
werd. De aldus gewijzigde motie werd aangenomen en dat was voorloopig best, daar
vele leden bang waren, dat de motie van den Heer Van den Heever een afkeuring
bevatte voor Dr. Muir, die in den laatsten tijd wezenlijk zijn best schijnt te doen om
beide talen recht te doen geschieden. Als hij later scheef mocht willen trekken, hebben
de Afrikaner leden altijd de macht om de censuur toe te passen.

XXIVe Nederlandsch Congres te Dordrecht.
23-26 Aug. 1897.
We herinneren er aan, dat Zuidnederlanders aan 't Secretariaat van het A.N.V. kennis
kunnen geven van hun wensch om lid te worden van 't Congres.

Briefwisseling.
Ieperen, 27 Mei 1897.
WAARDE HEER,
In het laatste nummer van Neerlandia wordt de klacht meegedeeld van een heer uit
Rotterdam, omtrent het uitgeven van Nederlandsche rondreisbiljetten in het Duitsch.
Eene erger klacht is deze: geheel Vlaamsch België dóór zijn aankondigingsbrieven
in de stations aangeplakt voor de Nederlandsche spoorwegen, alleen in het Fransch
opgesteld.
Alle Hollandsche firma's, die aankondigingen doen in Vlaamsch België, doen het
in het Fransch.
Kan de Vlaming, die zijne taal genegen is en die er naar streeft dat alles hier in
zijne taal zou geschieden, zich anders dan erg gekwetst voelen bij het zien dat zijne
Noorderbroeders zóó weinig aan diczelfde taal vasthouden en aldus koren op den
molen van onze franskiljons brongen?
Uw
H.V.
N.V.D.R. - Het feit, aangehaald door ons lid uit Ieperen, heeft ons ook getroffen, wat
de advertentiën betreft. Wellicht spruit dat voort uit onbekendheid met taaltoestanden
in België bij de adverteerende firma's. Die beschouwen België misschien als een
Franschsprekend land. Nu, die firma's verkeeren in een groote twaling, wanneer ze
meenen, dat hun Fransche advertenties in Vlaanderen doelmatig zijn. Wij hebben er
dergelijke aangetroffen te Aalst b.v. In deze stad van 27,000 zielen, wonen zeker
geen 100 personen, die alleen Fransch spreken. Het aantal personen, die Fransch
kennen, mag groot zijn, het is maar een klein per cent op de gansche bevolking, die
in haar geheel, Nederlandsch leest. Zullen Fransche advertenties hier doelmatig zijn?
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Ondertusschen verzoeken we onze lezers ons de Hollandsche advert nties in 't
Fransch, die ze opmerken, te doen kennen met naam en voorwerp. Er is wellicht
middel om dat te keer te gaan.

Bibliographie.
Die Weltstellung des Deutschtums door Fritz Bley.
Dit werkje is de eerste aflevering van een soort van tijdschrift: Der Kampf um das
Deutschtum, dat even als het bovenstaande boekje door het ‘All-deutsch’ Verbond
uitgegeven wordt om op alle wijzen krachtig mee te werken tot het verbreiden van
Duitschlands macht en grootheid. In eenen sierlijken stijl en een
geestdriftverwekkende taal gaat de schrijver de ontwikkelingna der groote
mogendheden, stelt daar tegenover het verval van zekere vroeger machtige Staten,
om er op te wijzen hoe noodig het is voor Duitschland ook naar alle mogelijke
middelen uit te zien ten einde te blijven wat het is: een machtig rijk, te worden wat
het moet zijn: het eerste onder alle.
Hij bewijst dat het Duitsche volk alles bezit wat noodig is om het ideaal te zien
verwezenlijken: eene hooge ontwikkeling op wetenschappelijk gebied, uitmuntende
zeelieden, geschikte volkplanters, eenen uitgebreiden handel. Opdat die macht echter
tegen Engeland zou kunnen opwegen, is het noodig dat de andere Germaansche
landen zich bij Duitschland aansluiten. Duitschlands taal zou de bestuurlijke taal
worden, de andere zouden mogen voortbloeien en leven op denzelfden rang als het
Platduitsch van Fritz Renter.
Hoe vriendelijk. Nu daar bedanken we voor.
Wij vinden onze taal even geschikt als de Duitsche om op het even welk gebied
de uiting te zijn onzer gedachten en in den strijd van om het even welke strekking
de krachtige tolk te zijn onzer gevoelens. Indien de schrijver vindt dat de landen,
waar het Nederlandsch, bijgevolg Duitsch, lied klinkt: Wien Neerlandsch bloed door
door d'aderen vloeit, als Duitsche landen mogen bestempeld worden, dan vergeet
hij dat diegenen, welke dat lied aanheffen, dadelijk daarbij voegen: van vreemde
smetten vrij te willen blijven.
V.H.
***
Van Alldeutschland, een tijdschrift insgelijks met hetzelfde doel als het voorgaande
uitgegeven, werd de zesde aflevering ons ter bespreking gezonden.
Dit levert voor ons slechts belang op door de briefwisseling van den Heer Prayon
van Zuylen, welke krachtig protest aanteekende tegen de onzinnige beschouwingen
van Dr Graevell aangaande de ‘verduitsching’ onzer gewesten.
Het antwoord van de redactie en den voornaamsten medewerker Dr Graevell, hoe
gerekt en breedvoerig ook, heeft ons geenszins hunne overtuigen van de
‘Böswilligkeit’ van onzen geachten en koenen Vlaamschen strijder Prayon van
Zuylen. Integendeel wij zijn het met hem volkomen eens en zouden het aangenaam
vinden indien die heeren zich wat minder met ons landje bezig hielden.
Daaruit moeten we menige les putten: 1e voorzichtig te zijn, wanneer we op
feestmalen of landdagen onze genegenheid voor Germaanschen stam of Germaansche
beschaving uitdrukken. 2e het voorbeeld der voorstanders van ‘All-deutschland’ te
volgen, door krachtig, eensgezind de handen ineen te slaan tot het tot stand brengen
van een machtig Nederlandsch Verbond, om aldus een sterken dam op te werpen
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tegen de overweldigende strekkingen en te werken tot het behoud van onze vrijheid,
ons zelfbestaan en eigenaardig Nederlandsch leven.
V.H.
***
Reizen met Cecil Rhodes door de wilde wereld van Zuid-Afrika, door D.C.
De Waal, bewerkt door Afrikanus. Amsterdam, De Bussy.
De Heer De Waal, een Afrikaner, die in 1890 burgemeester van Kaapstad was en nu
nog parlementslid is voor het distrikt Piquetberg, was een warm vriend en een vurig
bewonderaar van Cecil Rhodes. ‘Ik ben een Boer door afkomst en door taal’,
verklaarde hij tijdens een bezoek aan Londen, aan den Heer Stead, den uitgever van
de Review of Reviews, ‘maar ik erken dat Z.A. Europeesch moet zijn; de Engelschen
en de Boeren moeten samensmelten. De vereeniging van de twee blanke rassen is
de voorwaarde van vooruitgang en vrede in Z.-A. Het is de roem van M. Cecil Rhodes
dat hij klaarder dan eenig Engelschman deze waarheid erkende en die waarheid ten
slotte als een axioma van de Zuidafr. politiek had doen erkennen in het Colonial
Office’. En omdat Rhodes hiervan den grondslag maakte van zijn politiek, genoot
hij den steun van den machtigen Afrikaner-Bond onder de leiding van den knappen
Staatsman Jan Hofmeyr, eveneens zijn vriend. Eilaas! hoe heeft hij 't vertrouwen in
hem gesteld te schande gemaakt; hoe heeft hij de Afrikaners jarenlang bij den neus
geleid en hoe tartte hij, toen hij laatst te Kaapstad aan wal stapte, spottend dienzelfden
Afrikaner Bond uit, die hem groot had gemaakt. Geen versmelting van de blanke
rassen was zijn doel. Het gezag over gansch Zuid-Afrika beneden de Zambezi in
handen te krijgen, dat was zijn doel. De Afrikaners hield hij te vriend om des te beter
het Afrikanerdom ten onder te krijgen. Dat kon niemand vermoeden in 1890 en 1891
en allerminst D.C. De Waal, toen hij met hem en Venter een eerste maal naar 't
Noorden reisde met de bedoeling om het pas bezette Mashonaland te gaan bezichtigen.
Het reisgezelschap geraakte dan echter niet verder dan tot aan het Tuli-kamp. In 1891
werd de reis hervat, nu met majoor Johnson als reisgezel, maar over een anderen
weg: per stoomboot tot Beira in de Port. Kolonie en vandaar over land naar Umtali
en Salisbury, dan over Fort Charter naar Fort Victoria en vanhier uit naar de
wonderbare puinen van Zimbabye, verder naar Tuli-kamp met een bezoek onderweg
aan Chebe, van wien de Transvaler Adendorf een concessie had verkregen, die
aanleiding moest geven tot een grooten Trek benoorden de Limpopo. De Trek werd
evenwel door Engeland gestuit. Van Tuli-kamp zakken de reizigers over Macloutsi,
Palapye, Mochudie en Mafeking naar Vrijburg af, waar ze per spoor verder konden
reizen. Het werk van den Heer De Waal is van het hoogste gewicht, niet alleen omdat
het deze streken beschrijft, die nog zoo weinig bekend zijn, maar omdat het tevens
zooveel leert over de politieke en maatschappelijke toestanden in Z.A. en ons
begrijpelijk maakt hoezeer de Afrikaners met Rhodes' personaliteit konden ingenomen
zijn.
H.M.
***
Van de volgende tijdschriften is het 1e Nr verschenen:
1. Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiène, onder redactie van Bonno
van Dijken en N.P. Jorissen. Rotterd. Ringlever; prijs per 12 nrs: f 3.60.
2. De Postzegelgids, Maandschrift voor postzegelverzamelaars; Amsterd. J.C. Auf
der Heide; per jaargang f 0.60.
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3. Geïllustreerde Sport-Revue, gew. aan alle takken van sport. Rotterd. Nygh en
van Ditmar, per kwartaal (6 nrs), f 2.25; afzond. nrs, f 0.50.
4. De Gezellige Huisvriend. Boeiende en afwisselende lectuur voor iedereen. Rott.
van Leenhoff; per jg. (52 afl.) f 2.25; afz. f 0.05.

Verscheidenheden.
- PRETORIA. Dr. Coster heeft zijn ontslag als Staatsprocureur genomen en treedt in
't ambteloos leven terug. Waarschijnlijk neemt hij weer 't beroep van Advocaat ter
hand.
- Te Cincinnati, Vereenigde Staten, werd onder de leiding van Frank Van der
Stucken tweemaal het kinderoratorio De Wereld in! van den Vlaamschen Componist
Benoit uitgevoerd door 300 zangers. Frank Van der Stucken is een leerling van P.
Benoit.
Ook te Kampen in Noord-Nederland werd De Waereld in uitgevoerd in
tegenwoordigheid van de Koningin en de Koningin-regentes; andermaal zal het
uitgevoerd worden op het Nederl. Congres te Dordrecht. Ook te Spa en te Ath wordt
het uitgevoerd.
- Den 25n en 26n Augustus a. zal de Nederlandsche nederzetting Holland in
Michigan, Vereenigde Staten het halve eeuwfeest van haar stichting vieren.
De Vrije Hollander van Orange City, Iowa, betreurt dat alle aankondigingen van
alsook de uitnoodiging tot het feest in het Eng. gesteld zijn. De leiders te Holland
moesten zoo niet alle zelfstandigheidgevoel verloochenen.
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Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariàat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Heriuneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
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AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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Juli 1897.
Tentoonstelling, Brussel.
We vestigen er de aandacht op, dat een register van het Alg. Nederl. Verbond ter
inteekening neerligt op de Tentoonstelling in Oud-Brussel, in het Vlaamsch Bierhuis,
bij onzen Vlaamschgezinden vriend en medelid A. Bataille. Men late niet na daar
een bezoek te brengen en zette vrienden en kennissen aan om zich in dat register als
toetreders tot het A.N.V. te gaan aanmelden. Een dergelijk register ligt op de
Tentoonstelling van Dordrecht in de Afdeeling van den Nederlandschen Boekhandel.

Nu mag de beiaard spelen!
Peter Benoit en het Vlaamsch Staats-Conservatorium.
Op Dinsdag, 15 Juni 1897, ontving de Gemeenteraad van Antwerpen een schrijven
van den Belgischen Minister van Schoone Kunsten, den Heer De Bruyn, waarbij
bericht werd dat de Staat de voorwaarden aanvaardde, door de Stad gesteld, voor de
hervorming der Vlaamsche muziekschool van Peter Benoit tot Koninklijk- of
Staats-Conservatorium voor de Vlaamsche muziek.
De bedoelde voorwaarden van de Stad zijn hoofdzakelijk: dat het jaarlijksch budget
der nieuwe inrichting eene som van circa 100,000 fr. zal bedragen, waarvan 7/16 ten
laste van den Staat, 7/16 ten laste van de Stad en 2/16 ten laste van de Provincie.
Doch de hoofdvoorwaarde, de voorafgaandelijke eisch der stad Antwerpen, is
uitdrukkelijk, ‘dat de school, in hare strekking, zooals in haar onderwijs, Vlaamsch
zal zijn voor alle toekomst’
Dit zijn de echte en rechtschapen woorden van burgemeester

Dit schoone portret is gemaakt in de kunst-platinotypie, van Julius Franck te Brugge, wiens
photographische werken in alle tentoonstellingen de aandacht trekken, als beboorende tot de
merkwaardigste voortbrengselen in dat gansch bijzonder vak.

Jan van Rijswijck, onder wiens bestuur de overgang geschiedt.
Die woorden bepalen den zin van litt. A van het proces-verbaal der zitting van het
Antwerpsche Schepenen-college, op 19 Juni 1896:
‘A/ Te beginnen met 1 Januari 1897 (thans 1898) zal de stedelijke Muziekschool
van Antwerpen, in Staatsschool herschapen worden, en de benaming dragen van
Koninklijk Vlaamsch Conservatorium’.
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Ziedaar de voornaamste van die voorwaarden, de Belgische Staat nu heeft aanvaard,
onder voorbehoud echter dat de minister zich genegen en bereid verklaart, om de
hervormde school, niet op 1 Januari 1898, maar wel reeds op 1 October 1897 te laten
opengaan.
Wij hebben acte willen nemen van deze hoogst belangrijke punten, omdat zij een
zegevierend einde maken aan den harden levenskamp, reeds in 1867 aangebonden,
en nu eerst, - 30 jaren later, - tot den vurig gewenschten uitslag gebracht.
Het is die uitslag, die ons thans in vaderlandsche vreugde doet juichen:
Nu mag de beiaard spelen!

want wij beschouwen hem als een der schoonste, der gewichtigste, der gevolgrijkste
zegepralen, die behaald werden voor de zedelijke heropbeuring van het Vlaamsche
volk in België, voor den luister van den heropduikenden eerenaam van ‘Nederlander’
over de wereld.
De bladen hebben goed met eene schijnbare onverschilligheid het medegedeelde
nieuws te besluiten met de bemerking: ‘La population anversoise a accueilli la
nouvelle avec beaucoup de satisfaction’; de waarheid is, dat de vrengde door heel
Vlaamsch-België gevoeld werd en bestemd is om, bij al wie Nederlander is, tot eene
geestdriftige uitbarsting aan te groeien, die weldra losbreken zal.
Wij willen hier thans omstandig uitleggen waarom.
***

De Muziekschool van Antwerpen, die heerlijke schepping, waarmede Peter Benoit
zijn reuzenwerk, als de Colombus der hervonden Vlaamsche muziek, nu zal bekronen,
was niet bestemd om een stedelijke inrichting te blijven. Het zou zelfs de toekomst
onzer luisterrijke nationale kunstbeweging in gevaar gebracht hebben, ware die school
tot locaalblijven veroordeeld geweest.
Tegenover de drie Staats-conservatoriën van Brussel, Luik en Gent, die
fransch-cosmopolitisch onderwijs geven, een fransch-cosmopolitische aesthetiek
aankleven en aan den Vlaamsch-nationalen geest in de muziek gedurig afbreuk doen,
moest een beweging, die zich vruchtbaar en schitterend heeft doen gelden, als onze
Vlaamsche muziekbeweging, een eigen school hebben,
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bewaarster van hare kunstbeginselen; gelast met het verspreiden van haren geest,
van haar geloof; hereenigingspunt van al de trouwblijvende kweekelingen en
apostelen, die van haar zijn uitgegaan en nog uitgaan zullen.
Met locaal Antwerpsch te blijven was die school onttrokken aan allen wil en
invloed van het Vlaamsche volk, van de geheele Vlaamsche Beweging, en
overgeleverd aan de willekeur eener stadsmacht, die zoowel in handen van vijanden
als in die van vrienden onzer zaak vallen kan.
Zelfs in het Vlaamschgezinde Antwerpen hebben we gezien welken heldenmoed
er bij Peter Benoit noodlig geweest is, om de school, zooals hij ze wilde, tot stand
te krijgen en in werkzaam leven te houden.
‘Iedere dag,’ gelijk Julius Vuylsteke zegde, ‘was voor Benoit te Antwerpen een
strijd, waarbij de zegepraal een steeds vernieuwd wonder mag heeten.’
Tegen de hoogste overheden van vroegere stadsbesturen; tegen eene commissie,
die men tergend, naast hem, ‘BESTURENDE commissie’ noemde, en die, tegen hem,
op vernederende wijze, dien naam in ernst opnam, en er naar handelde; tegen eene
franschgezinde hoogburgerscoterie, waarvan die commissie een werkzame uitdrukking
was; tegen sleur en vooroordeel, die het groote Vlaamsche stadspubliek dikwijls
onverschillige toeschouwer deden blijven; ja, tegen meer dan enkele zijner
kweekelingen zelven, onder welke de vijanden van onze muziekbeweging schijnbaar
gezaggevende tegenstrevers aanwierven, die den Meester poogden te ondermijnen;
tegen al die krachten, die uit alle streken van den horizont, dagelijks, afzonderlijk of
te zamen, kwamen aanstormen of bijsluipen, moest die strijd van ieder uur worden
volgehouden.
Wij weten in dien strijd van een oogenblik van opperste crisis te spreken, toen de
heele Fransche pers van Antwerpen en van Brussel gemeene zaak met al die vijanden
maakte, en, in eene nooit ontwapenende polemiek, den schepper der Vlaamsche
Muziekschool hatelijk, of, erger nog, belachelijk trachtte voor te stellen, met het
erkende doel hem te doen verdwijnen.
De toestanden en verhoudingen geraakten zoo erg gespannen, dat de Staat, - die
Benoit als een vorsten-, als een godengeschenk aan Antwerpen had gegeven, - zich
verplicht achtte op te treden, om den eereman tegen al die loopgravendelvers te
verdedigen, of liever, om hem weer in zijne ware, schitterende klaarte te stellen.
Leo Van Gheluwe, inspector van den Staat, werd met de zending gelast. Wij hebben
om zoo te zeggen meegeleefd wat dan gebeurde en kennen het punt voor punt, van
naaldeken tot draadje. Een diep treurig gevoel grijpt ons nog aan, als wij ons naar
dien tijd terugdenken. 't Was een stelselmatige vervolging, een strekkingsproces, en
iedereen deed er aan mede, buiten een burgemeester, die voor Benoit altijd een
oprecht vriend is geweest.
Men meende in den Staats-inspector een man te hebben, wien men allicht een rad
voor de oogen kon draaien. Maar men bedroog zich gelukkig. De rechtlijnige,
onverstoorbare loyauteit van Van Gheluwe, bracht in de toestanden een onverwacht
licht, alleen met den aangeklaagden Benoit aan het woord te doen komen, daar waar
het woord zijn recht was. Zoo weigerde de gelastigde van den Staat een zitting der
‘bestuurs-commissie’, waar Benoit deel van uitmaakte, en waar men de voorgewende
grieven tegen hem wilde uitbrengen, te laten plaatsgrijpen, omdat Benoit daarop niet
uitnoodigd werd, gelijk het plicht was, en zich dus niet verdedigen kon.

Neerlandia. Jaargang 1

Al de aantijgingen en beschuldigingen, de verdraaiingen en overdrijvingen vielen
in 't niet voor het licht der waarheid, en Peter Benoit kwam vergroot uit den strijd,
dien hij voor de zegepraal der nationale beginselen had durven aanbinden en
volhouden. De groote kamp was doorgeworsteld.
Doch lag de hydra nu aan banden, zij was evenwel niet dood. Hercules had de
kunst ontdekt om haar te hypnotiseeren, gelijk hij sedert met allen deed, die hem
tegenstreefden. Hij wist echter dat zij wakker herleven zou, zoodra hij niet meer daar
zou zijn, om haar onder de magneetkracht zijner blikken in bedwang te houden. Nog
steeds zelfs schudde zij van tijd tot tijd eens haren gedwongen sluimer, en dan kon
men zien dat immer hetzelfde kwaad in haren boezem smeulde.
Dat zou voortduren, zoolang de school stedelijk bleef; zoolang zij door een enkel
willen van die ‘bestuurs-commissie’, slechts uit stedelijke gunstelingen samengesteld,
in aard en leiding en richting, en bijna ongemerkt kon veranderd worden van top tot
teen; zoolang de wisselvalligheid eener verkiezing in den Gemeenteraad de
bondgenooten van zoo'n ‘bestuurs-commissie’ machtig of meerderheid kon doen
worden, en eene samenwerking van beiden tegen den geest en het leer stelsel der
school mogelijk maakte; zoolang de ondergang van Benoit's werk kon verwezenlijkt
worden, zonder dat het Vlaamsche volk, geheel het Vlaamsche volk, eenig recht had
om zijn protest te doen hooren bij een Stadsbestuur, dat hem geene verantwoording
schuldig was.
Overigens het ideaal van Benoit stond hooger, dan enkel de stichter te zijn eener
plaatselijke school. Zijn droom was het een echte HOOGESCHOOL te grondvesten van
de hervonden Vlaamsche muziek, geldig voor geheel het Vlaamsche land;
verlichamelijking van die heele, heerlijke kunstbeweging, waar hij de Voorlichter,
de Lucifer van was, en die wel het schoonste mag heeten wat in de algemeene
geschiedenis onzer Belgische kunst zal te noemen zijn. Hij wilde eene Universiteit
hebben, die het koningschap van die eigen kunst ten minste op een troon zette, zoo
hoog als die, welke te Brussel, te Gent, te Luik officiëel voor de cosmopolitische
kunst zijn opgericht. Hij wilde een toevlucht en een uitgangspunt hebben, waarheen
en vanwaar de muzikale kunst-strevingen van geheel den Nederlandschen stam toeen uitstralen konden.
En daarvoor scheen hem, terecht, de stad van Rubens het ware Mekka te wezen,
hij die eens in de Indépendance, en mede terecht, ‘de Rubens onzer muziek’ werd
genoemd.
En Antwerpen, - waar Benoit nochtans nooit oprecht ingeburgerd geraakte, - was
wel werkelijk, zoozeer als in zijne gedachten, de echte plaats om er ‘DE SCHOOL’ te
vestigen.
Dit was het, om het werk van meer dan een kwart eeuw, door Benoit dáár, in en
om zijne school, verwezenlijkt; om de groote en herhaalde opofferingen, die de rijke
stad zich getroost heeft, zich heeft kunnen en nog zal kunnen getroosten bij het
scheppen, instandhouden en ontwikkelen van Peter Benoit's School; om de
kernvlaamsche atmosfeer, die in Antwerpen heerscht en waarin alleen onze jonge
Vlaamsche muziekkunst kan voortleven en gedijen; om den rang, dien Antwerpen
in België, naast Brussel, heeft veroverd, zoo goed als de zedelijke hoofdstad van
Vlaamsch België, en waardoor zij aan de kunst, in hare muren tronend, eene wijding
geven kan, die deze ten minste tot de nationale evenknie make der cosmopolitische
kunst in de hoofdstad; om de ligging zelve der groote Scheldestad, als in het midden
van 't Europeesche gebied van onzen broederlijken Nederlandschen stam, die in haren
schoot het best tot zijne muzikale éénheid kan komen samenwerken en groeien.
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Dit alles heeft Benoit gezien en gewild en, bij het opbouwen van zijn droom, met
zich omgedragen. En dat duurde zoo meer dan dertig jaren lang, dat hij, werkend en
zwoegend, zijn genie en levensfrischheid uitstortend in onsterfelijke werken, aan
dien droom bleef gekluisterd gelijk Prometheus aan zijne rots.
O! wist men het, hoe hij, bij dat gedurige, lange dobberen tusschen hoop en
teleurstelling, onder het schijnbaar tevreden masker zijner olympische kalmte, gekweld
en gefolterd en vernederd werd, inwendig, aan die gevoelige plaats van zijn hart,
wanneer hij zijnedierbare school, de toekomst van zijn schepperswerk, toteen kaatsbal
dienen zag van kleine politieke, persoonlijke driften en kuiperijen, en hij toch maar
geen bevredigenden uitslag ergens opdagen zag.
In de laatste jaren werd het legio zijner vrienden en bewonderaars dikwijls
verontrust door onduidelijkegeruchten aangaande de gezondheid van den Meester.
Vóór weinige maanden woonden wij, te zijnen huize, een bezoek bij van den man,
dien we lief hebben, omdat hij steeds onvermoeid, met de teederste, vaderlijkste
bezorgdheid over de gezondheid van onzen Peter Benoit waakzaam is en blijft, - wij
bedoelen doctor DE WANDERE, een vriend en eene voorzienigheid, - en die wijze
vriend vertrouwde ons dit toe:
‘Och! werk toch met handen en voeten, opdat die daad van rechtvaardigheid, die
zijn dreom is, al spoedig voltrokken worde! Ik zal de zedelijke rust, die er noodig is
om dit kruidje-roer-mij-niet weer kloek en forsch te krijgen en te behouden, niet eer
gewonnen achten, dan wanneer zijne school “Conservatorium van den Staat” zal
wezen, en aldus de toekomst van zijn werk zal verzekerd zijn!’
Welnu, de overeenkomst tusschen Staat en Stad heeft den vurigen wensch van
doctor De Wandere en van ons allen nu vervuld, en wij mogen het aanschouwen
alsof er voor Benoit, op dien historischen datum, eene nieuwe levenspacht werd
onderteekend.
Het hartelijke weord van burgemeester Jan Van Rijswijck spreekt hier gansch naar
ons hart. ‘Ik ben gelukkig om Benoit,’ zei hij ons, ‘dat nu zijn droom verwezenlijkt
is. De School is hij’.
Welnu, ook wij zijn gelukkig, maar nog om iets meer en iets anders: omdat die
daad van rechtvaardigheid tegenover het Vlaamsche volk en tegenover Benoit is
geschied onder het burgemeesterschap van Jan Van Rijswijck en met zijne
medewerking!
‘De School is hij!’ - Dat woord moet nu niet verkeerd begrepen worden. Ja, de
School is de reine vrucht van Benoit's denkend en voelend ik; zij is het doel van zijn
levenlange hopen en streven, waardoor hij aan alle diplomaten de loef heeft
afgestoken, als hij, met die toovermacht, die enkel mannen van scheppend genie en
onverzetbaren wil bezitten, tot de ergste zijner tegenstrevers on vijanden toe in
vrienden en voorstanders heeft weten te herscheppen; zij is de kroon op zijn werk,
de lichaamwording van zijn ideaal, het loon van zijnen heldenstrijd. Dat alles is zij
blijkbaar, ontegensprekelijk.
Maar men mag niet vergeten of uit het oog verliezen, dat heel Benoit's werk, op
elk gebied, als kunstschepper, als theoreticus, als aestheticus, als inrichter of
beheerder, nooit een ander dan dat ééne doel heeft gehad: de verheerlijking van zijn
volk en van zijn eigen Vlamingschap!
Nooit heeft Benoit de Vlaamsche muzikale zaak in zijn enkelen persoon willen
zien samentrekken. 't Is niet om hem, maar om die zaak dat hij de verheffing zijner
school heeft gewenscht en nagestreefd. Hij verdwijnt toch eens, en zijn bekommering
is voor de tijden die daarna komen moeten. Dan zullen anderen op hem volgen, uit
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het puik der getrouwen gekozen, - laat ons hopen, door hem aangewezen, - om voort,
en betere nog misschien, voor hetzelfde ideaal te ijveren en te werken. De persoon
is niets tegenover de grootschheid van het werk, het werk van geheel het Vlaamsche
volk, eerlang wellicht van geheel den Neerlandschen stam; het werk van al degenen,
die zich niet vergenoegen met contemplatieve Vlamingen te zijn, maar handelend
optreden voor hun volksideaal; die willen wat is recht en weten te winnen wat zij
willen. En we zeggen dit alles gelijk we het zoogoed als letterlijk, van hem hebben
gehoord en gezien.
Zoo stelde Pieter Benoit zich altijd die Beweging voor, waarvan hij de baanbreker
en de voorlichter is
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geweest; waarin hij geestdriftig gevolgd werd door een heer van bezielde jongeren;
waarvoor hij eene nieuwe en eigen schoonheidsopvatting heeft tot wezen gebracht;
die hij zich voordroomde als bestemd ons in alle toekomst de luister van zijn Vlaamsch
vaderland, van zijn Neerlandsch ras te zullen zijn en blijven.
Maar hij wist ook dat, hij eens verdwenen, de aanvechtingen van vroeger weer
het beginsel zelven in gevaar zouden brengen, nu vooral dat de vijandelijke krachten
in drie fransche staatsconservatoriën worden aangekweekt.
Er moest een heiligdom opgericht worden, waar, naar taal en geest en opleiding,
het Vlaamsche beginsel gehuldigd en in leven bleef; eene sterkte, waarop de zegevlag
zichtbaar bleef wapperen; een rugsteun, waar het leger der getrouwen op aanleunen
kon; eene kweekschool, waar nieuwe recruten, goed gewapend en beslagen, uit
voortstapten en het strijdend leger gedurig kwamen sterken. En die school, die sterkte,
dat heiligdom moest gesteld zijn onder de hoede van het geheele volk, en daarom in
de handen van den Staat, die zich nu eerbiedig trouw heeft verklaard aan het leidend
vaderlandsch beginsel.
Die vernieuwde Vlaamsche muziekkunst verdiende die erkenning ten volle; zij
had het recht daarop veroverd, door zich, eene halve eeuw lang reeds luisterrijk te
veropenbaren en te doen gelden, in de werken van Benoit en in die van het legio
zijner verdienstvolle volgers. Maar de duurzaamheid der Beweging liep gevaar
zoolang niets meer dan een persoonlijk streven de voorkampers aan haar verbond.
Wat er ontbrak had Benoit van den beginne af gezien; hij heeft gestreefd en
gestreden om het van de hardnekkigste weerstanden af te dwingen.
En nu, na dertig jaren martelaarslijden, is de zegepraal gekomen:
NU MAG DE BEIAARD SPELEN!
***
Dat verheugt ons in het diepste der ziel. Maar wat ons nog inniger verheugt is, dat
Peter Benoit nu, met onvermengde voldoening, met de volkomen kalmte des gemoeds,
achter zich mag blikken, op zijne reeds afgelegde levensbaan, en dan weer, met volle
vertrouwen, voornit, naar de heerlijk zegevierend verlichte horizonten, die hem de
gedroomde toekomst voorhoudt.
Wat hij achterwaarts zien zal, geeft niet alleen het rustbrengend genot van den
volbrachten plicht, maar het diepe geluk van hem, die aan zijn vaderland mocht
schenken al wat de rijkste scheppingsgave verwezenlijken laat.
Van zijne geboorte af, op 17 Oogst 1834, te Harelbeke, aan die lieve Leieboorden,
die zijne passie zijn gebleven, bijna op het slagveld der ‘Guldensporen’, van waar
eene soort naglans van den dageraad onzer vrijheid zijne jeugd omschitterde; over
de zorgen en moeilijkheden heen zijner lastige en beproefde jongelingschap, toen
hij, als orchestmeester, Offenbach ter zijde stond, of in de Duitsche steden tevens
om den broode en om 't indringen in den Germaanschen kunstgeest streed; tot aan
dien tijd van diep overtuigde geestdrift, toen hij met Hiel, in 1866, dien Lucifer
schiep, die het licht in onze duisternissen bracht, zal hij het afgewisseld tafereel
genieten van zijne voorbereiding tot Vlaming, tot Vlaanderens grootsten zanger, een
tafereel nu idyllisch frisch, dan episch heldhaftig, dat immer zijn troost, zijn steun,
zijne verjongingskuur zal blijven.
En dan verder, zijn heelen werktijd, als onuitputbare schepper!
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Met den Lucifer schonk hij ons het Vlaamsche, het Dietsche oratorio, dat hem bij
Rubens aansluit, dat Vlaamsch is en persoonlijk, dat op niets gelijkt wat bestond, en
dat van Vlaanderen een nieuw licht over de kunstwereld deed uitgaan. Die
reuzenfresken in muziek, die Lucifer, De Schelde, De Oorlog, De Rijn heeten, zijn
scheppingen, waardoor niet minder Benoit, als vernieuwer, dan zijn Vlaanderen, als
eeuwige barende moeder der Germaansche schoonheid, voor alle toekomst zullen
gehuldigd blijven!
Schiep hij die meesterstukken voor de Concertzaal, aan het volk, aan de massa,
voor de openbare plaats, schonk hij alweer een anderen en even zoo nieuwen vorm
der eigen gevoelsuitdrukking, de groote volkscantate, als Vlaanderens Kunstroem,
de Muze der Geschiedenis. En Vlaanderen had weer, door hem, een voorbeeld
gegeven, dat men te volgen trachtte.
Zelfs de kinderen werden in de vaderlandsche beweging meêgesleept door die
juweeltjes uit reuzenhand, die ‘kinderoratoriën’ heeten, als De Wereld in, de
Kinderhulde aan een dichter. Een nieuwe weg was weer gebroken, door hem, en
weer liep hij van Vlaanderen uit, om druk gevolgd te worden.
Ook onder de gewelven van den tempel mocht zijne muze de kunst herscheppen
en verwereldlijken. Daar, waar onze eerste meesters de wereld leerden zingen, heeft
hij de vormen durven breken, die de oude kunst nog kluisterden, om het
hedendaagsche leven en gevoelen tot zijn recht te doen komen, met meesterstukken
als de Tetralogie en het Drama Christi. En weer had hij een licht ontstoken, dat in
de verte scheen.
De schouwburg moest hem roepen; want daar was veel te doen. Uit die grootsche
school van volksdeugden moest hij spreken tot zijn volk, en hij deed het nogmaals
in een vorm, die vóór hem wel beproefd, maar niet geregeld gebruikt was en dien
hij bovendien nog gansch vernieuwde. Hij deed het met Charlotte Corday, Willem
van Oranje, Karel Van Gelder, Pompeïa, waarover de Précurseur schreef: ‘Peut-être
assistons-nous ici à la naissance d'une forme d'art nouvelle: le drame musical
flamand!’ Het hangende proces is nog niet uitgepleit, maar reeds wordt het voorbeeld
gevolgd.
Het groot theater deed hem het kleine niet verwaarloozen. Hij droomde er van de
dorpen, de kleine steden mêe te sleepen door hunne aloude en doorvlaamsche kamers
van Rhetorika. En hij schiep het frissche naïeve Meilief, een voorbeeld dat men nog
den tijd niet gehad heeft te volgen, maar dat gevolgd zal worden, te oordeelen naar
den indruk dien het maakte.
En, tusschenin, strooide hij langs de baan mindere werkjes van allen aard: liederen,
feest- en strijdzangen, monodramen, volksscenen, koren, missen en motetten, orkesten instrumentstukken, symphonische gedichten, die allen zijn merk dragen: een
leeuwenklauw, en die leeuw was als de Leeuw van Vlaanderen.
De lier lag nauwelijks op zijne knieën wat te rusten, of hij had reeds de pen in de
hand, en dan was het om uit een stuk die aesthetiek zijner kunst te scheppen, die aan
de jongeren moest toelaten hem te volgen op den vaderlandschen eigen weg Die leer,
dat evangelie werd in tal van artikelen, brochures, brieven en strijdschriften openbaar
gemaakt, welke het wet- en leerboek zijner School zullen worden, als zij eerlang
verschijnen zullen.
En wanneer zij het licht zullen herzien, zullen zij de zeldzame eer genieten geen
strijdschriften meer te zijn. Immers, nu werden openlijk al de beginselen, die daarin
verkondigd zijn, aanvaard en opgehemeld, in het meest stilstaande van alle officiëele
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lichamen, in de Academie van Belgie, door een der bestuurders onzer officiëele
Fransche Conservatoriën zelven, door Theodoor Radoux.
Aldus is dan eindelijk zegevierend het leerstelsel erkend, waarom de school van
Antwerpen zoolang en zoo geweldig werd aangevochten, en dat nu ook in het
Conservatorium van Luik wordt toegepast, volgens Waalsche kunstopvatting!
Ware 't niet edelmoedig schoon geweest, had de nieuwe en gezaghebbende
verkondiger, in zijne preêk op den berg, ook blijkbaar en met name verklaard, dat
hij aldus hulde bracht aan Peter Benoit, liever dan aan een Borodine, een Grieg, een
Humperdinck; dat hij de school van Antwerpen, in België, wilde wreken door haar
te volgen en te huldigen, liever dan verre te gaan zoeken en prijzen, wat hier onder
de hand, op eigen grond bestaat en leeft, zooals nergens elders.
Doch niettemin is de rede van Radoux beslissend geweest en voor den Vlaamschen
Meester de schoonste zegepraal.
Dat alles mag Peter Benoit nu, met een onvermengde vreugde, aanschouwen als
zijn werk, een werk, dat aan Gounod bewonderend deed uitroepen: ‘Quel peuple!’
en aan Conscience: ‘Die kerel moet van ijzer en staal zijn, of anders ware hij al lang
onder zijne reuzentaak bezweken.’
Maar onze vreugde is het nu ook hem gelukkig te weten, omdat al dat werk nu
voor de toekomst vruchthaar gemaakt is, door er de kroon op te plaatsen, die er nog
op ontbrak: de erkenning der Muziekschool als Staats-Conservatorium:
Nu mag de beiaard spelen!
***
Wanneer, op 12n September aanstaande, de dag zal gekomen zijn om dien grooten
Vlaming in zijne grootsche zegepraal te gaan huldigen, dan zal, hopen wij, weer dóór
het Vlaamsche volk een van die vuurstroomen varen, die uitbarstingen teweeg brengen
als de volkshulde aan Conscience, bij de verschijning van zijn honderdste boek.
Duizendtallen sterk zal men naar Antwerpen trekken, om daar den grooten schepper
te groeten en te gaan bewijzen, dat zijn volk weet wat hij heeft gedaan en het gedane
op prijs stelt. En het zal er van liederen galmen ter eere van hem, die zijn volk heeft
leeren zingen, gelijk Conscience het leerde lezen.
En dit blad, onze Neerlandia, dat overal gaat, waar Nederlanders wonen in de
Wereld, zal overal de blijde mare dragen, dat dit feest wordt gevierd, en er is tijd
voorhanden opdat uit alle hoeken der wereld, waar Nederlandsch gezongen wordt,
brieven naar hier zouden komen, die op den 12 September kunnen gelezen worden
aan den Meester, met de belofte er in uitgesproken dat, zoowel in Zuid-Afrika, in
Neerlandsch Indië, als in Amerika, de heerlijke gewrochten van Benoit, die ter eere
strekken van den Nederlandschen stam, zullen uitgevoerd worden en den naam zullen
doen huldigen van den grootsten kunstenaar, dien ons volk, sedert Rubens, heeft
voortgebracht.
Op onze groote Vlaamsche steden rust dan ook, gezamenlijk en afzonderlijk, een
eereplicht: dit jaar of het volgende te wijden tot het huldejaar van Peter Benoit, en
overal ten minste één der groote werken van den meester uit te voeren. Aan Gent,
de Lucifer, zooals Mev. Dutry-Bruneel en Mev. Ameye-Dobbelaere het reeds
voornemens waren. Aan Brugge, de Schelde, zooals het ontwerp er reeds van gevormd
is. Aan Antwerpen, Pompeïa, in de beste voorwaarden, en ook eerlang de
Rubenscantate: Vlaanderens Kunstroem. Aan Brussel, een ander groot werk, naar
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keuze en naar middelen. En het is te hopen dat Kortrijk, Ieperen, Leuven, Oostende,
Mechelen, ja, zelfs Hasselt, Tongeren en andere steden niet zullen achter blijven om
dat Benoitsjaar te maken tot de welverdiende hulde aan den geliefden Meester, die
de eer is van het Vlaamsche volk.
Maar ware het te veel, zoo er van dien volksdank ook een duurzaam gedenkstuk
overbleef?
Men heeft reeds gepreveld van een standbeeld, gedurende 't leven van Benoit.
Wij weten en mogen verzekeren, dat zulke hulde den meester in do grootste
verlegenheid zou brengen. Hij zou er zich, - en we geven hem gelijk, - uit alle krachten
tegen verzetten. Men spreke er dus niet langer van. De toekomst blijve daarmeê
gelast.
Overigens hoe van een standbeeld gaan spreken, als het gouden standbeeld, dat
de kunstenaar voor zich zelven wrocht, zijn onschatbare werken, daar nog
onuitgegeven liggen, aan brand- en allerlei gevaar blootgesteld in het eenvoudig huis
op de ‘Oude Beurs’, te Antwerpen?
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Is 't de plicht niet van de gegoeden vooral onder ons volk, gelijk waar ze wonen, die
meesterstukken door drukuitgave onvernietigbaar te maken, vooraleer aan eenige
andere duurzame hulde te denken?
Nog iets is wenschelijk. Aan een groot man is eeuwig dierbaar het schamel huisje
waar hij geboren werd. Het geboortehuisje van Benoit, te Harelbeke, staat om van
eigenaar te veranderen, en wie weet wat er dan meê gebeurt.
Zou ons volk zich zelven niet huldigen, zoo het van dat huisje een nationaal of
gemeentelijk eigendom maakte, met verbintenis om het onveranderd te laten en aan
de volgende geslachten te kunnen wijzen als het geboortehuis van Peter Benoit?
Het eigendom der gebroeders De Doncker beslaat drie huisjes en die zouden saam
kunnen blijven. De twee overblijvende woningen zouden dan bij voorbeeld, naast
het geboortehuis, eene muziekschool kunnen worden, waarin men de kunst zou
blijven beoefenen en huldigen, die, door Benoit's naam, de roem van het aloude
Harelbeke zal blijven.
Dit geven wij in overweging aan allen, die thans hunne hersens martelen met de
vraag hoe zij Peter Benoit zullen eeren.
Wij durven hun daarbij zeggen, dat geene hulde beter beantwoorden zou aan de
geheimste wenschen, die in het diepste van zijn hart verborgen moeten liggen.
Zoo huldigt zulke natie zulk een man!
Daarop gedacht dan, met de daadvaardigheid van een dankbaar volk!
En dan, dan zal de toekomst voor de oogen van Peter Benoit zonnig en lachend
opengaan, als de gouden gezichteinder van een heerlijken morgenstond en de
zonnestralen zullen zich vlechten tot dezen lichtenden groet:
Heil U, den grooten Vlaming, PETER BENOIT! Uw volk heeft U begrepen,
en het roept U dank!
JULIUS SABBE.
Brugge, 1 Juli 1897.

Neerlandia is een jaar oud.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond. - Ontstaan. Ontwikkeling.
Den 11 Juli 1896 verscheen het eerste Nr van Neerlandia. We zijn een jaar oud en
achten het niet ongepast hier een woord te zeggen over het ontstaan van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en zijn ontwikkeling.
Den 3 Februari 1893 (het jaar van de Tentoonstelling), bevatte de Nederlander
van Chicago een artikeltje: Heeft de Nederlandsche Taal een Toekomst? van de hand
van den Heer J. Hoddenbach van Scheltema, waarin de schrijver er op wees, dat ons
taalgebied niet zoo heel klein is: Holland, Vlaanderen, Nederl. volkplantingen in de
Vereenigde Staten, Curaçao, Suriname, Nederlandsch Oost-Indië, Zuid-Afrika, dat
gebied was uitgebreid genoeg als onze taal zich daar maar overal handhaaft.
‘Als de Vlamingen,’ zei de schrijver, ‘maar kloekmoedig aan hun taal vasthouden
en als onze stamverwanten in Zuid-Afrika 'tzelfde doen, heeft onze taal nog eene
schoone toekomst.’
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Naar aanleiding van dat schrijven zond de Heer H. Meert, destijds leeraar aan 't
stedelijk College te Ieperen, een artikel aan den Nederlander, waarin hij uitvoerig
het Nederlandsch Taalgebied beschreef en eenige inlichtingen meedeelde omtrent
de verbreiding van onze stamgenooten, de Boeren, over Zuid-Afrika, die destijds
niet van algemeene bekendheid waren.
Niet alleen in de Kaap-Kolonie, in den Oranje-Vrijstaat, de Zuidafrikaansche
Republiek en Natal waren onze taalgenooten gevestigd, maar er was geen oord in
Zuidelijk Afrika aan te wijzen, waar ze niet doorgedrongen waren; men vond ze van
de Kaap tot aan de Zambesi; in 't binnenland omtrent het Ngamimeer; in 't Westen
in Duitsch Namaqualand en Damaraland. Langs de Westkust waren ze zelfs veel
verderop naar 't Noorden getrokken en waren ze sedert jaren gevestigd benoorden
de Kunene in Portugeesch Angola, in de Nederlandsche volkplanting Hoempàta, vier
dagreizen van Mossàmedes; ook nog verder op te Bihee, Bailoendoe, Hanja, enz.
Dat was zoo goed als in de buurt van den Congo-Vrijstaat, van de Kaap bijna tot aan
den Evenaar.
De schrijver wees er op, dat onze taal op verschillende plaatsen van haar gebied
te worstelen had tegen een vreemde taal: in Vlaanderen tegen het Fransch, in
Zuid-Afrika tegen het Engelsch; thans kan hij er bijvoegen, wat hij destijds niet wist,
tegen het Spaansch en het Engelsch in de eilanden van de kolonie Curaçao. Hij wees
er op met welk goed gevolg de Vlamingen den taalstrijd voerden. Maar ze waren er
na zestig jaar toch nog niet bovenop. In Zuid-Afrika was de Boerenbevolking wel
nog gehecht aan haar taal; maar daar stond ze voor 't gevaer, dat ze tengevolge van
de Engelsche instrooming ten slotte zou overvleugeld worden.
De Heer Hoddenbach wou het grootste gedeelte van de Vlaamsche en Hollandsche
landverhuizers naar Zuid-Afrika zien gaan. Maar hoe zouden ze 't doen? Hoe zouden
landbouwers b.v. het doen, waarvan velen naar Amerika uitwijken? Om in Z.-A. een
hoeve te krijgen, waren er op zijn minst 20,000 franks noodig. Welko Vlaamsche
boer, die zooveel bezit, zou zijn land verlaten? Die zouden gaan, zouden b.v.
landarbeiders zijn die hun lot willen verbeteren; maar de prijs van den overtocht was
zoo goed als een onoverkomelijke hinderpaal.
Toch, daar lag het oneindig uitgebreide Nederlandsch taalgebied. Zeer zeker had
onze taal nog een zeer schoone toekomst, maar op voorwaarde, dat de Nederlandsche
stam blijk gaf zelfstandigheidsgevoel genoeg te bezitten om haar die toekomst voor
te bereiden. Onze taal moest krachtig gesteund worden in den strijd, dien ze tegen
andere te voeren had; daar waar ze doordringen kon, moest haar het pad geëffend
worden. Hiervoor gaf de schrijver aan de hand het oprichten van een Verbond, dat
alle ontwikkelde stamgenooten over de wereld zou omvatten, die gehecht zijn aan
hun taal, aan hun zelfstandigheid, en die beiden willen handhaven. Indien alle
ontwikkelde Nederlanders, behoorende tot de drie takken van onzen stam: Hollanders,
Vlamingen, Zuidafrikaners, zich daarbij aansloten, zou men eene Vereeniging hebben,
waarvan de invloed ongetwijfeld zeer verre zou reiken en die stellig veel zou kunnen
doen tot handhaving en verbreiding van onze taal. Machtige volken hadden dergelijke
Vereenigingen opgericht tot verbreiding van hun taal en met deze tot uitbreiding van
hun invloed, tot bevordering van hun belangen. In Frankrijk bestond de Allianee
française, die vertakkingen heeft over de gansche wereld; afdeelingen in vele landen:
we willen onder deze alleen Noord-Nederland noemen, waar verschillende afdeelingen
bestaan, die ijveren voor de verbreiding van de kennis van de Fransche taal. De
Afdeeling Den Haag telt niet minder dan 400 leden. Ook in de Nederlandsche
Koloniën bestaan Afdeelingen, o.a. een te Paramaribo. In België ook is de Alliance
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française werkzaam, maar hier meer in 't geheim. Hare Afdeelingen treden niet in 't
openbaar op; maar zij bewerkt het, dat b.v. opstellers van bladen, die zich het felst
onderscheiden door hunne heftige aanvallen tegen de Vlamingen, vereerd worden
met de palmes d'officier d'académie voor ‘services rendus à la France’. Die services
rendus à la France bestaan natuurlijk in 't ophemelen van alles wat uit Frankrijk
komt, Fransche kunst, Fransche letterkunde; in het bevorderen van den Franschen
invloed; het bestrijden van de billijkste eischen van de Vlamingen; want naarmate
het Nederlandsch in België meer en meer gewaardeerd wordt, vreest men, dat de
Fransche invloed en die van de Fransche taal zou afnemen. Die invloed in 't buitenland
is niet meer wat hij geweest is. ‘In dezen tijd’, zei Jules Simon in 1888, op eene
vergadering van de Alliance, ‘hebben we zooveel te meer redenen om onze taal te
verbreiden, dat men hardnekkiger strijd tegen haar levert. Toen wij, in mijn jeugd,
letterkundige of wetenschappelijke Congressen gingen bijwonen, was het Fransch
dat men overal hoorde spreken. Vreemdelingen vroegen somwijlen de toelating(1)
om in hun taal te spreken; de Franschen, die daar waren, stemden daar edelmoedig(1)
in toe. Zoohaast de vreemdeling den mond opendeed, zag men een taalman opstaan,
om ieder zin te vertalen naarmate hij dien uitsprak; zoozeer werd het Fransch voor
een wereldtaal gehouden. Maar nu stellen Duitschers en Italianen zich aanmatigend(1)
aan. Ik kan u met genoegen zeggen, dat die aanmatiging tot hiertoe nooit een goed
onthaal vond en mijn vrienden, die het Noorden bezocht hebben, Zweden en Holland,
hebben mij integendeel gezegd, dat er krachtdadig protest werd aangeteekend, niet
door de Franschen, maar door de inlanders zelf. En let er op dat hij, die een Congres
houdt, het recht zou hebben te zeggen: “Gij komt bij mij; spreek mijn taal!” Dat is
eene herinnering, die in mijn hart gedrongen is en die ik daar bewaar met een dankbaar
aandenken aan onze vrienden uit Zweden, Denemarken en Holland: we hebben
vrienden in het Noorden!’
Om het afnemen van den Franschen invloed, zoo weemoedig door Jules Simon
herinnerd, te stuiten, ontstond de Alliance française.
‘Onze taal doen spreken, is een middel om onze betrekkingen uit te breiden, den
Franschen uitvoer te bevorderen en bijgevolg den nationalen arbeid te begunstigen’,
schreef Le Petit Parisien. ‘De Alliance française wil onze taal doen kennen in de
landen, die onder ons protectoraat staan, in onze Koloniën, in het buitenland; ze heeft
de tak op zich genomen in de nog barbaarsche landen de oprichting en het
instandhouden te begunistigen van scholen, waar het Fransch onderwezen wordt;
overal treedt ze in betrekking met groepen van landgenooten buiten Frankrijk
gevestigd om onder hen het gebruik van de nationale taal te bestendigen. Het
verbreiden van het Fransch is een werk van vaderlandsliefde. Onze economische
rijkdom is daarbij betrokken. Hij die Fransch kent, wordt de klant van Frankrijk; het
Fransche boek geeft Fransche gewoonten en de Fransche gewoonten brengen het
koopen van Fransche nijverheidsvoortbrengselen mee.’
Ziedaar hoe de Alliance française, met haar 30,000 over de wereld verspreide
leden, haar tak opvat.
Duitschland heeft zijn Allgemeinen Deutschen Verband, die voor doel heeft:
ontwikkeling van het nationale bewustzijn in het vaderland en het bestrijden van alle
(1) Wij onderstrepen om de goddelijk naïeve verwaandheid van den Franschman te doen
uitkomen.
(1) Wij onderstrepen om de goddelijk naïeve verwaandheid van den Franschman te doen
uitkomen.
(1) Wij onderstrepen om de goddelijk naïeve verwaandheid van den Franschman te doen
uitkomen.
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tegengestelde richtingen; het ondersteunen van het Duitsch-nationale streven in alle
landen waar Duitschers om 't behoud van hun zelfstandigheid te kampen hebben en
vereeniging van alle Duitsche elementen over de wereld, met het oog op dat doel;
bevordering van een krachtige Duitsche belangen-poliek in Europa en overzee.
Buiten dezen Verband bestaan nog andere vereenigingen, b.v. een Allgemeiner
Deutscher Schullverein, die Duitsche scholen, Duitsche boekerijen enz. in 't buitenland
ondersteunt; een Zentralverein für Handelsgeographie und förderung deutscher
Interessen; een Deutsche Kolonialgesellschaft enz.
Geen wonder dat het Duitsche element zich krachtig verbreidt en dat de Duitsche
handel de wereld verovert.
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Ziedaar, wat machtige volkeren hebben tot stand gebracht. Moeten wij, die zwakker
zijn, niet des te sterker onze gelederen sluiten en moeten we niet in die aansluiting
een van de elementen vinden, die er ons bovenop helpen in den strijd tot behoud van
onze zelfstandigheid? Zouden we ook niet een dergelijk verbond scheppen, een
Algemeen Nederlandsch Verbond?
Deze gedachte vond bijval in Amerika. Het was het jaar van de tentoonstelling.
Dadelijk kocht de Heer Hoddenbach van Scheltema een register aan, waarin zij naam
en adres konden teekenen, die tot het Algemeen Nederlandsch Verbond wenschten
toe te treden. De Heer Van Heusden bood bereidwillig een plaats voor dat register
aan in Blocker's cacaomolen. Handteekeningen kwamen. Het jaar nadien lag het
register te Antwerpen op de Tentoonstelling; dan achtereenvolgens te Amsterdam
en te Berlijn. Ondertusschen kwam de Vereeniging vast tot stand op het 23ste
Nederlandsch Congres te Antwerpen onder bestuur van de Heeren Schaepman, Prof.
Jan Te Winkel, Dr Muller, (Red. Woordenboek), Marcellus Emants, Prof.
Buitenrust-Hettema voor Noord-; Baron Aug. de Maere, Prof. J. Obrie, Jul. Sabbe,
Pol de Mont, Johan Kesler voor Zuid-Nederland.
Het scheen dat de wensch om een Nederl. Verbond te zien ontstaan, bij meer dan
een Nederlander over de wereld opkwam. Zonder iets van het A.N.V. te weten, tot
welks ontstaan de stoot te Chicago was gegeven, schreef de Heer Beauchez uit
Soerabaia een opstel in de Vragen van den Dag (Amsterdam) onder den titel Onze
Taal, waarin hij den wensch van Veth tot den zijnen maakt, dat er een Genootschap
mocht tot stand komen, dat alle Nederlanders over de wereld in een stambroederbond
zou vereenigen, dat zou ijveren voor de verbreiding van de Nederlandsche taal overal,
waar zulks doelmatig kan geschieden en dat er voor zorgen zou, dat geen Nederl.
gezin, dat 't moederland verlaten zou om zich elders neer te zetten, aan onzen stam
zou ontvallen. Het was een aangename verrassing voor den schrijver, te vernemen,
dat zijn wensch, buiten zijn weten, reeds een goed eid op weg was om verwezenlijkt
te worden. Dat hij zich dadelijk aansloot en een ijverig medewerker werd om de
Vereeniging in ruimer kring bekend te maken, hoeft niet gezegd. Dat zijn wensch in
vervulling gaat, kan hij nu maand aan maand in Neerlandia waarnemen.
Sedert den aanvang van dit jaar kondigen we de namen van de leden af naarmate
ze toetreden. Uit die lijsten blijkt, dat in dit eerste halfjaar ruim 300 personen zijn
toegetreden. Voegt men daarbij de lijst verschijnende in dit nr en de toetredingen
vóór 11 Juli, dan zijn sedert den aanvang van dit jaar 400 personen toegetreden. We
ondervinden, dat naarmate de Vereeniging meer bekend geraakt, de toetreding ook
ruimer wordt; zoodat, naar alles laat voorzien, het niet lang zal aanloopen of de
Vereeniging zal een voldoenden omvang genomen hebben om krachtig op te treden
tot handhaving van onze gemeenschappelijke moedertaal waar het noodig is. Nu
reeds zijn betrekkingen aangeknoopt met alle deelen van de wereld, waar
stamgenooten gevestigd zijn. Secretariaten bestaan behalve in Noord- en Zuid, te
Berlijn, te Meshed, Perzië, te New-York, te San-Francisco, op Curaçao, te
Johannesburg; te Pretoria; te Shanghai, China. De Vereeniging telt leden, behalve
in Noord- en Zuid, in Frankrijk, Engeland, Denemarken, Duitschland, Oostenrijk,
Zwitserland, Perzië, China, Vereenigde-Staten, Curaçao, Suriname, Java, Sumatra,
Kaap-Kolonie, Oranje Vrijstaat, Zuidaf. Republiek, Portug. Angòla. Ze heeft
georganiseerde Takken te Antwerpen, Brussel, Gent, Eschedé, Berlijn, Mittweida
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(Saksen). Buiten Europa is de talrijkste ledengroep die van Johannesburg, op dit
oogenblik 110 ll. Zoo breidt de Vereeniging zich gestadig uit.
Natuurlijk werd die uitslag niet bereikt zonder inspanning, maar is hij toe te
schrijven aan de krachtige medewerking van enkelen: J. De Vries, onze vroegere
secretaris te Amsterdam, nu te Johannesburg; J.J.B. Van der Ghijs jr. die in den dienst
van 't Verbond een buitengewone werkkracht aan den dag gelegd heeft; Brinkgreve
te Utrecht; Guldemont te Berlijn; Van der Klaauw te Meshhed; Van der Duys en De
Jong te New-York en Paterson; Beauchez te Soerabaia; Temmerman,
Oudschans-Deutz, Leyds te Johannesburg; Hamelberg te Curaçao; Dr Ekker te
Hilversum; Toussaint te Brussel; Pittomvils te Tienen; last not least in P. De Wilde,
een nederig onderwijzer te Loth, een klein Brabantsch dorp, maar die menig lid heeft
bijgebracht; een bewijs, dat wie wil veel kan. Aan die allen een woord van warmen
dank! Machtigen steun hebben wij ook gevonden bij hooggeplaatsten als de Weledele
Heeren Superintendent Mansvelt te Pretoria, en Consul Willekes Mac Donald te
Warschau aan wie we een dankbare hulde brengen.
De medewerking van enkelen heeft dus geleid tot een zeer aanzienlijken uitslag
op zeer korten tijd. Wat zou het zijn indien allen zich tot medewerking genoopt
gevoelden? En die medewerking kan zóó gemakkelijk verleend worden! Laten b.v.
al onze leden van thans, na 't ontvangen van dit nr, het aan één vriend ter inzage
geven, hem tot toetreding overhalen, dan tellen we binnen twee maanden 3000 leden.
Om dien uitslag te bereiken hoeft niemand zich druk te maken: hij bezige daartoe
de hier ingesloten toetredingskaart, late die door een kennis invullen en werpe ze in
een postbus. Als we maar onze lamme lakschheid weten af te schudden, zal het wel
blijken, dat onze kleine stam nog zoo heel hopeloos niet is en zullen we onze taal
een zeer schoone toekomst voorbereiden.
Een van de verrassende uitslagen, waartoe onzo propaganda geleid heeft, is, dat
we op dit oogenblik acht leden tellen in Perzië. Met betrekking tot het buitenland
kunnen wij ook zeer krachtig geholpen worden. Hoeveel leden zijn er niet, die
kennissen hebben onder onze in 't buitenland wonende stamgenooten. Laat ieder, dié
een Hollandschen, Vlaamschen, Afrikaanschen vriend in 't buitenland heeft, hem
schrijven en hem aanzetten om toe te treden. Zoo breiden onze betrekkingen zich
geleidelijk tot alle landen uit; van deze betrekkingen is uitstekend partij te trekken
ter bevordering van de stoffelijke belangen van stamgenooten. Immers, onze leden
in 't buitenland kunnen door onze bemiddeling de aandacht vestigen op de kans voor
knappe taalgenooten om betrekkingen daar te verkrijgen; ze kunnen ze zeer dikwijls
daarin helpen. Zoo ontstaan zeer uitgebreide betrekkingen, waarmee handel en
nijverheid hun voordeel kunnen doen.
Steken nu alle leden een hand toe, dan verhaasten ze het oogenblik, waarop het
A.N.V. met kracht zijn taak, zooals die in de Statuten omschreven wordt, zal kunnen
aanvatten.
Tot hiertoe is het hoofdzakelijk de Gentsche Tak geweest, die groote bedrijvigheid
aan den dag heeft gelegd.
In Januari 1896 belegden we een welgeslaagde protestmeeting tegen den
Jamesoninval en gaven aan 't Vlaamsche Volk gelegenheid om zijn sympathie te
betuigen voor de wakkere Transvaalsche stambroeders. We namen dit jaar het initiatief
van de viering van den 11 Juli-dag door de vereenigde Vlaamsche kringen van Gent.
Naar aanleiding van die viering ontstond een bestendig comité, die er voor zorgen
zal, dat het feest ieder jaar te Gent gevierd worde en dat nu gezorgd heeft voor de
inrichting van een puik concert van Vlaamsche muziek. Verder richtten we de
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propaganda in voor de deelneming aan 't Nederlandsch Congres te Antwerpen, wat
dan ook voor gevolg had, dat we te Antwerpen met 112 waren. In 1897 hebben we
de prachtig geslaagde meeting in Valentino ingericht ter zake het wetsvoorstel De
Vriendt; nadien hebben we een reeks propaganda-meetings gehouden te Wetteren,
Maldegem, Ledeberg, Gentbrugge, St Amandsberg, Zelzaete, Melle, Evergem,
Waarschoot om overal verzoekschriften geteekend te krijgen naar de Kamer ten
gunste van het Wetsvoorstel en gaan op 't oogenblik met die meetings nog voort.
Tevens belasten we ons met de propaganda voor deelneming aan 't Congres te Dordt.
We hebben verder op ons programma de inrichting van een Tentoonstelling van
nieuwsbladen, waarvan 't Zal wel gaan het initiatief nam. Er is geen twijfel aan of
ons voorbeeld zal wel aanstekelijk werken op de andere takken.
Ziedaar een korte schets van het ontstaan en de ontwikkeling van het A.N.V. Onze
werkzaamhenen en bemoeiingen zullen omvangrijker worden naarmate de
Vereeniging in ledental toeneemt. Het is dan ook te hopen, dat álle ontwikkelde
Nederlanders over den aardbodem, door hun lidmaatschap van 't A.N.V. een bewijs
van stamtrots zullen willen geven. Zoo helpen ze mee tot de stichting in wensch en
gedacht van Grooter Nederland, dat, al bestaat het dan ook niet in de werkelijkheid,
toch door zijn bestaan in onze harten, in onze hopen en streven, voor den wasdom
en de welvaart van onzen stam een schoone toekomst voorbereidt!

1302
Pieter de Coninc en Jan Breydel.
De bewering van een Oostendsch blaadje Le Carillon, dat Breidel en de Coninc twee
legendarische helden waren, die nooit hadden bestaan, wat, volgens 't zelfde blaadje.
in zijn leergang zou onderwezen door Professor Pirenne aan de Hoogeschool te Gent,
heeft kwaad hloed gezet bij de Vlamingen. Wat! die mannen, de verpersoonlijking
van den Vlaamschen heldenmoed in 't verleden zouden mythische wezens zijn en
zouden al niet meer bestaan hebben dan de Zwitsersche Willem Tell! Die gedachte
was immers ondragelijk. Dat kon niet zijn! Ze moesten bestaan hebben, zij, de ideale
Vlamingen. De zekerheid van hun bestaan is als een behoefte voor het Vlaamsch
gemoed. De Vlamingen hadden niet genoeg aan de overtuiging, dat, in de
veronderstelling dat het wezenlijk mythen waren, 't volk, waarvan de phantasie zulke
ideale beelden schept, thans in brons gegoten symbolen van een eeuwenlangen strijd
tegen vreemde onderdrukkingen voor 't behoud van eigen zelfstandigheid, door die
schepping alleen een luidsprekend getuigenis aflegt van zijn aard, van zijn onlenkbaren
dorst naar vrijheid en dat die schepping van niets minder bezielende waarde is dan
de uit stofferige oorkonden opgedolven werkelijkheid. Enkele Vlaamsche bladen
hadden dus ook den hoogleeraar duchtig de les gelezen zonder na te gaan of hij wel
zoo schuldig was; wat hij wezenlijk niet is, daar hij nooit twijfel heeft verkondigd
omtrent het bestaan van onze volkshelden, maar daarentegen de Vlamingen heeft
gezuiverd van den blaam, dat ze hun roemrijke overwinning niet aan kloeken moed,
maar aan 't gebruiken van verraderlijke listen zouden te danken hebben. Het legendetje
door den Cariilon in de wereld gezonden, heeft ondertusschen de Fransch-Belgische
pers van Brussel wakker geschud; een van de bladen dringt er op aan, dat er een
onderzoek zou gedaan worden om uit te maken of Breidel en de Coninc dan toch
bestaan hebben. Natuurlijk zou het zich verkneukelen, kwam het uit, dat ze nooit
hebben bestaan.
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Onwetend en lichtzinnig, zooals Brusselsche Fransche bladen altijd zijn, heeft het
er niet op gedacht, dat zulk onderzoek immers lang een beslissenden uitslag moest
gehad hebben vóór men het bronzen beeld van de helden op de Groote Markt te
Brugge oprichtte.
Om nu 't Vlaamsch gemoed volkomen gerust te stellen omtrent het bestaan van
zijn volkstheorieën, laten we onderstaande aanteekeningen volgen van ons medelid
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Dr. Julius Frederichs, leeraar te Oostende, een knap historicus. Ze werden reeds door
hem medegedeeld verleden jaar op het Antwerpsch Congres naar aanleiding van 't
zelfde praatje in denzelfden Carillon:
1o De beste bron voor dit tijdperk zijn de Annales Gandenses van den Gentschen
Minoriet, die zijn kroniek opstelde naar inlichtingen, die hij inwon bij ooggetuigen.
Welnu, in al de woelingen, die plaats grepen na het bezoek van Philips den Schoone,
te Brugge, in 1301, tot aan de Brugsche Metten, laat hij als hoofdman der democratie
optreden quidam textor, nomine Petrus, cognomine Rex (een wever, met name Pieter,
bijgenaamd de Koning). Na zijne mislukte poging op Gent, vlucht hij uit Brugge en
uit Vlaanderen. Hij keert terug naar Brugge drie of vier dagen na de Brugsche Metten,
vergezeld van Willem van Gulik. Vóór den slag van Kortrijk wordt hij ridder geslagen.
De Minoriet spreekt van Breidel in 1308 en 1309; hij noemt hem Johannus dictus
Breidel of pictus Irenus. Hij verhaalt ons, dat hij Willem van Saeftingen verlost, die
gevlucht was in 't klooster van Lieseweghe; dat hij Gillis De Clerck doodslaat en
zich verzet tegen 't verdrag van Athies met Pieter de Coninc.
2o Lodewijk van Velthem spreekt ook in zijn Spiegel Historiael alleen van eenen
wever, Pieter die Coninc: ‘Hij was,’ zegt hij, ‘van leden cort ende ongebortich ende
sonder goet’.
3o Guillaume Guiart, een Fransch soldaat, die den slag op den Paulenberg
bijwoonde, noemt ook in zijn Branches des royaux lignages ‘Pierre li Rois’.
4o Geoffroi de Paris kent weinig van onze toestanden en beeldt zich in, dat de
Bruggelingen een koning hebben benoemd. Li commun firent 1 roy... Lor roy qu'il
firent et nom Pierre... Et et seurnom de Tisserant’.
5o De Chroaique artésienne spreekt ook alleen van Pierre of Pierre le Roy, doch
doet hem optreden gedurende de Brugsche Metten.
6o Gillis li Muisit, de abt van Sint-Martinus, te Doornik, kent alleen ‘Johannes,
dictus Breidel, carnifex (Jan Breidel vleeschhouwer).
7o Villani, een Florentijnsch koopman, die waarschijnlijk Vlaanderen bezocht te
dien tijde, noemt beide helden. De eene heet bij hem: ‘Pierre le roy et in fiamingo
Coninckeroy. cioe Piero lo Re’. Het was, zegt hij, een arme wever, klein van gestalte,
eenoogig en meer dan 68 jaar oud, kende alleen Vlaamsch, maar was zeer
welsprekend. Breidel wordt ‘Giambrida, beccaro’.
8o De Bourgeois de Valencicnnes noemt Pierre le Roy, maître dcs thellicrs et
Jehan Brede, maître des bouchiers’. De Coninc wordt gouvernenr genoemd.
9o In de Istore et Chroniques de Flandre heet het ook Brede of Bredellc en Pierre
Comins of Piettre le Roy. Hier ook luidt het: ‘Et fu couronnes et en firent roy’.
10o Eindelijk de voortzetting der Genealogia Comitum Flandrioe, die echter
opgesteld werd tusschen 1329 en 1347, noemt ook beide helden, doch de vele
bijzonderheden, die ze in hun geschiedenis voert, verdienen niet veel vertrouwen.
Buitendien zijn de archiefstukken daar om hun bestaan te bewijzen. Beider naam
komt dikwijls voor in de rekeningen. Die rekeningen werden uitgegeven door door
Bossaert, Gilliodts Van Severen en Duclos. Zoo vinden we daarin posten over aankoop
van een paard door Breidel voor Willem van Gulik (1308); over een reis van Breidel
naar Zeeland en naar 't Parlement te Kortrijk (in 1308) alsook in 1328; zoo zien we,
dat de Coninc kosteloos het huis van een Leliaert in de Hoogstraat bewoonde; dat,
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ter gelegenheid van zijn tweede huwelijk, de stad hem een stuk wijn aanbood
(1309-10), dat hij stierf in 1332-1333, enz. Zijn zegel is ons bekend: † S. Petri Regis
militis.

Het Volk van Nederland aan zijne broeders in Transvaal.
(Den waardigen Staatspresident Paul Krüger uit oprechte hoogachting
opgedragen).
We weten 't al te wel: ze zijn voorbij, de dagen,
Toen Neerland's volk te land, ter zee
Oranje's leus: ‘Je maintiendrai’
Der aard verkondde in felle donderslagen.
Zoover naar Oost en West de wind dien klank wou dragen; Toen 't Spanje's vloot bij Duins dorst fier ten strijde dagen,
Niet rustend, eer zijn macht voor goed de neerlaag lee'; Toen 't England's vloot vernielde op England's eigen ree; Toen 't, krimpend onder 't gruwzaamst wee,
Nog Brit en Franschman saam van Holland's kust kon jagen.
Dat alles is voorbij ..
Niet. wijl we in laf versagen,
De vrijheid offren nu op 't outer van de vree Zien we ooit dien duursten schat belagen,
We zullen goed en bloed, op God vertrouwend wagen,
Dan strijdt weer vrouw en maagd met man en jongling mee Neen, wijl de volken, eens onze evenknieën
In krachten,
Zijn opgegroeid tot reuzenmachten
Keerde ons zwaard in de schee.
Gelooft het,
Bergde nog de schaal,
Waaruit Europa's volkren 't lot wordt toegewogen,
Ook 't zwaard van Nederland, we kampten toegevlogen,
Vol geestdrift, aan uw zij, o broeders in Transvaal.
Bedreigde ooit uw bestaan geweld, verraad en logen,
Het ware een voorrecht in onze oogen
Te deelen òf uw val, òf uwe zegepraal.
Kan 't anders wezen?
Golft 't bloed
Op eenen maatslag niet èn u èn ons door de aadren?
Of zijn we niet het kroost dierzelfde kloeke vaadren.
Die, zag men vijands duizendtallen naadren,
Toch 't wisten: ‘Geen geweld verwint den stalen moed
Eens volks, dat voor zijn land heeft veil zijn hartebloed!’
Moest Neerlands volk dan niet in heilgen toorn ontgloeien,
Toen 't u besprongen zag door moord en driest geweld?
Geen blijde jubeltoon zijn mond, zijn hart ontvloeien
Toen 't uw belager zag met één slag neergeveld?
Of 't ons verbaasde?
Neen, nooit zal uw roem verbleeken,
Zoolang Majuba's top zal van uw daden spreken.
Gij, dappren, kondt den leeuw verslaan,
Zoudt gij dan niet den luipaard staan?
Een luipaard, ja zijn krocht ontslopen,
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In 't duister op u aangehitst,
Kwam likkebaardend aangekropen,
Zijn prooi u wanend, eer gij 't wist. Daar knalde uw schot, dat nimmer mist,
En 't lot van 't ondier was beslist.
En toch?...
Zoo gij, uzelf vergeten,
Door d'euvelmoed tot wraak gespoord.
Op 't slagveld zelf en onverhoord
Dien boekanier gestraft had met het koord Wie had u ooit die daad verweten?
Die straf gedoemd als moord?
Maar Gij - al mocht Ge in toorn ontbranden Hieldt onbevlekt uw trouwe handen
En onbesmet uw fiere vaan;
Grootmoedig gaaft ge dezen roove,
Aan 't eigen volk als rechter over.
Hadt gij - spreek England! - dit gedaan?
Hoe zet uw moed, die ook zich zelf kan overwinnen De ware, de eelste moed Aan wie het goede als 't hoogste minnen,
Het hart in reiner gloed!
Uw daad is als een stem, die roept van hooge tinnen:
‘Geen natie is haar vrijheid waard,
Die laf haar goed en leven spaart,
Zoo haar 't vaderland, de vrijheid roept tot strijden.
Wees sterk in God, hoe 't lot zich wend':
De vrijheid zegeviert in 't end,
Indien om hareutwil zich elk ten dood wil wijdeu!’
Hoort, kleine, vrije volken, hoort!
En - zegt het voort!
Druk, Neerland, op uw huldewoord,
Het zegel nu van mannendaden
Geef niemand recht tot schamper smaden: Te vaak reeds - en terecht! - gehoord:
‘Uw geestdrift? Stroovuur dra gesmoord’.
Zoekt, jonge mannen, frisch en krachtig,
Door aanleg, kunde en vroomheid machtig,
Bij 't volk, aan Neerland nauw verwant,
Niet, - als de avonturiers die stroomden naar den Rand Naar goud, met onverzaadbre hand,
Zoekt daar een tweede vaderland,
Waarvoor gij teven wilt en werken;
Gaat met uw jengdig bloed, daar 't Hollandsch bloed versterken.
Doet alles wat ge kunt!
De een schenk' zijn geestesgaven
En d'ander stort zijn goud!
Zoo moog 't Transvaalsche volk met danbre blijdschap staven:
‘Wij hebben niet vergeefs op 't Broedervolk vertrouwd!’
B. TER HAAR, Bz.
Nijmegen.

Duitsche Kolonisten in Suriname.
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Van een twintigtal Duitsche kolonisten, per Prins Willem I indertijd te Paramaribo
aangekomen, heeft een deel de Klaaskreek als vestigingsplaats gekozen,
niettegenstaande hun dit van verschillende zijden zoude zijn afgeraden. De redacteur
van de West-Indiër heeft een van hen geïnterviewd. In de West-Indiër van 3 Maart
leest men daaromtrent het volgende:
‘De man beklaagde zich over het geschrijf in de courant ten aanzien hunner
immigratie. Hij zeide ons dat niemand hem had aangezocht naar hier te komen en
zij dus niet waren aangeworven. Uit volle vrije beweging hadden zij het voornemen
opgevat zich in Suriname te vestigen en er een tweede vaderland te zoeken.
Teleurstelling, waar hun niets is toegezegd, kan dus hun wedervaren niet worden...
Een paar onzer, die zich het hoofd warm hebben doen maken door Surinamers,
dat het klimaat zoo slecht is, dat een verblijf op Weltevreden met den dood moet
eindigen, gaan naar Venezuela. Dergelijk terugtrekken vindt men altijd onder
immigranten, die zich laten bepraten.
De Surinamers moesten echter, - zoo ging hij voort, - zich minder over ons lot
bekommeren dan wij, als er offers moeten vallen, zullen wij sterven en zelui niet.
Zij weten niet wat een goed klimaat zij hebben; anders zouden zij niet zoo spreken.
Als zij weten willen hoe het op andere plaatsen gesteld is, dan moeten zij zelf maar
een reisje maken. Een onzer komt uit Brazilië, waar het klimaat gansch anders is dan
hier en schier overal malaria en nu en dan gele koorts heerscht. Toch wonen er twee
millioen (!) Duitschers. Wat wij van de menschen verzoeken is om, zoodra wij
vruchten van onzen arbeid zullen oogsten, dat zij ons helpen met ze te koopen. Wij
gaan met frisschen moed naar onze woonplaats en hebben van alles, wat hier geplant
kan worden, zaden gekocht voor zooverre die verkrijgbaar zijn. Wij hebben een paar
wijnstokken, en als ge nu ons wat zaad wilt bezorgen van mangoes, oranjes, citroenen,
sappatilles en zoo meer, dan zult ge ons waarlijk een grooten dienst bewijzen. Wij
laten ons door niets afschrikken en gaan moedig aan het werk. Er zijn duizenden en
duizenden in Duitschland, die op ons wachten om over te komen, als zij hooren dat
wij geslaagd zijn. Wij zijn geen ”misleide lieden”; wij weten wat wij willen; heb nu
maar een weinig geduld en bespreek de zaak niet verder, totdat ge van ons zult hebben
gehoord.
De W.-I. verneemt nog dat een ander deel dezer kolonisten zich zal nederzetten
op een grondje, dat zij hebben aangekocht nabij de plantage La Poule in Saramacca’.
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Het wakkere Dordt

Dordrecht.

Aan de Vereeniging VOOR VAK EN KUNST)
Dordt kan werken, het kan feestvieren ook. Wij denken met genoegen terug
aan den feestelijken namiddag van 3 Juni, toen onze kwaliteit van pers, ons als gast
deed aanzitten aan het collation waar een onzer

Mr. H. NEBBENS STERIJNG, Eere-Voorzitter der Nationale Tentoonstelling. Lid 1e K. St. Gen. Burgem.
van Dordreeht.

bekwaamste ministers Mr. S. van Houten, en anderen met hem de Regeering van
land en provincie vertegenwoordigend, bulde brachten aan den ondernemingszin van
het kloeke Dordt.
De feestelijkheid van den dag begon met de welkomrede van den eerevoorzitter
Mr. N.A. Nebbens Sterling, waarin de Vereeniging Vak en Kunst als de ontwerper
en uitvoerder van de tentoonstelling werd genoemd, die hoewel klein van omvang,
merkwaardig zal blijven, omdat zij op tijd gegeven heeft wat zij beloofde, en ten
slotte een gepast woord van dank werd gezegd aan de hooge gasten voor hunne
komst. Nadat verder met veel vuur eene inleidende toespraak was gehouden door
den Voorz. van Vak en Kunst, de heer A.C. Zoethout, nam de Minister Mr. S. van
Houten het woord. In eene rede, eenvoudig, bijna joviaal getint, herinnerde de Minister
aan de Worlds Fair van Chicago, en het loon, reeds in de grijze oudheid toegedacht

Gezicht op Dordrecht. - De Katkhaven.

aan hem, die het nuttige en het aangename wist te verbinden. Met eene opwekking
om niet enkel tevreden te zijn met het succes van dezen dag, maar ook verder den

Neerlandia. Jaargang 1

bloei van de schoone en vermaarde stad Dordrecht te bevorderen, verklaarde de
Minister de tentoonstelling geopend.
Alsnu volgde eene wandeling over de Tentoonstelling te tijdroovend, dat wij haar
hier zullen volgen. Alleen dient gezegd dat de afdeeling Scheepvaart en Visscherij
(Voorzitter de heer A.C. van Nievervaart), op dezen dag geheel gereed en
gecatalogiseerd, de bijzondere goedkeuring der hooge bezoekers mocht wegdragen(1).
***
Nadat de gasten te halfdrie ongeveer hunnen rondgang hadden volbracht, was het
aan het verleden, aan de Magistraat van Out-Dordrecht, om aldaar de plechtighe
openinghe der te-pryck-stellinghe af te wachten.
Op Oud-Dordt, in de vriendelijke omgeving van kunst, omringd door de

F.A. VAN BRAEM HOUCKGEEST. Voorzitter der Nationale Tentoonstelling, gepens. Gen. Maj. Adj.
v.H.M. de Koningin. b.d.

stemmige gevels waarachter eens de rijkdom en de kracht van Holland, ontzag
inboezemden aan heel de wereld, in den ernst van het oogenblik, dat herinnerde aan
de grootste namen en de meest onbaatzuchtige vaderlandsliefde, welke aan Dordrecht
onafscheidelijk verbonden zijn, nam de burgemeester van Out-Dordrecht, de heer
Hidde Nyland, getooid in het ambtsgewaad van zijnen tijd, het woord.
Wel mocht de toeschouwer verklaren dat hier ficty van waerheit swaerlijk te
scheyden sy. Nadat met het uitreiken eener oorkonde ook deze plechtigheid was
afgeloopen, bood Mevr. Crena de Jongh het schitterende vaandel aan door de Dortsche
dames aan Het Vendel toegedacht. De forsche en ridderlijke taal van den hopman
deed niet alleen het vendel maar ook alle aanwezigen luid met het ‘Oranje boven’
en het ‘Eere aan de Dordtsche Joffers’ instemmen.
In het Stadhuis

(1) In deze Afdeeling, voor welke de goede representatie van Amsterdam aan onze zorgen was
toevertrouwd, vestigen wij de aandacht op de navolgende inzendingen, te weten: de
kantoorvlaggen en afvaartlijsten der Amsterdamsche reederijen, de modellen van 2 der
nieuwste stoomschepen van de Hollandsche Stoombootmaatschappij, de ijsbreker (model
en fotografie) der Vereeniging van Algemeene Stoomvaartbetangen, de inzending voor
vergelijkenden scheepsbouw van den heer H.F. Groen van Waarder, zeer karakteristiek ook
op historisch gebied, en die van de firma Wed. J.L. Ceuvel, eene fraaie volledige collectie
origineele fotografiën van de sluis te Ymuiden, in de perioden van den bouw 1890-1895,
welke de heer Hoofd-Ingenieur R.O. van Manen te Haarlem welwillend afstond, die van de
nieuwe sluis in werking en de visschershaven Ymuiden, ingezonden door de firma Halverhout
en Zwart te Ymuiden, waaraan deze firma haren bekenden gids toevoegde.
De pers, op dit gebied, werd vertegenwoordigd door de Zeepost met hare eerwaardige editie
van 1826, naast die van dit jaar en de geïllustreerde bijlagen o.a. gewijd aan den gedenkdag
van het Noordzeekanaal en de jongste aanwinsten der Amsterdamsche vloot, verder
(gereserveerd, de Amsterdamsche editie van het Dagblad De Scheepvaart, met den
wekelijkschen Index, en ten slotte ons Exportblad met de Supplementen, voor deze gelegenheid
in kaarten en lijsten ook als wandversiering opgehangen, in bovenstaand cliché zichtbaar.
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Hoijman en Schuurman's Exportblad en Supplementen, in de Afd. Seheepv. (Amsterdam), Nat.
Tentoonst. te Dordrecht.

werd eene korte wijl - te kort - de aandacht geschonken aan de rijke verzameling van
kunst voor deze Afdeeling uit alle oorden van het land en en allereerst door Hare
Majesteit de Koningin Regentes afgestaan. Wij kunnen er hier alleen van zeggen dat
de Commissie, die eene zoo rijke collectie bijeenbracht en heeft te bewaren eene
zware verantwoording op zich nam.
***
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De tijd van het collation was daar. En ziet, hier was de spijs en zelfs de beker geen
fictie. Thans nam de Eere-voorzitter der tentoonstelling, de heer Mr. H.A. Nebbens
Sterling wederom het woord; ditmaal om eenen dronk uit te brengen op de
Koninginnen, waarvan de Voorzitter, de heer F.A. van Braam Houckgeest, gepens.
Gen. Majoor, Adjudant van H.M. de Koningin in buitengewonen disnst, per telegram
mededeeling deed aan de Vorstinnen, te Alt-Aussee vertoevende. l'an zelf het woord
nemende met dat eigenaardig cachet dat den geboren legeraanvoerder kenmerkt,
herinnerde de voorzitter, de heer Braam van Houckgeest, in kloeke woorden, wat
gedaan was voor het doen slagen dezer zaak, om ten slotte den wensch uit espreken
dat de Minister later geen spijt zoude gevoelen van deze tentoonstelling te hebben

ingewijd. Mr S. Van Houten, die de verzekering gaf volstrekt geen berouw te zullen
hebben van de inwijding, sprak zeer overtuigend. Z. Ex. heette het verheffend en
onvergetelijk eenen opkomenden kring te leeren kennen als deze, zich inspireerende
eenerzijds in de beste tijden onzer geschiedenis en die anderzijds de hoogste idealen
van onzen tijd leven laat. Nadat nog door verschillende sprekers een dronk was
uitgebracht, o.a. op den heer Hidde

HIDDE NYLAND, Burgem v. Oud-Dordr.

Nijland, op Vak en Kunst, op den heer Jac. Schotel, op de heeren S.M. Hugo van
Ghijn, Erançois R.J. Albers, en de heer De Rassecourt Caen had gedronken op
verbetering van den Dordtschen Waterweg naar zee, stelde de Heer Mr. Fock,
Commissaris der Koningin, eenen dronk in op den Middenstand, als die kring in stad
en land, zonder wiens

steun de Regeering niets kan, waarop de kroon ten allen tijde moet kunnen rekenen.
De heer Blussé besloot deze
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De plechtige ontvangst in Oud-Dordrecht.
Min. S. VAN HOUTEN, Mr. FOCK.

toasten, door als Oud-Dordtenaar te drinken op de stad die hem lief was, de hoop
uitsprekende, dat het hem gegeven zoude zijn de dringende verbetering van haren
waterweg te zien erkend.
Zoo eindigde de feestmaaltijd. Maar al was het feest te 7 uur officiëel geëindigd,
de gasten gingen daarom nog niet uiteen. In de galerij van het Tentoonstellingsgebouw
en daarna op Out-Dordrecht in het wijnhuis Oporto, onder de oogen van de Magistraat,
daar kon men de gasten verpoozende bijeen zien, terwijl de goochelaar op het ruime
marktplein zijne politieke grappen ten beste gaf. Eilaas werden weldra velen
weggeroepen en moesten ook wij scheiden van een oord waar het zoo bijster goed
en gezellig was. De trein nam ons mee, voerde ons ver van de stad. die twee eeuwen
lang de eerst-stemmende was in Holland, toen zij haar ‘Maas en Stapelrecht’

Afdeeling Scheepvaart (Amsterdam).
A.C.v.N., Voorz.

kon doen gelden.
Aan haar groot verleden, maar ook aan den wakkeren geest die de Merwedestad
in onzen tijd bezielt, is de Regeering verplicht dat zij aan de verbetering van den
waterweg van Dordrecht naar zee op onbekrompen wijze tegemoetkomt. En als Zij
knibbelt en weerknibbelt, dan roepe Dordt de poorters te hulp die op 3 Juni in zijn
poorterboek staan

ingeschreven met de onbetaalde schuld van 2 stuivers. Wij als onaanzienlijke lieden,
hebben gemeend onze schuld voor de gratis-plaatsruimte in de Afdeeling Schcepvaart
en Visscherij prompt door deze gratis-reclame te moeten afdoen.
Voor den bloei van Dordrecht onze beste wenschen.
O. KAMERLINGH-ONES.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding bet Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan kennis
geven aan een van de hieronder vermelde
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen
worden, kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich
aanmelden door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hameiberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
K. Oudschans-Deutz, Bus 751, Johannesburg.
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Aberson, Postbus 383, Pretoria.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
Voor China: M. Speelman, Sangbaï.
***
Traden tot de Vereeniging toe:(1)
Dr. Eug. Van Oye,

Oostende, Z.-N.

A. Busschart,

Oostende, Z.-N.

Am. Smissaert,

Oostende, Z.-N.

Er. Van de Water,

Oostende, Z.-N.

Karel De Vriese,

Oostende, Z.-N.

Leo Dheegere

Oostende, Z.-N.

Jan Staesens,

Oostende, Z.-N.

P. Van de Weghe

Oostende, Z.-N.

Dr. S. Stratingh-Fresling

Hilversum, N.-N.

C.L. Luun,

Hilversum, N.-N.

P. Buschmann jr.

Antwerpen. Z.-N. B.

I.L.C.A. Meyer,

Helmond. N.-N.

H.A.C. Fabius,

Breda, N.-N.

Jan Van den Bogaert,

Gent, Z.-N.

Ach. Van der Brugge,

Oostende Z.-N.

Hendrik Willems,

Oostende Z.-N.

Juner, Arosa, Zwitserland.
M. Jooste,

Jhbg. Z.A.R.

H.H. Van Gass,

Jhbg. Z.A.R.

W.S. Smits,

Jhbg. Z.A.R.

H.G. Bosman

Jhbg. Z.A.R.

H. Mammes,

Jhbg. Z.A.R.

P. Frankin,

Jhbg. Z.A.R.

R.G. Ockerse,

Jhbg. Z.A.R.

F. Jooste,

Jhbg. Z.A.R.

Willem Seb. Smits,

Jhbg. Z.A.R.

Landdrost J.F. de Beer,

Jhbg. Z.A.R. B.

Landdrost A.R. Fleischack,

Jhbg. Z.A.R.

(1) B. - Beschermend lid.
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P.N. Fisscher,

Jhbg. Z.A.R.

G. Lazonder,

Pretoria Z.A.R.

P.W. Groen,

Pretoria Z.A.R.

M.W.V.d. Weide,

Pretoria Z.A.R.

A. Wildenboer, Best. Alg. Transv. Boekh,
Pret. Z.A.R.
‘Vermaak na Arbeid’ Tienen, Z.-N.
Teves, Vlaklaagte, Z.A.R.
G. Van der Gucht, Loth, Z-.N.
N. Tromp,

Pretoria, Z.A.R.

O. Boersma,

Pretoria, Z.A.R.

J. Lub,

Pretoria, Z.A.R.

B. Veenemans,

Pretoria, Z.A.R.

J.P. Möller,

Pretoria, Z.A.R.

J. de Bruyn,

Pretoria, Z.A.R.

J.V.d. Merwe,

Pretoria, Z.A.R.

C.R. Frowein,

Pretoria, Z.A.R.

G.J. Reichmann,

Jhbg. Z.A.R.

S. Baard,

Jhbg. Z.A.R. B.

P. Franken,

Jhbg. Z.A.R.

Joh. C. Leyds,

Jhbg. Z.A.R. B.

O.J.J. Van Wijk,

Jhbg. Z.A.R.

W. Serfontein,

Jhbg. Z.A.R.

J. Smuts,

Jhbg. Z.A.R.

D.J. Nathans,

Jhbg. Z.A.R.

C. Boterweg,

Jhbg. Z.A.R.

J. Lepellak Kieft,

Jhbg. Z.A.R.

A.M.D.W.S. Jansen

Jhbg. Z.A.R.

J.C. Manifarges,

Jhbg. Z.A.R.

C.J. Geyer, jr.

Jhbg. Z.A.R.

D. Adama Rodenhuis,

Jhbg. Z.A.R.

D.C. Offenberg,

Jhbg. Z.A.R.

F.J.M. Kock,

Jhbg. Z.A.R.

J.M. Reinders,

Jhbg. Z.A.R.

K. Groeneveld,

Jhbg. Z.A.R.
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H.J.J. Schalker,

Jhbg. Z.A.R.

C. van Houten,

Jhbg. Z.A.R.

H.J.V. Atena,

Jhbg. Z.A.R.

P.C. Kool,

Jhbg. Z.A.R.

O.F. Geveke,

Jhbg. Z.A.R.

C.H. Toewater,

Jhbg. Z.A.R. B.

M.C. De Waal,

Jhbg. Z.A.R.

P.C. Sachse,

Jhbg. Z.A.R.

J.J. Koen,

Jhbg. Z.A.R.

N. de la Lande Cremer,

Jhbg. Z.A.R.

L.E. Fiorani,

Jhbg. Z.A.R.

G. Schutte,

Jhbg. Z.A.R. B.

C.W. Niermans,

Jhbg. Z.A.R.

J.P. Kruger,

Jhbg. Z.A.R.

J.J. Hoek,

Jhbg. Z.A.R.

P. Hidma,

Jhbg. Z.A.R.

J.F. Holz, Fordsburg bij

Jhbg. Z.A.R.

M. Gompels, jr.

Jhbg. Z.A.R.

A.P. Zaal,

Jhbg. Z.A.R.

A.G. Nieuwkerk,

Jhbg. Z.A.R.

Holz,

Jhbg. Z.A.R.

A.H. Bähler,

Jhbg. Z.A.R.

- De aandacht wordt er op gevestigd, dat een nieuw Secretariaat te Sanghai, China,
waargenomen wordt door den Heer M. Speelman.

Delft.
- Wegens persoonlijke drukke bezigheden van den Sekretaris in Noord-Nederland
wordt het Sekretariaat voor onbepaalden tijd door den heer G.J. Brinkgreve, 41B,
Jansveld, Utrecht, waargenomen. Event. Brieven uit het Buitenland te zenden aan
v.d. Chijs, Voorstraat, Delft, echter door genoemden heer te behandelen.
De heer Brinkgreve is sedert lang een warm voorstander van het Verbond en trad
reeds als briefwisselend lid op.
- De Leden, bij wie de postkwijtschriften nog niet zijn aangeboden, worden
vriendelijk maar dringend verzocht hunne gelden te willen zenden aan J.J.B.V. der
Chijs, jr., Delft. Dit is eene geringe moeite en bespaart ons veel tijd en ongenoegen,
daar velen dikwijls afwezig zijn en de papieren terugkomen.
Dit moge ook voor de nieuwe Leden gelden.
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J.J.B.V. DER CHIJS, JR.

Neerlandia.
- Het is ons, tot ons spijt, niet mogelijk aan de personen, waarvan de toetreding ons
na de verzending van het Juninummer toegekomen is, de 6 eerste Nrs van 1897 te
zenden. Van het Maandschrift werden sedert Jan. telkens 2000, van Juni 2500 ex.
gedrukt. Dat getal blijkt nu te klein geweest te zijn om aan de steeds toetredende
leden den vollen jaarg. te zenden. Het was ons onmogelijk te voorzien, dat de
ontwikkeling van de Vereeniging zóó snel zou geweest zijn. We zullen daarom, aan
de in de tweede helft van 1897 toegetreden personen alleen een halven jg. 97 te
beginnen met Juli kunnen toezenden. We verzoeken daarom onze Secretarissen de
laatst toegetreden personen hiervan te verwittigen.

Bibliotheken.
- We houden ons ten allen tijde aanbevolen voor doorgelezen boeken, welke
taalgenooten voor door ons in Z.-A. en elders ondersteunde bibliotheken willen
afstaan. Men zende die naar een van de Secretariaten. Laten Nederl. schrijvers,
Nederl. uitgevers, die een werk het licht doen zien, er ons een of een paar ex. van
zenden. Ze zullen aldus meewerken tot het bereiken van ons doel.
ONTVANGEN van den Heer J. Toussaint, Brussel: Onteerde Moeder, De Vijand in
huis, De Laatste Witte Roos, De Scheiding, Verlaten, werken van den schrijver.

Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging.
De N.Z.A.V. heeft het verslag over 1896/1897 aan haar leden gezonden. Het bestuur
bestond in 1896 uit de Heeren Mr. J.E. Henny, Voorzitter, Mr. J.B. Loman,
Penningmeester, Prof. Dr. C.B. Spruyt, Secretaris; Mr. H.P.G. Quack, Mr. H.A.L.
Hamelberg, Mr. E.J. Everwein Lange jr, Dr. L. de Geer, Prof. M.J. de Louter, Dr.
M.A. Perk. E.S. Labouchere, Mr. A. van Naamen van Eemnes, Dr. W.H. van de
Sande Bakhuyzen en Mr. G. van Tienhoven. - Als adjunct-secretarissen zijn werkzaam
de HH. Mr. W.A. van Woudenberg Hamstra, Jhr. J.A. van Kretschmar van Veen.
Prof. Spruyt gaf te kennen dat hij tegen het einde van het boekjaar wenscht te
bedanken en was niet te bewegen om op zijn beslissing terug te keeren.
Op 1 Mei 1897 beliep het aantal leden van de Vereeniging 1797. Onder dit getal
zijn er 44 in den Oranje-Vrijstaat, 312 in de Zuidafrikaansche Republiek, 68 in de
Kaap-Kolonie.
Het kapitaal van de Vereeniging vermeerderde door twee schenkingen, bestaande
uit vijf aandeelen van de Voorschotbank voor Z.A. elk nominaal van f. 100, de andere
van 30 aandeelen van de Volksstemmaatschappij te Pretoria, elk nominaal van f.
300. Ze genoot een toelage van £ 100 van den Volksraad van de Z.A.R., een van £
50 van den Oranje-Vrijstaat. Ze betaalde f. 2000 als renteloos voorschoot aan de
firma De Bussy voor de vestiging van een Nederlandschen boekhandel te Pretoria,
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f. 4000 als bijdrage in het grondkapitaal van de Voorschotbank voor Z.A.; stelde een
bijdrage van £ 100 ter beschikking van de commissie voor de oprichting van een
nationaal monument
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te Doornkop; betaalde aan boekverzendingen bestemd voor de bibliotheken te
Philippolis (O. Vr.), Vlakfontein en Vrijheid (Z.A.R.) een som van f. 921,87.
Het taalfonds gevestigd bij acte van 19 Mei 1896 bedroeg op 1 Mei f. 60,514,88.
Het Taalfonds ‘is bestemd om te worden besteed voor al wat strekken kan ter
bevordering van het gebruik van de Nederlandsche taal als voertuig van gedachten
in Z.A.’ en heeft een Bestuur bestaande uit de HH. Mr. Willem Baron Röell,
Voorzitter, M. Frank Karel van Lennep, Secretaris, Adriaan Deodatus de Marez
Oyens, Penningmeester, Dr. Willem Hendrik Gispen, Prof. Dr. Cornelius Bellaar
Spruyt, allen te Amsterdam; Prof. Dr. Robert Jacobus Fruin te Leiden, Mr. Jacobus
Pieter Moltzer, te 's Gravenhage, Abraham Siewertz, te Rotterdam, Dr. Johannes
Hermanus Gunning. Willemszoon te Zwolle. Het Taalfonds besteedde f 4000 aan
aandeelen in het kapitaal van de Voorschotbank van Zuid. Afrika.
De voorschotbank van Z.A. werd opgericht in September 1896 met een
aanvankelijk kapitaal van f 10,000, waarin, bebalve de f 8000 door het Taalfonds en
de N.A.V.Z. f 2000 werd genomen door de Commissarissen en Directeuren. Thans
bedraagt het kapitaal f 24,100, wat onvoldoende blijkt, zoodat het Restuur het
grondkapitaal wil trachten uit te breiden tot f 35,000 of f 40,000. Aandeelen van f
100, uitsluitend op naam, kunnen genomen worden, waarop, indien de winst van het
bedrijf het toelaat, een rente van 4% 's jaars zal betaald worden. Commissarissen
zijn: de HH. Mr. W.H. de Beaufort, J.L. Cluysenaar, G. Mesdag Jacobszoon, A.S.
Van Reesema, Mr. H.C.J. van Tienen, Bestuurders de HH. Mr. J.E. Henny, Mr. J.B.
Loman, Mr. H.P.G. Quack. De Voorschotbank schiet, tegen matige rente, geld voor
aan personen die naar Z.A. willen verhuizen en die persoonlijke of zakelijke zekerheid
kunnen aanwijzen voor de betaling van de annuïteiten. De Voorschotbank stelde
dozijnen Nederlanders in staat om in Z.A. een nuttigen werkkring te aanvaarden.
Ten aanzien van een klasse van landverhuizers werd niet aan de verwachting van de
Commissie beantwoord. Er bestaat in Transvaal groote behoefte aan eenvoudige en
degelijke Hollandsche dienstmeisjes. Deze emigratie verdient in 't belang van de taal
krachtigen steun, omdat de verhuizende dienstboden in den regel na eenigen tijd een
huwelijk sluiten en moeders worden van Nederlandsch-sprekende huisgezinnen.
Ongelukkig kunnen deze dienstmeisjes in den regel geen borg vinden zoodat er maar
weinig zijn die van de voorschotten van de Bank kunnen gebruik maken.
Het Informatie-bureau, gevestigd Rokin 60, staande onder D.R. van Urk als Chef,
open des Dinsdags en Vrijdags van 3 tot 5 uur, verstrekte van 1 Mei 1896 tot 30
April 1897 aan 2482 personen inlichtingen over + 70 ambachten en bedrijven
verdeeld. Door rechtstreeksche tusschenkomst van het informatie-bureau, in
verbinding met zijn vertegenwoordiger te Pretoria, den Hr A.D.
Roosegaarde-Bisschop, werden 21 personen aan een betrekking of aan werk geholpen.
Door tusschenkomst van den Heer E.J. Van Gorkom, procureur en notaris te Jhbg
werden 18 Nederlanders, met introductie en aanbeveling van 't bureau vertrokken,
in verschillende betrekkingen geplaatst. Met betrekking tot verbreiding van 't gebruik
van onze taal is deze mededeeling van 't informatiebureau van belang: ‘Opmerking
verdient dat door de uitbreiding van de gegoede Hollandsche bevolking te Pretoria,
zelfs in Engelsche winkelzaken behoefte is ontstaan aan Nederlandsche bedienden.
Indien wij er slechts in mogen slagen steeds eerste krachten van onbesproken
levenswandel uit te zenden, zijn wij er van overtuigd, dat op dit gebied voor vele
Nederlandsche jongelieden nog een goede toekomst is weggelegd.’
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Van de uitgaven van de Vereeniging is het Leesboek over Geschiedenis van D.
Aitton moeten herdrukt worden en verscheen in Februari 1897, uitgebreid en met
enkele kaarten onder den titel van Geschiedenis van Zuid-Afrika.
De Commissie van het Studiefonds van de Vereeniging heeft onder haar toezicht de
Zuidafrikaansche leerlingen J. Schoeman, H. Bodenstein, C. Weilbach, M. Malherbe,
E. de Souza, N.J. Smit, C. Pistorius, J.J.P. Klein; de laatste studeert voor
civiel-ingenieur te Delft; de anderen zijn nog leerlingen aan verschillende inrichtingen
van onderwijs. Buitendien oefent de commissie eenig toezicht op de studie van vijf
andere Transv. jongelieden, die voor eigen rekening studeeren. Het studiefonds
verleende studiebeurzen aan M. Malherbe en N.J. Smit, ieder van f 720. Het
Studiefonds bezit:
4 Aandeelen 5 pct. Z.A.R. 1895 ieder

f 1000

2 Aandeelen 4 pct. Ned. Z. Afr. Spoorw. f 1000
Mij
3 Aandeelen 5 pct. Ned. Z. Afr. Spoorw. f 1000
Mij
5 Aandeelen 4 pct. Natalspoor

£ 100

3 Certificaten Ned. Werk. Schuld 2 1/2
pct.

f 1000

2 Certificaten Ned. Werk. Schuld 2 pct. f 10000
De Nedl. Z.A.V. is altijd bij de hand wanneer er kans op is nauwer betrekking
tusschen Nederland en Z.A. te doen ontstaan; toen in Dec 1896 de Volksraad
v.d.Z.A.R. besloten had een toelage te verleenen, aan een nieuwe stoomvaartlijn,
werd onmiddellijk aan den Consul-Generaal te Pretoria getelegrafeerd, om te weten
hoe groot de toelage zou zijn en of de Nederlanders eenige kans hadden in aanmerking
te komen. Het ontvangen antwoord werd door het Bestuur aan verschillende
deskundigen van invloed en gezag medegedeeld. De handen waaraan die zaak is
toevertrouwd waarborgen de zekerheid dat Nederland niet achter zal blijven als er
eenige kans is die stoomvaartverbinding te vestigen zonder te groote
waarschijnlijkheid van een treurige mislukking. In een vorig nr van Neerlandia
drukten we een opstel over uit Hoymans Schuurmans Exportblad, waarin
aangedrongen werd op 't scheppen van eigen stoomvaartverbinding met Z.A. en
drukten de gedachte uit, dat er wellicht meer kans tot slagen was, wanneer Noorden Zuid-Nederland hiervoor hun krachten vereenigden.
Ten slotte behelst het verslag nog een paragraaf over het Nederlandsch in de KaapKolonie en naar aanleiding van den strijd tusschen Afrikaansch (er zijn er in de
Kolonie, die 't gesproken Kaapsch-Nederlandsch tot een geschreven taal willen
verheffen) en grammaticaal Nederlandsch, eenige woorden over de voorstellen tot
vereenvoudiging van spelling en verbuiging van Kollewijn c.s. De vereenvo diging
is een vraagstuk van overwegend belang in den Zuidafrikaanschen Taalstrijd. Niet
alleen voor Z.A. is dat vraagstuk van belang; doch hier is 't de plaats niet om daar
over uit te weiden. Tot voorlichting van belangstellenden, neemt het verslag een
propagandablaadje op van de Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal.
Dat doen we thans op onze beurt omdat het vraagstuk van de vereenvoudiging een
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vraagstuk van belang is voor den heelen Nederlandschen stam. Men kan voor of
tegen zijn; maar 't komt er op aan, zich met kennis van zaken een oordeel te vormen(1).

De Knickerbockers.
Deze Vereeniging in de stad New-York stelt zich ten doel eene verzameling aan te
leggen over de geschiedenis van de nederzetting der Hollanders in den Staat
New-York, met inbegrip van al de verschillende geslachten. Leden kunnen alleen
zij zijn die uit Nederland afstammen.
De entreeprijs is 300 dollar, de jaarlijksche contributie 100 op den eersten April
te betalen.
Op den eersten April! Heerlijke datum uit ens geschiedboek, en onwillekeurig als
wij de verslagen van deze Vereeniging lezen, roepen wij met Hofdyk uit:
Ik vraag naar uw belijdenis niet.
Ik vraag u niet van waar ze komen:
Van Augsburg, of Geneve, of Rome,
Of uit wat ander Staatsgebied,
Of langs wat andere wereldorder
- Gewijd in hoogere natuur,
Door Sinaf of Pinkstervuur Zij u en de uwen is geworden.
Ik vraag alleen in dezen tijd,
- Waarin de blind gehitste driften
Gevoel en rede saâm vergiften! Of gij een Nederlander zijt?
'k Vraag: Is er plaats nog in uw harte
Voor de onvervalschte herinnering
Aan daden van een mannenkring
Die eens een halve wereld tartte,
Om in Gods vrije zonneschijn
Het recht te hebben vrij te zijn;
Vrij zóó, als naar 't besef dier tijden
Wier worstelstrijd nooit weêrga had,
't Recht van gelooven en belijden
Door weinigen - d'eêlsten schat
Van gansch een volk - werd opgevat
Ik vraag, of ge, ondanks schaduwstreepen,
Ondanks zoo menig donker plek,
Zelfs hier en daar een donker vlek,
(1) Omtrent hervorming in de spelling bevat Ons Woord (Antwerpen) het volgende:
‘De Fransche Revue scientifique heeft op praktische wijze de spellingkwestie opgelost. Zij
had onder haar lezers een referendum uitgeschreven over de drie volgende punten:
a) Moet de x van den meervoudsuitgang vervangen worden door een s?
b) Moet de ph vervangen worden door de f?
c) Moet de y vervangen worden door de i?
Het antwoord luidde: voor a) 1208 bevestigend, 275 ontkennend; voor b) 1091 bevestigend,
373 ontkennend; voor c) 838 bevestigend, 501 ontkennend, 105 ja onder voorbehoud.
De voorstanders van de vereenvoudigde spelling waren vooral lager onderwijzers en
taalleeraars Sinds April ll, is dan ook de Revue scientifique verschenen in de nieuwe spelling
In Holland treft men den Bode en den Volksonderwijzer, twee bekende onderwijzersbladen,
aan in Kollewijusche spelling. Hier ter stede verschijnt, sinds Januari ll., ook de Vlaamsche
School in vereenvoudigde spelling.
Wellicht zal Ons Woord ten eenigen dage het spellingkleedje van allerlaatste snede aantrekken,
al ware 't ook voor een proefje.’
Bij de opgenoemde tijdschritten is te voegen de Volksstem van Pretoria.
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Een oog hebt - verre nog van dwepen
Met alles wat het voorgeslacht,
Steeds worstelend, u ten bate bracht Voor die zoo vruchtbre zegeningen,
Die, onder drupplen bloed gezaaid,
Ons, 't nakroost, weeldrig thans omringen,
Een hand slechts vergend, die ze maait;
'k Vraag, of gij uw aandeel in die schoven
Bij armenvol u aangeboôn,
Meê plukken wilt, en dankbaar loven
De zaaiers, 't ware werk ten loon. -

Want deze New-Yorker Vereeniging heeft ja en amen op dit vers gezegd.
De jaarlijksche vergadering wordt gehouden op den 6 April ter herdenking aan
den dag, toen in 1566 het Compromis tegen Spanje door de Nederlanders gesloten
werd. Valt deze datum op een Zatur- of een Zondag, dan heeft de bijeenkomst den
volgenden Maandag plaats.
Op den 30 Maart 1887 namen de leden der Vereeniging als herkenningsteeken
een medaille, en wel dezelfde die bekend staat als de ‘Geuzenpen ning’ eenmaal
gekozen op het feestmaal te Brussel 6 April 1566 door Hendrik van Brederode. Zij
stelt voor de buste van Philips III(1) met de eerste helft van het motto: ‘En tout fidelles
au Roi,’ terwijl aan de andere zijde twee handen zich inééngestrengeld bevinden met
‘Jusqu'a porter la besace’ en den datum: 1566.
Pleister modellen van verschillende afmetingen in het Koninklijk Oudheidskundig
Genootschap te Amsterdam waren hiervoor aangeboden aan deze Vereeniging door
Ds P.H. Blom Coster, geneesheer van wijlen de onvergetelijke koningin Sophia der
Nederlanden.
Hiernaar heeft de firma Tiffany et Co te New-York

(1) Zeer historisch juist. Als Philips III regeerde hij over de Nederlanden, als Philips II over
Spanje.
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verscheidene gemaakt die het eigendom zijn der Vereoniging. De medaille in zilver
kost 6 dollar, in goud 28.
De reglementen der Vereeniging zijn gedrukt op oranje gekleurd papier, en de
liefde voor dat stamhuis zit de leden in het bloed Zeer veel geld besteden zij voor
hun bibliotheek, en doen al het mogelijke om de de band nauwer toe te halen die hun
met de Nederlandsche traditiën verbindt.
Het beste werk dat zij ooit hebben uitgegeven is: ‘Knickebockers Historie of
New-York’, geillustreerd door E.W. Kemble en geschreven door Washington Irding,
is dit boek eene eenige plaats verzekerd in de de uitgaven der 19e eeuw. Het is in
verscheidene editiën. Men kan het krijgen voor 5 Amerikaansche centen, maar de
zoogenaamde Stuivesantuitgave, waarvan alleen 281 exemplaren gedrukt zijn, kost
een 90 hollandsche guldens (antiquarisch).
Het gebouw der vereeniging is 319 5th avenue; dan bezit zij een Knickerbocker
Canoe Club, West, 132e straat, en een Yacht Club, Oost, 132e straat.
Vanwaar de naam Knickerbocker?
Die vraag heb ik mij dikwerf gesteld.
Heeft Washington Irding gelijk' als hij ons mededoelt, dat de naam Knickebocker
behoord heeft aan een oud Nederlandsche familie, met wie hij was vermaagschapt,
en die hij wereldbekend maakt in zijn boekt?
Of moet men gelooven dat het woord afkomt van de eerste nederzetters te Albany
aan den Hudson die algemeen knikkerbakker, bakker van knikkers (marbles) genoemd
werden? Die naam zou dan oorspronkelijk afkomen van de oud Hollandsche
bakkerijen der eerste nederzettingen.
Hoe dit ook zij, het woord Knickerbocker heeft burgerrecht gekregen en bestaat
in de historie der Vereenigde Staten en die van NewiYork City in het bijzonder.
Deze vereeniging voelt iets voor de historie van de houw en trouw Nederlanders.
Waarom haar jaarlijksche vergadering gehouden op den 6n April? Omdat de leden
willen herdenken het verzet der Nederlanders tegen den gewetenloozen tyran, die
met zijn merglooze hand het rollende rad der ontwikkeling meende te kunnen stuiten
en de ontwaakte vrijheidszucht van den menschelijken geest te kunnen smoren. Op
6 April 1566 kreeg dat verzet een vaste gestalte te Brussel, en vandaar dat de leden
der Knickerbockers Society te New-York dien datum te zamen komen. De leden
hebben door Motley - voor zoover zij de Hollandsche werken niet lezen - grondige
studie gemaakt van onze historie. Wel weten zij dat ‘het Verbond der Edelen’ te niet
ging, maar zij weten tevens dat het den volke van de gezindheid der Edelen deed
blijken; het had een stoute gedachte tot een daad gemaakt; het had het eerste feit
gewrocht in den edelsten en heiligsten opstand, die ooit door eenig deel der
menschheid is aangegrepen tot verkrijging zijner rechten, tot vernietiging van
onredelijke en onzedelijke, en daarom onchristelijke wetten.
De Knickerbockers Vereeniging stelt steeds zich ten doel, de draad die door de
Nederlandsche geschiedenis loopt ter hand te nemen en verder te voeren, denkende
aan de woorden des dichters:
‘Wee 't volk, wien zijn geschiedenis
Alleen een boek in prachtband is,
Waarvan het wel de prenten ziet,
Maar leest de bladen niet!’
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New-York.
C.J.B.V.D. DUYS.

XXIVe Nederlandsch Congres te Dordrecht.
23-26 Aug. 1897.
We herinneren er aan, dat Zuidnederlanders aan 't Secretariaat van het A.N.V. kennis
kunnen geven van hun wensch om lid te worden van 't Congres.
***

Op een vergadering gehouden te Kaapstad, waar professoren de Vos en Logeman,
Consul de Waal, de Heeren Hofmeyr, Malan, Doctors Te Water en Viljoen, en anderen
tegenwoordig waren, werd besloten Professor Spruit te Amsterdam de
vertegenwoordiging van de Kolonie op te dragen op het aanstaande Taalcongres te
Dordrecht.
Tevens stelde men een vaste commissie aan, die het recht kreeg om twee Afrikaners
aan te wijzen, die met Prof. Spruyt de Kaap-Kolonie zullen vertegenwoordigen.
De Secretaris van de vergadering, Dr. Viljoen, werd verzocht om zich mot Dr.
Brill, te Bloemfontein, en Dr. Reininck, te Pretoria, in betrekking te stellen om hun
Republieken ook vertegenwoordigd te krijgen.
***
Den leden van het XXIVe Ned. Taal- en Letterkundig Congres, dezen zomer te
Dordrecht te houden, zal een kunstavond aangeboden worden, waarop
Middeleeuwsche liederen zullen worden uitgevoerd en een Middeleeuwsch Abelspel
zal worden vertoond.
Met groote zorg zijn de liederen uitgekozen, die in een passende omgeving zullen
worden gezongen of gezegd.
Als Abelspel heeft men de Esmoreijt gekozen, dat geheel in Middeleeuwschen
stijl zal worden opgevoerd; alleen zullen de vrouwenrollen door dames vervuld
worden. Hoewel dit vroeger niet gebruikelijk was, zullen hierdoor echter de opvoering
en de indruk bij het publiek slechts kunnen winnen. - Een klucht zal, zooals vroeger
verkeerd door het N.v.d. Dag gemeld werd, niet op het Abelspel volgen, omdat de
Seven Sotterniën minder geschikt zijn om voor een hedendaagsch beschaafd publiek
vertoond te worden.
Een Middeleeuwsche Prachtscéne, met zang, en o.a. met een bruiloftsoptocht zal
met een tableauvivant den avond besluiten.
Zoowel voor de uitvoering in het accompagneeren der liederen als voor het spelen
van het Abelspel en de andere vertooningen, zeiden vele verdienstelijke Dortsche
dilettanten en schilders met groote welwillendheid hunne medewerking toe, zoodat
deze kunstavond bijna uitsluitend door Dortsche krachten zal worden gegeven.
Als welwillende medewerkster van buiten onze stad, zal Mevr. Cornelia van Zanten
uit Amsterdam optreden.
Men is met de repetities begonnen, en met alle krachten streeft men naar dit doel,
den Congresbezoekers eenige oogenblikken van fijn en hoog kunstgenot te kunnen
verschaffen. Dit toch is het denkbeeld waarvan de Commissie bij het arrangeeren
van deze soirée is uitgegaan, om door eene schoone en gekuischte uitvoering van
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Middeleeuwsche kunst, liefde voor deze kunst en in 't bijzonder, voor het heerlijke,
naïeve lied der Middeleeuwen op te wekken en waar die reeds bestaat in kracht te
doen toenemen.
***
De Regelingscommissie van het Letterkundig Congres verzoekt ons het volgende
mede te deelen.
Belangrijke onderwerpen zullen op het Congres behandeld worden.
Zoo zal Prof. Kern uit Leiden, spreken over het gebruik der Nederlandsche taal
in Nederlandsch Indië; Prof Paul Fredericq uit Gent, over de toekomst van den
Nederlandschen stam; J. Vriesendorp, Amsterdam, over één tooneel voor Noord en
Zuid; Dr Laurillard, over woorden afkomstig van verouderde zaken; Dr H. Van der
Linden over de Middeleeuwsche gilden in Noord- en Zuid Nede land; J. Winkler
Prins, Apeldoorn over de litteraire kritiek der dagbladpers en het middel om de voor
de literatuur nadeelige gevolgen te keeren; Dr D.C. Nyhoff, Meersen, over Willem
den Zwijger; Prof. Jan te Winkel, over de taalkwestie in Zuid-Afrika en mevrouw
Cornelia Van Zanten, over de uitspraak van het Nederlandsch.
Prof. Te Winkel zal in plaats van Prof. Spruyt optreden voor de belangen onzer
Zuid-Afrikaansche stamverwanten.
Verder zullen nog als sprekers optreden, maar hebben hun onderwerp nog niet
opgegeven, de Heeren Jan Van Ryswyck, Max Rooses, Pol de Mont, Mr W.H. de
Beaufort, Marcellus Emants, Pr. Boekenoogen, Dr Julius Fredericq,
hoogwaarschijnlijk ook Dr Schaepman en vele anderen. Tot de feestelijkheden zal
ook nog behooren een boottocht op de rivieren en wateren, die Dordrecht omgeven,
waarover wij later het een en ander zullen mededeelen.
Nogmaals moeten wij er op aandringen, dat ieder, die aan het Congres wil
deelnemen, zich zoo spoedig mogelijk opgeve, wil hij dezen zomer van een goed
logies verzekerd zijn. Men zal ons daarmede een groot genoegen doen en de taak
der Huisvestingscommissie zeer verlichten.
In ons vorig bericht sloop een fout. In plaats van deze sotterniën, las onze
correspondent de 7 sotterniën, wat natuurlijk geen zin heeft.

Bibliographie.
De Geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek aan het volk verteld,
door C.J.v.d. Loo, Zwolle, Van der Veght en Mehler.
Er is geen land, waarvan de lotsbestemming aan den Nederlander zooveel
belangstelling inboezemt, als de Zuidafrikaansche Republiek, met haar meer
populairen naam de Transvaal. De Boeren, onze stamgenooten, die ginder in 't verre
Zwarte Land zoo glansrijk de eer van onzen stam ophouden, liggen ons,
Zuidnederlanders, bepaald nauw aan 't hart, die koene taalbroeders, die het in den
strijd, tot het behoud van hun zelfstandigheid, zoo hard te verantwoorden hebben.
We wisten voorheen wel iets van hun heldendaden. Maar zeer duidelijk stond het
beeld van den Boer ons toch niet voor oogen, verdwijnend in 't verre verschiet van
de zes duizend mijlen, die ons van hem scheiden. Maar zijn zegepraal op den
verraderlijken sluiptocht van Jameson bracht hem weer in 't licht en deed de begeerte
ontstaan om meer over hem te vernemen. Die begeerte kan nu volkomen bevredigd
worden, want het werk van den Heer Van der Loo geeft meer dan de eigenlijke
Transvaalsche Geschiedenis. Het volgt den Nederlander van zijn vestiging aan de
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Kaap af tot den aanvang van de Engelsche heerschappij; geeft een aardrijkskundige
beschrijving van de Zuidafrik. Rep. met haar staatkundige indeeling, haar bevolking;
de beschrijving van bodem, klimaat, voortbrengselen; behandelt de geleidelijke
verbreiding van de Boeren over Zuid-Afrika; de stichting van de Republieken en ten
slotte die van de Zuidafr. Rep. tot aan den sluiptocht met zijn gevolgen. Het werk is
versierd met tal van platen, die de voorstelling geven van mannen van beteekenis,
landschappen of monumenten en bevat ook een kaartje van Zuid-Afrika. We kunnen
dit werk zeer aanbevelen aan hen, die door een benopt handboek op de hoogte
wenschen gebracht te worden van de geschiedenis van onze Taalbroeders.
H.M.
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Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleenwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Heriuneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTEE. Bij ouze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
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AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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Augustus 1897.
Tentoonstell. Brussel, Dordrecht.
We vestigen er de aandacht op, dat een register van het Alg. Nederl. Verbond ter
inteekening neerligt op de Tentoonstelling in Oud-Brussel, in het Vlaamsch Bierhuis,
bij onzen Vlaamschgezinden vriend en medelid A. Bataille. Men late niet na daar
een bezoek te brengen en zette vrienden en kennissen aan om zich in dat register als
toetreders tot het A.N.V. te gaan aanmelden. Een dergelijk register ligt op de
Tentoonst. van Dordrecht in de Afdeeling van den Nederlandschen Boekhandel.

Karel Lodewijk Ledeganck.
Alwie 't geluk heeft, flamingant te zijn, dit wil zeggen verknocht te zijn aan 't
Vlaamsche vaderland en tot uitdrukking dier gehechtheid de aloude Dietsche landstaal
te kiezen en die te verkiezen boven een vreemde; alwie zijne taal mint en ook zijn
volk en zich om die reden schaarde in 't Vlaamschgezind leger, onder de

Dit portret van K.L. Ledeganek is geteekend naar een eenig bestaande daguerreotype door Mej. Marg.
Robijns en welwillend tot onze beschikking gesteld door Mevrouw Cl. Cogen-Ledeganck.

plooien der Clauwaertsvlag; alwie verder de Nederlandsche letteren beoefende en
zijne genegenheden, zijn haat, zijne droomen vertolkte in Dietsche klanken; kortom,
èn de Vlaamschgezinde èn de beoefenaar der Nederlandsche taal in Vlaanderen
spreken met eerbied en bijna godsdienstige piëteit twee namen uit: Hendrik
Conscience en Karel Lodewijk Ledeganck, Ledeganck en Conscience!
Gewoonlijk gaat de invloed van den schrijver van den ‘Leeuw van Vlaanderen’
vooraf: hij is het, die in het bruisende Vlaamsch gemoed die eerste vonken werpt,
welke het doen laaien en koken van gloeiende fierheid en weerzin voor ontaarding
en bastaardij: Breydel en de Coninc, heerlijke verpe soonlijking van de Vlaamschen
strijd, sinds eeuwen her, weest mij gegroet in 't voorbijgaan, gij, kloeke schepping,
die het Vlaamsch vernuft en de Vlaamsche kracht zoo goed belichaamt, weest mij
gegroet, daar gij de jonge harten doet blaken van vaderlandsliefde en Vlaamsch
geloof, daar gij, dank zij uwe kloeke daden en den prozadichter, die u deed minnen
door elk Vlaamsch harte, de eerste grondleggers waart van ons aller flamingantisme!
Hierna komt Ledeganck, de fijne, de verzorgde die op de ruwe gemoederen den
balsem legt zijner zoo reine, zoo zuivere poëzie. Heeft Conscience de heele ziel in
't Vlaamsch doorhamerd, dan komt de keurige, louterende zanger, der drie
Zustersteden en de Vlaamsche klok, die dank zij Conscience, dreunde in ieder boezem,
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wordt later dank zij Ledeganck, eene klok van helder, doorschijnend en klaarklinkend
kristal.
En dat is de ontwikkelingsgang van ieder Vlaamsch hart, dat uit zijne voormalige
ruwheid wordt opgewekt, verkloekt en gelouterd tot een Vlaamsch kunstminnend
gemoed!
Het was in 't kleine stedeken Eekloo, dat Ledeganck den 9 November 1805 het
eerste levenslicht aanschouwde. Zijn vader, Jan Ledeganck, was er onderwijzer, niet
schoolmeester maar een echte man van 't vak, rekening houdende met de nieuwe
opvoedkundige leerwijzen. In 1837, ontviel hem de brave raadsman en dat verlies
ontlokte den dichter een paar meesterlijke mijmeringen, de eene opgedragen aan zijn
lettervriend Blieck, de andere aan zijn tweeden boezemvriend, vader Rens. Wij leeren
uit het eerste gedicht, dat eene geraaktheid vader Ledeganck trof, hem reeds ten halve
wegnam uit zijn huisgezin - daar goest- en spraakvermogens reeds gedeeltelijk waren
geweken - wat den jongen dichter zijne snijdend schoone weeklachten ingaf; uit het
tweede vernemen wij zijnen dood, dien de gevoel- en smartvolle zoon schetst als
volgt;
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Hebt ge ooit, van 't strand der zee, bij lieflijk zomerweer,
Als de avondstilte heerscht op 't uitgestrekte meer,
En 't gloeiend West zich baadt in eene zee van stralen,
Hebt ge ooit de zon alsdan in 's waters schoot zien dalen?
Zoo stil, zoo zacht, zoo kalm, zoo vol van majesteit
Was zijn verscheidensuur, zijn vaart naar de eeuwigheid! Terwijl de zomer week, bij 't vallen van de bladeren,
Had ik zijn krachtverval, zijn einde allengs zien naderen,
En uitgeput van wee, droeg reeds zijn oog den dood,
Wanneer de stroeve plicht een afzijn mij gebood,
En van zijn sponde rukte, om hem, na vier paar dagen,
Nog eenmaal weer te zien, en dan naar 't graf te dragen!

Zijne moeder was Johanna Coddens eene vrouw, naar den ouden Vlaamschen stempel,
tamelijk geletterd - zij kende pater Poirters' en Cats' gedichten bijna van buiten - die
in haar kroost al hare voldoening, haar genot, haar leven vond. Wie de ode ‘Aan
mijne Moeder’ enkel gelezen heeft - die eerste lezing zal hem tot herlezing hebben
genoopt en tot bewondering gedwongen - zal er het beeld van Ledeganck's moeder
in onvergankelijke trekken en lijnen hebben aangestaard en er de Vlaamsche moeder,
in hare reinheid, haren eenvoud, haar zangrijk en verheven godsdienstig gemoed,
gansch doordrongen van hare gewichtige opvoedende, stichtende en liefhebbende
roeping hebben herkend.
Welk een toonbeeld van een moeder moet zij geweest zijn diegene, aan wie hij
zegt zijne harp te danken te hebben, met wier moedermelk als melodie kwam gevloeid;
zij, daar tronend te midden hare kinderen, een zuigeling op de knie, een ander op
den schoot, terwijl een derde zit te spelen voor hare voeten! Welk eene edele vrouw
diegene, welke hem akkoorden ontlokt als deze:
De moeder! O dit woord viel uit den mond der engelen
Voorzeker op de tong van d'eersten sterveling,
Toen hij in éénen klank, in eenen galm wou mengelen
Al 't edelst dat uit God in schepselen overging:
De zachte lijdzaamheid, 't verheven zelfverachten,
De balsemende troost in rouw en bange smart,
De liefde in al haar schoon, de liefde in al haar krachten
En wat geen tong ooit meldt, het moederlijke hart!

Als knaap toonde Ledeganck reeds eene groote liefde voor de studie, en toen hij als
klerk op het stadhuis te Eekloo werkzaam was, gebruikte hij zijne ledige uren tot het
aanleeren van Latijn en Grieksch. Daar hij ook mededong in de wedstrijden der
kamers van Rhetorica en met ernstige kampers als een Van Duyse en een Blieck in
het strijdperk trad, las hij met voorliefde de meesters der 17e eeuw. Dit deed hem
dan ook een bepaald klassieken toon aanslaan, terwijl hij later - onder den invloed
van Lamartine, Hugo, Goethe en Schiller - de romantische richting huldigde.
Den 10n Aug. 1835 verwierf hij te Gent den graad van doctor in de rechten of
advocaat, eene echte verovering want om daartoe te geraken, was Ledeganck verplicht,
verscheidene malen in de week den weg tusschen Eekloo en de Universiteitsstad te
voet af te leggen. Onze dichter was een onvermoeibaar wandelaar; zoo vertelt men,
dat bij herhaaldelijk 's avonds naar Brugge reisde, om den alouden Halletoren te zien,
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bij schoone winternachten, terwijl de maan haar zilveren stralen goot over kerken
en torentinnen en 't heerlijk gebeier wegsprankelde over de aloude stede...
Om zijne hooge letterkundige verdiensten te beloonen, droeg het staatsbestuur
hem het ambt op van vrederechter te Zomerghem; tijdens zijn verblijf aldaar, trad
hij in den echt met Juffrouw Virginia De Hoon van Kaprijk; dit huwelijk, dat eilaas
van zoo korten duur zijn moest, werd gezegend met twee zoons, waarvan de een,
geneesheer en letterkundige te Brussel, in 1880 gestorven is, de andere thans
Consul-Generaal van België te Bangkok in Siam is, en met eene dochter, thans Mevr.
Cogen, te Gent woonachtig. Hoe lief hem zijne vrouw was, blijkt uit de
gelegenheidsgedichten, die hij haar meermalen opdroeg als daar zijn ‘Aan mijne
Eegade, met de Bloemen mijner Lente’, ‘In mijn Eegaas Gebedenboek’, ‘Op Virginie's
Naamdag’ enz.
In 1842, het jaar der stemming van de schoolwet op het lager onderwijs, verliet
Ledeganck Zomerghem, waar hij het ambt van vrederechter had vervuld en ook als
provincieraadslid voor het kanton was verkozen geworden. Hij werd dus in bedoeld
jaar naar Gent geroepen in de hoedanigheid van provincialen schoolopziener, een
eerepost dien hij met onderscheiding blijkt te hebben bekleed. Toen het Belgisch
Staatsbestuur het na 1830 zoo ontredderd onderwijsgebouw herstelde, benoemde het
ook eenige professeurs agrégés, een titel, die nogal overeenstemt met dien doctor
honoris van Causa. Ledeganck bevond zich ook onder die uitverkorenen.
Na eene voorbeeldige, alhoewel korte loopbaan, ontsliep de groote Vlaming te
Gent, den 19 Maart 1847, tengevolge eener borstkwaal, die hem sedert meer dan
zeven jaren ondermijnde. Zijne Drie Zustersteden waren enkel sedert een jaar van
de pers gekomen. Het is dan ook niet te verwonderen, zoo zijne teraardebestelling
de verhoudingen aannam eener rouwbetooging en de rector der Gentsche hoogeschool
eene redevoering uitsprak, benevens talrijke letterkundigen uit alle hoeken van het
Vlaamsche land. Het zal ook weinig verwondering baren, zoo wij zeggen, dat reeds
in 1849 een nederig gedenkteeken op zijn graaf werd onthuld, ter gelegenheid van
het eerste Nederlandsch Congres, en Prof. des Amorie Van der Hoeven eene
verheerlijkende rede uitsprak.
Destijds, was 't kerkhof van St-Amandsberg dikwerf 't geliefkoosde doel onzer
wandelingen. Met ontdekten hoofde slenterden wij tusschen de graven onzer groote
dichters en gingen van de weidsche graftombe van Willems naar den blauwen steen
- met haar naam alléén, zegt de Tière, - die de asch dekt van de onvergetelijke Rosalie
Loveling; hoe aangrijpend die Vlaamsche ‘poet's corner’ met de laatste rustplaats
van Ledeganck tegen den rechtervleugel der kerk; klimop en veil omranken de
grafsteê, en daartusschen komt het van trekken zoo fijne gelaat uit van den zoeten
zanger van Fritz en Mathilde, van den plastischen verzenbeeldhouwer van Het
Burgerslot van Zomerghem, en De Zinnelooze, van den forschen bard van De Drie
Zustersteden en van het onafgewerkte Vlaanderen, den gerepten maar afgebroken
wiekslag eens Vlaamschen adelaars. Te nederig, te eenvoudig scheen ons die grafsteê,
hoe overeenstemmend nochtans met zijne elegieën, die aan ruischende treurwilgen
denken doen; niet overeenstemmend echter met de mannelijke strofen, de
kenschetsende verzen, die den Vlaamschen strijd teekenen en zoo vaak als
wachtwoorden worden gebezigd door spreker en denker.
En daarom juist is het oprichten van Ledeganck's standbeeld eene welkome
alhoewel laattijdige hulde.
Toch kon er geen beter oogenblik worden gekozen! Ledeganek is immers niet
alleen een onzer zuiverste dichters, een der schrijvers, welke zich aanbevelen door
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hunne genietbaarheid, den gloed hunner verzen en de hooge beteekenis der behandelde
onderwerpen; hij is tevens in dezen tijd eene figuur, welke vereeuwigd in het brons,
wellicht tot zijn volk en dezes wetgevers zal spreken; die als een dubbel bewijs zal
gelden van eenen voorbeeldigen letterkundige en eenen schranderen rechtsgeleerde.
De taal, waarin hij zong, werd niet alleen in zijne handen een zuiver en vlekkeloos
kleed; hij wist haar insgelijks te bezigen om zijne meest ingewikkelde gedachten in
te kleeden en haar dan in al hare onberispelijkheid te doen tronen in de gerechtzaal.
Onze vijanden loochenen 't letterkundig en aesthetisch karakter onzer taal; wij
slingeren hun de ‘Drie Zustersteden’ en de andere meesterstukken van Ledeganck
in 't gelaat; zijn de werken van den meester niet talrijk, hun gehalte, hunne innerlijke
waarde weegt op tegen 't dozijn dichtbundels van anderen en vormt een echt
guldenboekje, dat wij fier voor den verbasterden Vlaming mogen openslaan; loochent
hij de geschiktheid onzer taal voor de inkleeding van rechtskundige verhandelingen,
dan wijzen we hem op Ledeganck's Burgerlijk Wetboek. De arbeid van Ledeganck
is eene krachtige beweegreden ten voordeele van 't wetsvoorstel De Vriendt.
Gewis, Ledeganck is minder dan ooit verouderd; al zijn de stukken van den
beginneling, bestemd om opgedreund te worden ter gelegenheid van letterkundige
wedstrijden, waar het noodig was, de goden van den zangberg aan te roepen, niet
meer, naar den toon althans, na te volgen, toch blijven zij recht in hun beteekenis;
zij verheerlijken immers de welvaartbrounen van ons grondgebied; zij bezingen
Vlaanderen's natuurlijke voortbrengselen, den landbouw, de boekweit, de
linnenweverij, de nijverheid, de kunsten en de wetenschappen; aan alle schier hangt
een stuk van onze nationale ziel. Hoe roerend, hoe concreet, hoe handtastelijk plastisch
zijn verder niet ‘De Zinnelooze’ en ‘Het Burgslot van Zomerghem’, maar hoe
meesterlijk, hoe onovertroffen zijne ‘Drie Zustersteden’! Mocht hij al oogenschijnlijk
den invloed ondergaan van Schiller in ‘Het Klavier’ en van Lamartine in zijne
rouwliederen, die trilogie blijft zijn onverdeeld persoonlijk werk, zijne eer, zijn roem,
zijn triomf! En dan hoevele epea pteroenta, hoevele geijkte, gevleugelde woorden
worden niet voortdurend daaruit opgevangen, uit die psalmen van dat ongeëvenaard
Vlaamsch Evangelie! Nog dagelijks eindigen de redenaars hunne vurige slotrede
met
Want die geen onheil ziet in laffe bastaardij
Is veil voor vlek en schande en rijp voor slavernij!

of
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon!

En Benoit, de muzikale reus, vond geen beteren strijdkreet onder de tegenwoordige
omstandigheden dan:
Zij wilden wat was recht
En wonnen wat zij wilden!

ook een welbekend uittreksel uit Ledeganck's trilogie en welke thans bij elke
gelegenheid moet worden aangeheven tot verovering onzer herwording, onzer
wedergeboorte.
Over onzen dichter werd reeds een en ander geschreven; wij verwijzen o.a. naar
de levensbeschrijving van Heremans aan 't hoofd zijner werken, naar de
schetsenboeken van Max Rooses; naar de nalezing van Mr. Obrie op Ledeganck's
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Wetboek; Mr. L. Willems zou verder wel doen zijne hem persoonlijk bekende
bijzonderheden over den schrijver en zijne werken wat meer wereldkundig te maken;
Van Keymeulen bracht hulde aan Ledeganck in de Revue des Deux Mondes, terwijl
Jonckbloet, Ten Brink en andere letterkundige geschiedschrijvers hem allen stempelen
tot den keurigsten dichter, die hier na 1830 heeft gezongen; zoo prijzenswaardig zijn
de werken van Ledeganck, dat zij in het middelbaar en in het normaal onderwijs
gelden als klassieke voorbeelden en de leeraars bij voorkeur aan hunne leerlingen
een zijner lierzangen verklaren. Torfs heeft in een bundel zijne letterkundige
ontledingen vereenigd van Ledeganck's lierzangen, die hij aanvankelijk in De
Toekomst uitgaf.
Veel nieuws heb ik aangaande Ledeganck niet kunnen mededeelen; nochtans zal
ik later in Het Vlaamsch Museum denkelijk met de kostbare medewerking van P. De
Nijs een en ander kunnen opdelven uit de briefwisseling tusschen Ledeganck, Blieck
en Van Duyse.
Intusschen breng ik hier hulde aan de gedachtenis van den grooten puikdichter;
hij was een voorbeeldige zoon, een onberispelijk ambtenaar, een liefhebbend
echtgenoot en vader, een edel en warm vaderlander, een geniale Vlaming! Onzo tijd
van statuomanie zal ten minste één standbeeld hebben zien verrijzen, dat er sedert
lang had moeten komen en staan, waaraan wezenlijk behoefte werd gevoeld. En
wanneer het er zal prijken, dan zal het misschien voor onze plichtvergeten wetgevers
een eeuwig beroep zijn op hun rechtvaardig-
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heidsgevoel jegens den Vlaamschen stam. Waren Lamartine en Schiller zonnen van
eerste grootte, Ledeganck's mijmerende poëzie, die eene afstraling is van die
hemellichamen, doet me denken aan 't zilveren maangeschemer, waarin het me even
zoet is te baden als in het middagzonnegoud. En dan is Ledeganck ook zelf wel eene
sterre, met oorspronkelijk, niet ontleend vuur, licht en stralengloed, vooral in zijne
poëtische verheerlijking van ons voorgeslacht, in zijn bezingen van onze helden en
roemrijke zonen; en er vlammen voor zijn volk stralen van liefdegloed, wanneer hij
den Vlaming toeroept:
Daarom, gedenk
Den heiligen wenk
Van al wat u omringt. Blijf trouw aan uw verleden!
Blijf steeds uw Vlaamschen oorsprong waard!
Wees Vlaamsch van hart en Vlaamsch van aard!
Wees Vlaamsch in uwe spraak en Vlaamsch in uwe zeden!
Uw roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlijkheid der dagen van voorheen!

In December 1846, beleedigde wijlen Sigart, een Waalsche Volksvertegenwoordiger,
het Vlaamsche volk door twijfel op te werpen omtrent onze rassen- en onze
taalgelijkheid.
Ledeganck diende aan dien verwaanden langoor, waarvan 't parlementair ras nog
niet blijkt uitgestorven te zijn, een knallenden zweepslag toe, eindigend: ‘Zeg, hebben
wij een taal?’
Na de heerlijke uittreksels, die ik meedeelde, na het aantoonen der tweevoudige
beteekenis van Ledeganck op taal - en rechtsgebied, kruis ik de armen en met
medelijden bezie ik de belagers van onzen stam en van onze spraak en roep hun toe:
‘Zegt, hebben wij een taal? Zijn wij een volk? Hebben wij dichters? Is onze sprake
arm? Of zijt gij stekeblind?’
En me dunkt, dat de groote Ledeganck ietwat overeind uit zijn graf oprijst en deelt
in ons medelijden.... Of liever ik meen reeds een blijder zicht te mogen aanschouwen,
het standbeeld, dat wordt onthuld, de ‘Drie Zustersteden’ duidelijk uitkomend op
het voetstuk en ik meen te merken en te hooren, dat bij 't vernemen der daden zijner
vaderen, het Vlaamsche volk fier op zijne verleden, fier op zijne rijke en smijdige
taal, oprukt achter zijne bonte Clauwaertsvlaggen met in de eindelooze verte één
reusachtigen toon, den strijdkreet van Benoit en Ledeganck, die den ganschen stroom
betoogers bezielend omhult en dreigend en mannelijk opstijgt in één naar gelijkheid
dorstend en smachtend akkoord:
Zij wilden wat was recht
En wonnen wat zij wilden!
FR. VAN DEN WEGHE.
Oostende, 17 Juli 1897.

Nederlandsche Consulaten in Amerika.
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Op den brief, door ons medelid VERAX uit Antwerpen aan den Nederlander (Chicago)
gezonden, waarin gehandeld werd over het A.N.V., zijn ontstaan, zijn streven, kwam
het volgende antwoord in:
CLEVELAND, 21 JUNI, 1897.
Mijnheer de Redacteur,
Naar aanleiding van een ingezonden stuk, voorkomende in uw blad van Vrijdag den
18n Juni 1897, dacht ik aan de laatste woorden van den tekst van Genesis, Cap. 21,
6e vers ‘En allen die dit hooren lachen met mij.’
Bedoeld stuk is geteekend onder een oprechten groet ‘Verax.’ Bedoelde schrijver
deelde hierin mede op welken weg men de Nederlandsche taal bevorderen kan en
de vereeniging bevorderen zal door medelid te worden als zulks reeds gedaan is op
verschillenden plaatsen.
Nu hier de oorzaak van mijn lachen - en allen die onderstaande mededeelingen
begrijpen, zullen met mij lachen. Ter zake. De Consul voor de Nederlanden voor
den staat Ohio is niet in staat de Nederlandsche taal te schrijven of te lezen, bewijzen
waren daarvoor ter hand.
Men zag dat hier in Cleveland, Ohio, wel in, waarom men dan verzocht het
Consulaat van Cincinnati, O. over te plaatsen naar Cleveland, O. Een committee
waaronder de 3 Nederlandschsprekende Predikanten, had zich gevormd en alles wat
noodig was in gereedheid gebracht, en een ander werd opgezonden naar den
vertegenwoordiger van Nederland te Washington, D.C. Waarschijnlijk zonder beraad,
werd het verzochte van de hand gewezen. En den Consul Generaal te New-York was
opgedragen het committee te antwoorden dat ‘De Nederlandsche regeering geen
termen kon vinden om het Consulaat over te plaatsen’ (sic). Het Koninklijke huis in
Nederland dient de Nederlandsche taal te beschermen. Wel weet ik, dat een candidaat
voor het consulaatschap voorgesteld werd te dezer stede, bekend met de
Nederlandsche taal, die, ofschoon burger van Amerika, toch om geen prijs het
afstammen uit Nederland wilde opgeven of verloochenen, oprecht Oranjegezind,
eerlijk en een man, die gaarne de behulpzaame hand eenieder leent, die daarnaar
verlangt.
Ziedaar de oorzaak van mijn lachen: ongekroonden willen de Nederlandsche taal
bevorderen, waar gekroonden, die totaal een zorgeloos leven genieten, een Duitscher
van geboorte bevoorrechten, en de bevolking van Cincinnati en die van Cleveland,
Nederlanders van geboorte, staat gelijk aan 1 tot 10. Nu de vraag: Waarom zullen
wij de Nederlandsche taal bevorderen? Moet de regeering in den Haag niet in alles
voorgaan? Waarom werd ons billijk verzoek niet ingewilligd? Een bewijs van den
ontvanger voor buitenlandsche belasting (customhouse) leert ons, dat Cleveland, O.,
meer directen handel doet met Nederland en zijn overzeesche bezitting en dan
Cincinnati. Hier in Clevevand, O., hebben we 3 Nederlandsche Amerikaansche
gemeenten, maar slechts 1 te Cincinnati. Die dit onder de oogen komt zal werkelijk
lachen met mij, en langs dezen weg geloof ik, dat het Koninklijke huis in den Haag
lang niet meer zoo Hollandsch is als jaren geleden het geval was; toen uitte zich eens
Z.M. Willem III: ‘Ik ben de eerste burger van den staat;’ dat was echt Hollandsch.
Oprecht gegroet,
XAREV.
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P.S. - Schrijver dezes is noch tegen de Hollandsche taal, noch tegen hare bescherming,
noch tegen hare bevordering, zijnde de Nederlandsche taal eene van de levendigste
talen hem bekend.
Dit stuk dient door de Nederlandsche bladen overgenomen te worden in Nederland,
opdat men daar leere hoe men over onze taal hier in Amerika denkt.
N.v.d.R. - Het is niet alleen in Amerika, dat er te klagen is over minachtende
behandeling van de Nederlandsche Taal door het Hollandsch Staats-Bestuur of door
Nederlanders. Maar wil Xarev zich, met talrijke Amerikaansche Nederlanders bij
het A.N.V. aansluiten, dan kan onze Vereeniging, zonder twijfel, haar gewicht in de
schaal leggen om misstanden te doen ophouden.

Brief uit Johannesburg
Johannesburg, Z.A.R., 14 Juni 1897.
GEACHTE HEER SECRETARIS,
Daar eenige mededeelingen, door mij aan de ‘Soerabayasche Courant’ gericht in
December 1896, opgenomen werden in uw orgaan, geloof ik met goed vertrouwen
een plaatsje te mogen verzoeken voor de volgende regelen:
Jarenlang heb ik met alle middelen en op alle manieren, die mij ten dienste stonden,
aangedrongen op onderscheidene zaken, die van 't grootste belang zijn voor de
‘Dietsche’ belangen, hier in Zuid-Afrika en ginds, bij Ulieden, in Europa. Enkele
daarvan zijn nog niet verkregen en zullen misschien nog langen tijd utopiën, desiderata
of hersenschimmen genoemd worden... ‘och, wat maakt het’, indien ze maar tot stand
komen uiteindelijk Hiertoe behooren 1/ goed volksonderwijs en 2/ vooral - schrik
niet! - eene rechtstreeksche stoomvaartlijn tusschen Rotterdam, Amsterdam of
Antwerpen en Kaapstad, Durban of Lorenzo Marques.
Er is echter ééne zaak verkregen, tot blijdschap van allen, die nog een sprankel
van ouderwetsche vaderlandsliefde en krachtdadig patriotisme bezitten; en dat is
eene flinke uitbreiding der handelsverbindingen tusschen Holland en Transvaal. Om
U één voorbeeld te noemen, sinds mijn bewusten brief aan de Soerabaiasche Ct., dus
sinds ongeveer 6 maanden, zijn hier te Johannesburg 'geopend: een groote algemeene
commissiehandel door den Hr. Johan Smit, die reeds goede zaken doet en Hollandsche
cacao, Deventersche tapijten, Haagsche hapjes, enz, enz., eene welverdiende
populariteit heeft bezorgd, - voorts een fraai schoenenen laarzenmagazijn door de
Heeren de Haas en Co, - eene agentuur van een Hollandsche muziek- en
kunst-‘handlung’ en twee Hollandsche vleeschhouwerijen. Rekent men daarbij oudere
firma's, met name Harmens, Pels Rijcken en Co, Samuel Frank en Comp., Bastiaans
en Jonker, Gebroeders Elzas, P. Stoker Jr. en H. Jong, welke allen als soliede en
ijverig bekend staan (zelfs onder de Engelsche concurrenten!) dan moet ook den
meest angstvallige duidelijk worden van hoe groot belang het Hollandsche deel der
bevolking hier geworden is. Johannesburg is lang niet meer de Engelsche stad, die
het geweest is, en al wordt meer Engelsch gesproken dan eenige andere taal, toch
overtreft het aantal Hollanders, Duitschers en... Russische Joden, te zamen genomen,
verre het aantal Engelschen, - om van de z.g. ‘Afrikaanders’ niet eens te spreken,
die ook tot de Dietsche bevolking gerekend konden worden, indien zij slechts meer
beginselvast waren! Het is echter een treurig en onloochenbaar verschijnsel, dat in
93% Afrikaander-huisgezinnen Engelsch liever dan Hollandsch gesproken wordt
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door de jongere generatie. En waarom? Uit gemakzucht en modegeest? Wie zal 't
zeggen? Onbekend maakt onbemind! Een Hollandsche boekhandel, die bijv. steeds
goed gesorteerd moest wezen in eenvoudige, liefst geïllustreerde volksverhalen, in
almanakken en scheurkalenders, in Mailedities van Hollandsche couranten, behalve
in de gewone schatten van belletrie, literatuur en - lest, best, - de zuivere wetenschap,
zulk een winkel-magazijn in 't centrum der stad zou kolossaal goede zaken doen.
Komaan, Heeren boekhandelaars en uitgevers in Noord- en Zuid-Nederland, vormt
een Syndicaat! Bedenkt u nu eens niet àl te lang en zet door! Vrees voor welslagen
behoeft gij niet te hebben; ziet maar eens welke goede zaken de HH. Wormser, de
Bussy, Nierstrasz en Juta in 't kleine Pretoria doen!
‘'t Sal wel gaen’
ja, maar ‘niet vanzelf;’ iemand moet de kat de bel aanbinden.
Geachte Redactie, terwijl ik U bij voorbaat hartelijk dank voor de plaatsing dezer
regelen, die ik nu en dan door andere (bijv. statistische mededeelingen) zou kunnen
laten volgen, verzoek ik U dringend er nogmaals de aandacht op te vestigen, dat in
geheel Transvaal, doch speciaal te Johannesburg groote behoefte bestaat aan
Hollandsche apothekers en apothekeressen, en aan goede Holl. ziekenverpleegsters.
Verblijve met de meeste achting en sympathie,
Uw
JOH. LEIJDS.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan kennis
geven aan een van de hieronder vermelde
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen worden,
kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich aanmelden
door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: R.W. Guldemont, Kantstrasse, 93a, Charlottenburg.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.

Neerlandia. Jaargang 1

K. Oudschans-Deutz, Bus 751, Johannesburg.
Aberson, Postbus 383, Pretoria.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
***

Traden tot de Vereeniging toe:
Eerelid: ZHed. Paul Kruger, Staatspresident Pretoria, Z.A.R.
Achiel Van Compernolle, brouwer, Evergem. Z.-N.
Alfons Sevens, Gent. Z.-N.
B.J. Collignon, Ispahan, Perzië, Azië.
G.W. Boon Ispahan, Perzië, Azië.
J. Pater Teheran Perzië, Azië.
L. Poll Teheran Perzië, Azië.
J. de Vos Teheran Perzië, Azië.
Mej. L. Scholtz Teheran Perzië, Azië.
O. Kamerlingh-Onnes, Amsterdam, N.-N.
W.C. Leentvaar, Vlissingen, N.-N.
Dr. Ren. Joie-Woumen, Dixmude, Z.-N.
P.F. van Kerckvoorde, Waarschoot, Z.-N.
Robrecht van Herckenrode Waarschoot, Z.-N.
Pr. Bernard, Bestuurder jongenssch., Waarschoot, Z.-N.
F.W. Hartmann, Jhbg. Z.A.R.B.(1)
P. Groeneveld Jhbg. Z.A.R.B.
W. Schliesser Jhbg. Z.A.R.B.
C.B. Stopp Jhbg. Z.A.R.B.
F.L. van Eyssen Jhbg. Z.A.R.B.
D J Viljoen, Hoofdonderw., Potchefstroom, Z.A.R.B.
H.J.J. Heytmayer, Pretoria Z.A.R.B.
Gust. Van Eepoel, Kortrijk, Z.-N.
H. Abeele Kortrijk, Z.-N.
Antide Nuyttens, Oostende Z.-N.
J. Voogt, onderwijzer. Weltevreden, Java (f 2.50).
HH. L.v. Bakel onderwijzer. Poerbalingga Java
(1) B. - Beschermend Lid.
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A. de Geus onderwijzer. Semarang Java
H.G.v.d. Veen, Klatten. Java
P.J.v. Ravesteyn, onderwijzer, Batavia.
Eug. Hendrikse, Gent, Z.-N.
Kinkergenootschap, Luik Z.-N.
Alf. Fornier, Gent Z.-N.
Ch. Van der Stylen, onderw. Gent Z.-N.
V. Gheluwe, Bestuurd. Muzieksch. Brugge, Z.-N. B.
Glen Donovan, beambte postkant. Jhbg., Z.A.R.
R.M. Kie beambte postkant. Jhbg., Z.A.R.
G.S. Kock beambte postkant. Jhbg., Z.A.R.
G.H.L. Kock beambte postkant. Jhbg., Z.A.R.
G. Malherbe, wetsagent Jhbg., Z.A.R.
H.J. Van Aswegen Jhbg., Z.A.R.B.
J. Drost, onderwijzer, Ophirton Jhbg., Z.A.R.
P. Van Os Jhbg., Z.A.R.
Bern. J. Bartels Jhbg., Z.A.R.
P. Bartels Jhbg., Z.A.R.
C.J. Jaski Jhbg., Z.A.R.
A. Isaacson Jhbg., Z.A.R.
A.C. Van Maasdijk Jhbg., Z.A.R.
J.L. Merhottein, Jhbg., Z.A.R.
J.A. Werner Jhbg., Z.A.R.
J.A. Van Herwerden Jhbg., Z.A.R.
P. Ridder Jhbg., Z.A.R.
E.A. Oostingh Jhbg., Z.A.R.
A.J. Manifarges Jhbg., Z.A.R.
Geo. Meiring Jhbg., Z.A.R.
J. Hoogendijk Jhbg., Z.A.R.
W.C. Combrinck Jhbg., Z.A.R.
John Rydström Jhbg., Z.A.R.
K. Beeckman Jhbg., Z.A.R.
R.P. Impey Jhbg., Z.A.R.
J. Berman Jhbg., Z.A.R.
M. Wijmans Jhbg., Z.A.R.
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N.J.C. Bangert, Elandsfontein Z.A.R.
Julius Vuylsteke, Gent, Z.-N.
Prins, Jhbg. Z.A.R.
T.A.A. Doorman Jhbg. Z.A.R.
Jonkheer W.J. Hora Siccama, Utrecht, N.-N.
C. Demon, Oudenaarde, Z.-N.
C.L. Cloos, Consul v. Nederl., Frederikshaven, Denem.
Jan Hagenaers, Antwerpen, Z.-N.
J. Visschers, Griffier Antwerpen, Z.-N.
P. Van Gheluwe, stud., Brugge Z.-N.
Em. Frenay, Brussel Z.-N.
H. Boelpaep, ond.-luit. art. Dendermonde Z.-N.
Osc. Van Renterghem, Gent Z.-N.
H.F.F. Franken, Pretoria, Z.A.R.B.
Paul Maré, 1e Volksraadslid Pretoria, Z.A.R.B.
A.J.E. Van Nikkelen-Kuiper Pretoria, Z.A.R.
Westerman v.d. Arend Pretoria, Z.A.R.
G.J.P. Daniëls, Utrecht, N.-N.
F.J. Dorssers, Brussel, Z.-N.
B. Van Rijswijck, Dordrecht, N.-N.
D.W. Conink-Westenberg, Gent, Z.-N.
Mevr. van Assenberg van Monnom, Hilversum, N.-N.
Edw. Janssens, Antwerpen Z.-N
Osc. Willem van Amerom Antwerpen Z.-N
Gust. Byltiauw, Kortrijk Z.-N
A. Bouckaert Kortrijk Z.-N
Van der Eycken, Brussel Z.-N.
Van Genck Brussel Z.-N.
Lud. De Clercq, onderwijzer St-Gillis, Brussel Z.-N.
Hect. Comeyne Brussel Z.-N.
Jul. Dehulster Brussel Z.-N.
Hacquaert, Gent Z.-N.
Amaat Do Paepe Sleydinge Z.-N.
C. Van Landuyt, onderpastoor Sleydinge Z.-N.
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Ph. De Pillecyn onderpastoor Sleydinge Z.-N.
J. Van de Steene, landbouwer Sleydinge Z.-N.
L. Bracke, koperslager Sleydinge Z.-N.
Mr. Dieperinck, 1e Volksraadslid, Jhbg. Z.A.R.B.
Mr. Van Stipriaan Lucius, Hoofdambt. Z.A.S.M. Jhbg. Z.A.R.B.

Brussel.
- De Brusselsche Tak v.h.A.N.V. belegt op 10 Aug. een vergadering van de
Brusselsche Vlaamschgezinden en kunstenaars, tot inrichting van de deelneming van
uit Brussel aan het huldebetoon Benoit op 12n Sept. te Antwerpen. Maatregelen zullen
genomen worden om de reis van Brussel uit tegen halven prijs te doen plaats hebben.

Gent.
- Onze Tak gaat voort met het beleggen van volksvergaderingen ter zake de Taalwet
De Vriendt. De twee laatste werden gehouden te Waarschoot en te Sleidinge en
werden telkens bijgewoond door een publiek van 300 personen. Deze meetings
ontsteken bij 't volk ten platten lande veel geestdrift voor zijne taalrechten. Uit
Waarschoot werd ons medegedeeld, dat onze meeting aldaar nog een onderwerp is
van de dagelijksche gesprekken.
Deu 9n Augustus zullen we volksvergaderingen hebben te Cruishoutem en te
Deinze, terwijl enkele van onze menschen dien dag ook de inhuldiging van het
vaandel van den Vlaamschen Bond van Ninove gaan bijwonen.

Oostende.
- De Oostendsche leden van het A.N.V. stellen zich voor over te gaan tot het oprichten
van een Tak. Aan hun omzendbrief ontleenen wij: ‘Het mag natuurlijk niet in onze
bedoeling liggen andere kringen te benadeelen; één zitting per maand. 's Zondags
voormiddags. zou volstaan, waar men juist die punten zou bespreken, welke vallen
buiten het programma van de andere genootschappen. Onze betrekkingen met het
hoofdbestuur, het inrichten van een taalgrievencomiteit, het begunstigen van de
Vlaamsche drukpers, het oefenen van ernstige tooneelcritiek, het tot stand brengen
van goede tooneelkringen en 't versterken van de reeds bestaande goede met louter
Vlaamsche kunststrekking, het inrichten van de deelneming aan betoogingen als die
voor Ledeganck en Benoit, het verbreiden van 't gebruik van de Nederlandsche taal
in het cosmopolitische Oostende, de verkoop van de tijdschriften van de Vereeniging
Neerlandia en den Vlaamschen Strijd, het aanknoopen van betrekkingen met de
Dietschsprekende bezoekers van onze zeestad, ziedaar eenige punten, welke o.i. door
den te stichten Oostendschen Tak dienen behartigd te worden.’
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De leden van het A.N.V., waar ook gevestigd, die zich zouden voorstellen de
badstad Oostende te bezoeken of die er eenigen tijd zouden willen verblijven, mogen
zich voor gewenschte inlichtingen wenden tot den Heer Fr. Van den Weghe,
Roomsche Straat, Oostende.

Johannesburg.
- Het ledental groeit in deze stad verbazend snel aan; het geeft, op kleine schaal, een
beeld van de snelle ontwikkeling van de stad zelf; uit de ledenlijst, die nu haast 200
namen bedraagt, blijkt, dat het niet alleen Nederlanders zijn, die toetreden, maar ook
personen van ander nationaliteit, die door hun toetreding hun wensch te kennen
geven, dat onze stam er in Z-A. zou bovenop komen en zegevieren over zijn
verdrukkers. Een woord van warmen dank komt deze reis toe aan de twee Afrikaners
Bern. Bartels en
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Impey, die ons flink vooruithielpen en die toonen te begrijpen van welk gewicht de
eendrachtige samenwerking is van alle takken van onzen stam tot behoud van eigen
zelfstandigheid, eigen taal.
Aan Johannesburg komt nu ook de eer toe, dat zich daar de eerste begunstiger
heeft aangemeld, de Heer Joh. Leyds, broeder v.d. Staatssecretaris.
Nog steeds krijgen we talrijke klachten over het niet toekomen van Neerlandia. De
ex. worden nauwgezet onder gedrukt adres verzonden. Komen ze niet toe, dan worden
ze in Engeland achtergehouden of geraken zoek te Johannesburg. Onze secretaris
aldaar heeft zich gewend tot den Hr. Postmeester, opdat een streng onderzoek zou
ingesteld worden.

Gent.
- Algemeen Secretariaat. - Ontvangen: van C. Demon, Oudenaarde, 2,50 fr.; Mevr.
van Assenberg van Monnom, Hilversum, 3,11 fr; C. Temmerman, Jhbg., 280 fr.;
van R. Guldemont, Woensel, 4 fr.; van Capiau, Blankenberge, fr. 2,50.
- Neerlandia een jaar oud. In het overzicht onder dezen titel werden enkele namen
genoemd van persenen, die hadden meegewerkt om het A.N.V. in ruimer kring
bekend te maken. Onze Secretaris v. Noord-Nederland wenscht dat hier vooral H.
M's zaakgelastigde W. Bosschard, Teheran; J. Van Blercom jr, R'dam, B.W. Juda,
Paramaribo, niet zouden vergeten worden, die met hem in briefwisseling zijn geweest.
We betuigen ook aan deze HH. onzen hartelijken dank.
Vermelding verdient nog het feit, dat het in den schoot van het Kunstgenootschap
‘De Distel’ te Brussel is, dat de eerste georganiseerde Tak is ontstaan.

Tentoonstelling van Nederlandsche dag- en weekbladen, die buiten
Europa verschijnen.
Het is een jaar geleden dat we in Neerlandia onderstaande oproeping drukten:
‘Het volgende stuk werd gezonden aan Nederlandsche bladen en tijdschriften over
de wereld, voor zoover die aan het comité bekend waren:
‘Gent, den 31 Maart 1896.
‘HOOGGEACHTE HEER,
‘Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan (Hoogeschool, Gent, België)
wenscht een openbare tentoonstelling te houden van Nederlandsche dag- en
weekbladen en tijdschriften, die buiten Europa verschijnen; van Nederlandsche
boeken, brochures, vlugschriften, verslagen of jaarboeken van Genootschappen
buiten Europa uitgegeven; van officiëele publicaties, berichten, enz, uitgaande van
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het Staatsbestuur in die landen, waar Nederlandsch de officiëele taal is (Zafr. Rep.,
Oranje-Vrijstaat, Nederlandsche Koloniën); kort van gedrukte stukken van welken
aard ook. De bedoeling van het Genootschap is het bewijs te leveren, dat ook buiten
Europa Nederlandsch geestesleven bestaat en een denkbeeld te geven van de
uitgebreidheid van het Nederlandsch taalgebied buiten ons werelddeel. Onze
verwachting is, dat een dergelijke tentoonstelling in België op een publiek, dat van
die uitgebreidheid geen flauw vermoeden heeft, een weldadigen invloed zal oefenen
en leiden moet tot grooter waardeering van de Nederlandsche taal.
‘Opdat ons het ten uitvoer leggen van dat plan zou mogelijk worden, verzoeken
we dringend de HH. uitgevers van Nedl. dag- en weekbladen of tijdschriften ons
enkele (b.v. een tiental) ex., de HH. boekdrukkers ons, zoo mogelijk, een volledig
stel te willen zenden van de door hen uitgegeven werken; schoolboeken, kaarten,
enz. worden mede verlangd. Uit Zuid-Afrika zullen we ook uitgaven in
Kaapsch-Hollandsch in dank ontvangen. De HH. Voorzitters van Genootschappen
zullen ons door toezending van verslagen, jaarboeken, feestprogramma's enz., ten
zeerste verplichten.
‘Photographieën, gravures van monumenten, landschappen, mannen van beteekenis,
tooneelen uit het leven van inboorlingen (naturellen), zouden onze tentoonstelling
luister bijzetten.
Een verzameling van penningen, geslagen bij een of ander gelegenheid
(Delagoabaai-spoorweg b.v.), met Nederl. opschrift, zullen we gaarne aanleggen,
alsook een collectie, zoo volledig mogelijk, van postkaarten, enveloppen, postzegels
met Nedl. opschriften (dus Noord-Nederland, België, Nedl. Koloniën, Transvaal,
Oranje-Vrijstaat, Stellaland, enz.).
‘We durven hopen, dat de vrienden van onze Nederlandsche of Hollandsche taal
over de wereld ons zullen helpen om ons plan te verwezenlijken.
Daar niet alle buiten Europa verschijnende Nederlandsche kranten en tijdschriften
ons bekend zijn, zoo verzoeken we die HH. redacteurs, die deze uitnoodiging zullen
ontvangen, ze in hun blad over te nemen, opdat ook zij, wien we geen uitnoodiging
kunnen sturen, aan onze roepstem zouden kunnen gehoor geven.
We danken, bij voorhaat, hartelijk die vrienden van onze gemeenschappelijke
moedertaal, die voor onze tentoonstelling, wat ze beschikbaar hebben, zullen zenden
aan den heer H. MEERT, Leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, Villa Jan Frans
Willems, Scheidelaan, GENT, BELGIE.
Ze zullen het algemeen belang van onzen stam helpen bevorderen.
Het Bestuur van het Studentengenootschap
'T ZAL WEL GAAN.’
Die oproeping is beantwoord geworden uit Noord-Amerika, Suriname, Oost-Indië,
Zuidafr. Republiek, Oranje-Vrijstaat, Natal, Kaap-Kolonie. Enkele boekhandelaars
hebben onze oproeping beantwoord. Onder hen verdient de firma Dutoit aan de Paarl
(Kaap-Kolonie), die ons heele pakken deed toekomen, zeer bijzonderlijk onzen dank.
Een Rederijkersgenootschap, Harmonie, te Paterson, Vereenigde Staten,
Noord-Amerika, zond ons zeer eigenaardige stukken, de Vereeniging betreffende.
Van den Heer Middelberg, bestuurder van de Nederlandsch Zuidafr.
Spoorwegmaatschappij Pretoria, ontvingen we een prachtig album, uitgegeven bij
gelegenheid van de Delagoabaaispoorwegfeesten.
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De firma Dusseau, Kaapstad, heeft ons ook een mooie bezending van haar uitgaven
gestuurd. Nog enkele uitgevers uit de Vereenigde Staten en uit Nederl. Indië hebben
onze oproeping beantwoord. De firma's van Ingen, te Soerabaia, en G. Kolff en Co,
te Batavia. zonden ons afleveringen van de tijdschriften, die zij uitgeven. Uit Curaçao
ontvingen wij een flinke bezending van den Heer Hamelberg met een collectie
Postzegels. Van den Postmeester generaal van Alphen, Z.A.R., ontvingen wij ook
een stel Postzegels. Prof. Treub, bestuurder van den Plantentuin te Buitenzorg (Java),
zond ons eene verzameling postzegels van Nederlandsch-Indië. Aan allen, die zoo
vriendelijk waren ons te helpen, betuigen wij onzen hartelijken dank.
Toch scheelt het nog zooveel, dat onze Tentoonstelling ook maar bij benadering
zou volledig zijn. Er verschijnen over de wereld Nederl. bladen en tijdschriften
genoeg om een zeer mooie Tentoonstelling te houden. Alleen in de Vereenigde Staten,
verschijnen 59 stuks. Konden wij nu alle of nagenoeg alle periodieken in onze taal
bijeen krijgen, dan zou onze Tentoonstelling een bezoek meer dan onverwaard zijn
en zou niet nalaten indruk te maken.
Het plan van onze Tentoonstelling hebben we nu nog breeder opgevat. De Gentsche
Tak v.h.A.N.V. zou in samenwerking met 't Zal wel gaan een Tentoonstelling houden
van alle Nederl. periodieken, dus ook Vlaamsche en Hollandsche. De laatste krijgen
we zelf wel bijeen. Reeds hebben de meeste Noord-Nederlandsche uitgevers onze
oproeping beantwoord, en ons afleveringen of volledige jaargangen van de door hen
uitgegeven tijdschriften gezonden. Wij zijn aldus reeds in het bezit van ongeveer
100 tijdschriften, die gezamenlijk een hoogst leerrijk denkbeeld geven van het
geestesleven van onze Noorderbroeders. Maar voor de buiten-europeesche hebben
we de hulp van onze stamgenooten noodig. We zullen daarom, nog eens deze
oproepingzenden aan alle uitgevers van Nedl. periodieken en boeken buiten Europa.
Hen, die ons reeds zonden, wat ze konden beschikbaar stellen, vallen we geen tweede
maal lastig. Doch, daar we niet alle Nederl. periodieken buiten Europa kennen,
verzoeken we nog eens de Nederl. kranten deze oproeping in hun kolonnen te willen
opnemen opdat allen, die onze collectie kunnen helpen volledigen, er kennis zouden
van krijgen.
Ook onze leden buiten Europa, noodigen we dringend uit ons alle Nederl. bladen
en tijdschriften te zenden, die ze kunnen machtig woorden. Het geeft niet, dat we op
die wijze wellicht verschillende ex. van ieder krant ontvangen. Want, valt onze
Tentoonstelling mee, dan worden ook dergelijke tentoonstellingen in ander Vlaamsche
steden gehouden en dan zullen talrijke ex. welkom zijn. Trouwens, wij kunnen altijd
van die bladen zeer goed gebruik maken. We nemen die b.v. mee naar onze meetings
en geven enkele onder de toehoorders rond. De indruk daardoor gemaakt op menschen,
die niet eens vermoeden, dat er bladen in hun taal buiten Europa verschijnen, is
weldadig; hij brengt tot grooter waardeering van de eigen taal.
We hopen, dat we met déze oproeping beter zullen slagen en dat we eindelijk ons
doel zullen bereiken. Onze betrekkingen zijn nu oneindig meer uitgebreid dan verleden
jaar. De gedachte van onze stamsolidariteit heeft stellig een zeer flinken stap
vooruitgedaan blijkens de zeer ruime toetreding, waarin we ons in zoovele landen
mogen verheugen. Zoodat het thans onze vaste hoop is, dat velen onder onze leden
over de wereld, zich aangespoord zullen gevoelen om ons ons plan te helpen
verwezenlijken. Wie bezorgt ons een volledige verzameling postzegels van Suriname,
Nederlandsch Indië, Holland, België, deze laatste met tweetalig opschrift? Men kan
ons in zoo velerlei opzicht krachtig helpen. Deze hulp zal door ons, als een blijk van
stamsolidariteitsgevoel ten zeerste op prijs gesteld worden. Onze tentoonstelling zal
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veel bijdragen om in België, waar meer dan drie millioen Vlamingen wonen, de reeds
aanzienlijke uitbreiding van onze taal en de hooge waarde van onze wetenschappelijke
literatuur zonder mogelijke tegenspraak te bewijzen.

Neerland's Taal en Nederlandsche Spoorwegmaatschappijen.
GEACHTE REDACTIE,
In de twee laatste nummers van Neerlandia (Mei en Juni) wordt er op gewezen
hoeveel onverschilligheid de Nederl. Spoorwegmaatschappijen hier te lande voor
Nederland's Taal aan den dag leggen.
Ik wil hier meedeelen, wat men daaromtrent te Brussel opmerken kan.
Er zijn hier voornamelijk twee bureelen van Noordnederl. Spoorwegen. In de
Hendrik Mausstraat bevindt zich dat van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij.
Men leest er op de deurruiten: Renseignements gratuits, - ouvert de..., enz.; op kleine
plaatjes: Guides, plans, cartes à la disposition du public, - Guide pour la Hollande
remis gratuitement aux voyageurs. - Pavillon de renseignements dans les jardins de
l'Exposition. (Nu tusschen haakjes dat Pavillon draagt uitsluitend Fransche
opschriften.)
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Verder nog: Voyages en Hollande; - Chemins de fer Hollandais; - Compagnie des
Chemins de fer Hollandais - Hollandsche Spoorwegmaatschappij; - Agence de la
Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’; - Amsterdam, Bruxelles, Gênes, Indes
néerlandaises. - Billets de passage pour toutes destinations, enz., enz. Kortom, van
al de opschriften is er niets Nederl., niets dan de namen der maatschappijen, waar
de agent vertegenwoordiger van is.
In het bureel is er een loopjongen, die op den kraag van zijn buis drie gulden letters
draagt: C.F.H. (Chemins de fer Holland.)
Een paar maanden geleden gelastte ik een persoon bij bewusten agent een brief te
dragen om inlichtingen te vragen nopens een reis in Nederland. De brief was in 't
Nederlandsch gesteld; de drager kende zeer weinig Fransch. Hij sprak dus Vl. met
den bediende, die hem antwoord gaf in dezelfde taal, maar wat werd hem ter hand
gesteld? Een antwoord geheel in 't Fransch; het schrijfpapier had een Fransch
opschrift, de omslag evenzoo; het adres was in 't Fransch; bij den brief werd gevoegd
een klein boekje Guide pour la Hollande geheel in 't Fransch!
Het ander bureel is dat der Nederlandsche Staatsspoorwegen, Berg van 't Hof.
Daar is het met onze taal al niet beter gesteld. Op de twee groote vensterruiten is
alleen in 't Fransch te lezen: Exploitation des Chemins de Fer de l'Etat néerlandais;
- agent général; - service direct; - ouvert de... à...; - Compagnie de Navigation
maritime. enz., enz.
Binnen ziet men, behalve eenige Nederlandsche gidsen en prijslijsten, platen
voorstellende groote zeeschepen, met een Fransch onderschrift, inlichtingen van
allen aard op kartonnen plakkaarten geschreven in 't Fransch, ja zelfs in 't Duitsch
en 't Engelsch, maar niet in 't Nederl.!
Zooals men ziet, houden de agenten van Hollandsche spoorwegen hier te Brussel,
Neerland's taal zeer weinig in eere. Meenen die Heeren dat Brussel in Frankrijk ligt?
Hoogachtend,
J.S.W.

Ter Navolging.
Laatst viel mij een boekje in de hand, getiteld: Les anciennes cloches de la paroisse
de Montmédy par L. Germain, bibliothécaire-archiviste. Montmédy, 1889.
Ik las daarin dat de oudste klok van Montmédy het volgende opschrift heeft:
MCCCCCLVIII + PEETER - BEN. IC - VAN - PEETER - VANDEN. GHEIN
GHEGOTEN.
Dit opschrift bleef onverklaard, totdat de schrijver een zijner ambtsbroeders uit
België, zekeren Cl. Maus, verzocht de oplossing van het raadsel te vragen aan den
E.H. kanunnik Reusens (van Luik, zegt de schrijver), die bereidwillig aan het verzoek
voldeed.
De Mechelsche klokgieter Van den Ghein mag hier tot voorbeeld gesteld worden
aan alle tegenwoordige en toekomende Nederlanders. Dat alles wat uit Nederland
komt, een Nederlandschen stempel drage!
Dat zal krachtig medewerken om den naam en den roem van onzen stam hoog te
houden, daar waar Nederlandsche voortbrengselen ingang vinden, 't is te zeggen
overal.
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Mechelen.
A.A.

Belgische Handel in Zuid-Afrika.
Niet lang geleden deelden onze Belgische bladen met veel genoegen een artikel uit
de British and South African Export Gazette, waarin de aandacht gevestigd werd op
den onheilspellenden vooruitgang - onheilspellend voor den Britschen handel - door
België, Duitschland, Holland, enz. in Z.A. gemaakt.
Terwijl de Engelsche handel in 1896 met 34% toenam tegen 1895, is de Belgische
handel gedurende hetzelfde tijdsverloop bijna verdriedubbeld: £ 136,546 in 1895; £
378,861 in 1896.
Toch is onze Belgische handel op Z.A. nul in vergelijking met hetgeen hij zou
kunnen zijn.
Op dit oogenblik liggen verschillende glasblazerijen stil in 't Walenland en de
toekomst is niet zeer rooskleurig voor dezen nijverheidstak.
In 1894 schreef onze Consul te Pretoria, nu te Jhbg, in zijn Verslag over de
Afdeeling van de Z.A.R. in de Tentoonstelling te Antwerpen: ‘De Europeesche (thans
meer bijzonder de Belgische) fabrikant en exporteur ziet (uit de Transv. Tentoonst)
dat b.v. de Transvaal geen glasfabriek rijk is; hij weet dus dat zijn fabrikaat er een
markt zal vinden, en misschien komt na verloop van tijd een kapitalist op het
denkbeeld een dergelijke fabriek in de Republiek op te richten (na zich behoorlijk
vergewist te hebben of hij de noodige grondstoffen in het land zelf kan vinden en of
de productiekosten laag genoeg zijn, en het veld van afzet groot genoeg is om een
dergelijke fabriek goede resultaten te verzekeren).’
De Belgische fabrikant en uitvoerder heeft natuurlijk (dat schijnt immers met zijn
karakter samen te hangen) daar geen acht op gegeven.
Met betrekking tot dat gebrek aan ondernemingsgeest, schrijft onze Secretaris uit
Johannesburg het volgende:
‘Wat zal er op handelsgebied hier door Belgen gedaan worden? Weinig, bitter
weinig, geloof mij. Ik spreek van ondervinding. Daarvoor is hun ondernemingsgeest
te beperkt, veel te beperkt. Spreek mij van Amerikanen, Engelschen, enz. Duitschers!
die maken hier zaken. Maar de Belgen? Neen, man, zij zijn geen handelslui. Beproef
het maar eens. Ga naar een nijveraar, cristallerie X.b.v.; geef hem een bestelling voor
het buitenland en hij zal u zeggen: “Neen, wij hebben onze agenten in Londen.” Als
voorwaarden zullen zij u vragen uw bestelling te betalen vóór hun waar de fabriek
verlaat. Uitzinnig! Aan hun agenten in Londen verkoopen ze op 30 dagen met 5 a
10% winst en wat maken de agenten? Om met cristalwaren als voorbeeld voort te
gaan; de glazen dier fabriek,(1) die hier overvloedig in 't klein voor 9 d. (fr. 0,90) 't
stuk worden verkocht en waarvoor de voortverkoopers 4 1/2 d. betalen, worden aan
die Londensche agenten verkocht tegen 7 fr. 't honderd!! Menig ander voorbeeld van
dien aard zou ik u kunnen aanhalen; doch waartoe zou het dienen? In plaats van zich
te vereenigen en zelf hun waar rechtstreeks ter markt te brengen en zelf 50 ja 100%
zuivere winst te maken na aftrek van de slechte betalers, vergenoegen zij zich met
5 tot 10% door middel van hun agenten. Kleine winst, maar zekere betaling, dus
geen onderneming is de leus van de Belgen. Krijgt er dit uit, zoo ge kunt! De Belgen
zijn goed om hoopen inlichtingen te vragen, die toch op niets uitloopen.’
(1) Onze Secretaris noemt de fabriek.
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En zoo is het werkelijk. Er zijn voor de Belgische nijverheid op de Zuidafrikaansche
markt millioenen te verdienen door flinke Vlaamsche agenten, die met de bevolking
kunnen omgaan en haar sympathie winnen. Wanneer worden onze fabrikanten
wakker?

Kaap-Kolonie.
Onder den titel Verengelschte jonge Dames bevat Ons Weekblad het volgende
artikeltje:
‘Hebt gij er wel eens aan gedacht, schrijft ons een correspondent, dat de meeste
verengelschte jonge dames juist die zijn, die van de kleinste dorpen in de Kolonie
komen? Dochters zijn ze van eenvoudige Hollandsche boeren, die nog veel liefde
en eerbied voor hun taal hebben. Hoe komt dit? Vanwaar dit verschijnsel? Het komt
alleen door het onderwijs. Het schijnt dat die meisjes uitsluitend in de Engelsche taal
zijn onderwezen en met verachting op hun moedertaal hebben leeren neerzien. Ouders,
vindt gij dat goed? Laat dan toe dat het onderwijs in 't Hollandsch op de scholen
verwaarloosd wordt. Alg gij dit niet goedvindt, waakt er dan voor dat de onderwijzers
kennis hebben van de Nederlandsche taal, en die ook werkelijk onderwijzen.
Vertrouwt in dezen niet te veel, maar doet werkelijk onderzoek, voordat het te laat
is en de taal voor goed voor het jongere geslacht weg is. Ik hoop dat de echt
Afrikaanschgezinde onderwijzers op het Congres te Kimberley voor hun rechten
zullen strijden en toch slagen mogen in hun pogingen om de geschiedenis van Afrika
te doen onderwijzen in de moedertaal.’
***

Op de laatst gehouden vergadering van den ring van Burgersdorp werd een commissie
benoemd om de zaak van het onderwijs te behartigen. Onder andere veranderingen
in het heerschende stelsel van onderwijs vraagt deze commissie aan den kolonialen
secretaris: 1. Dat in alle scholen waar er kinderen van Engelschen
Nederlandschsprekende ouders de school bezoeken, de onderwijzers en
onderwijzeressen in staat zullen moeten zijn in beide talen onderwijs mee te deelen
en dat de voertaal van het onderwijs in dergelijke scholen Nederlandsch zoowel als
Engelsch behoort te zijn.
2. Dat inspecteurs van scholen 't Nederlandsch als 't Engelsch moeten kennen en
wel zoo dat zij in staat zullen zijn daarin te ondervragen en waar zij daartoe niet
bekwaam zijn, dat er behoorlijk voorzieninggemaakt worde.
3. Dat de schoolopzieners verplicht zullen zijn de Nederlandsche taalkunde en
Nedl. opstel in elk opzicht gelijk 't Engelsch te inspecteeren volgens de regels van
de verschillende standaards.
***

Op de examens van den Zuidafr. Taalbond, die plaats grepen den 12 Juni, hebben
zich 762 candidaten aangemeld uit alle deelen van Z.-A.: Kolonie, Vrijstaat, Transvaal.
Er waren 200 candidaten meer dan verleden jaar, wat voldoende aanwijst dat een
degelijke kennis van onze taal al meer en meer op prijs gesteld wordt.
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***

In het Kaapsche Parlement (16 Juni) stelde de Heer Van den Heever voor dat het
Huis als zijn oordeel zou te kennen geven dat het zeer noodzakelijk is dat alle
conducteurs van spoorwegtreinen Engelsch en Nederlandsch behooren te spreken.
Dr. Te Water had daar niets tegen, indien de voorsteller in plaats van ‘zeer
noodzakelijk’ ‘zeer wenschelijk’ wilde stellen. Nu reeds werd zooveel mogelijk zorg
gedragen om personen te krijgen, die beide talen spreken.
De Heer Van Rhijn verlangde ook dat kennisgevingen bij spoorwegen ook in beide
talen zouden opgesteld zijn. Dat moest, in een land, waar de grootste meerderheid
Hollandsch sprak.
Dr. Te Water zei dat ook dat reeds gedaan werd en daarvoor waren instructies
gegeven.
Het voorstel werd, met de wijziging, aangenomen.
***
In de zitting van den Wetgevenden Raad van den 23 Juni, stelde de ed. Heer Van
den Heever voor dat in 't vervolg alle wetsontwerpen, die aan den raad voorgelegd
worden, zoowel in 't Nederlandsch als in
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't Hollandsch zullen gedrukt worden. Eenige leden konden geen Engelsch en zij
hadden toch het recht te weten waarvoor zij moesten stemmen.
Het voorstel werd ondersteund door de HH. Van Eeden, Van Rhyn, De Villiers,
Herholdt, Lochner.
Het voorstel werd aangenomen en heeft niet te vreezen, dat het door een Senaat
zal ontzenuwd worden, zooals bij ons de Wet De Vriendt-Coremans. In 't Lager Huis
aan de Kaap werden de wetsvoorstellen reeds in 't Nederlandsch en 't Engelsch
gedrukt.

Nederlandsch in Indië bij Hollandsche Kinderen.
Aan een artikel, onlangs in de N.R. Ct. verschenen, omtrent de ongunstige
voorwaarden, waarin Indische kinderen zich aanmelden voor het toelatingsexamen
van de gymnasia in Holland, ontleenen we het volgende, dat betrekking heeft op hun
kennis van de moedertaal:
‘Het eerste, waarmee de Indische officieren, ambtenaren van 't binnenlandsch
bestuur en der rechterlijke macht te rekenen hebben, indien ze gehuwd zijn en hunne
zoons studeeren moeten, is zeker wel de opleiding der lagere school, in voorbereiding
voor het admissieexamen van 't gymnasium. Want heel gemakkelijk is zulk een
admissie-examen zeker niet; en het lager onderwijs in Indië is er niet voor ingericht,
tenzij in de voornaamste steden op Java, om de jonge lui er voor te bekwamen. Dit
is geen verwijt aan het lager onderwijs in Indië, volstrekt niet; want het is ons ten
volle bekend, dat de lagere school op Java, en hier en daar zelfs in de
buitenbezittingen, zoo goed is als ze met mogelijkheid kan wezen. Maar desondanks
is het feit, dat de knapen, die voor 't admissie-examen van een gymnasium bestemd
zijn, eigenlijk minstens één jaar vroeger naar Nederland moeten komen. Waarom dit
zoo noodig is, weet ieder, die de tekortkomingen kent der twaalfjarigen, als deze
buiten de Javasche hoofdplaatsen zijn opgevoed. De gunstigste uitzonderingen komen
voor; maar regel is het, dat de jongelui, die in Indië hunne jeugd hebben genoten,
zeer ten achteren zijn in het gebruik der moedertaal, in het mondeling en schriftelijk
uidrukken hunner gedachten. Twaaljarige knapen, die zonder eenige voorbereiding
in Nederland, zoo direct uit Indië zijn aangekomen en aan 't admissieexamen
deelnemen, doen onder voor de Hollandsche knapen, althans wat het Nederlandsch
betreft.
Dit bevreemdt niemand, die weet, dat de Indische jongens in hunne vroege jeugd
dikwijls meer van 't Maleisch, dan van 't Hollandsch te hooren krijgen. Ter lagere
school in Indië maakt men veel werk van de moedertaal, dit is bekend; maar de school
kan niet goedmaken, wat de knapen buiten de eigenlijke lesuren aan onderwijs in 't
Hollandsch tekortschieten. Men zegt, dat sommige onders in Indië zich te weinig
aan 't spreken en den omgang hunner kinderen laten gelegen liggen; dat tal van
Europeesche kinderen verstoken blijven van 't hooren van goed Nederlandsch, omdat
de kleinen in de achtergalerij aan de zorgen der baboes en later aan de gesprekken
met de huisjongens worden overgelaten: maar dit alles is verbeterd sedert jaren. En
het is ook niet wel aan te nemen, dat ouders, die voor hunne zoons eene
wetenschappelijke opleiding wenschen, het Nederlandsch der kinderen zullen
verwaarloozen. Wel het tegendeel. Maar de omstandigheden rekenen ook in 't Indische
leven, en er is veel, dat de ouders niet verhelpen kunnen, b.v. dit niet, dat de kinderen
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buiten hun onmiddellijken omgang en buiten de schooluren, blootgesteld zijn aan
den invloed van veel kreupel-Hollandsche en kwaad-Maleisch. En zoo komt het, dat
Indische twaalfjarigen bij het admissie-examen voor 't gymnasium dikwijls te kort
schieten.
Zij komen woorden tekort, zij missen taalgevoel, zij tasten mis in de constructie
der zinnen; zij zijn onbeholpen. Een en ander kan hun zoo hinderlijk zijn om met de
studie van het Latijn te beginnen, dat eene toelating tot het gymnasium onmogelijk
wordt. En dan is ook dikwijls een bezwaar, dat Indische jongens zeer achterlijk zijn
ten opzichte van de som der begrippen onzer twaalfjarigen. Hun tekort in deze is
evenwijdig aan hunne mindere taalkennis en is het gevolg derzelfde oorzaken.’

XXIVe Nederlandsch Congres te Dordrecht. 23-26 Aug. 1897.
Op het Congres zullen de volgende sprekers alsnog de volgende onderwerpen
behandelen: Prof. Vercoullie, Gent: ‘Zuid-Nederland en de vereenvoudiging onzer
schrijftaal;’ Jan Boucherij, Antwerpen: ‘Taalstrijd;’ Mevrouw Maria Ypes-Speet,
Amsterdam: ‘De uitspraak van het Nederlandsch in verband met hygiėne.’
Het eerelidmaatschap van het Congres is aanvaard door Dr. Hendrik P.N. Muller,
Consul Generaal van den Oranje Vrijstaat te 's Gravenhage.
Het Hoofdbestuur der Regelingscommissie ontving dezer dagen een officiëel
schrijven van het Hoofd-Comité der Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en
Kunst, waarin dit zijn besluit mededeelde, om het Bestuur van het Congres op de
tentoonstelling officiëel te ontvangen en bijzondere feestelijkheden voor die
gelegenheid te doen plaats hebben. De leden van het Congres zullen dan op vertoon
van hun kaart, vrijen toegang hebben tot 't Hoofdterrein en Ond Dordt.
De Heer Hidde-Nijland heeft beloofd den Congresleden-vreemdelingen in de
gelegenheid te zullen stellen, zijn schoone verzameling schilderijen te bezichtigen.
Daar deze bijzonder rijk is aan voortbrengselen uit de nieuwere school, zal dit vooral
voor de bewonderaars van deze kunstrichting een welkome tijding zijn.
Dagelijks ontvangt het Hoofdbestuur nieuwe berichten van toetreding, zoodat ook
dit Congres druk bezocht belooft te zullen worden.
Wij herinneren er aan, dat de contributie f 2.50 bedraagt en dat leden en sprekers
zich nog altijd bij een der Secretarissen kunnen opgeven. - De Congreskaart, die men
daarna ontvangt, is ontworpen door den schilder Willy Sluiter en vertoont ons een
hoogst artistiek geteekenden vaandrig te paard.
***

Hoe meer de tijd nadert waarop het zal gehouden worden, des te grooter blijkt de
belangstelling voor het XXIVe Ned. Taal- en Letterkundig Congres te Dordrecht.
De Staatssecretaris der Zuid-Afrikaansche Republiek Dr. W.J. Leyds aanvaardde
welwillend het eerelidschap, onder verklaring dat hij het betreurde door vroeger
vertrek uit ons land in de onmogelijkheid te zijn door persoonlijke aan wezigheid
zijn belangstelling te toonen.
Van verschillende instellingen en vereenigingen werd reeds bericht ontvangen,
dat zij zich zullen doen vertegenwoordigen, o.a. de School der Utrechtsche
Universiteit, door prof. Dr. J.H. Gallee; de Maatschappij van Nedl. Letterkunde te
Leiden, door prof. H. Kern; het Leidsch Studentencorps, door den Heer J.D. Rutgers
van der Loeff, de Nedl. Journalistenkring, door den Heer Charles Boissevain; het
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Davidsfonds te Gent, door Dr. H. Claeys; Conscience's Taal-, Tooneel- en
Letterkundig Genootschap te Blankenberge, door den Heer Leopold Konkelberge;
de Kon. Vlaamsche Academie te Gent, door de Heeren J. Obrie en H. Sermon; de
aloude Rederijkskamer Het Kersauken te Leuven, door Dr. Leo Goemans, het
Kunstgenootschap De Distel, onder de zinspreuk ‘Stekelig niet hekelig’, te Brussel,
door een nader aan te wijzen afgevaardigde; het Algemeen Nederl. Verbond (Algemeen
Secretariaat Gent) door den Heer H. Meert.
Voor den stoomboottocht der Congresleden met hunne dames op 25 Augustus is
een der salonbooten van de reederij Fop Smit afgehuurd, terwijl het Dordrecbtsch
Museum de verzameling schilderijen en de Vereeniging Oud-Dordrecht de
verzameling Oudheden op de Groothoofdspoort gratis voor de Congresleden
toegankelijk stellen.
Het tekstboekje, waarin opgenomen worden Esmoreijt en de liederen, die op den
kunstavond van 24 Augustus zullen worden gezongen, is ter perse, terwijl de
bijzondere feestelijkheden, die de Tentoonstelling voorbereidt voor de ontvangst
harer gasten, de Congresleden, op den avond van 25 Augustus, eerstdaags zullen
worden bekend gemaakt. De bekende gave van de Tentoonstellingscommissie, voor
het geven van alleraardigste feesten, doet ook voor dezen avond het schoonste
verwachten.
***

De regelingscommissie heeft aan 't Secretariaat van 't A.N.V. te Gent een aantal ex.
gezonden van het rijk en smaakvol geïllusteerde ‘Dordrecht en de Dordrechtsche
Tentoonstelling’ dat een beknopt overzicht geeft van Dordt's geschiedenis; een
plattegrond van de stad bevat; een Gids voor Dordrecht en omstreken, een Gids voor
de Tentoonstelling inhoudt. Deze ex. werden overhandigd of toegezonden - voor
zoover de voorraad strekte - aan de congresleden, die zich bij ons hebben aangemeld.
De Gids voor Dordrecht, is verkrijgbaar tegen 25 cents bij Morks en Geuze, Dordrecht.
Nog herinneren wij onze lezers er aan, dat ze zich bij ons als leden van 't Congres
kunnen opgeven.

In Memoriam.
Te Gent stierf, na eene lange, smartelijke ziekte, ons medelid Mr Hendrik Loveling,
een neef van de Vlaamsche schrijfster Virginie Loveling; de overledene heeft in meer
dan een Vlaamschen Kring gewaardeerde diensten bewezen. Hij was Oud-Voorzitter
van het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan; penningmeester van
den Bond van de Oud-leden v. 't Z.W.G.; boekbewaarder van 't Algemeen Bestuur
v.h. Willems-Fonds; is destijds Secretaris geweest van de Vlaamsch Liberale
Vereeniging en bestuurslid van de Vlaamsche Conferentie van de Balie van Gent.
Zijne talrijke vrienden zullen innig deelnemen in de droefheid, welke zijn familie
over zijn vroegtijdig heengaan gevoelt.

Vlaamsche Jongens.
Ons medelid en vriend, Dr. Pieter Tack van Antwerpen, werd den 29 Juli te Brussel
als laureaat uitgeroepen in den Universitairen Prijskamp met zijn antwoord op de
vraag: ‘Schrijt een bibliographie van de Oudnederfrankische bronnen en een
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geschiedenis van de studie van die bronnen.’ Deze bekroning, strekt, behalve den
laureaat ook den Hoogleeraar Vercoullie tot eer, die reeds talrijke leerlingen bekroond
zag in de prijskampen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, de Koninklijke
Academie van België, de Universitaire Prijskampen. Het is een zeer verheugend feit,
dat jaar aan jaar onze Vlaamschgezinde jongelingen zich eervol onderscheiden.
Verleden jaar waren het onze vrienden Jan De Windt en Herman Sabbe, Julius' zoon,
die overwinnaars in den Universitairen prijskamp waren.
Het is te hopen, dat we nog dikwijls de zegepraal mogen vermelden van onze
Vlaamsche Jongens, die bezieling vinden in hun gehechtheid aan taal en volk en een
prikkel om 't vaderland door hun wetenschappelijke ontwikkeling te dienen.
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Het Nederlandsche officiëele Taal in België.
Hieronder volgt de tekst van het Wetsontwerp De Vriendt, zooals die werd vastgesteld
door de commissie ad hoc om opnieuw aan de beraadslagingen van de Kamer te
worden onderworpen:
Art. 1. - De wetten zullen aangenomen, bekrachtigd, afgekondigd en bekend
gemaakt worden in de Fransche taal en in de Nederlandsche taal.
Art. 2. De wetsontwerpen, uitgaande van het Goevernement, worden in de Kamers
aangeboden in dubbelen tekst.
‘De voorstellen uitgaande van de leden van de Kamers worden gedaan, hetzij in
dubbelen tekst, hetzij in de taal door de leden verkozen.
In dit laatste geval, doet het bureel ze vertalen alvorens ze aan de bespreking te
onderwerpen.
De stemming over de wijzigingen voorgesteld tijdens de bespreking, mag gebeuren
op een enkelen tekst. Indien zij aangenomen worden, doet het bureel ze vertalen voor
de tweede stemming der aldus gewijzigde artikelen.
Indien tijdens de tweede stemming, wijzigingen worden toegebracht aan de artikels
gewijzigd door de eerste stemming, mag de Kamer beslissen dat de bepaalde stemming
zal verdaagd worden tot een later zitting.
In alle gevallen, zal er overgegaan worden tot een enkele stemming over den
volledigen tekst opgesteld in de twee talen.
De Kamers nemen, langs reglementairen weg, de maatregelen, welke zij nuttig
oordeelen, om de uitvoering der tegenwoordige wet te verzekeren.’
Een wijziging van den hr. de Montpellier werd verworpen en vervangen door de
volgende van den hr. De Lantsheere:
‘De betwistingen steundende op het verschil van teksten worden vereffend volgens
den wensch van den wetgever, bepaald volgens de gewone regels van uitlegging,
zonder voorrang van een tekst op den anderen.’
***
Het is niet zeer zeker, dat de wet nog in den loopenden zittijd besproken wordt.

Het Nederlandsch bij de oefeningen van de Burgerwacht in
Vlaanderen.
In de bespreking van de wet op de Burgerwacht stelde de Heer Heuvelmans,
volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, bij art. 135 de volgende wijziging voor:
‘In de Vlaamsche gewesten van het land wordt de Burgerwacht in de Nederlandsche
taal aangevoerd.
De manschappen worden onderricht. gedrild, aangevoerd in de Nederlandsche
taal.
De briefwisseling, de berichten, de mededeelingen van de hoofden van de
Burgerwacht uitgaande zijn onderworpen aan de bepaling van de wet van 22 Mei
1878’.
Minister Schollaert verklaarde zich hier tegen, omdat het naar zijn meening,
noodzakelijk was, dat er eenheid zou zijn in het kommando.
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Over de wijziging werd gestemd door blijven zitten en opstaan en volgens de
verklaring van den Voorzitter was de uitslag, dat de wijziging verworpen werd.
Er wordt evenwel wel beweerd dat de Voorzitter Tack leelijk misgezien heeft en
dat de meerderheid van de Kamerleden voor gestemd hebben. Dat heeft natuurlijk
dadelijk een opschudding teweeggebracht in 't Vlaamsche land. Dinsdag, 3n Augustus,
moet de tweede stemming over de wet plaats hebben. Dadelijk heeft de Gentschen
Tak van het A.V.V. een protest bij de Kamer ingezonden en de Heeren Heuvelmans
en Coremans, volksvertegenwoordigers voor Antwerpen verzocht Dinsdag over hun
wijziging de hoofdelijke stemming (aflezen van de namen) te vragen. Valt de
wijziging, dan zullen wij duidelijk weten, wie tegenstemden. Het is te hopen, dat
onze Vlaamsche kringen ook niet werkeloos zullen gebleven zijn.
***

Naschrift. - In de Kamerzitting van 3 Aug. heeft de Heer Heuvelmans zijn voorstel,
dat de burgerwacht in de Vlaamsche gemeenten in 't Nederlandsch zou
gecommandeerd worden, vernieuwd en heeft de hoofdelijke stemming gevraagd,
waarvan de uitslag is geweest, dat het voorstel aangenomen werd met 65 stemmen
tegen 40 en 5 onthoudingen.

Onze Taal voor Vlaamsche Rechtbanken
In de laatste zitting van het Assisenhof te Gent had een incident plaats, dat de aandacht
mag trekken van alle Vlaamschgezinden.
Toen de jury reeds samengesteld was, stond de Heer Voorzitter van de Gezworenen
recht en vroeg, dat de advocaten in het Nederlandsch zouden pleiten, omdat al de
juryleden de Fransche taal niet machtig waren.
De Voorzitter van het Hof vroeg wie onder de Gezworenen geen Fransch verstond.
Een jurylid stond recht en bekende niet heel beslagen te zijn in de Fransche taal. De
gezworene moest nu een allesbebalve aangename ondervraging onderstaan. Hem
werd gevraagd waar hij naar school had gegaan, hoelang enz. De man bekende dat
hij wel een weinig Fransch verstond en onthutst, door 't onaangename van zijn
toestand, zeide dat hij zou trachten de in 't Fransch pleitende advocaten te verstaan.
Dat geval geeft veel te denken en doet den geest uitkomen, waardoor nog steeds
onze magistraten vervuld zijn. Is het wel zeer kiesch vanwege den Voorzitter van
het Assisenhof om een Vlaamsch burger in 't openbaar aldus te ondervragen?
Het jurylid had een gewetensbezwaar en vreesde niet in staat te zijn, zich een
gegrond oordeel te kunnen vormen na 't aanhooren van pleidooien in een taal, die
hij onvoldoende machtig was. De ondervraging van 't jurylid door den Voorzitter
van de rechtbank gaf alleen reeds te kennen, dat deze geen vertrouwen stelde in zijn
verklaring. Men spreekt dikwijls van de waardigheid van de magistratuur. Dergelijke
incidenten zijn niet van aard om 't gezag van onze rechters te verhoogen.
Deze ondervraging moest alleen strekken ten voordeele van de advocaten, die,
met toestemming van de beschuldigden, verklaard hadden in 't Fransch te zullen
pleiten. Had het jurylid vastgehouden aan zijn verklaring, dat hij geen Fransch genoeg
kende, dan werden de Fransche pleidooien onmogelijk gemaakt. Nu het jurylid toegaf,
dat hij wel een weinig Fransch kende, was dat voldoende om de zitting van 't
Assisenhof toch te doen doorgaan. Maar wat waarborg van nauwgezetheid kan de
uitspraak van een jury onder deze omstandigheden geven, wanneer een jurylid onder
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den indruk van een ondervraging in 't openbaar door den Voorzitter van 't Assisenhof
gedeeltelijk zijn verklaring intrekt dat bij de pleidooien niet zal verstaan en gaat
stamelen dat hij zijn best zal doen om die te verstaan? Rechtspraak onder zulke
omstandigheden kan geen waarborg van rechtvaardigheid geven. Wordt dan toch
beslist de zitting van 't Assisenhof te doen doorgaan, dan spreekt het vanzelf, dat
hier geen spraak is van een maatregel in 't belang van den beschuldigde, maar van
een maatregel in 't belang van de advocaten, die van te voren den Vlaamschen
beschuldigde kunnen bepraat hebben om hen in 't Fransch te laten pleiten, door hem
te zeggen, dat dit hun meer gemak geeft en bijgevolg de kans verhoogt om hem te
doen vrijspreken, of zelfs dat zij voor hem niet zullen pleiten, indien hij zich niet in
het Fransch laat verdedigen.
In Vlaanderen is de toestand dus nog zoo, dat een vrij Vlaamsch burger het recht
niet heeft te verklaren, dat hij geen Fransch genoeg kent om nauwgezet als jurylid
uitspraak te doen, zonder zich daadoor een beschamende ondervraging in 't openbaar
op den hals te halen; franskiljonsche advocaten hebben daarentegen wel het recht de
volkstaal niet voldoende te kennen om in staat te zijn een Vlaamschen betichte in
zijn taal te verdedigen. Men heeft wel te zeggen, dat de beschuldigden zouden moeten
eischen, dat hun advocaat in 't Nederlandsch zou pleiten. Dat zullen ze immers niet
doen, wanneer hun advocaat hun wijs maakt, dat hij moeilijk Nederlandsch spreekt,
maar daarentegen met gemak Fransch en dat hij, in 't Fransch pleitende, hen
gemakkelijker zal doen vrijspreken. De beschuldigde is immers alleen bekommerd
om den uitslag van 't geding. En aldus mist de wet, betrekkelijk 't gebruik van de
Nederlandsche taal voor Vlaamsche rechtbanken, haar doel. Die wet toch werd
gemaakt om 't recht van den beschuldigde te waarborgen de gansche proceduur te
verstaan. Nu is 't genoeg, dat de beschuldigde er in toestemt, dat de pleidooien in 't
Fransch zullen plaats hebben, opdat het zoo gebeure. In geen geval wordt door den
Voorzitter van 't Hof onderzoek gedaan of de beschuldigde de pleidooien al dan niet
genoegzaam verstaat. En toch werd de wet ten voordeele van den beschuldigde
gemaakt. Maar het zich verwerende advocaten-franskiljonisme heeft er een bepaling
weten te doen inlasschen, die haar alle kracht ontneemt. Die bepaling onttrekt de
advocaten aan de noodzakelijkheid om in voldoende macht de volkstaal te leeren,
die door hen veracht wordt. Zoo weten ze vooralsnog te ontsnappen aan den steeds
meer en meer om zich grijpenden invloed van de Vlaamsche Beweging en van het
steeds krachtiger herlevende zelfstandigheidsgevoel van ons volk.
Om dezen misstand te doen ophouden blijft er niets anders te doen over dan de
wet gewijzigd te krijgen in dezen geest, dat de Vlaamsche rechtspleging verplichtend
zij, al verstaat ook de Vlaamsche beschuldigde een weinig Fransch.

Vraag om Inlichting.
Kent iemand van onze lezers een ander Nederlandsche vertaling van de novellen van
den Zwitserschen schrijver Gottfried Keller dan die van Dr. Van Vloten (Een
plattelands Romeo en Julia) in 1876 uitgegeven?
We danken bij voorbaat voor de welwillend verstrekte inlichting.

Franskiljons in Vlaanderen.
Te Oostende heeft Mossieu Van Imschoot (hoe moe moet die naam op zijn Fransch
klinken), schepene, bij gelegenheid van de prijsuitreiking van het Athenaeum een
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redevoering uitgesproken, waarin hij de toepassing van de Wet regelende het gebruik
van onze taal in het middelbaar onderwijs, bestreed. Hij heeft er behoefte aan gevoeld
eens te meer de stommiteit te herhalen dat het Fransch la langue universelle is, de
wereldtaal; hij noemde ze bovendien de nationale taal. Voorzeker de nationale taal
van de visschers van Oostende! Wat kieken, goeie hemel!
't Is omdat het Fransch la langue universelle is, dat men op blz. 6 van de
Correspondances van Louis Veuillot in een brief aan zijn broer Eugène lezen kan:
‘Apprends une langue étrangère, n'importe laquelle. C'est de la plus haute utilité.
Hors de France le français est la seule langue qui ne serve à rien.’
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Dit is: ‘Leer een vreemde taal, gelijk welke. Dat is van 't grootste nut. Buiten Frankrijk
is het Fransch de eenige taal, die tot niets dient.’
't Is ook omdat het Fransch de wereldtaal is, dat Baron de Haulleville voor enkele
dagen in den Journal de Bruxelles schreef: ‘De waarheid is, dat wij ons overal doen
verstaan met ons Vlaamsch in Denemarken, terwijl M. Claretie (een Fransch
dagbladschrijver) met zijn Fransch alleen door de geletterden begrepen wordt.’
We raden U een reisje om de wereld aan met uw langne universelle, Mossieu Van
Imschoot!

Vlaamsche Kroniek.
Te Antwerpen is een comité tot stand gekomen tot oprichting van een gedenkteeken
ter eere van den te vroeg ontslapen Vlaamschen letterkundige Eugeen Zetternam.
Het comité, dat tot stand gekomen was voor het bezorgen eener Vlaamsche partituur
van de opera Herbergprinses, is opnieuw vergaderd. De pogingen van het comité
zijn buitengewoon goed gelukt; het heeft meer inschrijvers gevonden dan er noodig
waren om de Vlaamsche uitgave te verzekeren. De Vlaamsche uitgave zal het licht
zien, kort na het verschijnen der Fransche, in de maand Juli.
In de gemeente Eerneghem, arrondissement Oostende, is er tegenwoordig een
tijdelijk rijks-ontvanger gezonden, die geen woord Vlaamsch verstaat, en dat voor
de gemeenten Ichtegem, Eerneghem en Couckelaere, hebbende eene gezamenlijke
bevolking van 15,000 zielen, waarvan er geen 10 p.h. Fransch genoeg verstaan om
hunne zaken bij hem te vereffenen. Ook bij iedere zitting keeren de heft der
lastenbetalers onverrichter zake terug. De bevolking is zeer verbitterd, te meer daar
het gansche dagen vermaningen regent. Zijn zulke benoemingen niet belachelijk,
niet aartsdom?
Sedert de Heer Walpot, bestuurder is van de muziek van het 1ste linie-regiment,
wordt er te Gent op de militaire concerten, ook Vlaamsche muziek ten gehoore
gebracht.
Ook te Antwerpen zijn er een drietal krijgsmuziekbestuurders die op hunne
programma's gewrochten plaatsen, van onzen grooten Benoit en zijne talrijke en
knappe schaar leerlingen.
Op de Woensdag-concerten van de Vereenigde Artisten Muzikanten van Gent,
komen nu ook werken van onze nationale meesters voor. Dank zij daarvoor gebracht
aan den talentvollen bestuurder dier maatschappij, den Heer Van der Gracht.
Dezen winter wordt te Gent in de Fransche Opera de vertaling van Herbergprinses
gegeven, na dat ze eerst te Parijs en te Brussel opgevoerd zal geworden zijn. Wij
kunnen niet nalaten den bestuurder, den Heer de la Fuente geluk te wenschen omdat
hij nationale werken wil opvoeren; maar het is niet wraakroepend dat onze
oorspronkelijke kunstwerken, in het hartje van Vlaanderen, in een vreemde taal
moeten vertoond worden.
In den loop der maand Juli is in de Brusselsche Wereltentoonstelling het laatste
werk van den Vlaamschen toondichter Tinel, het oratorio ‘Godclieve’ uitgevoerd.
In dezelfde tentoonstelling zal op Zondag 22 Augustus een Vlaamsch concert gegeven
worden door de Melomanen van Gent onder leiding van den Heer Oscar Roels. Zullen
daar uitgevoerd worden benevens de ‘Artevelde-Cantate’ van Gevaert, werken van
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Samuel, Vanden Eede, Waelput, Rinskopf en Roels. Met eenige onzer voornaamste
kunstenaars, zal de Heer Roels Vlaamsche concerten geven in Holland, en n.l. op 26
en 28 Oogst in de Kursaal te Scheveningen, en op 29 derzelfde maand in de groote
Kerk te Haarlem.
Door den Provincialen raad van Brabant is een wensch ten voordeele van het
Wetsontwerp De Vriendt gestemd.
Door de bijzondere Commissie der Vlaamsche Taalwet, zijn de wijzigingen door
den Senaat gestemd, verworpen, en de tekst die de gelijkheid der talen waarborgt,
aangenomen.
De Vlaamsche kunst heeft nogmaals gezegepraald. In de Tentoonstelling te Brussel
hebben twee onzer voornaamste kunstenaars de gouden medaille behaald Jef
Lambeaux voor de beeldhouwkunst, en Frans Courtens voor de schilderkunst. Ook
op de tentoonstelling van schoone kunsten te Dresden (Duitschland) hebben onze
Vlaamsche meesters schitterende overwinningen behaald, en tevens zijn een groot
getal hunner werken verkocht.
Op bevel van Minister Schollaert hebben de schoolopzieners van het middelbaar
onderwijs de gemeentebesturen van de Brusselsche voorsteden, met uitzondering
van Elsene, verwittigd dat hunne middelbare scholen onder het Vlaamsch stelsel
moeten geplaatst worden, dat wil zeggen onder de toepassing vallen van de wet op
't gebruik van de Nederlandsche taal in 't middelbaar onderwijs.
Voor den derden prijskamp voor Vlaamsche Tooneel- letterkunde uitgeschreven
door de stad Antwerpen, en die op 1 Juli gesloten werd, zijn ingezonden: 26 drama's
of treurspelen, 23 tooneelspelen, 20 blijspelen on 12 zangspelen, te zamen 81 stukken.
Het Gulden Sporenfeest is in de meeste steden en groote gemeenten van het
Vlaamsche land op waardige wijze gevierd geworden.
Op Zondag 25 Juli ll. hebben er te Bergh Vlaamsche feesten plaats gehad, die
opperbest gelukt zijn. Geheel het dorp was in feestgewaad: overal praalbogen,
bloemen, jaarschriften; aan alle woningen (op een drietal uitzonderingen na) wapperde
de nationale vlag. Een prachtige stoet doorkruiste de gemeente. Het feest werd
gesloten met een meeting voor het wetsvoorstel De Vriendt-Coremans; de zaal, die
omtrent 700 personen kon bevatten, was stampvol; en nog konden op verre na alle
deelnemers niet in de zaal. Voerden er het woord: Mevrouw Cortebeke van Brussel,
de Heeren Karel Brants van Etterbeek, Emiel de Veen van Brussel, Ernest Pallemaerts
van Mechelen, en Verschueren van Vilvoorden, die de vergadering voorzat.
De Vlaamsche Bond van Ninove richt op 8 Aug. e.k. een Vlaamsche
Volksbetooging in, ter gelegenheid van de inhuldiging van zijn eerevaandel. Talrijke
kringen uit het Vlaamsche land zullen aan de betooging deelnemen.
Eindelijk na jaren en jaren, hardnekkig strijden, heeft Antwerpen zijn Koninklijk
Vlaamsch Conservatorium. Nu hebben de Vlamingen ook hun officiëele Vlaamsche
Muziekschool; nu eindelijk heeft Peter Benoit zijne school, zijn talent, zijn werken
zien erkennen door ons hooger bestuur.
Ten einde aan den grooten meester zijn dank en zijne hulde te bewijzen, zal het
gansche Vlaamsche volk den 12 September naar Antwerpen stroomen, alwaar groote
feestelijkheden en een groote betooging plaats zullen hebben ter gelegenheid van de
verheffing der Vlaamsche Muziekschool tot Koninklijk Vlaamsch
Staats-Conservatorium.
Bij al die huldeblijken zal men, we zijn ervan verzekerd, den koenen strijder niet
vergeten, die jarenlang met woord en pen de zaak van het K.V.C. verdedigde, die
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gedurende die lange periode de aanleider, de hoofdman van de beweging is geweest,
Vader Sabbe, den vergrijsden Vlaamschen voorvechter.

Briel uit Venetië (Italië).
Wij deelen onderstaanden brief mee, tot een bewijs hoe onze Taal en onze Letterkunde
door vreemden gewaardeerd wordt en tot een les voor die basterdvlamingen, die hun
taal versmaden. Het opschrift is in 't Nederlandsch; den brief vertalen wij uit het
Fransch.
Koninklijk Consulaat der Nederlanden.
Venetië, den 1n Aug. 1897.
Mijnheer den Algemeenen Secretaris,
Alhoewel Italiaan van geboorte, ben ik door een innigen band aan de Nederlandsche
Nationaliteit gehecht, als Consul van Nederland te Venetië. Ik ben een oprecht
bewonderaar van uw taal en uw letterkunde en ik juich van ganscher harte het edele
en vaderlandsche streven van het Algemeen Nederlandsch Verbond toe.
Ik bid U me onder uw leden op te nemen en ik zend U per postwissel mijn bijdrage.
Tot hiertoe was uw prachtige (splendide zegt de brief) letterkunde maar weinig
gekend in Italië. Sedert vijf jaren heb ik van tijd tot tijd in Italiaansche dagbladen de
vertaling van verschillende Nederlandsche gedichten laten verschijnen. Ik heb de
eer U hierbijgaande een lijst van mijn vertalingen te zenden.
Alhoewel ik zeer goed het Nederlandsch lees en het grondig versta, durf ik het
nog niet te schrijven. Ik bid U daaroom mij om mijn schrijven in 't Fransch te
verschoonen.
Met het meeste genoegen neem ik deze gelegenheid te baat om U te bidden de
verzekering van mijn hoogste waardeering en hoogachting te willen aanvaarden.
Uw toegenegen,
LEOP. BIZIO
Consul van Nederland te Venetië.
***
Hier volgt de lijst van de vertalingen door den Heer Commandeur BIZIO geschreven:

Illustrazione Italiana.
20 Novembre 1892, Roosje, door J. Bellamy.
23 Luglio 1893, Kranken, Hélène Swarth.
22 Ottobre 1893, Zoete koelte, Hélène Swarth.
15 Luglio, 1894, Dolce far niente, De Génestet.

Veglie Veneziane.
1 Marzo 1895, Liefde, De Génestet.
1 April 1895, Het Geschenk, Rosalie Loveling.
1 Maggio 1895, Het oude Huis, De Génestet.
1 Giugno 1895, De Scheiding, Rosalie Loveling.
1 Luglio 1895, De Weduw, Virginie Loveling.
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1 Agosto 1895, Grootmoeders portret, Virginie Loveling.
1 Ottobre 1895, De Gouden Bruiloft, Rosalie Loveling.
1 Novembre 1895. Te gemoet gaan, Rosalie Loveling.
1 Decembre 1895, Geliefde dooden, Virginie Loveling.
Gli studenti ai Bambini poveri.
1 Gennaio 1896, Moederangst, Rosalie Loveling.
Strenna pei Bambini rachitici.
1896, Het Weeskind, Rosalie Loveling.
1897, De Verhuizing, Rosalie Loveling.

Illustrazione Popolare.
30 Maggio 1897, De Verzoening, Rosalie Loveling.

Men moet zijn Taal in eere houden.
Aan een artikel van onzen Secretaris A. Beauchez (Soerabaia) in Het Onderwijs
(Batavia), handelende over het A.N.V., ontleenen we de volgende woorden:
Men moet zijn eigen taal op den voorgrond weten te dringen. Gebeurt dit niet, dan
wordt men op de wereldmarkt eenvoudig achteraf gezet door de sterke medediuging
van anderen, die daarin wèl geslaagd zijn. Wie zich all een van vreemde talen kan
bedienen zoekt wel, maar vindt daarom nog niet terwijl iedereen, die ook zijn eigen
taal kan spreken, het groote voordeel heeft, dat er ook anderen naar hem zoeken.
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Om dit met een enkel voorbeeld toe te lichten, willen we voor een oogenblik
aannemen, dat er in het ontwakende China beschaafde Chineezen zijn, die zich in
het Nederlandsch bekwaamd hebben en daardoor ook kennis gekregen hebben van
Nederlandsche toestanden en van den omvang der Nederlandsche nijverheid. Dan
weten ze ook. dat de Nederlandsche waterbonwkundigen een uitstekenden naam
hebben en dat er voor hen in pat kleine land in Europa nog wel wat te leeren valt.
En terwijl er velen door hun kennis van 't Fransch, Engelsch en Duitsch als 't ware
naar Frankrijk, Engeland en Duitschland getrokken worden, zullen zij, die 't
Nederlandsch machtig zijn, en zich op waterbouwkunde wenschen toe te leggen,
allicht naar ons land gaan, om er hun studiën te voltooien en kennis te maken met
de Nederlandsche waterbouwkundigen. Later in hun vaderland terug en mogelijk tot
hooge betrekkingen in den Staat geroepen, weten ze wat hun Nederlandsche vrienden
kennen en kunnen. Er behoeft hier niet bijgevoegd te worden, dat Hollandsche
ingenieurs, Hollandsche werklui en niet onwaarschijnlijk ook Hollandsche reederijen
en Hollandsche fabrieken de voordeelen er van genieten zullen.
't Is, dunkt me, duidelijk, dat het voor ons volk van het hoogste belang is, dat zijn
taal meer bekend zij. De zaak houdt uauw verband met de welvaart van onze natie
en feitelijk is het de taak der Regeering om voor de taalverbreiding te doen, wat in
haar vermogen is. Nochtans heeft ze tot heden in die richting nog niet gewerkt.
Ruim twee eeuwen geleden hebben de Hollanders het in hun macht gehad van 't
Hollandsch een wereldtaal te maken; hadden we het gedaan, we waren op 't oogenblik
zonder twijfel veel verder en onze stamgenooten zouden niet van de opgeblazenheid
van sommige andere natiën te lijden hebben. De Engelsche handel wordt niet alleen
gesteund door de algemeene bekendheid van 't Engelsch, maar hij bestaat er voor
een groot deel door en het hardnekkig spreken van hun eigen taal heeft de Britten
tot een groot en rijk volk gemaakt. De Engelschman is bijzonder ingenomen met zijn
persoon, zijn karakter en zijn taal; we mogen al eens in stilte daarover lachen, in zijn
gezicht zullen we het wel uit het lijf laten en wij niet alleen, andere natiën even goed
en bovendien we benijden hem en velen pogen hem na te apen.

Stoomvaartverbinding met Z.-Afrika.
Menigmaal werd de wensch geuit, dat er een rechtstreeksche Stoomvaartverbinding
mocht ontstaan tusschen Nederland en België en Zuid-Afrika. Nog in dit nummer
van Neerlandia wordt daaromtrent een wensch geuit door Joh. Leyds te Johannesburg.
Het volstaat niet dat een dergelijke Stoomvaartverbinding wenschelijk zij; ze moet
ook kunnen bestaan. Over dat vraagstuk ontleenen wij onderstaande aan Hoyman en
Schuurman's Exportblad van 20 Juli:
In de Telegraaf van 19 d. (Ochtendeditie) komt eene zeer belangrijke particuliere
correspondentie voor over eene Nederlandsche Stoomvaartverbing met
Zuid-Afrika, een onderwerp dat in bedoeld blad herhaaldelijk ter sprake is gebracht.
De schrijver er op wijzende dat door den Volksraad in beginsel tot staatssubsidie
besloten werd, en vermoedende dat met de D.O. Afrika Linie onderhandelingen
gevoerd zijn, stelt de vraag of een Nederlandsche lijn zal kunnen bestaan. Die vraag
beantwoordt hij ontkennend.
Uitvracht. Vooreerst zal, volgens den schrijver, eene Nederlandsche lijn de Duitsche
uitvoer missen. Het blijkt - zegt hij - uit het officiëel verslag over den Duitschen
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handel op Zuid-Afrika gedurende de maand Februari 1897, dat van de 33 soorten
van export-artikelen 24 voor de Kaapkolonie en 16 voor de Zuid-Afrikaansche
Republiek bestemd waren. De uitvoer naar de Kaapkolonie bestond hoofdzakelijk
uit:

meubilair

ton
5

cwt.
12

geweven goederen

19

3

artikelen van brass
(mengsel van koper en
zink) vervaardigd

2

10

leer

3

linoleum

1

bier

216

suiker

144

4

Naar Transvaal waarschijnlijk over Delagoabaai, werden ontscheept:
ton
23

cwt.
4

patronen of détonateurs

35

12

wagonassen

136

14

stoommachines en
locomotieven

154

18

ijzeren werktuigen

2

geweven goederen

1

cyanid (bestemd om de
gouddeelen van van het
slime te scheiden)

14

terwijl het verslag verder vermeldt (zonder hier nader te splitsen en zonder het land
van bestemming op te geven) dat naar Kaapstad en Delagoabaai werden verscheept:
dwarsliggers voor
spoorlijnen

103 ton

8 cwt.

ijzeren waren

179 ton

18 cwt.

messen

21 ton

12 cwt.

piano's

35 ton

werktuigen

64 ton

gemaakte kleeren

4 cwt.
18 cwt.

Wanneer wij nu aannemen - zegt de schrijver - dat, hetgeen ook hier in het
handelsverslag als waarschijnlijk wordt aangenomen, de goederen, die Duitschland

Neerlandia. Jaargang 1

naar de Zuid-Afrikaansche Republiek uitvoert en genoemd zijn in de tweede der hier
gestelde rubrieken over Delagoabaai gaan, en daarbij gedenken, dat ook een gedeelte
van de in de laatste rubriek gemelde waren waarvan het rapport zonder afzonderlijke
statistieken voor elke dier beide havens op te geven, slechts zegt, dat zij naar Kaapstad
en Delagoabaai werden verscheept, voor Lorenzo Marquez bestemd is, dan blijft er
toch nog een zeer belangrijk vervoer van Duitsche producten over, dat in hoofdzaak
over de Engelsche stoomvaartlijnen of met zeilschepen plaats heeft.
Een Nederlandsche lijn zoude wat goederen betreft, volgens de schrijver
voornamelijk op het vervoer van Nederlandsche exportgoederen moeten steunen en
deze uitvoer, hoofdzakelijk bestaande uit boter, kaas, geconserveerde levensmiddelen,
spiritualiën, chocolade, suiker is in geen geval belangrijk genoeg dan dat zij daarvan
zou kunnen bestaan; door hare booten een Fransche of Iialiaansche haven te laten
aandoen, zou zij misschien nog op eenige lading aldaar kunnen rekenen, ofschoon
Frankrijk tegenwoordig zijn ‘Compagnie des Chargeurs réunis’ heeft, en zelfs
Oostenrijk, naar ik hoor, reeds geregeld booten op Zuid-Afrika laten varen.
Het personenvervoer behandelde zegt de schrijver: Rij een snelle
stoomvaartverbinding zou men, vooral als daarbij de booten te Marseille, Genua of
Napels aandeden, een zeer belangrijk persoonvervoer van het vaste land mogen
verwachten; zelfs een zeer groot aantal Engelschen, die er de voorkeur aangeven
zouden, de reis zooveel mogelijk over land te maken, zou men op deze trekken: maar
niettegenstaande dit belangrijk personenvervoer zou het toch nog de vraag zijn of
men met een slechts gering goederenvervoer op de heen- en met zoo goed als geen
goederenvracht op de terugreis in staat zou zijn de enorme onkosten te dekken, die
zulk een onderneming, die bovendien onderworpen is aan de hooge belasting van
doorvaart harer schepen door het Suez-kanaal, te dragen heeft
Terugvracht is er volgens den schrijver bijna niet. Het voornaamste artikel van
den uitvoer vormt natuurlijk het goud, dat in hoofdzaak door Engelsche schepen,
naar de Londendsche goudmarkt wordt verscheept, (de vracht daarvoor wordt op £
250. - per Lbs. 50.000 aangenomen).
April 1897
Aloes

HOEVEELHEID

WAARDE

Lbs. 5.681

£ 30

Argol

Lbs. 10.606

£ 175

Koren, graan en meel

Lbs. 143.388

£ 784

Diamanten

Lbs. 291.381

£ 383.478

Struisveeren

Lbs. 31.076

£ 47.073

Visch in blik

Lbs. 134.781

£ 1.357

Gedroogde bloemen en
grass.

Lbs. 223

£ 15

Gedroogde vruchten

Lbs. 2.492

£ 53

Versche Vruchten

Lbs. -.-

£ 103

Ruw goud

Lbs. 228.203

£ 795.256

Angorawol

Lbs. 201.616

£ 9.020

Ossenhuiden

Lbs. 627.061

£ 11.750
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Horens

Aantal 40.005

£ 663

Ivoor

Lbs. 64

£ 70

Geitenvellen

Lbs. 143.625

£ 3.806

Schapenvachten

Lbs. 1.203.395

£ 14.152

Spiritualiën

Gallons 119

£ 239

Wijnen

Gallons 5.635

£ 1.517

Schapenwol

Lbs. 5.086.979

£ 121.251

Specie

£ 350.220

Waarde van geïmporteerde goederen die weder
uitgevoerd zijn.

£ 22.468
_____
£ 1.768.398

Hoewel gond enz. nu nog 86 1/2% van den uitvoer inneemt, is het niet
onwaarschijnlijk, dat met den tijd wanneer de goudkoorts eenigszins is uitgewoed
en men ook de aandacht vestigen gaat op de andere rijkdommen van Zuid-Afrika's
bodem, vooral wanneer daarbij de streken ten noorden van de Transvaal zich gaan
ontwikkelen, die uitvoer van belang zal toenemen, en dan zou zeker de Delagoabaai
de tot dien uitvoer aangewezen haven zijn; maar wat hiervan nu ook moge zijn in de
toekomst, op het oogenblik zijn wij zoover nog niet en het is wel wat gevaarlijk bij
de oprichting eener onderneming te bouwen op hetgeen mogelijk in de toekomst zal
plaats grijpen waar zij wellicht, voor dat tijdstip aangebroken is, reeds opgehouden
heeft te bestaan.
***
De schrijver beoogt dan dat men in Nederland zich moet aansluiten bij de D.O.A.
Linie en misschien nog bij Frankrijk, om te komen tot eene verbinding die van
Hamburg uitgaande Amsterdam en vervolgens Bordeaux aandoet om ten slotte voor
de mail Marseille, Genua of Napels aanteloopen.
Erkent men aldus, besluit de schrijver, in Nederland de mogelijkheid, de
wenschelijkheid en het voordeel van een zoodanige aaneensluiting, laat men dan niet
met het houden van langwijlige discussies en het instellen van breedvoerige
commissiën het goede tijdstip voorbij laten gaan, maar aanstonds stappen doen om,
in overleg met den heer Leyds, die wel gemachtigd zal zijn namens de Regeering
der Z.A. Republiek te onderhandelen, tot de uitvoering van zulk een plan te geraken.
***
De opsteller O. Kamerlingh Omer is het met de gevolgtrekging van den schrijver
van bovenstaand artikel niet eens. Hij wil een zelfstandige Nederlandsche lijn en
belooft daarover te handelen. We zien zijn beredeneerd oordeel met groote
belangstelling te gemoet.
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Ledeganck's Standbeeld te Eekloo.
Den 29 Augustus zal, zooals men weet, dit standbeeld onthuld worden, in
tegenwoordigheid van prins Albrecht.
De cantate van Peter Benoit, op woorden van Jan Bouchery, zal uitgevoerd worden
door een duizendtal zangers, zangeressen en muzikanten. Het programma van het
feest is geteekend door den waterverfschilder M. Heins.
Op de plakkaten komen de drie zustersteden voor, bezongen door den dichter,
alsook de Maagd van Eekloo en het standbeeld van Ledeganck.
De burgemeesters van Gent, Antwerpen en Brugge zullen voor het standbeeld
eene kleine toespraak houden; pastoor Claeys, lid van de Kon. Vl. Acad., zal de
redevoering uitspreken en K. Bogaerd, door familiebanden aan den dichter verbonden,
een gelegenheidsgedicht voorlezen.
Het standbeeld, 8 meters hoog, is in 't brons gegoten; de plaats, waar het verrijzen
moet, zal voortaan het Ledeganckplein worden genoemd.
Een lunch zal prins Alhrecht worden aangeboden in de nieuwe zaal van het
vredegerecht.
Den 30 Aug. zal de cantate van Peter Benoit eene tweede maal worden uitgevoerd.

Verscheidenheden.
Dr. Leyds, de Staatssecretaris van de Z.A.R., is door den Volksraad voor de derde
maal herkozen geworden. In 1888 had hij 18 stemmen bekomen; in 1892 20 en nu
in 1897 19 stemmen tegen 5 verleend aan Fischer en 1 aan Dr. Coster.
- Verax schreef uit Antwerpen aan den Nederlander (Chicago) een brief, handelende
hoofdzakelijk over het Algemeen Nederlandsch Verbond en den Vlaamschen
Taalstrijd.
- ‘Wij ontvangen het geïllustreerde artikel “The United States Hardwood Trade”,
met beschrijving van de haven van Baltimore en de “leading men” in den
hout-uitvoer-tak. Zeer aangenaam was het ons te zien dat in dit artikel aan den Heer
J. Van Hall, een Nederlander, de eerste plaats toekomt als Voorzitter van de Baltimore
Hardwood Exporters Association. Ziedaar weder een Nederlander in het buitenland
die een kranig figuur maakt.’ (Hoyman & Schuurman's Exportblad).
- Het Prov. Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen heeft in zijn
laatste algemeene vergadering besloten f 4000 beschikbaar te stellen voor het
verzamelen en bewerken van een handboek voor het
Romeinsch-Hollandsch-Zuidafrikaansch recht.
- De Spoorwegleening van f 9,000,000 door de Nederlandsch Zuidafrikaansche
Spoorwegmaatschappij, uitgeschreven te Amsterdam en te Berlijn vond een zeer
gunstig onthaal en werd twee en een half maal gedekt.
- Mej. Irma Lozin, uit Gent, heeft eene verbintenis aangegaan voor de Nederl.
Opera te Amsterdam, onder 't bestuur v.d. Heer De Groot. In 't begin van September
zal ze voor 't eerst optreden, in Lohengrin of in Herodiade. Aan de Nederl. opera te
Amsterdam zijn reeds twee andere Gentenaars verbonden, de HH. Pauwels en Van
den Hoeck, en zoo we ons niet vergissen, nog een ander landgenoot, de broer van
onzen sympathieken vriend E. T'Sjoen te Brussel. Buitendien vernemen we dat nog
een ander Gentenaar, de Heer Vanderhaeghen, als lichte tenor naar Amsterdam gaat.
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- Op 't einde van Augustus, gedurende de Congresdagen, zal ons lid, de Heer Oscar
Roels, leeraar aan de Kon. Muziekschool van Gent, met een gemengd koor een
kunstreis door Noord-Nederland doen en zal o.a. te Haarlem en te Scheveningen
optreden.

Bibliographie.
Th. Körner's Leven en Werken. Uitgever Fr. 1.00
A. Siffer Gent
Jozef Heyderich, drama in 1 bedrijf

Fr. 0.50

Toni. tooneelspel in 3 bedr., in verzen

Fr. 0.80

Zriny, treurspel in 5 bedrijven

Fr. 1.00

In één bundel genaaid

Fr. 3.00

Van alle zijden wordt de wensch geuit, dat er meer pogingen zouden gedaan worden
om de vaderlandsche gevoelens bij de Belgische jeugd aan te vuren. Dat doet ons
het hierboven aangeduide werk warm aanbevelen.
Th. Körner's Leven en Werken, van Dr Haller, Leeraar aan 't Athenaeum van Gent,
alsook de drama's van den Duitschen dichter zijn daartoe uitnemend geschikt. Wat
kan de jeugd meer medesleepen dan het voorbeeld van dien heldbaftigen jongeling,
die in het werkelijke leven het ideaal bereikte, waarvoor hij ons in zijne dichterlijke
werken wist in verrukking te brengen? En wie zal heter dan Dr Haller, die zelf zoo
gloedvol tot zijne leerlingen weet te spreken, als gids kunnen dienen bij de
kennismaking met Körner! Bij het lezen van die 72 bladzijden van Körncr's Leven
en Werken, konden wij meermaals onze tranen van ontroering en bewondering niet
weêrhouden en onze lezing hesloten wij met de bemerking: ‘Door het schrijven van
dat boek heeft Dr Haller een goed werk verricht. Het zooveel mogelijk te verspreiden
is plicht!’ De warme aanbeveling, die wij hier laten verschijnen, in plaats van een
uitgebreide recensie, waartoe ons de tijd ontbreekt, zien wij dus aan als het volbrengen
van een vaderlandschen plicht.
Hier zij nog bijgevoegd, dat de vertaling der drama's zich onderscheidt door een
buitengewone vloeiendheid en zwierigheid van taal en stijl, zoodat men licht in den
waan geraakt een oorspronkelijk werk te lezen.
C.
***

Verschenen: Honderd oude Vlaamsche Liederen, met woorden en zangwijzen,
verzameld en voor de eerste maal in 't licht gebracht door Jan Bols, pastoor van
Alsemberg, lid van de Koninkl. Vl. Academie. Pr. 5 fr. Antwerpen, Boucherij.
Gedichten en Gezangen van Jan Bouchery, pr. 2 fr.
- Zal verschijnen bij Siffer, Gent:
De Taalstrijd hier en elders, door Th. Coopman werkend lid v.d. Koninkl. Vl.
Academie en A. Siffer, gemeenteraadslid te Gent. Van deze uitgave verschenen reeds
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13 deelen (1884-1897) als bijlage van de Nederlandsche Dicht en Kunsthalle. Het
werk wordt nu afzonderlijk voortgezet en uitgegeven.
‘Voor alle ware Vlamingen zal deze verzameling van groot nut zijn, een wapenhuis
voor hen die een werkzaam aandeel nemen aan onze vreedzame en vaderlandsche
beweging.’
Om de andere maand verschijnt een afl. v. 48 blz. in 8o; de prijs per jg. is fr. 3,50.
- Ontvangen: Synonymia Latino-Teutonica (ex etymologico C. Kiliani deprompta);
Lat.-Nederl. Wdb der XVIIe eeuw, uitgegeven door E. Spanoghe, Ie en IIe deel. Uitg.
v.d. Antwerpsche Bibliophilen, Nr 16, Antwerpen, Buschmann. Het derde deel wordt
uitgegeven door Prof. J. Vercoullie.
- De Roeping van den Staat, inzonderheid ten opzichte der coöperatieve productie,
door Mr. J.A. Rubenkoning. Leiden, Ed. Ydo.
- De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee van een economisch standpunt
beschouwd, door Mr. F.S. Van Nierop. 's Gravenhage, Smits.
- De ware winst- en verliesrekening van de droogmaking der Zuiderzee, door Jhr.
Rochussen. 's Gravenhage, Smits.
- Het dubbel Boekhouden, door J. De Reiman en H.J. Franck. Amsterdam, Van Looy.
- De Geschiedenis van den oorspronkelijken mensch, door Edw. Clodd, met een
voorwoord van Dr. B.C. Goudsmit. Zutfen, Thieme.
- De Plant en haar leven, met een voorwoord van prof. Hugo de Vries. Zutfen,
Thieme.
- De Werking der Duitsche Wet van 22 Juni 1889 op de invaliditcits- en
ouderdomsverzekering, door Mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill, Hoogleeraar te
Utrecht, en Mr. H.B. Greven, Hoogl. te Leiden. Utrecht, Breyer.
- Het Feestnummer van de Antwerpsche Rederijkerskamer de Violier, artistiek opgevat
en uitgevoerd; muzikale bijdragen van P. Benoit, Jan Blockx, Edw. Keurvels, Leo
Vanderhaegen; letterk. bijdragen van Is. Albert, Anemona, Bruylants, De Marez, De
Mey, P. de Mont, Dielemans, Fr. Gittens, Melis, Musschoot, Pauwels, Pée, M. Sabbe,
Schepmans, Vermeiren; teekeningen v. Achten, 't Felt, Fr. Simons, A. Van Neste.
Het nr kost 0,50 fr. Beheer: Turkstraat, 8, Antwerpen.
- Portret van Benoit. - Het portret van den Meester, dat in ons vorig Nr verscheen,
werd vervaardigd naar een origineel geleverd door de platinotypie J. Franck, Brugge.
Dat origineel een heerlijk portret (16 cm. bij 12 op stevig papier 37 bij 28) waarvan
ons cliché ongelukkig maar een flauw denkbeeld geeft, is te koop tot den prijs van
3 fr., thuis besteld. Ieder Vlaming zal 't portret van den Rubens van de toonkunst
willen bezitten.
Aanvragen: Secretariaat A.N.V.
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- Aan HH. inteekenaren op F. Coers' Liederboek van Groot-Nederland wordt bericht
dat het Liederboek zal gebonden worden, rood op snêe, met fraai schutblad tegen
den prijs van 20 centen door den Heer F.H. Danner, Voor Clarenburg Nr 7 Utrecht.
Met Voorrede en Beoordeelingen is bij de vervaardiging van den band rekening
gehouden.
***

Bijbelkritiek en Godsdienstig Geloof, door C.J.A. BOSCH, Predik. te Noord
Schermer, uitgegeven door Adriani, Leiden.
Een brochuur van een twintigtal blz. geschreven naar aanleiding van G. HULSMAN's:
Moderne wetenschappen of bijbelsche traditie? en OTTO SCHRIEKE: Christus en de
Schrift. Geeft bondig en methodisch het ontstaan en de vruchten aan de Bijbelkritiek
en bespreekt de mogelijkheid van een godsdienstig geloof buiten en binnen den
bijbel, geheel onafhankelijk van alle uitkomsten der bijbelkritiek. (blz. 17.)
***
Het Boedhisme en zijn wereldbeschouwing door Dr C.J. WYNAENDTS
FRANCKEN. Boekh. Brill, Leiden.
Beknopte geschiedenis van Boedoha's leven en optreden en de verbreiding zijner
leer over N. en Z. Azië. Zeer beknopt (134 bladz.); toch degelijk en duidelijk. Hfst.
I: Over Boedoha zelf. Hfst. II: Verbreiding van het Boedhisme. Hfst. III: Over de
Sangha of Monniksorde. Hfst. IV: Zedenleer van het Boedhisme. Hfst. V: De Dharma
of Ethiek: a/ Wereld- en b/ levensbeschouwing v.h. Boedh. Hfst. VI:
Slotbeschouwingen. Eindelijk drie bijlagen, betreffende het Kastenstelsel; den heilige
van Benares, Swami Bhaskarananda Saraswati; en de Pitaka's, de heilige boeken v.h.
Zuidel. Boedhisme. Dit alles besloten met een rijke Bibliographie en een alphat.
Register.
Verhandeling steunend op de oude bronnen en rekening houdend met de jongste
gegevens der Indologie. Verdient meer dan gewone belangstelling. Zij is warm en
met liefde geschreven, toch objectief zonder fanatisme. Lezenswaard voor den
ingewijde, verdient zij vooral ingang te vinden bij het groote publiek.
Het boek is innerlijk en uiterlijk verzorgd.
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Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
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AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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September 1897.
Het XXIVe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres te Dordrecht.
Dit Congres zal in de herinnering van de bezoekers blijven voortleven, niet zoozeer
door de buitengewone belangrijkheid van de verhandelde onderwerpen en de genomen
besluiten dan wel door den alleraangenaamsten indruk gemaakt op de vreemdelingen
door 't Congres in zijn geheel. Dankbaar herdenken ze het gulhartig onthaal dat hun
vanwege de Dordtenaren werd voorbehouden; dankbaar zijn ze voor het genot, dat
hun geschonken werd, vooral op dien onvergetelijken kunstavond van Dinsdag 24
Aug. die waarlijk alles doet vergeten, wat in dien aard op een van de vorige
Congressen werd ingericht. Onze meest bekende oudnederlandsche liederen zouden
hier gezongen worden; maar niet door een heer in een deftigen rok; men heeft het
verrukkelijk denkbeeld gehad deze liederen te laten zingen in een historische lijst;
vooreerst in de groote gotische zaal van het slot van den Heer van Merwestein, waar
de dochter aan het borduurraam werkte, de ridder schaakspeelde met den slotkapelaan
toen er vier zangers werden aangemeld, die binnentreden en voor den slotheer met
zijne dochter hun liederen zingen. Andere werden gezongen te midden van zeer
afwisselende middeleeuwsche markttooneelen. De kunstavond bestond voorts uit
een opvoering van het abelspel Esmoreit, sconincs sone van Sicilië, een drama uit
de 14e eeuw; en uit een prachtig tableauvivant voorstellende de schilderij van den
Dordtschen schilder Van Tright: De Inquisitie te Antwerpen.
Over de verrichtingen van het Congres kunnen we niet uitweiden; we handelen
wellicht afzonderlijk over verschillende vraagstukken, die op het Congres te berde
zijn gekomen en die er besproken werden en die, door hun Algemeen Nederlandsch
belang op die behandeling in ons blad mogen aanspraak maken.
De openingsrede van den Heer Dr H.J. Kiewiet De Jonge, voorzitter van de
regelingscommissie was uiterst belangrijk. Spreker begon met een dubbele bekentenis.
Hij zelf had nooit een Letterkundig Congres bijgewoond. Hij had altoos gedacht aan
luidruchtigheid, bewierooking, dingen, die hun tijd hadden gehad, maar nu kunstmatig
werden gerekt.
Nu is hij evenwel bekeerd. Bij de voorbereiding van dit Congres is in hem gegroeid
de overtuiging, dat het metterdaad kan zijn: een groot nationaal belang.
Aan nationaliteit ligt onvermijdelijk ten grondslag: wil; wil om in naam van genoten
voorspoed, in naam van rechtmatige glorie, in naam vooral van gemeenschappelijk
lijden, één te zijn voor het heden, samen te leiden een volkerenleven en offervaardig
de toekomst eendrachtig te gemoet te gaan.
Wij Vlamingen en Hollanders, al wonen we niet in één land, wij voelen ons nauw
verwant. Wij willen vrienden zijn, deelen in elkanders lief en leed, al hebben wij
ieder onzen eigen strijd te strijden. Wij bezitten een gemeenschappelijk kleinood,
dat waarmee een volk leeft of sterft: onze taal.
Niet gij, Vlamingen, die nog dagelijks toont, dat de bedreiging tegen taal geldt als
bedreiging tegen volkskarakter, niet gij hebt u lauwheid te verwijten. De schuld valt
in al haar zwaarte op de meesten van ons, Noordnederlanders, die in onze rustige
rust maar al te vaak schijnen te spelen met ons kostbaarste nationale hezit en door
onverschilligheid voor eigen en door modezieke voorliefde voor uitheemsche taal,

Neerlandia. Jaargang 1

aan vreemdelingen opzettelijk of onbewust de overtuiging geven van de onwaarde
van het Nederlandsch en wat er in geschreven is.
Toch is ons taalgebied niet zoo beperkt of door krachtige uiting van zelfwaardeering
en door opofferende inspanning kunnen wij haar een eervolle plaats blijven verzekeren
overal waar de Nederlandsche stam een zelfstandig bestaan leidt. Wat al lands zouden
wij bezeilen als al de plekken die Hollandsch geweest zijn, Nederlandsch taalgebied
gebleven waren. Maar helaas! het wapen, waarmede onze staatkundige tegenstanders
hebben gestreden, de taal, wij hebben het nooit gehanteerd, onbewust van zijn
geweldige kracht. Nieuw-Amsterdam is New-York geworden, en het is niet onze
schuld, dat de nakomelingen van die Hollandsche kolonisten althans nog de liefdevolle
herinnering aan het land hunner afkomst hebben bewaard. Wat hebben wij gedaan
om onze nederzettingen aan Oost- en Noordzee, in Denemarken, Rusland en
Noord-Duitschland te steunen in den overmachtigen strijd tegen den vreemdeling?
We hebben ze laten verkwijnen, zonder zelfs te toonen dat wij hun taaiheid in het
rekken van Hollandsche taal en Hollandsch karakter op prijs wisten te stellen. Wat
doen wij voor die steden en dorpen, die in het hartje van de Vereenigde Staten nog
een echt Hollandsch leven toonen, waar in onze taal nog wordt gepreekt en tal van
couranten nog in onze taal worden gedrukt?
Nooit hebben onze maatschappelijke hoogsten, bezitters tevens van de macht om
het woord te doen volgen door de daad, eerbied gekweekt voor de moedertaal,
voorgangers als zij waren in den eeredienst van het onhollandsch; nooit hebben de
Oranje's zich blijvend tot plicht gesteld de verbreiding van onze moedertaal te
behartigen; zij hebben Fransch, Duitsch of Engelsch als hoftaal verkozen boven de
landstaal, en waar zulk een voorbeeld wordt gegeven, daar sloven de deftige kringen
zich haastig uit in navolging en het is geen wonder dat het peil van eerbied voor
eigen taal allengskens zinkt. Voor prinses Wilhelmina, wier kroning het volgende
jaar als nationaal feest zal worden gevierd, in wier troonsbestijging wij het herrijzend
zinnebeeld zullen begroeten van onze volkseenheid, voor haar is de heerlijkste taak
weggelegd onze taal, zonder welke er geen Nederlanders meer zijn, in en buiten
Europa te steunen door haar medesleepende toewijding. Moge dat werk des vredes,
die daad van liefde voor onzen stam haar ernstig levensdoel zijn.
Algemeen zal worden erkend de noodzakelijkheid om de verspreide deelen van
den Nederlandschen stam, al hebben ze duidelijk het merk van hun eigen geschiedenis,
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saam te binden. Ruim vier en een half millioen Nederlandsch sprekenden telt ons
eigen land; ruim drie en een half België; dat is één doorloopend taalgebied van meer
dan acht millioen menschen. Komt daarbij Zuid-Afrika, dan is niet zoozeer het aantal
Nederlandsch sprekenden daardoor vermeerderd; hoogstens met een half millioen;
maar dan is ons taalgebied vergroot met een uitgestrektheid van Frankrijk en
Duitschland samen.
De taalstrijd in Zuid-Afrika wordt gestreden voornamelijk in het Engelsche
Kaapland en in de beide Republieken, de Oranje Vrijstaat en de Transvaal, tusschen
het zoogenaamd Afrikaansch, het Hollandsch en het Engelsch. Dat het Engelsch
wint, zal, ik weet het, menig uwer dadelijk met beslistheid denken, en wat daartegen
wordt gezegd, hij zal het blijven denken. Engeland is Engeland en wint het natuurlijk,
met troepen, geld, vooral met geld. Die dat meenen, en zeggen zullen zij het ook,
luide als profeten, die weten niet wat taal is en wat het beteekent als een volk zijn
taal niet vergeten wil.
Spreker weidt uit over taaltoestanden in Z.A. en komt tot het besluit, dat onze taal
aldaar de beste kansen heeft. Ze is de eenige officiëele taal in de twee Republieken.
In de Kaap-Kolonie heeft ze dezelfde rechten als het Engelsch.
Hetgeen aan het Dordtsche Congres zijn bij uitstek nationale belang verleende,
dat was het verloop van den strijd voor onze taal in België en in Z.-A.
Nadat spreker wijlen Mr. Beelaerts van Blokland had herdacht en hulde gebracht
aan Dr J.W. Leyds, heette hij al de aanwezigen, de Vlaamsche, de Zuidafrikaansche,
de Nederlandsche taalbroeders welkom en verklaarde het Congres voor geopend.
Op voorstel van Dr Laurillard werd de Heer Kiewiet de Jonge bij acclamatie tot
Voorzitter van het Congres benoemd; tot Ondervoorzitters, de HH. Max Rooses en
Jan Ten Brink; Voorzitters van de drie secties de HH. prof. Kern, Frederieq en Peter
Benoit.
De Heer Kiewiet de Jonge, de benoeming aanvaardende, verklaart hooge
verwachtingen te hebben van dit Congres, te hopen dat het zal leiden tot een daad:
de stichting van een Algemeen Nederlandsch Taalverbond. (Hierover verder).
Na de openingsrede en de benoeming van de Voorzitters van de Afdeeling vangen
in deze de werkzaamheden aan, waarover ons bestek ons niet toelaat zeer breedvoerig
uit te weiden. Op enkele vraagstukken komen we trouwens toch terug. In de eerste
afdeeling kwam vereenvoudiging van de spelling aan de orde en gaf aanleiding tot
een warme bespreking. De Heer Rutgers (Den Haag) bespreekt de spelling van
bastaardwoorden. Die van De Vries en Te Winkel is inconsequent en lastig. De
Vereeniging tot Vereenvoudiging van de Spelling heeft in haar regeling van '95 niet
genoeg rekening gehouden met den smaak van het publiek en met het gemak. Hij
verdedigt de volgende stellingen: 1. Spellingen als millioen, offisieëel, milietéer zijn
af te keuren. 2. Een eventueele vereenvoudiging van de basterdwoordspelling zou,
daargelaten zeer alledaagsche woorden en enkele uitgangen, zich hooren te bepalen,
tot invoering van f, z, k, en kw in verbasterde woorden zonder ander vreemde
spelling-elementen, behalve in eigennamen en hun affeidsels, en eerste leden als
micro. 3. Zulk een vereenvoudiging is wenschelijk.
De meeste sprekers, die aan de bespreking deelnemen, zijn tegen de verandering
en voor het behoud van de spelling De Vries en Te Winkel. In dien geest laten zich
uit Prof. Ten Brink, Mr C. Bake, Prof. Jan Te Winkel; ook de Heer A.C. Van der
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Cruyssen uit Antwerpen, die met veel gezond verstand doet opmerken, dat
Noordnederlanders niet slecht zouden doen zooveel mogelijk de basterdwoorden te
vermijden in plaats van ze zoo maar zonder noodzaak onze eigen degelijke woorden
te laten verdringen; door zoo veelvuldige nuttelooze basterdwoorden te gebruiken
doen ze grooten ondienst aan de Vlamingen, die voor hun taal in de bres staan; want
dagelijks drijven de vijanden met ons daarom den spot, zeggende: Ge roemt zoo
hoog den rijkdom en de zuiverheid van Uw taal. Waarom kan een Hollander, die
zijn taal toch ook wel zal kennen, geen twee regels schrijven zonder basterdwoorden
te gebruiken? De vereenvoudiging van de spelling werd meer in 't algemeen te berde
gebracht door den Heer J. Koopmans en alhoewel ze met hem krachtig verdedigd
werd door de Heeren Rutgers, Hoogvliet, Koopmans en Buitenrust Hettema, bleek
het toch dat het grootste gedeelte van het publiek, dat de Nederlandsche Congressen
bezoekt, nog voor de vereenvoudiging niet gewonnen is.
Zeer belangrijk waren de voordrachten van Mevr. Ypes-Speet en Mej. Cornelia
van Zanten, beiden uit Amsterdam, die een gelijkaardig onderwerp behandelden; de
eerste sprak over ‘de Uitspraak van het Nederlandsch in verband met hygiène,’ de
tweede over ‘Phonetiek.’ Beide lezingen zijn waarlijk toonbeelden van beschaafd
en keurig gesproken Nederlandsch geweest. In 't belang van de gezondheid, betoogt
Mevr. Ypes-Speet, moet gewaakt worden voor betere uitspraak van het Nederlandsch,
in de eerste plaats in het huisgezin, waar men er in het geheel niet oplet; maar dan
vooral op de lagere school. Maar dan moeten de onderwijzers en de onderwijzeressen
zelf leeren spreken; dat onderwijs in spreken moet alleen aan bevoegden toevertrouwd
worden. Niemand kan onderwijs geven in voordracht, die niet op de hoogte is van
het mekanisme van de articulatie. De spreekster dringt aan op het vormen van een
commissie van bevoegde mannen en vrouwen, die voor goede uitspraak diploma's
uitreiken zou. Dit voorstel zou in de Algemeene Vergadering worden gebracht.
Verder spraken hier nog de volgende Heeren over de volgende onderwerpen: B.J.F.
Varenhorst (Den Haag): Het is wenschelijk, dat in de woordenboeken en
woordenlijsten van de Nederlandsche Taal, achter elk op de gebruikelijke wijze
geschreven woord de algemeen beschaafde en somtijds ook de gewestelijke uitspraak
in klankenschrift wordt afgebeeld. J. Winkler Prins, (Apeldoorn): De literaire kritiek
van de dagbladpers en het middel om de voor de letterkunde nadeelige gevolgen te
keeren. Dr M. Sabbe: Jan Luyken's Lyrische poëzie. T. Tal (Den Haag): De plaats
en de eischen van de woordengroep uit het volksleven van de Israëlicten. J. Anspach
(Eck en Wiel): Opmerkingen over de betcekenis van enkele plaatsnamen.
In de tweede afdeeling spraken: Dr. H.v.d. Linden over de Middeleeuwsche gilden
in Noord- en Zuid-Nederland; Dr. J.F. Corsten (Breda): Een oordeelkundig en geschikt
gebruik van de Archieven, moet aan de geschiedenis groote diensten bewijzen; Dr.
D.C. Nyhoff (Meersen) over Willem den Zwijger; J.A. Bergmeijer (Dordrecht), over
Sociale geschiedenis; Dr. Julius Frederichs (Oostende) droeg een zeer belangrijke
verhandeling voor over: Onze drie helden van 1302. Welk aandeel heeft elk van hun
drieën gehad aan de gebeurtenissen van dien tijd? waaraan we, bij gelegenheid een
plaats zullen geven in Neerlandia.
In de derde afdeeling werd door den Heer J. Vriesendorp (Amsterdam) gewenscht:
Eén tooneel voor Noord en Zuid, en door den Heer Dr C.J. Vinckesteyn (Schiedam,
gehandeld over het onderwerp: Het tooneel is een geschikt middel om de toenadering
tusschen Noord en Zuid te bevorderen; door J. Lejour (Brussel) de vraag besproken:
Wat zou er kunnen en moeten gedaan worden tot verbetering van de stoffelijke
belangen van het Nederlandsch tooneel? door den Heer Hendrikx (Brussel) over den

Neerlandia. Jaargang 1

Toestand van de Zuidnederlandsche tooneelkunstenaars, en ten slotte door den Heer
Coers (Utrecht) over het Liederboek van Groot Nederland.
De algemeene vergaderingen zijn zeer belangrijk ge weest door de voordrachten
van Prof. Kern over Het gebruik van onze taal in Nederlandsch Indië; van Prof. Jan
Te Winkel over De Nederlandseke Taal in Zuid-Afrika, waaraan we beiden een plaats
zullen geven. Met belangstelling werd aangehoord de verhandeling over Taalstrijd
door Jan Bouchery.
De groote bijval is vooral geweest voor Antwerpen's burgemeester, Jan Van
Rijswijk, ‘Onze Jan’ zooals wij hém en de Afrikaners Jan Hofmeyr noemen. De
inleiding van zijn fijne en luimige rede ontleent hij aan het dagbladschrijverscongres,
dat niet lang geleden te Stockholm heeft plaats gehad en dat heel wat meer gerucht
in de wereld heeft gemaakt, dan ons Nederlandsch congres er maken zal. Fransche
en Fransch - Belgische dagbladschrijvers zijn naar het Noorden gegaan en hebben
daar een beschaving, een taal en een letterkunde ontdekt, waaraan ze gedwongen
zijn hulde te brengen. Op die hulde is spreker bijna afgunstig. Wij wonen niet bij de
Noordpool; onze taal is niet minder dan de Skandinaafsche; onze letterkunde hoeft
niet voor die uit het Noorden onder te doen; in beschaving staat Nederland niet in
de schaduw van Skandinavië; en toch worden wij genegeerd. Ons Nederlandsch is
een samenraapsel van dialecten, geen beschaafde taal: dergelijke verwijten kan men
dagelijks in de Fransch-Belgische pers lezen. Dezer dagen nog werd in een Belgisch
blad beweerd, dat men in Nederland en in Duitschland met diepe verwondering de
Vlaamsche Beweging gadeslaat! Nog veel erger dingen worden daar tegen de Vl.
Beweging gezegd. Spreker haalt eenige voorbeelden aan van dwaze oordeelvellingen,
zonder de bladen te noemen, waaruit hij ze vertaalt. Die schrijvers stellen zich voor
dat de Franschetaal de onze zou kunnen verdringen. Neen, eer rukt men onze
Vlaamsche boeren en boerinnen de tong uit den mond eer men hun hun taal ontsteelt.
Ons vasthouden aan eigen taal sluit geen verachting voor het Fransch in. De Fransche
taal staat even hoog in onze achting als de Nederlandsche. Alleen staat ze niet zoo
hoog in onze liefde.
De Fransch-Belgische pers moet het ontgelden wegens haar hatelijke bestrijding
en bespotting van alles wat ons heilig is. Spreker noemt ze ‘ellendig.’ Dat woord zal
juist door diezelfde Fransche pers opgeraapt worden. Het heeft heel wat toorn
ontstoken en heftig geschrijf uitgelokt Dat voorzagen wij niet, toen wij naar den
redenaar luisterden. Maar wat geeft het! Laat de Fransch-Belgische pers brieschen
van verbeten woede. Het woord was waar; het was raak! Wel ja! ellendig,
allerellendigst is de Fransch-Belgische pers, door het aartsdomme van haar
argumentatie tegen ons, het hatelijke van haar dwazen spot, waarvan ze zelfs het
stompzinnige niet van beseft. Maar noch spot, noch verwoede bevechting ontrukt
ons de zege in onzen strijd. Dat herinnert spreker ook: want we zijn niet met leege
handen naar Dordt gekomen. We brengen een trofee van onze overwinning mee:
voortaan zal onze schutterij in stee van het Fransch commando, 't Nederlandsch
commando kunnen hooren en eerlang zullen onze wetten in 't Fransch en Nederlandsch
beiden afgekondigd worden.
In dien heiligen strijd om ons goed recht zouden onze Noordnederlandsche
taalbroeders ons kunnen steunen al ware het maar door geen wapens tegen ons te
geven aan onze vijanden. En dat doen ze nochtans door hun veelvuldig en overtollig
gebruik van basterdwoorden, waarvan ze zeer dikwijls zelfs de beteekenis niet
begrijpen en die ze daarom dan ook verkeerd gebruiken. Hier geeft spreker de
grappigste voorbeelden van.
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De redenaar herinnert dat het 25ste Congres te Gent zal gevierd worden en wijst
tot slot op de hooge beteekenis van dat feit.
Veel bijval vond ook Dr Laurillard met zijn luimige voordracht over Woorden
afkomstig van verouderde zaken, waarmee hij werd geluk gewenscht door den
Voorzitter, die hem zeer snedig noemde: een van de beste schoorsteenen van de
Congressen.
In een zeer uitgewerkte rede handelde Prof. Paul.
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Fredericq (Gent) over den toestand van den Nederlandschen stam - die in 't begin
van deze eeuw hachelijk, doch op 't einde van die eeuw zeer gunstig was - en zijn
toekomst. Die toekomst kan wel nog zeer schoon zijn, maar dan moeten Nederlanders
de verplichtingen nakomen, die, met het oog op de voorbereiding van die toekomst,
op hen wegen. Hij wees op hetgeen de verschillende leden van den Nederlandschen
stam zouden kunnen en moeten doen. De Vlamingen zijn niet genoeg op de hoogte
van de Nederlandsche beschaving; zij mochten zich wel wat inspanning getroosten
om zich op de hoogte te stellen van Nederlandsche beschavingstoestanden,
Nederlandsche Letterkunde, Nederlandsche Kunst. Zij mochten wel hun steun
verleenen o.a. aan de Nederlandsche Zuidafrikaansche Vereeniging, die zooveel doet
voor de handhaving van onze taal in Zuid-Afrika. Onze Zuidafrikaansche taalbroeders
behoorden zich al dichter en dichter bij ons aan te sluiten en met onbeneveld oog in
te zien, dat de eischen van een zelfstandige beschaving een flinke kennis van onze
gemeenschappelijke moedertaal onontbeerlijk maken. Noordnederlanders konden
den taalstrijd wat krachtiger steunen, dan zij het doen, door zich aan te sluiten 'tzij
bij het Davids-Fonds, 'tzij bij het Willems-Fonds, 'tzij bij het Algemeen Nederlandsch
Verbond, dat àlle zelfbewuste krachten van onzen stam over de wereld in een Bond
wil samenbrengen tot handhaving, tot verbreiding van onze taal.
In die oproeping vond de Voorzitter, Dr Kiewiet de Jonge, aanleiding om zijn
voorstel te berde te brengen, betrekkelijk de daad, die hij van het Congres verwachtte.
Bij de voorbereiding van het Congres was in hem het plan gerijpt van de oprichting
van een Algemeen Taalverbond, dat de verschillende leden van onzen stam in zich
zou vereenigen; dat plan was bij hem ontstaan zonder dat hij iets van 't bestaan van
een A.N.V. afwist. Het was maar in de laatste dagen dat hij kennis had gekregen van
dat bestaan(1). Een dergelijke vereeniging moest tot grooten omvang komen. Hij zou
b.v. leden aanvaarden, die een dubbeltje zouden betalen, terwijl natuurlijk hooger
bijdragen zeer welkom zouden zijn. In verband met zijn plan, noemde hij verschillende
dingen, welke de Vereeniging volgens hem zou moeten verwezenlijken: o.a. het
uitgeven van een geïllustreerd tijdschrift, dat een waardig tegenhanger zou zijn van
de mooie geïllustreerde uitheemsche Tijdschriften(2). Om zijn plan ten uitvoer te
leggen, wou hij een commissie zien tot stand komen, bestaande uit een
vertegenwoordiger voor Noord-Nederland, een voor Zuid-Nederland en een voor
Zuid Afrika, die de oprichting van dit taalverbond op uitgebreide schaal zou
voorbereiden. Hij stelde voor N.-N. voor Prof. Kern. die zijn benoeming aanvaardde;
voor Z.-N. Prof. Paul Fredericq, die van oordeel was, dat er geen spraak kon zijn van
de stichting van een nieuw organisme, maar wel van de uitbreiding van het bestaande,
namelijk het Algemeen Nederlandsch Verbond en dat hij dan alleen kon aanvaarden
op voorwaarde, dat de Heer H. Meert, die in wezenlijkheid de stichter was van het
A.N.V., dat zich nu reeds over de wereld heeft verbreid en overal vertakkingen heeft,
tot lid van de Commissie werd benoemd. De Voorzitter antwoordde, dat de commissie
zich leden mocht toevoegen; vroeg daarop aan den Heer Meert of hij zijn
(1) Tal van Noordnederl. bladen hebben nochtans bij verschillende gelegenheden over het A.N.V.
gesproken, o.a. Het N.v.d.D, het Vaderland, de Telegraaf. de N.R. enz. en vele bladen in tal
van steden: Enschedé, Hilversum, Delft, Utrecht enz.
(2) Dat geillustreerd Tijdschrift wordt werkelijk door velen verlangd. Sedert lang heeft onze
secretaris Beauchez, Soerabaia, gewezen op de wenschelijkheid van 't bestaan er van. In dit
nr van ons tijdschrift wordt er nog om gevraagd, door den Heer Joh. Leyds, te Johannesburg.
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medewerking aan de Commissie wou verleenen; de Heer Meert verklaarde zich
daartoe bereid. Op het antwoord van Dr. Engelenburg (Pretoria), dien de Heer
Voorzitter voorstelde voor Z.-A. moest men wachten. Nu werden de Dordtenaren
uitgenoodigd om over te gaan tot de daad, die door den Voorzitter verwacht werd,
opdat men niet zou kunnen zeggen: Op 't Congres werd veel gepraat, maar het heeft
tot geen practische uitslagen geleid; zij werden uitgenoodigd om zich aan te melden
als leden van het Taalverbond; daartoe te teekenen op de lijsten die gereed lagen en
aldus den grondslag te leggen van de Dordtsche Afdeeling.
Daarmee was het Congres zoo goed als afgeloopen. We sluiten ook hiermede ons
zeer beknopt overzicht van zijn verrichtingen; niet zonder te wijzen op een verzuim.
Het voorstel van Dr Kiewiet de Jonge was een verrassing; hij had, tot op het laatste
oogenblik, er zorgvuldig het geheim over bewaard. De verrassing zal de schuld er
van zijn, dat niemand op het denkbeeld gekomen is om voor te stellen, dat Dr Kiewiet
de Jonge, die door zijn krachtige leiding, het Congres had gemaakt tot zoo'n prachtig
succes, zou benoemd worden tot lid van de Commissie, die zijn voorstel ten uitvoer
moest brengen! Dat verzuim zal natuurlijk moeten hersteld worden.
We kunnen dit overzicht niet sluiten zonder nog te hebben gewezen op een feit
van beteekenis in onze oogen. Op het Congres waren tegenwoordig de Zuidafrikaners
Frederick Crots, oud-inspecteur van onderwijs in de Zuidafrikaansche Republiek,
thans student in Christi College; M.J. Hugo uit den O.V. en Theodore A. Dönges
van Heidelberg Z.A.R.
Op de gezellige bijeenkomst in de bovenzaal van Kunstmin, den 24 Augustus,
werd gedronken op de gezondheid van de aanwezige Zuidafrikaansche stamgenooten.
Toen de Heer Crots rechtstond om te danken en zei dat hij één naam wenschte te
noemen, den naam van zijn President(1), Paul Kruger, beleefden wij een
onvergetelijk-oogenblik; een electrische schok voer door de zaal; recht stonden de
honderden aanwezigen, het glas hoog opgeheven, om den naam toe te juichen van
een van de eerbiedwaardigste personaliteiten die tot onzen stam behooren, het
krachtigste toonbeeld van het met taaiheid en doorzicht vasthouden aan eigen
zelfstandigheid, dat wel allen van een ziekelijk cosmopolitisme mocht genezen, die
bekneld door het angstwekkende besef van de numerieke kleinheid van hun volk, er
zich al te gereedelijk toe laten gaan om hun nationaliteit uit te schudden. Kruger is
het bewijs dat de inspanning van reuzenvolken nog niets vermag tegen den
hooggespannen wil van een kleine natie, wanneer het deze niet belieft op te houden
zich zelf te zijn.
Dat oogenblik en 't oogenblik daarna, toen onze Maurits Sabbe bij 't rechtstaan
van allen, de Vierkleur zong, vergeten wij nooit. Ongetwijfeld zal het ook een diepen
indruk gemaakt hebben op de aanwezige Zuidafrikaansche Taalbroeders en zal hen
overtuigd hebben van de warmte, de oprechtheid van onze sympathie, zoo van
Hollanders als van Vlamingen, wat er ook door verdachtmakende invloeden in Z.-A.
in 't werk moge gesteld worden om den aansluitingsdrang te verhinderen, die ons tot
elkaar moet brengen. Eendracht maakt macht is niet alleen de Belgische, ze is ook
de leus van de Z.A.R. en ze behoort met Ik zal handhaven die te zijn van onzen
ganschen stam.

Briel uit Johannesburg.
Johannesburg, Witwaternand, Z.A.R., den 14 Augustus 1897.
(1) De Heer Crots, Kaap-Kolonist, is genaturaliseerd Transvaalsch burger.
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WAARDE, ZEER GEACHTE HEER EN VRIEND,
Ik heb het genoegen U en den lezers van ‘Neerlandia,’ verspreid over de geheele
wereld, te kunnen melden, dat op heden formeel de Afdeeling Johannesburg van 't
Alg. Ned. Verbond gesticht is geworden.
't Voorloopig Comité bestaat uit:
1)

Voorloopig Voorzitter: Louw (een Holl.
Afrik.)

2)

Voorloopig Secretaris: Oudschans-Dentz,
(Nederl.)

3)

Leden: Johannes Leyds, (Nederl.
Transvaalsch burger geworden).

4)

Leden: Camille Temmerman, (Vlaming).

5)

Leden: J. De Vries, (Nederlander).

Wij wenschen nog drie Transvalers of ‘Afrikaners’ in het voorloopig comité op
te nemen. Later meer hierover. - Ons ledental bedraagt nu, rond, tweehonderd (200)
voor Johannesburg en voorsteden alleen!
Geloof evenwel niet, dat die allen leden van ons ‘A.N.V.’ zullen blijven, als wij
geene practische, concrete zaken gaan stellen in plaats van de vage, zij 't ook
fraaiklinkende leuze van Verbroedering van alle leden van den Dietschen stam! Mag
ik eens een paar desiderata opnoemen, het gemis waarvan ons bijzonder zwaar valt
in deze groote vooruitstrevende goudstad?
a) Een winkel of agentschap waar men Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziek
en andere kunstzaken enz. zoo goed als nijverheidsproducten koopen kan na
bezichtiging, zooals er te Pretoria reeds verschillende bestaan! Waarom vestigt één
der Pretorische flrma's (de Bussij, Nierstrasz, Wildeboer, Höveker en Wormser e.a.)
zich niet hier? Pretoria telt rond de 12000 inwoners, waarvan omtrent 8000 Hollandsch
sprekenden; Johannesburg echter omtrent 90,000 waarvan zeker 40,000
Hollandsch-sprekenden, al bezitten dezen tot nog toe slechts weinig liefde voor of
belangstelling in ons streven.
b) Een goedkoop, zeer uitvoerig, liefst geïllustreerd weekblad, dat voor ons
ongeveer worden moet wat ‘Das Echo’ voor de Duitschers is.
Gij lieden moet ons daarin bijstaan. En zult het ook niet waar? - Ik hoop zulks en
blijf, UEd. groetend, met hoogachting
UEd. dw. dienaar,
JOHANNES LEYDS.

Vlaamsche Kroniek.
Op het gemeentehuis van Herenthals vergaderden de afgevaardigden van de
gemeenten en de maatschappijen van 't kanton, ten einde een comité samen te stellen,
belast met het inrichlen van de feestelijkheden ter gelegenheid der herdenking van
den Boerenkrijg.
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- Op Zondag 1 Augustus bracht de WaalscheKoormaatschappij ‘L'Emulation’ van
Verviers een bezoek aan de Stad Antwerpen. Deze maatschappij had zich tot Peter
Benoit gewend, om het banket, hare leden in de Scheldestad aangeboden, met zijne
tegenwoordigheid te vereeren en hetzelfde voor te zitten. Onze Vlaamsche Meester,
die de uitnoodiging aanvaard had, is op dat banket, door de Waalsche zangers
gehuldigd en gevierd geworden, en tot eerelid hunner maatschappij uitgeroepen.
- In den gemeenteraad van Kortrijk werd een voorstel neergelegd om al de
besprekingen in den raad in het Nederlandsch te doen plaats hebben. Dit voorstel
werd niet aangenomen omdat.... het reglement zou moeten veranderd worden.
- In den Brusschelschen Gemeenteraad, lei raadsheer Rochette, een voorstel neer,
dat door het raadslid Goffin ondersteund werd, om door den raad den wensch te laten
uitdrukken, dat de beide landstalen door de wetgeving op gelijken voet zouden gesteld
worden, en dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers getrouw zou blijven aan
hare eerste stemming over het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans. Op verzoek van
Burgemeester Buls zal dit voorstel op de dagorde gebracht worden van de e.k. zitting.
- Terwijl in onze Vlaamsche gewesten de bevolking
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gedurig aangroeit, vermindert de aangroei voortdurend in de Waalsche streken.
Terwijl van 1841 tot 1850 de geboorten in Oost-Vlaanderen slechts 28 ten honderd
bedroegen, zijn zij tot 32 ten honderd gestegen in 1893. In de provincie Luik
integendeel, waar van 1841 tot 1850 de geboorten, tot 30 ten honderd klommen,
dalen zij in 1893 tot 26 ten honderd. Als we op die wijze voortgaan, zullen, na verloop
van jaren, de Walen duchtig overvleugeld worden door het Vlaamsch element in
België
- Door den Gentschen tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond, werden
opnieuw vier meetings ingericht, over het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans
namelijk te Cruyshautem, Deinze, Waarschoot en Sleidinge.
- Door Kamer en Senaat is in de laatste dagen een wet aangenomen veranderingen
brengende aan de inrichting der burgerwacht. Deze wet is buitengewoon belangrijk
voor de Vlamingen. Door de stemming van art. 137 zal voortaan de hurgerwacht in
het Vlaamsch gedeelte des lands, in het Nederlandsch onderwezen, geoefend en
gekommandeerd worden. Ook bij de tuchtraden zal alles in 't Nederlandsch
geschieden. We behaalden dus een nieuwe overwinning. Het zal wel de laatste niet
zijn.
- Als een bewijs dat de Vlamingen, als zij het Vlaamsche land verlaten hebben,
niet alle stamgevoel verliezen, kan worden aangehaald, dat de Vlaamsche werklieden,
te Gilly gevestigd, die Zondag 15 Aug. 11. deelnamen met de muziek van hunne
Vlaamsche vereeniging aan de betooging te Brussel voor de afschaffing van de
lotelingswet. oraan gehecht hebben te laten opmerken, dat ze Vlamingen waren, door
het dragen van Vlaamsche opschriften; zoo deden insgelijks de Vlamingen te Bergon
gevestigd.
- Door den heer Minister van Onderwijs is den schoolopzieners bevolen,
maatregelen te nemen, opdat de Middelbare Scholen van Brussel en omstreken
(Elsene uitgezonderd) onder het Vlaamsch regiem geplaatst worden. Goed zoo!
Wanneer volgen de Brusselsche stadsscholen?
- Binnen kort zullen twee muziekstukken van Peter Benoit, die den grootston bijval
verwierven, voor piano geschikt, uitgegeven worden. Het zijn namelijk de
Rubensmarsch uit de kantate Vlaanderen's Kunstroem en de Strijdkreet, gevolgd van
het lied uit den Genius des Vaderlands. In elk Vlaamsch huisgezin, waar er aan
muziek gedaan wordt, zullen en moeten deze muziekstukken op de piano gevonden
worden.
De Vlamingen en Nederlanders, buiten Europa gevestigd, kunnen deze
muziekstukken bekomen door tusschenkomst van het Alg. Nederl. Verbond. Elk deel
kost één frank.
- Op Zondag 15 Aug. had te Ninove de plechtige inhuldiging plaats van het
eerevaandel van den jong gestichten Vlaamschen Bond. Om drie uren in den namiddag
vormde zich een lange stoet van vreemde en plaatselijke maatschappijen, die vol
geestdrift onder de opwekkende tonen van den Vlaamschen Leeuw en het Arteveldelied
naar de woning van den Voorzitter Julius De Wit, op de Groote Markt trok, waar de
eerewijn werd aangeboden, en de overhandiging van het vaandel plaats greep. Daarna
werd eene feestzitting gehouden, waar verscheidene Vlaamschgezinden het woord
voerden: dichter Em. Hiel, de heeren Brans, Emiel de Veen, L Vliebergh, Frans
Reinhard, enz., het woord voerden, en waar ook de Heer Notaris Van Ham, wegens
diensten aan den Bond bewezen, tot Eerevoorzitter werd gekozen.
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- Zondag 22 Aug. l.l. werd te Lier het standbeeld van den geleerden
Vlaamschgezinden Kanunik J. David onthuld. Bij de onthulling waren aanwezig een
paar Ministers, leeraars van de Leuvensche Hoogeschool, en een groot getal
geestelijken. Het standbeeld dat met het voetstuk 7,60 m. hoogte heeft, is uiterst wel
geslaagd, en is het werk van den beeldhouwer Fr. De Vriendt, eenen geboren
Lierenaar. De heer De Vriendt heeft de gelukkige gedachte gehad, het welgelijkend
beeld in het klein na te maken, om het later tegen geringen prijs te koop te stellen.
- In den loop der maand September zal door den heer H. Wannijn, Bestuurder van
het Nederlandsch tooneelgezelschap van Gent, een feest avond ingericht worden ter
gelegenheid van den negentigsten verjaardag van Mevrouw Van Peene. weduwe van
wijlen H. Van Peene, den vruchtbaren Vlaamschen tooneelschrijver. Mevrouw Van
Peene, die zelf een uitstekende tooneelspeelster geweest is, heeft veel bijgedragen
tot de opbeuring van de Vlaamsche tooneelspeelkunst te Gent. De feestavond zal
bestaan uit ‘Vondel’ en ‘'s Avonds in de mane’ beide werken van den betreurden Van
Peene.
- Het schijnt dat er pogingen aangewend worden om te Mechelen een bestendig
Vlaamsch tooneelgezelschap op te richten. Dit moest er reeds lang geweest zijn. Elke
Vlaamsche stad van eenig belang, moet haar schouwburg hebben, waar wekelijks
een paar tooneelvertooningen gegeven worden. Hopen wij dat Mechelen in zijn pogen
zal slagen, en dat Brugge, Kortrijk, Ieperen en andere steden alras zullen volgen.
- Een onzer Vlaamsche toonkundigen, de heer Edmond Pallemaerts, van Mechelen,
thans bestuurder van het Conservatorium van Buenos-Ayres (Argentina), heeft een
groote cantate afgewerkt, Boduognat. De Argentijnsche bladen spreken met den
meesten lof over het gewrocht, dat getoonzet is op woorden van den Heer Van de
Walle, schepene te Mechelen. Het conservatorium van Buenos-Ayres, dat door
Pallemaerts gesticht is, telt reeds 800 leerlingen. Zoo stilaan is onze Vlaamsche
muziekkunst bezig met hare reis rondom de wereld te maken; overal geniet zij den
grootsten bijval. Overal treden onze mannen op, om onze kunst te doen kennen en
toejuichen: in Noord-Amerika is het Frank Van der Stucken, in Zuid-Amerika is het
Pallemaerts; wie trekt er naar Zuid-Afrika?
- Zondag 29 Aug. is te Eecloo het standbeeld van onzen keurigen dichter Ledeganck
onthuld geworden. Bij de onthulling waren tegenwoordig Z.K.H. Prins Albrecht van
Belgiö, vermoedelijke troonopvolger, de heeren Gouverneurs van Antwerpen, Oosten West-Vlaanderen, de heeren Burgemeesters der drie zustersteden: Antwerpen,
Gent en Brugge, en verder duizenden en duizenden Vlamingen uit alle hoeken van
het land samengestroomd om hulde te brengen aan de nagedachtenis van den dichter,
en om een bewijs te geven van den vasten wil van ons volk om met kracht den strijd
tot herwinning van al zijn rechten voort te zetten. Duizenden droegen op den hoed
eene kaart met de woorden: Hulde aan Ledeganck en Gelijkheid.
O.

Nederland en België.
INGEZONDEN AAN HET Nederl. Dagblad, AMSTERDAM.
Tengevolge van uw artikel in Het Nederl. Dagblad van 26 Juli, zend ik u de brochure
‘Of- en Defensief Tolverbond tusschen Nederland en België’, die in 1879 door mij
geschreven, in 1882 door vele dagbladen in Holland en België o.a. door het Algem.
Handelsblad met erkenning is opgenomen en besproken. Later is deze zaak meermalen
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in de Belgische Kamers ter sprake geweest. Wat in 1879 door mij in de brochure is
besproken, is nog waar, vooral dat betreffende in- en uitgaande rechten.
Wat zou de Nederlandsche regeering beletten om de afschaffing der tolgrens niet
alleen voor te stellen aan België, maar aan geheel Europa en Amerika. Wij weten nu
reeds dat, buiten België, allen zullen weigeren, maar ook dan hebben wij dubbel het
recht tegenover die rijken, die geweigerd hebben, hetzelfde in- en uitgaand tarief te
eischen, hetwelk zij thans van ons nemen; dit is geen bescherming, maar gelijkstelling;
alleen voor den invoer in Nederlandsch Indië zou het billijk zijn dat van
Nederlandsche fabrikaten geen invoer werd geheven, omdat de Indiën tot het Rijk
der Nederlanden behooren. Gaarne zal ik, na plaatsing door u van bovenstaande
regelen gevolgd door de brochure, nog eenige letteren als vervolg er aan toevoegen,
want wat in 1879 te wenschen was, is nu noodzaak geworden, indien wij niet den
verkeerden weg opgedrongen zullen worden.
U vooraf dankzeggende
Hoogachtend
UEd. dienstw. Dienaar
D.H. SCHMÜLL.
De brochure, in 1879 geschreven, dus voordat de onlusten in Ierland en de
vrijheidskrijg in Transvaal uitbraken, vermeldt het volgende:
In de laatste jaren zijn veel werken over een ‘Of en Defensief Verbond’ uitgekomen,
o.a. van den Belgischen majoor Lemiel, van J. Scherpenseel, enz Het lot van dergelijke
werken, hoe goed ze ook zijn en hoe ook getuigende van studie, is veelal dat men ze
eenmaal leest en daarna ter zijde legt, of dat men een verslag in een dagblad ziet,
wat nog dikwijls zeer partijdig is en waarin veelal door gedeeltelijke mededeeling
de ware beteekenis van het werk blijft verborgen. Daarbij heeft onze natie weinig
op met militaire zaken, zoodat zelfs de levensvraag niet overdacht wordt. En toch is
het een levensvraag voor Holland en België. Wanneer wij een ‘Of- en Defensief
Verbond’ met België hebben, dan zullen wij, sterker dan bij Waterloo zijnde, ingeval
van aanval van een' vijand, dien aan onze of aan België's grenzen kunnen tegenhouden.
En moeten wij terugtrekken, dan zijn wij, achter de Utrechtsche-Antwerpsche linie,
met Gods hulp, onoverwinnelijk. Maar eerst na de sluiting van het Verbond kan men
de aaneensluiting der Utrechtsche-Antwerpsche linie voltooien. Men kan in tijd van
vrede een deel Belgische matrozen op onze vloot oefenen. Het Belgische leger, dat
nu, iugeval van oorlog, in Antwerpen wordt opgehoopt, kan ons op andere punten
achter de linie helpen, wij daarentegen zorgen dat ter zee de toegangen van de Schelde
gedekt blijven, waardoor onze aanvoer van levensmiddelen aan die zijde openblijft.
Zullen wij nog langer hopen dat Engeland in tijd van nood ons helpen zal?
Wie heeft Denemarken geholpen toen Pruisen en Oostenrijk door overmacht het
dappere Deensche leger terugdrongen? Zal België, steunende op de tractaten, op
Engelands hulp staat maken, en mag het wel rekenen op Brittanië, dat nog zoo kort
geleden toonde met de Transvaal, dat, als zijn eigen belang het medebrengt, een
traktaat door hem wordt verscheurd en met voeten getreden?
Ook de onafhankelijkheid van Rumenië was gewaarborgd door de Mogendheden
en wie heeft iets gedaan, toen Rusland de grenzen van dat land overschreed? In het
vredestractaat van Praag verbond Pruisen zich om bij stemming door de bevolking
te laten uitmaken of Noord-Sleeswijk aan Denemarken zou worden terug gegeven.
Is dit artikel ooit uitgevoerd? Hebben dus tractaten voor kleinere machten nog
beteekenis? Neen, ze zijn alleen goed voor de grooten, die er mede handelen naar
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welgevallen. Het ‘help U zelve en God zal U helpen’ geldt in dezen tijd meer dan
ooit. Is er niet een tijd geweest dat zelfs Engeland met Frankrijk, onder Lodewijk
XIV, en de Bisschoppen van Munster en Keulen een verbond had gesloten om Holland
en België te verdeelen? En waarom zou het land, dat in 1879 zulk een avontuurlijke
politiek volgde, als het zijn belang gold, een dergelijken bond niet weder sluiten? In
1672 zouden de Zuidelijke Nederlanden (België) voor Frankrijk zijn, de overige
deelen van Noord-Nederland voor Engeland, Munster en Keulen, maar (en hier is
juist de ware oorzaak der hebzucht) de Koloniën van Holland voor John Bull. Het
fiere Holland kwam uit die monster-coalitie roemrijk te voorschijn. Maar als de
toenmaals Spaansche Nederlanden (België) dadelijk met ons hadden samengewerkt
onder een leger, dan was Turenne nooit tot Muiden doorgedrongen. En toen
Noord-Nederland met België ging samenwerken, trokken de Franschen terug om
hun eigen land te verdedigen.
Welnu, door verdeeling der macht, zouden wij ook nu weder bij een aanval de
lijdende partij zijn, al was het dat de vijand moest aftrekken. Het door hem gedurende
het beleg der Utrechtsche linie en voor België gedurende de belegering der
Antwerpsche linie bezette land wordt gebrandschat en uitgemergeld.
Wel is nu Duitschland een en dat was het in 1672 niet, maar dat land zou met recht
kunnen zeggen: ‘In vrede hebben Holland en België niet gezorgd en waren
onverschillig; laten ze zich nu zelven helpen!’ En zouden wij een dergelijk verwijt
niet verdiend hebben, wanneer wij voortgaan met onze legerinrichting op eene wijze
te verwaarloozen als nu? Van welk gehalte is de schutterij hier en in België? En wat
kon dat zijn, indien ze was ingericht zooals de landweer in Duitschland? De schutterij
toch vormt het krachtigste deel der natie en, daar de meeste schutters gehuwd zijn,
verdedigen zij in den volsten zin des woords huis en haard. Thans nu Noord-Nederland
zijne legerhervorming nog moet beginnen, is de tijd van het Verbond juist daar.
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XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te
Antwerpen. - 1896.
Verslag van de Commissie gelast met het onderzoeken van de
wenschelijkheid van het inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool
in Vlaamsch-België.
Vroeger was het Latijn de taal van het Hooger Onderwijs in gansch Europa, en
verreweg de meeste wetenschappelijke werken werden in 't Latijn geschreven. In
den loop der negentiende eeuw hebben de levende moedertalen overal het doode
Latijn verdrongen. Niet alleen de talen der groote volkeren, zooals het Engelsch, het
Fransch en het Duitsch, hebben de plaats van het Latijn ingenomen; ook kleinere
volkstalen, zooals het Nederlandsch, het Zweedsch, het Deensch, het Czecisch en
andere, waarvan sommige veel minder verspreid zijn dan het Nederlandsch, worden
sedert jaren als voertuig van Hooger Onderwijs gebruikt en hebben thans een
wetenschappelijke literatuur.
Deze groote hervorming is onder den drang der omstandigheden van lieverlede
tot stand gekomen; zij is eene vrucht van de negentiendeeuwsche beschaving.
Op het programma van onze tegenwoordige Hoogescholen staan talrijke leervakken
vermeld, waarvan eene eeuw geleden nog volstrekt geen sprake was. Daarenboven
hebben alle wetenschappen zich op een verbazende wijze uitgebreid: daar waar men
te voren kon volstaan met het lezen van enkele boeken, is de beoefenaar der
wetenschap thans verplicht met den inhoud van een gansche bibliotheek kennis te
maken. Eindelijk is de plaats, die de wetenschap in de moderne beschaving bekleedt
veel belangrijker dan vroeger. Sommige vakken, die eene eeuw geleden slechts uit
een zuiver wetenschappelijk oogpunt belang opleverden, zooals b.v., de scheikunde,
de insectenkunde en andere, zijn thans in den landbouw, in de nijverheid, in de
gansche huishouding der moderne volkeren onmisbare werktuigen geworden.
Vroeger was de Latijnsche taal als het ware een omheining, waarbinnen de
wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs, veilig voor de nieuwsgierigheid van
niet ingewijden, opgesloten bleven; wie de omheining niet kon overschrijden bleef
van de vruchten der wetenschap verstoken. De Hoogescholen hebben echter allengs
hare werkzaamheden uitgebreid en meer belangstelling opgewekt; dientengevolge
is de Latijnsche omheining van zelf verdwenen: aan alle zijden te gelijk zijn de
Hoogescholen in gemeenschap getreden met de groote massa, en zij hebben de
moedertaal van die massa aangenomen.
Slechts in drie streken van Europa werd het Latijn als voertuig van 't Hooger
Onderwijs niet vervangen door de moedertaal, maar door een andere vreemde spraak:
in Russisch-Polen, in Roemeensch-Hongarije en in Vlaamsch-België. In Russisch
Polen(1) wordt daarbij het Russisch gebruikt, in Roemeensch-Hongarije het
Hongaarsch, in Vlaamsch België het Fransch.
(1) Het is algemeen bekend dat de Polen nooit opgehouden hebben krachtig te protesteeren tegen
de verdrukking van hunne taal door Rusland. Er bestaan twee Poolsche Hoogescholen in
Oostenrijk.
De Roemenen die in Hongarije (o.a. in Siebenbürgen) wonen eischen de stichting van eene
Hoogeschool in hunne taal. In Roemenië zelf bestaan verscheidene onderwijsgestichten,
waar Hooger Onderwijs in 't Roemeensch gegeven wordt.
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Onder de volkeren van Midden- en West-Europa zijn het dus alleen de Vlamingen,
die van een Hooger onderwijs in hunne moedertaal verstoken zijn. De tijd is gekomen
om die laatste uitzondering op een algemeenen regel te doen verdwijnen, en om ook
in de Vlaamsche provinciën van België een Hooger Onderwijs in de moedertaal in
te richten.
Ook in onze gewesten dient het Hooger Onderwijs in staat gesteld te worden om
meer in gemeenschap te treden met zijne omgeving, en te dien einde moet het de taal
van het volk aannemen.
Een Hoogeschool is immers niet alleen een inrichting, waar een zeker aantal jonge
lieden het noodig onderwijs ontvangen om later het beroep van ingenieur, advocaat,
geneesheer en wat dies meer uit toe oefenen, en waar de daartoe vereischte diplomas
afgeleverd worden. Een Hoogeschool is daarenboven een middelpunt van
geestesleven, dat rechtstreeks of onrechtstreeks op het gansche volk een aanzienlijken
invloed uitoefent. Het is in de Hoogescholen dat wetenschap gemaakt wordt: de
tallooze groote ontdekkingen, waarvan de gevolgen de gansche beschaving zoo diep
gewijzigd hebben, zijn bijna zonder uitzondering in de Hoogescholen ontstaan. De
denkbeelden en de gedachten, die later aan nieuwe ontdekkingen en uitvindingen
het aanzijn zullen geven, zijn thans in de Hoogescholen aan 't kiemen. Iederen dag
doen zich vragen voor van den meest verschillenden aard, die alleen door kalme
studie en met veel voorafgaande kennis kunnen opgelost worden. De Hoogescholen,
en de discipelen die zij hebben gevormd, zijn in de meeste gevallen alleen in staat
om die vragen met goed gevolg te bestudeeren.
De Hoogeschool mag zich echter niet afzonderen; de wetenschap mag zich niet
in zich zelf keeren; zij moet daarentegen een open oog hebben voor al de
gelegenheden, waarbij hare tusschenkomst kan nuttig zijn. De machtige
wetenschappelijke middelen, waarover de Hoogeschool alleen beschikt, mogen zelfs
niet gedeeltelijk ongebruikt blijven liggen; zij moeten daarentegen in hunne gansche
volheid aangewend worden tot nut van het Algemeen. Om deze taak te kunnen
volbrengen moet de Hoogeschool de behoeften van 't Algemeen kennen en voorzien,
en met het Algemeen medeleven.
In andere landen heeft men dit alles sedert lang begrepen. In Engeland, in
Duitschland, in Oostenrijk, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, wordt de
invloed der Hoogescholen op de gansche beschaving van jaar tot jaar grooter. Deze
invloed wordt o.a. uitgeoefend door het uitgeven van wetenschappelijke boeken en
verhandelingen, die een steeds vloeiende bron uitmaken, waaruit alle belanghebbenden
kunnen putten. Wij bedoelen hier niet alleen zuiver akademische verhandelingen,
maar ook tallooze groote en kleine geschriften in algemeen verstaanbaren vorm,
waardoor de wetenschap die aan de Hoogeschool gemaakt wordt, haren weg vindt
tot de verst afgelegen hoeken. Groote geleerden meenen niet dat zij hun tijd nutteloos
verspillen, wanneer zij voor het volk een stuiversboekje schrijven.

Verscheidene kleine menschengroepen, zooals de Basken, de Bretagners en anderen, zouden
kunnen gevoegd worden bij de lijst van de volkeren die geen Hooger Onderwijs in hunne
taal bezitten. Die menschengroepen spreken echter talen, waarin geen noemenswaarde
letterkunde meer verschijnt, en die ieder jaar veld verliezen en tot den ondergang zijn
veroordeeld.
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De talrijke gediplomeerden die ieder jaar de Hoogeschool verlaten en zich over alle
deelen van het land verspreiden, staan door hunne kennis en hunne algemeene
ontwikkeling boven de middelmaat van de bevolking. Het is niet alleen door het
bouwen van bruggen, door het verzorgen van zieken, door raadgevingen in
gerechtelijke zaken dat zij aan de bevolking diensten bewijzen. Ook door hun
dagelijkschen omgang met minder bevoorrechten oefenen zij een heilzamen,
beschavenden invloed uit, en dragen zij bij tot de verspreiding van de kennis en van
den wetenschappelijken geest dien zij uit de Hoogeschool hebben medegebracht.
De rijke verzamelingen der Hoogescholen, waarvan vele den naam Museum
verdienen, zijn bijna zonder uitzondering toegankelijk voor het publiek; zij brengen
tallooze begrippen en gedachten in een aanschouwelijken vorm in eenieders bereik,
en wekken belangstelling op voor de wetenschap.
In de laatste jaren hebben de Hoogescholen een nieuw en krachtig middel gevonden
om haren invloed uit te breiden: wij bedoelen de University-Extension of Hooger
Onderwijs voor het volk, d.-w.-z. het geven van hoogere wetenschappelijke leergangen
voor het publiek, door het personneel of door de leerlingen der Hoogescholen.
Deze echte moderne instelling is in het Noorden van Engeland, in 1867, met een
reeks leergangen van Prof. STUART begonnen, en heeft sindsdien in geheel Engeland
en in bijna alle beschaafde landen wortel geschoten.
De uitbreiding, die het Hooger Onderwijs voor het volk thans genomen heeft, is
wezenlijk verbazend: enkele feiten mogen hier tot voorbeeld dienen. In verscheidene
Amerikaansche Hoogescholen worden, gedurende de vacantie, bijna al de leergangen
die gedurende het schooljaar voor de studenten gegeven worden, in meer of minder
verkorten vorm voor het publiek herhaald(1). Op die wijze kunnen belanghebbenden
en belangstellenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatige studiën te doen,
hooger wetenschappelijk onderwijs ontvangen; door duizenden wordt van die
gelegenheid gebruikt gemaakt. - Te Leipzig hebben de Hoogere openbare leergangen,
in den winter 1896-1897, meer dan 10,000 toehoorders gevonden. - In 1890 heeft
de University-Extension(2), uitgaaande van de Hoogescholen van Londen, Cambridge
en Oxford, ongeveer 400 leergangen gegeven, welke te zamen door 45,000 personen
gevolgd werden. Sindsdien is die werkzaamheid in Engeland nog aanzienlijk
toegenomen.
Na het bovenstaande te hebben gelezen behoeft men niet lang na te denken om
zich rekenschap te geven van den ontzaglijken invloed dien de moderne Hoogescholen
op den algemeenen vooruitgang uitoefenen De wereld door is de wetenschap uit hare
afzondering getreden; de tegenwoordige Hoogeschool stelt zich niet meer te vreden
met ieder jaar een zeker aantal advocaten, geneesheeren en andere gediplomeerden
te vormen; zij is tot een levenswerktuig geworden dat met al de deelen van het
maatschappelijk organisme in verband staat. De afschaffing van het Latijn en het
gebruik van de moedertaal van ieder volk heeft dit mogelijk gemaakt.
Vlaamsch-België is het eenige land van Europa (Russisch-Polen en
Roemeensch-Hongarije daargelaten) waar het Hooger onderwijs een vreemde taal
spreekt, en waar het aldus in de onmogelijkheid verkeert om den heilzamen invloed
(1) Wie daarover meer verlangt te vernemen kan een programma van de hier bedoelde leergangen
vragen aan: The Examiner, the University of Chicago, te Chicago, Ill., U.S. America.
(2) Zie, over de University-Extension, het zeer lezenswaardig opstel van P. TACK en L. DE RAET
(Nederlandsch Museum, 4e reeks, 2e jaargang, XXXVIe deel, 1892, blz. 35-58
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uit te oefenen waartoe het geroepen is. Hier worden de wetenschappelijke boeken
en verhandelingen in vreemde talen geschreven, en zelfs gedeeltelijk in andere landen
uitgegeven. Hier worden de studenten in een vreemde taal opgevoed en van de
Vlaamsche massa afgezonderd. Hier wordt Hooger Onderwijs voor het volk in de
taal van het volk slechts gegeven door een klein aantal Vlaamschgezinden; de
gretigheid, waarmede belangstellenden uit alle klassen van de maatschappij dit
onderwijs volgen, doet den bitteren spijt ontstaan dat verreweg de meeste Universitaire
krachten door haar Fransche omheining als door een Chineeschen muur ingesloten
worden, en dus onbekwaam zijn om tot de University-Extension in de moedertaal
mede te werken.
Het gebruik van een vreemde taal heeft trouwens den geest van afzondering zoozeer
aangekweekt, dat zelfs op een gebied, waar de taal geen rol speelt, de gevolgen
daarvan ondervonden worden: de verzamelingen onzer Hoogescholen zijn immers
nooit, of schier nooit voor het publiek toegankelijk, en de pogingen die soms gedaan
worden om de deuren ervan te doen opengaan worden op onverschilligheid onthaald.
Tusschen de wetenschap in haren hoogsten vorm, die aan de Hoogeschool gemaakt
en onderwezen wordt, en de zeer beperkte kennis van de onwetendsten landarbeider
die het onkruid uit den akker wiedt of van den laatsten fabriekswerker, bestaat een
lange reeks van fijne overgangen. Het is onmogelijk in die reeks ergens een
onderbreking te vinden, die de plaats aanwijst waar het Hooger Onderwijs ophoudt
en waar lagere kennis begint. In alle beschaafde landen wordt er thans naar gestreefd,
om tusschen de verschillende leden van die reeks eenheid en gemeenschap tot stand
te brengen. In de Vlaamsche provinciën van België is de eenheid op kunstmatige
wijze verbroken, omdat de beide uiteinden van de reeks een verschillende taal spreken.
Die toestand heeft niet alleen ten gevolge, dat ons volk verstoken blijft van
aanzienlijke voordeelen, welke door alle naburige volkeren kunnen genoten worden;
het Hooger Onderwijs zelf wordt daardoor ter neder gedrukt.
De stem van onze geleerden wordt immers slechts door enkele ingewijden
vernomen; de diensten die zij bewijzen blijven onbekend buiten den engen kring van
specialisten waarin zij leven. Hetgeen zij bijdragen tot den vooruitgang der wetenschap
wordt door vreemde geleerden naar waarde geschat, en in andere landen door het
boek, door het Hooger Onderwijs voor het volk op de boven beschreven wijze in 't
bereik van duizenden belangstellenden gebracht; de Vlaming alleen is tegenover de
geleerden van zijn land blijven staan zooals het volk in vroegere eeuwen tegenover
de Latijnsche Hoogescholen stond. Dit brengt bij vele beoefenaren der wetenschap
ontmoediging teweeg; velen, die in hunne jongelingsjaren de hoop hadden doen
ontstaan, dat zij later op het gebied der wetenschap zouden uitmunten, werden door
de geestesdoodende afzondering op rijperen leeftijd tot werkeloosheid gebracht.
Aan 't hoofd van de reeks ontmoedigend isolement, aan 't ander uiteinde 156
lotelingen op 1000, die noch lezen, noch schrijven kunnen: dit zijn de vruchten van
het verbreken van de eenheid van het geestesleven van het Vlaamsche volk(1).
Ook aan de studenten onzer Hoogescholen berokkent het gebruik van het Fransch
veel schade. De jonge lieden, die onze Hoogescholen met het diploma van geneesheer,
apotheker, advocaat, notaris of ingenieur verlaten, en hun intrede doen in het practisch
(1) Het cijfer 156 op 1000 (5737 op 36769) betreft de provinciën Oost- en West-Vlaanderen,
Antwerpen, Brabant (met inbegrip van Brussel en Nijvel) en Limburg, in 't jaar 1895. - In
datzelfde jaar waren er in de vier Waalsche provinciën 107 ongeletterde lotelingen op 1000
(2580 op 24119).
Het aantal ongeletterde lotelingen bedraagt: in Frankrijk 87; - in Noord-Nederland 65; - in
Zwitserland 48; - in Denemarken 5; - in Duitschland 3; - in Zweden 1 op 1000.
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leven, worden dadelijk in een hoogst onaangenamen toestand gebracht. Aan de
Hoogeschool was alles Fransch; daarna is schier alles Vlaamsch: het is alsof zij naar
een nieuw land verhuisd waren. De jonge advocaat moet Vlaamsch spreken en in 't
Vlaamsch correspondeeren met de negen tienden van zijne cliënten; hij is genoodzaakt
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een aantal zaken in 't Nederlandsch te bepleiten. Wil hij eene betrekking bekleeden
als magistraat, als ambtenaar in het bestuur van Staat. Provincie of Gemeente; wil
hij een politieke rol spelen, overal en altijd gevoelt hij de behoefte aan een voldoende
kennis van het Nederlandsch. De apotheker, de dokter, de notaris, de ingenieur staan
tegenover dezelfde eischen. Aldus doen de jonge gediplomeerden de bittere ervaring
op, dat er een afgrond bestaat tusschen de Fransche fictie, waarin zij gedurende hunne
studiejaren hebben geleefd, en de Vlaamsche werkelijkheid, waarin zij daarna tot
over de ooren gedompeld worden. Zij gevoelen zich gestadig in de droevige
noodzakelijkheid eene drukking uit te oefenen op de Vlaamschsprekenden, waarmede
zij in aanraking komen, en hun het Fransch tegen wil en dank op te dringen; die
gestadige, onhebbelijke spanning doet aan de eene zijde minachting, aan de andere
zijde verkropten afkeer ontstaan.
Al wie het beginsel van de volkomen gelijkheid der beide landstalen in België
aanneemt, moet ook aannemen dat de Vlamingen het recht hebben Hooger Onderwijs
in hunne moedertaal te ontvangen. Uit de bovenstaande bladzijden blijkt dat ons
recht en ons nut hier gelijken tred houden, en dat de vervlaamsching van het Hooger
Onderwijs een dringende behoefte geworden is. Wij willen thans onderzoeken op
welke wijze die groote hervorming kan tot stand gebracht worden.
Vooreerst dient gekozen te worden tusschen de stichting van een nieuwe Vlaamsche
Hoogeschool en de vervlaamsching van een der bestaande Universiteiten. Het stichten
van een nieuwe Vlaamsche Universiteit zou ontzaglijke geldelijke opofferingen
eischen; niet alleen zou een talrijk nieuwe personeel daartoe vereischt worden, maar
aan laboratoriums en verzamelingen zou een kapitaal van verscheidene miljoenen
moeten besteed worden. Daarenboven zijn er in België reeds vier volledige
Hoogescholen, en verscheidene afzonderlijke vrije faculteiten (Brussel, Namen). Dit
is veel, volgens sommigen reeds te veel. Om die redenen zou de stichting van een
vijfde Hoogeschool op schier onoverwinnelijke moeilijkheden stuiten; er dient
daarentegen gestreefd te worden naar de vervlaamsching van een der bestaande
Hoogescholen.
De eenige Hoogeschool die daartoe kan in aanmerking komen is die te Gent. Luik
is schier uitsluitend Waalsch; Brussel en Leuven worden door honderden Waalsche
studenten bezocht, en dit zijn daarenboven vrije Hoogescholen, die in deze zaak naar
haar goedvinden zullen handelen. Te Gent alleen zijn de voorwaarden voor de
vervlaamsching gunstig.
De Hoogeschool te Gent bestaat uit vier faculteiten (Wetenschappen, - Geneeskunde,
- Wijsbegeerte en Letteren, - Rechten) en verscheidene technische scholen die bij de
faculteit der wetenschappen gerekend worden. In 't jaar 1895-1896 waren die
verschillende afdeelingen bevolkt als volgt:
Faculteit der wijsbegeerte en letteren

75 studenten.

Faculteit der rechten

100 studenten.

Faculteit der geneeskunde

139 studenten.

Faculteit der wetenschappen

122 studenten.

Technische scholen

240 studenten.
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_____
Totaal

676 studenten.

Wat hunne geboorteplaats betreft worden die 676 studenten verdeeld als volgt:
Oost-Vlaanderen

281

West-Vlaanderen

106

Brabant

40

Antwerpen

38

Limburg

4

Henegouwen

47

Namen

12

Luik

9

Luxemburg

8

Noord-Nederland

14

Andere landen

117

Er zijn dus 449 Vlamingen(1), waarbij, uit het oogpunt van de taal. 14
Noord-Nederlanders dienen gevoegd te worden, - 94 Walen en 117 vreemdelingen.
Hier dient echter opgemerkt te worden dat schier al de vreemdelingen en de
meerderheid der Walen de leergangen der technische scholen volgen, terwijl verreweg
de meeste Vlamingen aan de faculteiten studeeren. Wij mogen aannemen dat er in
de vier faculteiten ten minste 85 Vlamingen op 100 studenten zijn, terwijl deze
verhouding in de technische scholen nagenoeg omgekeerd is.
De vier faculteiten zouden dienen volkomen vervlaamscht te worden. Het inrichten
van leergangen in 't Fransch en andere in 't Nederlandsch voor ieder vak, zooals door
sommigen voorgesteld werd, beteekent evenveel als het stichten van een nieuwe
Vlaamsche Hoogeschool naast de thans bestaande Fransche, en zou onvermijdelijk
op de geldvraag komen stuiten, en dientengevolge onuitgevoerd blijven of slechts
voor een klein gedeelte uitgevoerd worden.
Door den volgenden maatregel zou de vervlaamsching der vier faculteiten
trapsgewijze kunnen tot stand komen en in een zeker aantal jaren voltrokken zijn:
‘1. De thans aangestelde professoren en docenten zouden van regeeringswege
verzocht (maar niet verplicht) worden voortaan hun onderwijs in 't Nederlandsch te
geven;
2. Alle nieuwe professoren en docenten zouden bij hunne benoeming verplicht
worden van den beginne af in 't Nederlandsch te doceeren;
3. Alleen voor de leergangen over levende Romaansche taal- en letterkunde zouden
uitzonderingen op den regel kunnen gemaakt worden.’
Door de uitvoering van dit ontwerp zouden alle bestaande rechten geëerbiedigd
worden, en zou niet de geringste extra-uitgave vereischt worden. Onmiddellijk zouden
enkele professoren en docenten hun onderwijs in 't Nederlandsch geven, en de
vervlaamsching zou verder trapsgewijze voortschrijden naarmate leerstoelen
(1) In de onderstelling dat er onder de Brabanders 20 Vlamingen en 20 Walen zijn.
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openvallen. Waarschijnlijk zou deze hervorming na een tiental jaren reeds zeer ver
gevorderd, na een twintigtal jaren volledig zijn. Vroeger is het reeds meermalen
gebeurd dat leeraars aan de Gentsche Hoogeschool hunne verplaatsing naar Luik
hebben gevraagd; in 't vervolg zal dit vermoedelijk nog geschieden, en daardoor zal
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool bespoedigd worden.
Tegen dit voorstel zou kunnen in 't midden gebracht worden dat het
overgangstijdperk voor de studenten moeilijkheden zou opleveren, daar zij aldus
zouden verplicht worden sommige vakken in 't Fransch en te gelijker tijd andere in
't Nederlandsch te bestudeeren. Hierop kan geantwoord worden dat een dergelijk
stelsel reeds gedeeltelijk bestaat: thans zijn er te Gent een aantal studenten die
Fransche en tevens Nederlandsche leergangen volgen. Op de Koninklijke Athenaea
en op de Normaalscholen voor onderwijzers en zelfs in sommige lagere scholen is
het onderwijs eveneens tweetalig. Dit is dus ook aan de Hoogeschool als
overgangsmaatregel mogelijk.
Wat nu de Technische Scholen betreft, hier zou een volledige vervlaamsching,
althans voorloopig, zeer moeilijk zijn, daar de studenten hier, zooals hooger werd
gezeid, grootendeels Walen en vreemdelingen zijn. In deze scholen kan en moet
nochtans, van nu af, iets gedaan worden. Het is immers dringend noodig dat onze
ingenieurs, vooral die welke geroepen zijn om in de Vlaamsche provinciën werkzaam
te zijn (b.v. in het Bestuur der Spoorwegen en in het Bestuur van Bruggen en Wegen)
een voldoende kennis van
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het Nederlandsch bezitten, onder anderen opdat zij de voorschriften van de wet van
1878, omtrent het gebruik van het Nederlandsch in bestuurlijke zaken, zouden kunnen
naleven. In hunne betrekkingen met de Vlaamsche burgers, de Vlaamsche aannemers
van openbare werken, de Vlaamsche gemeentebesturen, enz. bedienen zij zich in
vele gevallen niet van het Nederlandsch, en vele lastkohieren worden nog, tot groot
nadeel van de belanghebbenden, in het Fransch opgesteld, ofschoon de werken in
het Vlaamsch gedeelte van het land aanbesteed en uitgevoerd worden. Daarenboven
worden de mondelinge en schriftelijke bevelen van den ingenieur dikwijls onvolkomen
begrepen door zijne onderhoorigen (werklieden, ambachtslieden, enz.) die het Fransch
onmachtig zijn, en de Fransche woorden, vooral de technische termen, verminkt
gebruiken.
De onvolkomen kennis van het Nederlandsch bij de meeste ingenieurs is niet alleen
nadeelig wat den dienst zelf betreft, maar dit geeft ook aanleiding tot het ontstaan
van een soort poespas, een mengelmoes van Vlaamsch dialect en verminkte Fransche
termen: duizende en nogmaals duizende werklieden van den spoorwegdienst, van
den dienst der bruggen en wegen, van vele werkgestichten en fabrieken leeren van
lieverlede die taal gebruiken. Het ontstaan van die nieuwe vormlooze taal is een
hinderpaal te meer op den weg der volksbeschaving; in alle andere landen tracht men
de volkstaal te zuiveren en te veredelen; men mag ze, in Vlaamsch-België, niet laten
ontaarden en verbasteren.
De volgende middelen kunnen aangewend worden om de (Belgische) ingenieurs
die aan de Technische afdeeling der Gentsche Hoogeschool gevormd worden, met
een betere kennis van het Nederlandsch uit te rusten:
1o De meeste leerlingen van de technische scholen worden thans verplicht een
leergang van Fransche opsteloefeningen te volgen. Nevens dien Franschen leergang
zou een leergang van Nederlandsche opsteloefeningen dienen ingericht te worden.
2o De studenten zouden dienen geoefend te worden in het geven van mondelinge
en geschreven verslagen in het Nederlandsch over wetenschappelijke en technische
vraagstukken die in betrekking staan tot hunne studiën, en vooral in het opstellen
van lastkohieren en bestekken. Dergelijke verslagen en opstellen worden thans in de
technische scholen uitsluitend in 't Fransch gemaakt.
3o Voor iederen leergang (of voor iedere groep leergangen) zou een speciale lijst
worden opgemaakt van de vakwoorden die erin voorkomen. Deze lijsten zouden
gedrukt of geautografeerd en ter beschikking van de studenten gesteld worden.
(Het vertalingsbureel van het Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen
heeft woordenlijsten opgemaakt, waardoor het werk, dat hier beoogd wordt, reeds
is voorbereid.)
4o De studenten zouden dienen bekend te worden gemaakt met de voornaamste
Nederlandsche werken over de verschillende vakken die aan de technische scholen
onderwezen worden. Deze werken zouden in de bibliotheek dienen voorhanden te
zijn, en aldus door de studenten, bij het opmaken van de hooger (sub 2o) bedoelde
verslagen kunnen geraadpleegd worden.
De verschillende, hier voorgestelde maatregelen zouden tot geen practische
moeilijkheden aanleiding geven, en door de uitvoering ervan zou aan onze toekomstige
ingenieurs een grooten dienst bewezen worden.
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Sedert verscheidene jaren is de vervlaamsching van het Hooger Onderwijs
herhaaldelijk ter sprake gekomen. Tegen die hervorming werden verscheidene
bedenkingen geopperd, waarop wij hier verlangen te antwoorden.
1o Het ware onmogelijk, of althans uiterst moeilijk, een voldoende aantal geschikte
personen te vinden bekwaamom in het Nederlandsch te doceeren.
Wij geven gaarne toe dat het thans zeer moeilijk zou wezen in België een voldoende
aantal bekwame geleerden te vinden om dadelijk een gansche Nederlandsche
Hoogeschool van een bekwaam personneel te voorzien. Het is echter onbetwistbaar
dat reeds een gedeelte van het noodige personneel in België zou kunnen gevonden
worden. Daarenboven zijn er in ons land vele jonge geleerden die reeds genoeg
Nederlandsch kennen om door een verblijf van enkele maanden aan een der
Nederlandsche Hoogescholen, een volkomen kennis van de Nederlandsche
wetenschappelijke taal te kunnen aanwerven. Er is trouwens geen sprake van een
volledige nieuwe Hoogeschool, maar wel van de trapsgewijze vervlaamsching van
de Gentsche Universiteit, en een bekwaam personneel zal eveneens trapsgewijze
ontstaan. Ieder jaar zijn er thans een aantal jonge lieden die, na het doctorsdiploma
in België te hebben ontvangen, naar het buitenland trekken om er hunne
wetenschappelijke opleiding te voltooien. De meesten onder hen begeven zich naar
Duitschland; anderen gaan naar Weenen, naar Parijs of naar Londen. Zoodra de
kennis van het Nederlandsch zal vereischt worden om aan de Hoogeschool te Gent
benoemd te worden zullen velen ongetwijfeld gedurende een of twee semesters naar
Noord-Nederland gaan studeeren, ten einde zich in het Nederlandsch te bekwamen.
Zij zullen daarbij ondervinden dat schier alle wetenschappen bij onze Noorderbroeders
evengoed onderwezen worden als aan de beste Duitsche Hoogescholen, en dat meer
dan een Hollandsche Hoogleeraar Duitsche en andere vreemde doctoren onder zijne
toehoorders heeft.
2o Ouders en leerlingen willen van geen Nederlandsch onderwijs weten en het
vervlaamschen der Hoogeschool zou een aanzienlijke vermindering van het aantal
studenten na zich slepen.
Zooals de Heer Prayon van Zuylen zeer terecht doet opmerken. heeft men diezelfde
voorspelling gedaan toen er sprake was van de vervlaamsching van het Middelbaar
onderwijs. Uit de officieele cijfers blijkt echter, dat de acht Athenaea van het
Vlaamsche land, gedurende de jaren 1890-96, niet minder dan 273 leerlingen
gewonnen hebben, terwijl in diezelfde zes jaren de tien Athenaea in de Waalsche
provinciën 120 leerlingen verloren hebben. Deze feiten bewijzen zonder mogelijke
tegenspraak dat de vervlaamsching van onze Athenaea niet de noodlottige gevolgen
heeft gehad, waarvoor vroeger werd gevreesd.
Meer en meer wordt de kennis van het Nederlandsch in de Vlaamsche provinciën
van België een dringende noodzakelijkheid, en wij mogen vertrouwen dat ouders en
leerlingen dit van jaar tot jaar beter zullen begrijpen. Wanneer men nagaat hoezeer
de moedertaal in Vlaamsch-België gestadig in aanzien wint, mag men voorspellen
dat na weinige jaren de vervlaamsching der Hoogeschool veeleer een aangroeiing
dan een vermindering van het aantal studenten zal ten gevolge hebben.
3o Er bestaat geen wetenschappelijk Nederlandsch, bepaaldelijk geen Nederlandsche
rechtstaal; onze technische woorden zijn alle of bijna alle aan het Fransch ontleend.
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Met betrekking tot de natuurlijke en geneeskundige wetenschappen bestaat er een
zeer eenvoudig middel om zich van de ongegrondheid van de bovenstaande bewering
te overtuigen: daartoe behoeft men slechts enkele hoofdstukken te lezen uit de talrijke
Nederlandsche wetenschappelijke werken die ieder jaar verschijnen. Zoodoende zal
men weldra de ervaring opdoen dat het wetenschappelijk Nederlandsch ten minste
even zuiver is als het wetenschappelijk Duitsch, - en niemand zal durven beweren
dat het Duitsch voor het wetenschappelijk onderwijs ongeschikt is! Het feit dat
sommige Noord-Neder-
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landsche schrijvers een overdadig gebruik maken van uitheemsche (niet alleen
Fransche!) woorden en uitdrukkingen bewijst eenvoudig dat er in Nederland slordige
schrijvers zijn, en bewijst niets tegen de taal zelf, want daartegenover staan vele
andere schrijvers, die het wetenschappelijk Nederlandsch zuiver en op onberispelijke
wijze hanteeren.
Hier dient opgemerkt te worden dat de taal der wetenschap in 't Nederlandsch, als
het ware op een anderen leest geschoeid is dan in 't Fransch. Het Fransch is in dit
opzicht meer verouderd dan het Nederlandsch.
Vroeger werd, in de verschillende vakken der natuurlijke wetenschappen, zeer
veel belang gehecht aan de bepaling van de technische termen. Voor tallooze
denkbeelden werden bijzondere woorden gesmeed, en een aanzienlijk gedeelte van
den tijd, die aan het wetenschappelijk onderwijs werd besteed, werd door het aanleeren
van die woorden opgeslorpt. Iedere wetenschap nam aldus in meerdere of mindere
mate de gedaante aan van een schier eindelooze reeks bepalingen, die ieder met een
bijzonder woord overeenstemden. Vele beoefenaren der wetenschap namen de
gewoonte aan in ieder waargenomen feit of verschijnsel iets te zoeken, waardoor het
onder een van de geijkte bepalingen kon gebracht worden; zoodra dit gevonden was
werd het woord dat met de bepaling overeenstemde op het feit of het verschijnsel
toegepast. Het spreekt van zelf dat vele belangrijke zaken, die niet onder een van de
aangenomen bepalingen konden gebracht worden, voor weinig belangrijk werden
gehouden of onopgemerkt bleven. De natuuronderzoeker zag de Natuur door den
bril van diegene, die de terminologie hadden gemaakt en de bepalingen hadden
vastgesteld. Op die wijze ontstond in de wetenschap iets conventioneels, iets stijfs,
dat haren vooruitgang in hooge mate in den weg stond. Daarenboven was de
schoolvossige taal van menig geleerde voor niet ingewijden een schrikbeeld.
Het zij ons vergund hier een enkel voorbeeld aan te halen: in de Nouveaux éléments
de botanique, par RICHARD(1) (Brussel, H. Dumont, 1833) vinden wij, op blz. 45, de
volgende technische termen betreffende de haren, die op de stengels der planten
voorkomen:
La tige peut être......: 1o pubescente, 2o poilue, 3o velue, 4o laineuse, 5o cotonneuse,
6o soyeuse, 7o tomenteuse, 8o ciliée, 9o hispide, 10o glabre. Deze tien woorden worden
zorgvuldig bepaald: aldus is de stengel velu, quand les poils sont mous, longs,
très-rapprochés; la tige est poilue, quand elle est couverte de poils longs, mous et
peu nombreux; - enz.
Honderde plantenkundigen bleven angstvallig aan dergelijke beperkte begrippen
hangen. Iedere stengel moest onder een van de tien rubrieken gebracht worden;
wanneer de stengelharen eigenschappen vertoonden, die in de bovenstaande lijst niet
voorzien waren, bleven zij meestal onvermeld, terwijl in sommige gevallen een zelfde
woord op twee gansch verschillende zaken werd toegepast.
Een aanzienlijk gedeelte van de vroegere terminologie werd van lieverlede vergeten;
over 't algemeen, werden alleen de onontbeerlijke woorden behouden. Van het gareel,
dat vroeger de vrije beweging van den geest belemmerde, zijn nochtans vele
(1) Dit boek werd in ons land jarenlang bij het onderwijs in de plantenkunde gebruikt, en heeft
een groot aantal uitgaven beleefd.
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overblijfselen in de moderne wetenschap achtergebleven; indien wij uit dit oogpunt
het wetenschappelijk Nederlandsch met het wetenschappelijk Fransch vergelijken,
constateeren wij dat de vroegere geest, met zijne bepalingen en zijne tallooze
technische termen, in 't Fransch veel meer behouden is dan in het Nederlandsch. De
Nederlandsche natuuronderzoeker verstaat over 't algemeen veel beter dan de
Franschman de kunst om zonder vooropgevatte meeningen de Natuur te ondervragen,
en om hare antwoorden neer te schrijven in een eenvoudigen, verstaanbaren vorm.
Zelfs wanneer hij uitheemsche termen gebruikt is hij vrijer, minder verouderd dan
de Franschman.
Het gebruik van het Fransch als voertuig van het onderwijs in de natuurlijke
wetenschappen is voor de Vlamingen een stronkelsteen, die den vooruitgang van dit
onderwijs in de Vlaamsche provinciën grootendeels belemmert De meeste studenten
onzer Hoogescholen spreken een hoogst arme taal zoodra zij over wetenschap moeten
handelen; zij gebruiken een aantal kleine geijkte Fransche zinsneden en vakwoorden
die zij van buiten hebben geleerd. Zij loopen in het gareel, en zoodra zij tegenover
iets nieuws staan zijn ze met onmondigheid en in vele gevallen met blindheid
geslagen.
Het vervangen van het Fransch door het Nederlandsch bestaat niet alleen in het
vertalen van technische termen: het komt er ook op aan, de belemmerende banden
te verbreken, waaraan de geest van onze studenten vastligt. al moesten daarbij enkele
bastaardwoorden gebruikt worden.
Wat nu de rechtswetenschap betreft, hier antwoorden wij met den heer Prayon
van Zuylen(1): ‘..... geen onpartijdig beoordeelaar..... kan uit het oog verliezen wat er,
vooral in de laatste jaren, op dat gebied werd gedaan om de taal te louteren en vast
te stellen. Het volstaat de werken van onze Hollandsche en Vlaamsche rechtsgeleerden
te raadplegen, om overtuigd te zijn van de verregaande kinderachtigheid van het ons
toegesnauwde verwijt (nl. dat er geen Nederlandsche rechtstaal bestaat).(2).
4o De eenige, officiëele tekst van onze wetten is Fransch. Dus is het noodig die wetten
in het Fransch te bestudeeren en uit te leggen.
Deze tegenwerping betreft alleen de studie der rechtsgeleerdheid, dus een enkele van
de vier faculteiten, waaruit onze Hoogeschool bestaat, en daarenboven worden in
die faculteit verscheidene vakken onderwezen, die met onze tegenwoordige wetgeving
niet in rechtstreeksch verband staan, zooals b.v. het natuurrecht, het Romeinsch recht,
de staathuishoudkunde.
Het bovenstaande bezwaar werd trouwens reeds herhaardelijk weerlegd. De Heer
PRAYON VAN ZUYLEN (in het reeds geciteerd opstel) wijst o.a. op het feit dat er
dagelijks voor onze hoven en rechtbanken in het Nederlandsch gepleit wordt, en dat
bij die pleidooien allerlei rechtspunten behandeld worden. En nochtans zijn de
besproken teksten Fransch! - Het Romeinsch recht wordt in 't Fransch onderwezen,
en nochtans zijn de teksten Latijn; waarom zou het moderne recht, waarvan de teksten
(1) Zie den brief van Mr A. PRAYON VAN ZUYLEN, in den Gentschen Studentenalmanak,
uitgegeven door het taalminnend studentengenootschap 't Zal wel gaan, 1897, bladz. 37-47.
(Gent, J. Vuylsteke).
(2) Wij vestigen in 't bijzonder de aandacht op het Rechtskundig Tijdschrift voor Vlaamsch-België,
dat sedert Maart 1897 te Brussel (Belgische Boekhandelmaatschappij, Treurenberg, 16) in
maandelijksche afleveringen verschijnt. Naarmate dit tijdschrift meer verspreid wordt zal de
hooger vermelde tegenwerping van zelf verdwijnen.
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Fransch zijn, niet eveneens in een andere taal, nl. in het Nederlandsch, kunnen
onderwezen en uitgelegd worden?
‘Er is meer. Indien wij ons eens de moeite willen getroosten - aldus schrijft PRAYON
VAN ZUYLEN verder - na te gaan wat er elders dan te Parijs gebeurt, zullen wij o.a.
vernemen dat in de Duitsche gewesten op den linkeroever van den Rijn de Code
Napoléon nog heden van kracht is. Hetgeen niet belet dat in de Universiteiten aldaar,
het Duitsch en niet het Fransch, de voertaal is van het onderwijs. Of zou men willen
beweren dat de Hoogescholen te Bonn en te Straatsburg, met het oog op de
wetenschappelijke waarde van het onderwijs, of op de practische vruchten ervan,
voor de onze moeten onderdoen? Risum teneatis!’
Sedert lange jaren worden te Gent en elders de gemeentelijke en provinciale
verordeningen in de beide talen afgekon-
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digd; het bestaan van twee teksten heeft nooit tot practische moeilijkheden aanleiding
gegeven. Wij mogen hopen dat hetzelfde stelsel eerlang voor al onze wetten zal
aangenomen worden; alsdan zal de Nederlandsche officieele tekst in de leergangen
kunnen uitgelegd worden.
5o Wetenschappelijke boeken, ten gebruike bij het hooger onderwijs, bestaan in het
Nederlandsch niet, terwijl in het Fransch een uitersl rijke wetenschappelijke literatuur
ter beschikking van de studenten staat.
Diegene die deze bewering uitspreken, overschatten de waarde van het Fransch
en leveren tevens het bewijs dat zij onbekend zijn met de vele uitstekende moderne
werken die in 't Nederlandsch over de verschillende wetenschappen bestaan.
Laten wij onderzoeken welke hulpmiddelen de studenten aan de Hoogescholen,
inzonderheid te Gent, thans werkelijk gebruiken. Deze hulpmiddelen zijn drieërlei:
1o De leergangen die door den professor gegeven worden: dit is de grondslag van
hetgeen de studenten aanleeren: gedurende de les teekenen zij aan wat door den
leeraar gezeid wordt, en maken aldus een cahier, dat hun de noodige stof levert tot
het afleggen van hun examen.
2o Voor iederen leergang een handboek, dat door den professor aangewezen wordt.
3o Een onbepaald aantal boeken en verhandelingen, waarin wetenschappelijke
onderwerpen grondiger en uitvoeriger behandeld worden dan in een leergang of een
handboek kan gedaan worden.
De vraag is nu, of het gebruik van het Nederlandsch, aan de Hoogeschool te Gent.
de drie genoemde wetenschappelijke hulpbronnen minder rijk zou maken dan ze
thans wezenlijk zijn.
Wat vooreerst de leergangen en de cahiers betreft, het spreekt van zelf dat de
waarde daarvan onveranderd zal blijven. Vele studenten nu beperken zich uitsluitend
of schier uitsluitend tot het bestudeeren van leergang en cahier, en maken een zeer
beperkt gebruik van de hulpbronnen, die hooger onder 2o en 3o vermeld werden. Het
is hoogst betreurenswaardig dat een dergelijk wangebruik op onze Hoogescholen
heerscht(1), maar in den tegenwoordigen toestand bestaat het wezenlijk. Hieruit volgt
dat voor een groot aantal studenten de vervanging van het Fransch door het
Nederlandsch, op zichzelf genomen, op de waarde der wetenschappelijke
hulpmiddelen geen invloed zal hebben,
Wanneer wij onderzoeken, welke handboeken door de leeraars aanbevolen en door
de vlijtige studenten gebruikt worden, bevinden wij dat een aantal daarvan door de
leeraars der Gentsche Hoogeschool zelf zijn gemaakt. Deze werken zijn ofwel gedrukt,
ofwel op een klein aantal exemplaren ten behoeve van de studenten geautographeerd.
Voor vele vakken worden in 't Fransch vertaalde werken gebruikt. Vertalingen van
Duitsche handboeken nemen meer en meer de plaats in van de oorspronkelijk Fransche
werken. Dit is ook sedert enkele jaren zelfs in Frankrijk het geval, omdat velen
beginnen in te zien, dat Frankrijk niet langer in staat is om het Hooger Onderwijs
van een voldoenden voorraad goede leerboeken te voorzien. Dit onomstootbaar feit
is een klinkende logenstraffing voor diegenen die in ons land gestadig herhalen dat
Frankrijk aan 't hoofd staat van de wetenschap, en dat het Fransch rijk genoeg is om
(1) Niet alleen te Gent, maar in alle Belgische Universiteiten speelt het cahier een te belangrijke
rol.
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in alle geestesbehoeften van ons volk te voldoen. - In de laatste jaren hebben enkele
Nederlandsche en Duitsche werken den weg naar de Gentsche Hoogeschool gevonden.
Eindelijk zijn er een aantal vakken, voor dewelke de studenten volstrekt geen
handboek gebruiken, omdat er in 't Fransch over die vakken niets dan verouderde
werken bestaan, en omdat er tot nog toe geen goede vreemde werken in 't Fransch
werden vertaald.
Door het gebruik van het Nederlandsch als voertuig van het Hooger Onderwijs
zal de thans heerschende toestand niet nadeeliger worden dan hij is. Men zal, in de
eerste plaats, voor een aantal vakken, uitstekende moderne Noord Nederlandsche
handboeken kunnen gebruiken. Vele dier werken zijn beter dan die welke wij thans
uit Frankrijk ontbieden, en kunnen, uit een zuiver wetenschappelijk oogpunt, met de
goede Duitsche werken op eene lijn worden gesteld Voor andere vakken zullen de
leeraars zelf handboeken schrijven in 't Nederlandsch, op dezelfde wijze als ze tot
nog toe Fransche handboeken hebben uitgegeven.
Sedert jaren wordt het uitgeven van handboeken ten gebruike bij het Hooger
Onderwijs aangemoedigd door de Regeering, die te dien einde, te Gent en te Luik,
reeds meermalen geldelijke toelagen heeft verleend. Zoodra de Vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool zal beslist zijn, zullen dezelfde gelden, wat Gent betreft,
kunnen gebruikt worden om het uitgeven van Nederlandsche handboeken te
bevorderen. Onlangs hebben de Wetgevende kamers, zonder tegenspraak, een krediet
van vijf-en-twintig duizend frank aangenomen, om aan onze Hoogescholen toe te
laten op een waardige wijze aan de internationale tentoonstelling te Brussel deel te
nemen. Naar aanleiding daarvan mogen wij hopen en vertrouwen dat de Regeering
het krediet, dat gebruikt wordt om het uitgeven van handboeken te begunstigen,
desnoods met een paar duizend frank in 't jaar zal willen vermeerderen. - Eindelijk
kan het stelsel der geantographeerde leergangen, dat thans voor sommige vakken(1)
met goeden uitslag gevolgd wordt, op een grooter aantal wetenschappen toegepast
worden. Men kan daareuboven handboeken uit vreemde talen, ten behoeve van onze
studenten, evengoed in 't Nederlandsch vertalen als men ze thans in 't Fransch vertaalt.
Wij meenen door het bovenstaande te hebben aangetoond dat het mogelijk is, voor
de vervlaamschte Hoogeschool, evenveel handboeken te vinden in 't Nederlandsch
als in 't Fransch. Dit zal van zelf geschieden, naarmate Fransche leergangen door
Nederlandsche zullen vervangen worden.
Tot staving laten wij hier een overzicht volgen van de verschillende vakken, die
in de faculteiten van wetenschappen en van geneeskunde onderwezen worden, met
de aanwijzing van de handboeken die thans te Gent wezenlijk gebruikt worden, en
van moderne Nederlandsche werken, die van nu af voorhanden zijn.
1. NATUURKUNDE. Men gebruikt thans het Traité de physique, door den hoogleeraar
(Prof. SCHOENTJES) zelf geschreven - Nederlandsche werken: 1o Dr BRONGERSMA,
Leerboek der Natuurkunde (nieuwe uitgave van STEYN PARVÉ's leerboek). Campagne
en Zoon, Tiel. - 2o J. BOSSCHA, Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste
toepassingen (3 deelen groot formaat). A.W. Sijthoff, Leiden. - Wij vermelden hier
nog de Nederlandsche vertaling van het alombekende werk van Ganot.
2. SCHEIKUNDE. Men gebruikt thans het Traité de chimie, door den hoogleeraar
(Prof. SWARTS) zelf geschreven. - Nederlandsche werken: 1o HOLLEMAN, Leerboek
der organische chemie. J.-B. Wolters, Groningen. - 2o ARONSTEIN, Leerboek der
anorganische scheikunde. - 3o De CH.M. VAN DEVENTER, Algemeene Scheikunde
(1) Vooral in de technische scholen.
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voor beginnenden. Van Looy en Gerlings, Amsterdam (dit is een beknopt werk, zeer
geschikt voor de eerste studie in de geneeskunde en in de pharmacie). - Wij vermelden
nog: DOIJER VAN CLEEFF, Leerboek der scheikunde, 3 deelen. Dit werk is in
Noord-Nederland op burgerscholen en gymnasia in gebruik.
3. DELFSTOF- EN AARDKUNDE. Men gebruikt een geautographeerden leerlang,
door den hoogleeraar (Prof. RENARD) zelf geschreven. - Verder gevorderde studenten
lezen het werk van LAPPARENT.
4. DIERKUNDE. De studenten gebruiken de Fransche vertaling van het Duitsche
werk van CLAUS. - Nederlandsch
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werk: Dr J.TH. CATTIE, De Mensch en de Dieren, met vele afbeeldingen. J. Voltelen,
Arnhem
5. PLANTENKUNDE. De meeste studenten gebruiken Nederlandsche werken, nl.: 1o
HUGO DE VRIES, Leerboek der plantenphysiologie; 2o J. MAC LEOD en G. STAES,
Geillustreerde Flora voor België. - Vlaamsch-onkundige studenten gebruiken: 1e
BAILLON, Eléments de Botanique; 2o CRÉPIN, Manuel de la Flore de Belgique.
6. ONTLEEDKUNDE VAN DEN MENSCH. Men gebruikt thans de Fransche vertaling
van het Duitsche werk van GEGENBAUR. - Vele studenten bezitten eveneens den
(Duitschen) atlas van Heitzmann. - Nederlandsch werk: H. FLES, Menschelijke
Anatomie, in vereeniging met den Atlas der Anatomie des Menschen, door HENLE
(deze beide werken kosten te zamen niet meer dan het werk van Gegenbaur), ofwel
in vereeniging met den bovengenoemden atlas van HEITZMANN.
7. VERGELIJKENDE ONTLEEDKUNDE. Voor deze wetenschap wordt geen handboek
gebruikt.
8. PHYSIOLOGIE VAN DEN MENSCH. Men gebruikt de Physiologie humaine, door den
hoogleeraar (Prof. LAHOUSSE) zelf geschreven.
9. HISTOLOGIE EN EMBRYOLOGIE. Voor de histologie wordt door enkele studenten
STOEHR's algemeen werk over den mensch en de zoogdieren (in 't Duitsch) gebruikt
- Voor de embryologie raadpleegt men het werk van OSCAR HERTWIG, uit het Duitsch
in 't Fransch vertaald door Prof. JULIN, hoogleeraar te Luik.
10. TOPOGRAPHISCHE ANATOMIE. Men gebruikt: POIRIER, Leçons d'anatomie
topographique. - Zeer enkele studenten bezitten een Duitsch werk, nl. BARDELEBEN
en HAECKEL, Atlas der topographischen Anatomie.
11. PSYCHOLOGIE. Men gebruikt het handboek dat de hoogleeraar (Prof. VAN
BIERVLIET) zelf geschreven heeft.
12. ALGEMEENE PATHOLOGIE. Geen handboek.
13. PATHOLOGISCHE ANATOMIE. Enkele studenten gebruiken de Franschevertaling
van ZIEGLER's Pathologische Anatomie.
14 ALGEMEENE EN BIJZONDERE HEELKUNDIGE PATHOLOGIE: LANDERER. Handbuch
der allgemeinen Chirurgischen Pathologie und Therapie; - E. LESER, Die specielle
chirurgie in 50 Vorlesungen. - Nederlandsch werk: Algemeene heelkunde, door J.A.
KORTEWEG. (1o stuk in 1896 verschenen; volledig in 2 stukken).
15. ALGEMEENE GENEESMIDDELLEER. Geen handboek. - Nederlandsch werk:
Voordrachten over geneesmiddelleer, door B.J. STOKVIS. (enkele studenten gebruiken
dit werk).
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16. INWENDIGE PATHOLOGIE, MET INBEGRIP VAN DE PSYCHIATRIE. - Worden thans
gebruikt: de Fransche werken van VAN LAIR (professor te Luik) en van DIEULAFOY,
alsook de Fransche vertaling (door Dr SCHRAMME) van het Duitsche werk van
STRüMPELL. - Nederlandsch werk: Voorlezingen over psychiatrie, door J.W.H.
WIJSMAN (1895).
17. HEELKUNDE. Men gebruikt de algemeene handleiding van Prof. TILLIAUX. Nederlandsch werk (zie ook Nr 14): Algemeene heelkunde, door J.A. KORTEWEG.
(1e stuk in 1896 verschenen; volledig in 2 stukken).
18. GENEESMIDDELLEER. Men gebruikt: Grundriss der Arzneimittellehre, von
SCHMIEDEBERG; - de Klinische Pharmacologie, door PENZHOLDT, uit het Duitsch in
't Fransch vertaald door Prof. HEYMANS (hoogleeraar te Gent) en DE LANDTSHEERE.
- Nederlandsch boek: het werk van STOKVIS (zie hooger, Nr 15).
19. PHARMACOGNOSIE. Men gebruikt: Pharmacologie, par BLAS. - Nederlandsch
boek: Handleiding tot de Pharmacognosie van het planten- en dierenrijk, door
OUDEMANS (dit boek wordt door enkele studenten gebruikt).
20. VERLOSKUNDE. Men gebruikt het Fransch werk van AUVARD. - Nederlandsch
werk: Leerboek der verloskunde, door VAN DER MEIJ, bijgewerkt en voltooid door
HECTOR TREUB (1897).
21. VROUWENZIEKTEN. Men gebruikt het Fransche werk van AUVARD. Nederlandsch werk: Leerboek der gynaecologie, door HECTOR TREUB (2e herziene
druk, 1895).
22. HUIDZIEKTEN. Men gebruikt: les Maladies de la peau, par BERLIOZ. - Nederlandsch
werk: Leerboek der Dermatologie, door MENDES DA COSTA en VAN PRAAG. (1e deel
in 1897 verschenen; volledig in twee deelen).
23. OOGHEELKUNDE. Men gebruikt: les maladies des yeux, par MEYER. Nederlandsch werk: Oogheelkundige onderzoekingsmethoden, door Prof. STRAUB,
hoogleeraar te Amsterdam. (Dit werk zal in Oct-Nov. 1897 verschijnen).
24. GERECHTELIJKE GENEESKUNDE. Geen handboek. - Nederlandsch werk: Prof. W.
KOSTER, Gerechtelijke geneeskunde.
25. GEZONDHEIDSLEER. Geen handboek.
N.B. Voor 25 vakken worden dus gebruikt:
1 geautographeerde leergang
4 handboeken door Professoren aan de Gentsche Hoogeschool geschreven.
6 Fransche vertalingen van Duitsche werken.
11 oorspronkelijk Fransche (of Fransch-Belgische) werken.
6 Duitsche werken (daarvan 5 zeer weinig).
4 Nederlandsche werken (daarvan 2 zeer weinig).
Voor 6 vakken wordt geen leerboek gebruikt.
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Thans komen wij tot de bespreking van de wetenschappelijke literatuur in 't
algemeen en van het gebruik dat daarvan bij het Hooger Onderwijs wordt gemaakt.
- Nadat de student. door het volgen van leergangen, door het lezen van handboeken
en door practische oefeningen, een algemeene wetenschappelijke opleiding heeft
ontvangen, moet hij door eigen studie zijne kennis verder uitbreiden, en zich op de
hoogte houden van den vooruitgang der wetenschap. De doctor in de geneeskunde,
in de rechten, in de natuurlijke wetenschappen; de notaris, de apotheker en de
ingenieur, worden door het uitoefenen van hun ambt of van hun beroep, schier iederen
dag tegenover vraagstukken geplaatst, die zij niet voldoende kennen; zij zijn alsdan
verplicht op eigen hand de noodige kennis aan te werven. Er zijn daarenboven
diplomas, die zonder persoonlijke studie onmogelijk kunnen verkregen worden: dit
is onder anderen het geval met de verschillende doctoraten in de faculteit van
wetenschappen en in die van wijsbegeerte en letteren.
Door de wet van 1890 wordt van den student, die in een van de beide genoemde
faculteiten den doctorstitel verlangt te ontvangen, een akademisch proefschrift
(dissertatie) vereischt, en tot het opstellen van een dergelijk proefschrift wordt een
uitgebreide kennis van de wetenschappelijke literatuur en zelfstandige studie gevergd.
Verscheidene andere middelen nog worden gebruikt om de studenten tot persoonlijken
wetenschappelijken arbeid aan te moedigen: ieder jaar worden, voor schier alle
vakken van het Hooger Onderwijs, prijsvragen uitgeschreven, waarop studenten en
jonge doctoren met een oorspronkelijke verhandeling kunnen antwoorden. Ieder jaar
worden door de Regeering vijftigen reisbeurzen uitgeloofd, ten voordeele van jonge
doctoren, die verlangen hunne studiën in het buitenland voort te zetten: deze beurzen
worden verleend aan die, welke de beste oorspronkelijke verhandeling aan den
keurraad hebben onderworpen, en in dezen wedstrijd is de keus van het onderwerp
volkomen vrij.
Op die wijze wordt de Universiteit meer en meer eene instelling, waar de
jongelingen de noodige opleiding ontvangen om persoonlijken arbeid te volbrengen,
en waar hun initiatief wordt opgewekt en hunne personaliteit tot ontwikkeling
gebracht.
Zoodra nu de student meer wil leeren, dan hetgeen in zijn cahier en in zijn handboek
te vinden is, wordt hij verplicht boeken en verhandelingen in verscheidene talen te
lezen. De studie van één enkel wetenschappelijk vraagstuk vereischt reeds, op
zeldzame uitzonderingen na, de kennis van de
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voornaamste talen van Europa, omdat er thans in alle landen belangrijke
wetenschappelijke arbeid wordt volbracht. In dit opzicht zal de vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool een aanzienlijke verbetering van den tegenwoordigen toestand
ten gevolge hebben. Thans bestaat nog bij velen het oude vooroordeel, alsof de kennis
der Fransche wetenschappelijke letterkunde voldoende ware; daarenboven wordt de
terminologie in 't Fransch aangeleerd, en is het onderwijs grootendeels met den geest
der eenzijdige Fransche wetenschap gedrenkt. Het gebruik van het Nederlandsch,
als voertuig van het onderwijs, zal in de eerste plaats de Nederlandsche
wetenschappelijke literatuur in ons land verspreiden, en dit is niet te versmaden,
want voor sommige vakken is die literatuur rijk, en munt ze door de waarde van hare
voortbrengselen uit.
VOORBEELD: voor de geneeskunde bestaan in 't Nederlandsch o.a. de volgende
tijdschriften: 1o Militair-geneeskundig tijdschrift (in 1896 opgericht); - 2o
Geneeskundige bladen uit kliniek en laboratorium voor de praktijk (in 1894 opgericht);
- 3e Nederlandsch tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie (in 1889 opgericht);
- 4o Medisch weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland (in 1893 opgericht); - 5o
Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en Hygiène (opgericht in 1897); - 6o Weekblad
van het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde; - 7o Verhandelingen van het
Nederlandsch Genootschap voor Natuur-, Genees- en Heelkunde; - 8o Nederlandsche
oogheelkundige bijdragen (opgericht in 1896). - 9o Geneeskundig tijdschrift voor
Nederlandsch-Indië. - 10o Geneeskundige courant voor het koningrijk der
Nederlanden. - 11o Maandblad voor ziekenverpleging. - Enz.
Uit deze lijst blijkt dat de wetenschappelijke beweging op het gebied der
geneeskunde, in Noord-Nederland sedert enkele jaren aanzienlijk is toegenomen.
De betreurenswaardige eenzijdigheid, die door het gebruik van het Fransch in ons
land werd aangek weekt, is de eenige oorzaak waarom die rijke literatuur, waaruit
wij zooveel nut zouden kunnen trekken, tot nog toe in Vlaamsch-België slechts zeer
enkele lezers heeft gevonden.
De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool zal niet alleen bijdragen om onze
wetenschappelijke hulpmiddelen met de gansche Nederlandsche literatuur te
vermeerderen. Door het invoeren van de Nederlandsche terminologie, die thans aan
de Nederlandsche Hoogescholen gebruikt wordt, zullen onze studenten veel
gemakkelijker dan tot nog toe het geval is, tot het lezen van Duitsche werken kunnen
overgaan, daar het Duitsch met het Nederlandsch veel nauwer verwant is dan met
het Fransch. Het valt niet te betwisten, dat de Duitsche wetenschappelijke literatuur
thans, in haar geheel, wat hoeveelheid en gehalte betreft, boven de Fransche staat.
Op het gebied der natuurlijke en geneeskundige wetenschappen alsook op dat der
philologie en der wijsbegeerte, staat het Duitsch zelfs verre boven het Fransch. De
vrees van diegene, die meenen (of veinzen te meenen) dat het gebruik van het
Nederlandsch ons wetenschappelijk onderwijs tot afzondering en provincialisme zou
veroordeelen, is volkomen ongegrond. Die vrees getuigt zelfs van onbekendheid met
de toestanden, die thans reeds aan de Hoogeschool te Gent feitelijk bestaan: de
studenten, die meer willen leeren dan het vereischte minimum, lezen twee- of driemaal
meer Duitsch dan Fransch. Het lezen van Engelsche werken zal ongetwijfeld, door
het gebruik van het Nederlandsch, veeleer bevorderd dan benadeeld worden, daar

Neerlandia. Jaargang 1

het Nederlandsch met het Engelsch nauw verwant is. De goede Fransche
wetenschappelijke werken zullen trouwens aanbevolen, gelezen en geraadpleegd
worden, overal waar dit zal nuttig zijn, precies zooals thans met de goede Duitsche
werken geschiedt. Geen enkel voorstander van de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool is ooit op het denkbeeld gekomen de Fransche wetenschappelijke
literatuur te willen uitsluiten.
6o Door het stichten eener Vlaamsche Hoogeschool zou men de vervreemding van
Vlamingen en Walen doen toenemen en 's lands eenheid in gevaar brengen.
Indien thans van wrijving tusschen Walen en Vlamingen kan sprake, zijn dient zulks
uitsluitend toegeschreven te worden aan de miskenning van de rechten der Vlamingen
in zake van taalgebruik. Na 1830 heeft men getracht de eenheid van België door de
uitroeiing van het Vlaamsch te verkrijgen. Gedurende een vijftigtal jaren heeft men
kunnen meenen dat men hierin zou slagen: de bevolking der Waalsche provinciën
groeide immers veel spoediger aan dan die der Vlaamsche gewesten en de Vlamingen
uit de hoogere standen legden de volkomenste minachting voor hunne taal aan den
dag. De verfransching der Vlamingen kostte echter tallooze onrechtvaardigheden en
plagerijen, en dit heeft aanleiding gegeven tot eene tegenwerking, die voortdurend
krachtiger is geworden. Daarenboven is het getal der Vlamingen, sedert 1880, en
vooral in de allerlaatste jaren, veel spoediger aangegroeid dan dat der Walen. - Thans,
na 67 jaren, is het duidelijk gebleken dat het eendrachtig samenleven van Walen en
Vlamingen niet door de verfransching kan verkregen worden; zij die rekening houden
met de opgedane ervaring, en voortaan heil zoeken in de eerbiediging van de rechten
der Vlamingen, trachten een begane fout te herstellen en bevorderen de moreele
eenheid van het land.
De vrees, dat vervlaamsching zou kunnen aanleiding geven tot onderdrukking der
Walen, getuigt van volkomen onbekendheid met het gemoed van den Vlaming.
De Vlaming wil wat zijn recht is, maar meer niet.
Aan den vreemdeling, die ons land komt bezoeken, kunnen wij geen trofeeën van
gescheurde vlaggen en veroverde kanonnen laten zien; wij hebben geen graftomben
van krijgshelden, die andere landen hebben verwoest en uitgeplunderd.
De standbeelden, die onze pleinen versieren, zijn die van kunstenaren, geleerden
en dichters, of van martelaars der vrijheid. De Stadhuizen onzer vrije gemeenten,
onze middeleeuwsche Kerken en de Museums van al de hoofdsteden van Europa,
waarin onze bouwmeesters, schilders en beeldhouwers hunne ziel hebben nagelaten,
zijn de gedenkteekens van onzen roem.
Onze trofeeën hebben nooit een traan gekost.
De tegenwoordige Vlaming stelt zijn ideaal in de wedergeboorte van de grootheid
van voorheen; hij wil licht verspreiden, maar niet verbranden. De verfransching, die
onzen landaard versmacht, is een hinderpaal op den weg die naar ons ideaal voert;
wie dien hinderpaal wil wegnemen, mag handelen met het volle bewustzijn dat hij
werkt voor de grootheid en den voorspoed van zijn land.
De Voorzitter,
Dr Max Rooses, conservator v.h. Museum Plantin-Moretus, Antwerpen.
De Ondervoorzitter,
Mr Julius Obrie, hoogleeraar a d. Hoogeschool, Gent.
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De Secretarissen,
Pol de Mont, leeraar a.h. koninklijk Athenoeum, Antwerpen.
Léonce du Catillon.
letterkundige, Brussel.
De Verslaggever,
Dr Julius Mac Leod, hoogleeraar a.d. Hoogeschool, Gent.
De Leden,
Dr Ed. Boucqué, hoogleeraar aan de Hoogeschool, Gent.
Edmond Fabri, ingenieur, opziener van den arbeid, Gent.
Mr Florent Heuvelmans, volksvertegenwoordiger, Antwerpen.
Mr Julius van der Linden, volksvertegenwoordiger, Brussel.
Julius Sabbe, leeraar aan het koninklijk Athenoeum Brugge.
Mr Jan van Rijswijck, burgemeester, Antwerpen.
Juliaan de Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel.
Mr Leonard Willems, advocaat, Gent.
30 Mei 1897.
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De Germaansche Beschaving.
Op de prijsuitdeeling van onze Vlaamsche Athenaea moet de gebruikelijke
redevoering beurt om beurt in 't Fransch en in 't Nederlandsch uitgesproken worden.
Dit jaar zou het op 't Athenaeum te Gent een Nederlandsche rede zijn. De redenaar,
de Heer Van Hauwaert, sprak over de ontwikkeling van de Germaansche beschaving
en den invloed van de studie van die beschaving op de opvoeding van de jeugd. Een
zeer belangrijke rede, waarvan wij, om hun gewicht, betrekkelijk den geest waarvan
ons Vlaamsch onderwijs zou moeten doortrokken zijn, hier de hoofdgedachten willen
meedeelen.
In de Belgische opvoedingsgestichten wordt de studie van de beschaving en het
leven der GErmanen volkomen verwaarloosd; men beperkt zich bij het oppervlakkig
onderwijs van het alledaagsche gebruik der moderne talen.
Nochtans verdient de studie der ontwikkeling der Germaansche volkeren, waartoe
wij toch behooren en die eene zoo voorname plaats innemen, volle waardeering.
Het is een dwaling te beweren dat de Romeinen in deze landen den grondslag tot
de beschaving gelegd hebben: die bestond er. Enkele volksstammen, de Goten o.a.
hadden zich zelfs in de eerste eeuw onzer tijdrekening zóo zeer ontwikkeld, dat hunne
taal kon wedijveren met het Sanskrit en zij te dien tijde mochten bogen op een aantal
wijsgeeren en geleerden, die door Latijnsche en Grieksche geschiedschrijvers van
dien tijd, door de vijanden van hunnen stam dus, met den grootsten lof vermeld
werden. De Germanen bezaten overigens eenen grooten aanleg tot het schoone. De
volksstammen hadden met hun dichterlijk gemoed eene heerlijke mythologie
geschapen, waarvan de gestalten de idealen uitdrukken van schoonheid, reinheid,
deugd en dapperheid. Grootsche feiten en heldendaden gaven aanleiding tot liederen,
welke uit het hart des volks ontsproten, door het volk ontwikkeld, gebracht werden
tot de bewonderenswaardige ontluiking der Germaansche poëzie bij de Skandinaven
in de Edda, de Angelsaksers in Beowulf, de kustbewoners der Noordzee in Goedroen,
bij de Franken en Burgonden in het Nevelingenlied.
Deze heldendichten, in de middeleeuwen eerst opgeteekend, vertoonen, wel is
waar, talrijke sporen van den invloed van het christendom en het ridderdom, doch
de hoofdkenmerken van den stam hebben ze behouden met de eigenaardigheden der
Germaansche zeden en gevoelens, verpersoonlijkt door helden als Hildebrand en
Hagen, Gunther en Siegfried of tot ideaal verheven in figuren als Goedroen,
Kriemhilde of Brunebilde.
Het christendom, door de Romeinen hier ingevoerd, ontwikkelde de geestesgaven
van het volk en dien weldadigen invloed kan men nagaan bij het beschouwen van
het werk door de talrijke geleerden uit Groot-Britannië verricht, door den
Germaanschen vorst Karel den Groote gewrocht, en verder door de verschillende
volksstammen tot stand gebracht. Eenige dier stammen verdwenen, andere
ontwikkelden zich tot het huidige bezit van eene wereldmacht.
Indien intusschen Italië en Griekenland voortdurend daalden, bleven in Oost-Europa
het Grieksch en in het Westen het Latijn overwegend. Doch met de volkeren
ontwikkelden zich de tongvallen, en allengs moesten de klassieke talen wijken voor
de vooruitgaande beschaving en de nieuwere begrippen, die ze niet meer konden
uitdrukken en voortaan werden ze doode talen.
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De ‘Renaissance’ vermocht ze niet in een nieuw leven te doen herbloeien. Het
volk nam een steeds grooter aandeel aan het geestesleven, en uitte zich op eene
eigenaardige wijze, meer strookende met natuur en waarheid, eenvoudiger en
treffender tevens. In Groot-Britannië, waar het volk zich van zijne macht zoo zeer
bewust was en zich het vrijst kon ontwikkelen, ontstond uit den aandrang naar eigen
leven een Shakespeare, die eene nieuwe, moderne richting in 't leven riep, welke bij
alle ontwikkelde natiën beroemde navolgers deed optreden.
In Duitschland naar zijn voorbeeld, weerde Lessing den uitheemschen invloed van
den vaderlandschen bodem en toonden Herder, Goethe, Schiller hoe de oude kunst
met de moderne gedachten meesterlijk kon verbonden worden. De wetenschap, in
het algemeen, nam eene krachtige vlucht, nu de geest, ontdaan van de enge kluisters,
waarin het Latijn hem weerhield, vrij zich kon uiten en doordringen in al de standen
van de samenleving. De talen ontwikkelden zich zoo dat van de drie internationale
letterkunden, de Germaansche volken er twee bezitten, de Engelsche en de Duitsche,
en de Germaansche denkers en vernuften op velerlei gebied als baanbrekers of
voorlichters optreden. Ontvangen zij soms zekere aandrangen van andere natiën, dan
weten ze die tot eigenaardige uitingen te vervormen met al de kenmerken van hun
eigenaardig genie, om dan op hunne beurt den grootsten invloed uit te oefenen. De
geschiedenis der Vlaamsche schilderkunst, de plaats door de Duitsche wetenschap
veroverd, de nieuwe richting aan de muziek door Wagner gegeven, de jonge
dramatische school, door Ibsen het treffendst verpersoonlijkt, staven ten volle dit
beweren.
Met welk voordeel voor de algemeene opvoeding zou van dit alles kunnen partij
getrokken worden bij het onderwijs.
De beschouwing der ontwikkeling der Germaansche beschaving geeft reeds stof
te over om de jeugd edele gevoelens en zedelijke begrippen in te prenten. De studie
der letteren daarenboven verschaft aan de leeraars de gelegenheid om de Germaansche
deugden te doen uitkomen; de trouw, gastvrijheid, den eerbied voor gezin en vaderland
en de zucht dier volken naar vrijheid en onafhankelijkheid tot voorbeeld te stellen.
Daarbij zouden zij het oordeel der jongelingen beter kunnen scherpen en door
eene grondige studie der talen medewerken tot algemeene verbroedering der volkeren
en algemeenen vooruitgang.
Aan die studio dient in onze onderwijsgestichten dus eene ruimere plaats toegekend
te worden om de opvoeding der jeugd, nu bijna uitsluitend naar de zuidelijke school
geleid, te voltooien met de lessen gegeven door het Noorden, dat uitmunt door het
hooge gewicht der wetenschap, de uitgebreidheid van het taalgehied, de verheven
en zedelijke strekking van een eigenaardig, krachtig Germaansch leven.
Onze Fransche dagbladen hebben zich enkel vergenoegd den naam van den
redenaar te vermelden. Het was beneden hunne waardigheid beschaafd Nederlandsch
te begrijpen. De langdurige toejuichingen echter, die de flinke taal des sprekers
uitlokte, is een treffend bewijs dat het talrijk publiek geestdriftig instemde met de
zienswijze van den verdienstelijken leeraar en de nieuwe richting te geven aan het
onderwijs in de Germaansche talen.
W.
(Volksbelang).

De Vlaamsche Schutterij of Burgerwacht.
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In haar zitting van 3 Aug. heeft de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
dus beslist, dat voortaan onze Schutterij of Burgerwacht (zooals wij het
Fransch-Belgische garde civique vertalen) in 't Nederlandsch zou gecommandeerd
worden. Dat is de derde groote en gewichtige overwinning, welke de Vlaamsche
Beweging in het jaar 1897 behaalt. Doch, onze officieren, die nooit anders dan in 't
Fransch hebben gecommandeerd, kennen natuurlijk geen Nederlandsche
commandotaal. Wat daarmee nu aangevangen? Zou men zich aan 't vertalen zetten
van de Fransche vaktaal, woord voor woord? Reeds hadden dagbladen aangekondigd,
dat de Koninklijke Vlaamsche Academie door Minister Schollaert uitgenoodigd werd
om voor onze Schutterij een vakwoordenboek samen te stellen. Men geeft er zich
geen rekenschap van, dat onze Academie daartoe volkomen onbevoegd is. Een
dergelijk woordenboek zou alleen maar door mannen van 't vak zelf, die hun vak
kennen, opgesteld kunnen worden. Nu kennen onze Schutterij-officieren veel te
weinig Nederlandsch om een dergelijken arbeid te ondernemen.
Maar 't is toch zonderling, dat men in ons land, telkens wanneer eene wet
aangenomen wordt, die 't gebruik van de Nederlandsche taal voor 't een of 't ander
regelt, dadelijk aan 't vertalen denkt - wat in ons land, beteekent: knoeien; tal van
officiëele vertalingen zijn daar om het te bewijzen -. Men schijnt niet eens te
vermoeden, dat al dat vertaalwerk, dat zich uitsloven om de weerga te vinden van
tal van Fransche uitdrukkingen, volkomen overbodig is. Immers onze Noorderbroeders
werden steeds in het Nederlandsch bestuurd, onderwezen, gevonnist, gedrild. Men
zou dus maar hun vaktaal hebben over te nemen op ieder gebied, waar de
noodzakelijkheid zich doet gevoelen. Dat is nu alweer het geval met de commandotaal.
O ja, we weten 't wel: in die commandotaal zijn een heel aantal uitheemsche
uitdrukkingen gebruikelijk en daarmee nu drijven de franskiljonsche bladen den spot,
meenende heel geestig te zijn, maar in den grond bewijs gevende van hun verregaande
onkunde van alles, wat niet Fransch is. Zij weten immers niet, dat die vakwoorden
die ze opmerken in de Nederlandsche krijgstaal niet door het Nederlandsch alleen
gebruikt worden, maar dat ze behooren tot een internationaal woordenboek van de
krijgskunde; ze geven er zich geen rekenschap van dat ook vele woorden daarin, die
zij voor Fransche woorden houden, geen Fransche woorden zijn. Woorden als soldaat,
kapitein, enz. enz. zal men in de talen van alle beschaafde volken vinden. En dan
zijn die woorden dan nog niet van Franschen oorsprong, maar door 't Fransch aan 't
Italiaansch soldato en 't Middellatijn capitaneum ontleend, wat voor zeer veel ander
woorden mede 't geval is. Om dien angst voor Franskiljonsche spotternij te keer te
gaan en tevens een wapen er tegen te geven, zond de Hoogleeraar Vercoullie
onderstaanden uitstekend beredeneerden brief aan 't Laatste Nieuws, een door
duizenden en duizenden gelezen blad.
28-8-'97.
WAARDE HEER J. HOSTE,
Met verwondering las ik in 't Laatste Nieuws van 13 d.m. dat de franskiljons met
recht en reden lachen met de Hollandsch-fransche vakwoorden der krijgstaal, - en
in 't Laatste Nieuws van den 24 d.m. dat het Hollandsch zoo wemelt van
onnederlandschheid en in veler mond zoo geradbraakt wordt, dat het gelijkt op
Hottentotsch en Niam-Niamsch.
Ik weet het wel, ten gevolge van onzen taalstrijd beoordeelen wij de belangen van
onze taal maar al te veel met ons hart, d.i. met onze voorkeur en onzen afkeer, met
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onzen angst voor den spot der Chronique; doen wij dan toch liever onze hersenen
tusschenkomen en de rechten der wetenschap gelden.
Alle talen, en het Fransch niet het minst, wemelen thans van vreemde woorden;
dat is een onvermijdelijk gevolg der moderne beschaving, waarin wij ons moeten
weten te schikken. De Hollandsche tailleur maakt pantalons, maar de Fransche tailor
maakt riding-coats (redingotes). En de Fransche legertaal? Caporal beteekent
hoofdman; sergeant beteekent dienaar, en capitaine beteekent nog hoofdman. Veel
ook daarin is vreemd. Caporal, capitaine, major zouden in Franschen vorm moeten
luiden chevrel, cheftain, majeur.
Al wat wij in deze zaak voor onze taal kunnen doen, is ons te verzetten tegen
nuttelooze vreemde woorden en de
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plaats van inheemsche woorden niet door vreemde te laten innemen. Daarbuiten zijn
we niet alleen machteloos, maar moeten elk vreemd woord als taalverrijking
beschouwen.
Dit is het geval met abonnement en redacteur, want inschrijving beteekent
souscription of soumission, opsteller is iemand die brieven, enz. opstelt. De Hollander
zegt en schrijft paraplu, horloge; de Vlaming zegt paraplu, horloge. maar schrijft,
wat hij nooit zou durven zeggen - regenscherm en zakuurwerk. Wie is de redelijkste?
De spotternijen der Chronique kunnen slechts vat hebben op personen die van
taalontwikkeling en taalgeschiedenis al niet meer weten dan de Chroniquemannen
zelf.
Wij hebben overigens beter werk te verrichten dan de Hollanders om eenige
vreemde woorden te beschimpen nl, zelf onze taal te leeren.
In plaats van hij zeide schrijven we hij zegde, een vorm die nooit of nergens in
onze taal bestaan heeft; in plaats van in de bres staan zeggen we op de bres staan
naar het Fransch; wij putten aan een bron, in plaats van uit een bron, weer naar het
Fransch. Wie in goed Nederlandsch wil zeggen: sous le rapport de la langue cette
revue laisse beaucoup à désirer, zal dit wellicht zoe doen:
Deze revue laat in opzicht van taal veel te wenschen over. Wij zouden zeggen:
Dit tijdschrift laat onder opzicht van taal veel te wenschen, wat misschien beteekenen
kan, voor zooveel het iets beteekent: sous la surveillance de la langue cette rovue
permet beaucoup de désirer.
Waar is nu het Niam-Niamsch? En wat baat het dat onze volzin uitsluitend uit
Nederlandsche woorden bestaat? Of wat schaadt het dat in den correcten Neder
landschen volzin het Engelsche woord revue voorkomt, welk woord, ofschoon op
zijn Fransch vervormd, in het Fransch al zoo vreemd is als in het Nederlandsch?
Een taal maakt men niet, vormt men niet op een kunstmatige wijze. Een
vakwoordenboek evenmin. Het wordt en groeit uit de toestanden en de
omstandigheden. Dit niet zien en zich aan 't fabriceeren zetten, is zijn tijd verliezen.
Ik zou het zeer betreuren, indien het nieuws waar was dat de Vlaamsche Academie
ons een vakwoordenboek van de krijgstaal moet koken of brouwen. Maar ik hoop
dat de Academie ontzag genoeg zal hebben voor de wetenschappelijke reputatie van
België om zich aan zulk een werk niet te wagen.
Er blijft ons niets anders over dan het bestaande Nederlandsche vakwoordenboek
te gebruiken zooals het is.
Aan onze vijanden, die ons tegenwerpen, dat het dan der moeite niet waard was
om te veranderen, kunnen we antwoorden: ‘dat is onze zaak, en wij weten waarom
wij er vrede mogen mede hebben; indien, volgens uw eigen bekentenis, de verandering
slechts op een onbelangrijk verschil neerkomt, waarom maakt ze U dan woedend?’
Met beleefden groet,
J. VERCOULLIE.
***
Die brief wijst ons duidelijk aan wat we te doen hebben in zake de vaktaal voor
de Schutterij: doodeenvoudig die van onze Noorderbroeders over te nemen. Uit de
doorloopend gebezigde taal bij het drillen, onderrichten enz. kunnen wel veel
nuttelooze basterdwoorden geweerd worden; maar de eigenlijke vakwoorden - die
trouwens internationaal zijn - moeten blijven. Laten we dus niet aan 't vertalen en
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aan 't knoeien gaan, aan 't aaneenflansen van woorden, die wel bewijzen kunnen dat
onze taal zich daartoe leent, maar die nooit iemand gebruiken zal evenmin als
regenscherm en zakuurwerk. Daarom geen krijgershuizen, heermannen enz. zooals
men reeds aan 't samenstellen is, die wel uit Nederlandsche elementen bestaan, maar
die niemand, buiten den schepper en enkele ingewijden begrijpt of ooit gebruiken
zal. Dan zal het er op aan komen zich op de hoogte te stellen van de
Noordnederlandsche krijgstaal. Hiervoor staan ten dienste:
De Recrutenschool; f 0,39; bevat de grondslag van het onderricht, tirailleeren,
gymnastiek, enz.
De Compagnie- en Bataljonschool; ieder f 0,36; voor den troep in grooter verband.
Als handleidingen bij het onderwijs kunnen dienen:
Leiddraad tot het theoretisch onderwijs van den soldaat bij de Infanterie; f 0,16;
Leiddraad voor het onderricht van den Infanterist in den Velddienst; f 0,16;
Betrekkelijk den wapenhandel:
Het Voorschrift (1896); f 0,40; heeft betrekking op de schietoefeningen bij de
Infanterie.
Grondslag van het onderricht bij het wapen der Infanterie, f 0,20.
Het Voorschrift betreffende den Revolver en de daarmede te houden
schietoefeningen; f 0,18;
Betrekkelijk de lichaamsoefeningen:
Handleiding bij de Gymnastische oefeningen, f 0,24.
Voorschrift voor de schermoefeningen bij de Infanterie, f 0,40.
Voorschrift op den pionierarbeid der Infanterie, f 0,40.
Al deze werkjes zijn te verkrijgen bij de Gebroeders Van Cleef, Den Haag.
Deze enkele inlichtingen werden ons verstrekt door den Heer W. Kool, Kapitein
Ingenieur, Breda, ons geacht medelid. We danken hem van harte.

In Memoriam.
Geachte Medeleden van het Algemeen Ned. Verbond.
Met droefheid zien wij den Dood onmeedoogend op acht dagen tijd tweemaal in ons
midden maaien: onze oude vriend Em. Van Driessche en onze strijdgenoot en
voorzitter Jan Micheels, zijn ons ontvallen.
Jan Micheels stond tot het laatste oogenblik in de bres, en stierf op het eereveld
mag men zeggen; na afloop van onze algemeene zitting werd hij door eene beroerte
getroffen. De wreede kwaal liet ons geene hoop meer hem nog op onze vergaderingen
te zien.
Op de droeve plechtigheid die ons vergaderde voor de begrafenis van den diep
betreurden Em. Van Driessche, vernamen wij dat wij ons op een tweede groot verlies
mochten voorbereiden: Jan Micheels was ook de laatste rust ingegaan en de dood
had ons weer een van onze trouwste, geleerdste strijd- en kunstgenooton ontnomen.
Em. Van Driessche en Jan Micheels ontsliepen omringd van vrienden van alle
gezindheden, die hun den diepsten eerbied toedroegen.
Het uur der eeuwige en verdiende rust sloeg voor beiden, nadat zij, onze
leidsmannen in strijd, onderwijs en kunst, hunne taak volbracht hadden.
Zuike dooden, geachte medeleden, sterven niet; zij leven in onze harten, zij leven
in ons geheugen bij het herdenken aan hun werk.
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Zoo hun lichaam de verdiende rust der ‘goeden’ geniet, herleeft hun geest, leeft
voort in ons, en die bezieling zal ons den moed geven om hun taak voort te zetten.
Ik zie het aan als een plicht een woord van lof en dank te zeggen aan den Heer O.
Van Bezien, onzen tweeden Schrijver die van den avond af, toen de Voorzitter in
onze armen door de beroerte werd getroffen, gedurende drie weken aan de sponde
van Jan Micheels zijne nachten doorbracht en hem als een zoon verpleegde.
Ik weet dat de zedigheid van Van Bezien zal opkomen tegen deze openbare
dankbetuiging; maar zijne belangelooze zelfopoffering trof ons zoo diep, dat wij
tegenover hem eenen plicht van dankbaarheid zouden verzuimen moesten wij zijn
edel gedrag verzwijgon.
Namens de familie Micheels,
Namens het Algemeen Verhond, Dank!
J. TOUSSAINT,
Schrijver van den Tak Brussel.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onze stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2.50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.) met de onkosten van verzending van het maandschrift., d.i. 25 cent, 6
d. en 12 cent. Amerik.
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld. Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan
kennis geven aan een van de hieronder vermelde secretariaten.
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N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen worden,
kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich aanmelden
door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandin, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsccretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
F. Oudschans-Dentz, Bus 731 Johannesburg.
Aberson, Postbus 383, Pretoria.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
***
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Traden tot de Vereeniging toe:(1)
BEGUNSTIGER, Dr W.J. Leyds,
Staatssecretaris, Z.A.R.
A. Zwarensteyn, Jhbg., Z.A.R.
S. Posthuma, Jhbg., Z.A.R.
A. Meeth, Jhbg., Z.A.R.
Th. J. Erlee, Pretoria, Z.A.R.
Albert Labiau, Antwerpen, Z.-N.
Aug. Vanderlooven, Ostende, Z.-N.
Fr. J. Carpentier, Borgerhout, Z.-N.
Van Caneghem, onderw., Eyne, Z.-N.
Suys, Peteghem, Z.-N.
P.L.v. Eck, Den Haag, N.-N.
P.L.v. Eck, Jr Haag, N.-N.
Omer De Hovre, onderwijzer, Berchem
(Vl.) Z.-N.
C. Braeckman, Oudenaarde, Z.-N.
Steyaert, haudelaar, Oudenaarde, Z.-N.
Vossaert, Oudenaarde, Z.-N.
L. Styns, Oudenaarde, Z.-N.
Em. Valentyn, handelaar, Oudenaarde,
Z.-N.
Van Calbergh, Oudenaarde, Z.-N.
Em. Dhondt, Oudenaarde, Z.-N.
Merchie, handelaar, Oycke, Oudenaarde,
Z.-N.
Delongie, handelaar, Bevere,
Oudenaarde, Z.-N.
Dujardin, bijzondere, Bevere,
Oudenaarde, Z.-N.
K. Vanhaute, handelaar, Bevere,
Oudenaarde, Z.-N.
H. Gevaert, nijveraar, Bevere,
Oudenaarde, Z.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.
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C. Wattyn, Bevere, Oudenaarde, Z.-N.
A.A. Vorsterman Van Oyen, Ryswyck,
's Gravenh., N.-N.
Mej. Maria Combaire, Gent, Z.-N.
Jan Coppë, Gent, Z.-N.
Jul. Pauwels, Boom, Z.-N.
E. De Kock, Antwerpen, Z.-N.
D. De Roos, Antwerpen, Z.-N.
Huib. Haeven, Brussel, Z.-N.
Jan Schaumans, St-Gillis Brussel, Z.-N.
F. Cornelis, Ruysbroek (Brab.) Z.-N.
Jor. Elsocht, Ruysbroek (Brab.) Z.-N.
Jan De Busscher, onderw., Loth, Z.-N.
Haverbeke, Notaris, Gent, Z.-N.
Dr H.J. Kiewiet de Jonge, Eerste
Voorzitter Nedl. Congres, Dordrecht,
N.-N.
Dr A.W. van Geer, Onderv. Nedl.
Congres, Dordr., N.-N.
W. de Boer, onderw., Witpoort, Middelb., B.
Z.A.R.
H. van Hoogstraten, Jhbg. Z.A.R.

B.

Commandeur Leop. Bizio, Consul v.
Nederland, Venetië, Italië.
Niklaas Orlay, Temsche, Z.-N.
Fritz Capiau, Blankenberge, Z.-N.
Colpaert-D'haese, ondernemer,
Oudenaarde, Z.-N.
Eggermont, Oudenaarde, Z.-N.
Mevr. Edm. Vanderstraeten, Oudenaarde, B.
Z.-N.
J.B.J. Kerling, Leiden, N.-N.
Leo Van Impe, Ninove, Z.-N.
R. Van Belle, Ninove, Z.-N.
Lorent, Apotheker, Laken, Brussel, Z.-N.
De Neyer, Leeraar Kon. Athen., Elsene,
Brussel, Z.-N.
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A. Helsmoortel, Oostende, Z.-N.
J. Verheugen, St Amandsberg, Gent,
Z.-N.
D.L.J. Oosthuyzen, Vlakplaats, Distr.
Heidelberg, Z.A.R.
Gentil Th. Antheunis, Vrederechter,
Brussel. Z.-N.
J. Verbrugge, Brussel, Z.-N.
Billiet, Dixmude, Z.-N.
J.H. De Bussy, Amsterdam, N.-N.

B.

De Muynck Ant., Berchem, Antwerpen,
Z.-N.
Smets Joz., Antwerpen, Z.-N.
De Latin W., Borgerhout, Antwerpen,
Z.-N.
Pol. Allaert, Gent, Z.-N.
H. Stepman, Gent, Z.-N.
Tobie Jonckheere, Laken, Brussel, Z.-N.
W.N.A. Kröller, Hilversum, N.-N.
P.J. Van Deventer, Jhbg., Z.A.R.
H.W. Steenberg, Jhbg., Z.A.R.
D.J. Hentink, Jhbg., Z.A.R.
M. Muller Gz., Jhb. Z.A.R.
F.H. du Buy, Jhb. Z.A.R.

(£ 1) B.

B.W. Janson, Jhb. Z.A.R.

(15 sh) B.

J.F.H. Kloek, Jhb. Z.A.R.

(£ 1) B.

D.H. Gijswijk, Jhb. Z.A.R.

(10 sh) B.

J.J. Pretorius, Elandsfontein Z.A.R.
W.N. Fourie, Elandsfontein Z.A.R.
G.J. Vermeulen, Elandsfontein Z.A.R.
W.J. Nel, Elandsfontein Z.A.R.
G.J. Van Platerink, Elandsfontein Z.A.R.
C. Zonneveldt, Elandsfontein Z.A.R.
J. Fleischer, Elandsfontein Z.A.R.
L. de Heer, Elandsfontein Z.A.R.
P.J.C. Poortvliet, Elandsfontein Z.A.R.
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J. Meijer, Elandsfontein Z.A.R.
J.C. Franse, Elandsfontein Z.A.R.
Pr. Gernholtz, Elandsfontein Z.A.R.
P. Pr. Prins, Elandsfontein Z.A.R.
P. Beukes. Elandsfontein Z.A.R.
F.W. Fz Ganswijk, Zwartkoppies, (dist
Midb). Z.A.R.

B.

G. Max, Oostende, Z.-N.
Lod. De Post, Oostende, Z.-N.
Gust. Vermeersch, Veurne, Z.-N.
Schwarz, Arnhem, N.-N.
Ds. V. Loosjes, Sneek, N.-N.
Dr. F.A. Stoett, Amsterdam, N.-N.
B.J.F. Varenhorst, Leeraar H.B.S. Den
Haag, N.-N.
Dr J. Heinsius, Zwolle, N.-N.
E.J.R. Bakhuizen v.d. Brink, Dordrecht,
N.-N.

Gent.
- Algemeen Secretariaat. - Ontvangen: van Leop. Bizio, Venetië, 2,50 fr.;
Staatssecretaris Leyds f 50; Mej. Vollenhove, W. Kroller, Hilversum, 5,19 fr.;
Beauchez, Soerabaia, 33,42 fr.; Danneels, Eekloo, 2,50 fr.

Gent.
- Voor Gent heeft zich de plaatselijke Tak met het inrichten van de reis naar
Antwerpen belast. De Heer Paul Fredericq zal namens de Gentenaren hulde brengen
aan Benoit.

Brussel.
- De Tak Brussel heeft op zich het inititief genomen van het inrichten van de reis uit
Brussel naar Antwerpen ter deelneming aan het huldebetoon Benoit. Om namens
Brussel hulde te brengen aan den Meester, werd een Comité benoemd, waarvan de
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Heer Reinhard de woordvoerder zal zijn. Besloten werd aan P. Benoit een palmtak
in gesmeed ijzer aan te bieden.
- We danken van harte voor hun milden steun aan de Vereeniging verleend, de
HH. F.H. du Buy, B.W. Janson, J.F.H. Kloek, D.H. Gijswijk te Jhbg., Mej. B.
Weggeman Guldemont te Woensel voor haar flinke medewerking.

Berlijn.
- We vestigen er de aandacht op, dat tengevolge van het vertrek uit Berlijn van den
Heer Guldemont, het hoofdsecretariaat voor Duitschland voortaan zal waargenomen
worden door den Heer W.J. Van Heusden.

Johannesburg.
- De plaatselijke Tak heeft eindelijk een voorloopig bestuur. We verwijzen hieromtrent
naar den brief van den Heer Joh. Leyds.

Paterson.
N.J. Ver. Staten. - De Rederijkerskamer ‘Harmonie’ heeft tot Eerelid benoemd in
haar zitting v. 20 Juli ll., den Heer J. Toussaint, schrijver van onzen Brusselschen
Tak.
In den loop van Oct. a. zal de Nederl. Schouwburg van Antwerpen van Toussaint
opvoeren: ‘De laatste Witte Roos,’ geschiedkundig drama.

Bericht.
- We verzoeken dringend onze leden, die verhuizen ons kennis te willen geven van
hun nieuw adres. We ontvangen ieder maand Neerlandia's als onbestelbaar terug.
Dat was het geval met de ex. van de HH. J. De Leeuw, 47, Van Wezenbekestraat,
Antwerpen; W. den Berger, Harterinck, W.H. Verloop, W.G. Byl-Deckerberg, J.H.
Renker, C. Renker, te Mittweida; H. Van der Veen, A. Weggeman, De Visser, te
Berlijn; Piet Van Assche, te Brussel.

Bibliographie.
Nederlandsch Volksliederenboek samengesteld door Daniël De Lange,
Jhr. Mr. J.C.M. Van Riemsdijk, Dr. G. Kalff. Uitgave van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen Tweede vermeerderde Druk. Amsterdam, S.L.
Van Looy. Prijs f. 1; fraai gebonden f 1,75.
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Den 3 October 1896 onderteekende het hoofdbestuur van T.N.v.t.A. het voorbericht
voor den eersten druk die duizenden ex. de wereld inzond; en nu reeds is een tweede,
vermeerderde druk van de pers gekomen! Dat is op zich zelf de beste aanbeveling
van dit werk groot formaat dat 139 liederen bevat voor zang en klavier. De opgenomen
liederen zijn ingedeeld in: Vaderlandsche (35), Geestelijke (12), Verhalende (7),
Minneliederen (26), Drinkliedjes (8), Studentenliedjes (6), Soldatenliedjes (12),
Matrozenliedjes (6), Liederen van gemengden inhoud (6), Kinderliedjes (14),
Dansliedjes (5). De liederen zijn oude zoowel als nieuwe. Als we nu zeggen dat dit
groot, mooi, lijvig boek van 180 bladz. niet meer kost dan 2,20 fr., zullen zeker
weinig liefhebbers van het Nederlandsch lied het willen missen: op ieder Vlaamsche
piano is zijn plaats aangewezen. ‘Mogen (deze liederen), oprechte en eenvoudige
tolken van onzen volksgeest, op de vlugge wieken hunner melodieën doordringen
zoover Nederlandsch wordt gesproken binnen en buiten onze grenzen,’ zeggen de
onderteekenaars van de voorrede voor den tweeden druk. We zeggen 't hun na en
wenschen dat het boek een gunstig onthaal moge vinden bij de lezers van Neerlandia
de wereld door.
***
Aanvankelijk Leesonderwijs. - Lezen en Praten door C.H. De Jong. - 6
stukjes met letterreepen en platen, alsook een Handleiding door C.H. De
Jong en H. Goudsmit. - Uitgegeven door S.L. Van Looy, Amsterdam.
Lezen en Praten is hier een alleszins verdiende titel. Het leeren van klanken, klinkers,
verbindingen enz., alles geeft aanleiding tot het voeren van aangename gesprekken
met de kleinen, die zóo veel pret in de leesles moet vinden.
De leerstof is zeer methodisch geordend. Daarbij, van zoohaast de kinderen enkele
woordjes kennen, worden deze gebruikt in zinnen en eenvoudige lesjes, wier
onderwerpen gegrepen zijn uit het leven der kinderen, een niet geringe verdienste
voorwaar.
De heer De Jong doet van 't begin het schrijven gepaard gaan met het lezen, hetgeen
zeer aanbevelenswaard is De gekleurde platen zijn netjes en treffend uitgevoerd en
de handleiding bevat veel nuttige wenken voor jonge onderwijzers.
De boekjes van den heer De Jong getuigen van een recht practischen geest en
verdienen daarom warme aanbeveling.
***
Verschenen: Handelingen van het XXIIIe Nedl. Taal- en Letterkundig Congres.
Gehouden te Antwerpen, 24-26 Aug. 1896.
Antwerpen, Boucherij en Nederlandsche Boekhandel Prijs 5 fr.
- Een gedenkplaat, ter herinnering aan de onthulling van Ledegank's standbeeld,
door Lejour. Te bekomen bij den teekenaar Jozef Claesstr. St Gilils, Brussel. - Prijs
fr. 1,10.
Levensbeschouwing is een pas bij W.J. Thieme et Cie te Zutphen verschenen boek
8o 172 bz. prijs f 2.50.
Inleiding. - Hfst. I. Oorzaken van het verval der vroegere wereldbeschouwing. II: Gevolgen van het verval der oude beschouwingen. Skepsis en Pessimisme; III:
Het Materialisme; IV: Wijsgeerige grondbeginselen; V: Religie; VI: Ethika VII:
Wijsbegeerte;
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VIII: Aesthetika; Aanteekeningen = degelijke en hoofdzakelijke bibliographie.
Eerste helft tot bz. 60: historisch-waardeerend gedeelte; andere helft
positief-opbouwend.
Ernstige, belangwekkende proeve tot heropbeuren van het nog onlangs diep
gezonken aanzien der Metaphysica. Slordig geschreven. Papier en letter zeer
bevredigend.

Willems-Fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123). 1e
deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.

1 00
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VUYLSTEKE. Heriuneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)
AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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October 1897.
Rede
van Professor Kern op het Nederlandsch Congres te Dordrecht over
het gebruik van onze taal in Indië.
Zooals we 't, in ons voorgaande nummer beloofden, laten wij hieronder Prof. Kern's
belangrijke rede volgen.
***
Wanneer onze jeugdige Koningin in het aanstaande jaar de teugels van 't bewind
zelve in handen zal nemen, zal zij, behalve over vijf millioen Nederlanders,
heerschappij voeren over 33 millioen Aziaten, bewoners van den Indischen Archipel.
Die eilanders, hoe zeer verschillend in taal, zeden en gewoonten, hebben van oudsher
veelvuldig betrekkingen, o.a. een levendig handelsverkeer met elkaar onderhouden
en dientengevolge heeft zich in den Archipel en het aangrenzende kustgebied van
Achter-Indië eene lingua franca ontwikkeld, evenals zulks het geval geweest is in
de Levant. Gelijk de lingua franca van de Middellandsche Zee een soort van
verbasterd, of wil men vereenvoudigd Italiaansch is, doorspekt met woorden aan
Oostersche talen ontleend, zoo bestaat de lingua franca van Indonesië hoofdzakelijk
uit Maleische woorden, vermengd met allerlei vreemde bestanddeelen, terwijl de
spraakkunstige vormen tot een minimum herleid zijn. Dit soort van Maleisch, door
sommigen Laag-Maleisch genoemd en door geleerden oneerbiedig bestempeld met
den naam van Brabbel-Maleisch, is het middel van verkeer geworden tusschen de
Europeanen en de inlanders van verschillende streken. Daar de taal gemakkelijk is
aan te leeren, en bijna overal, ten minste in de kuststreken, door de inlanders verstaan
en gesproken wordt, is het wel te begrijpen dat ‘ce Volapük tout trouvé’ zooals een
Franschman haar genoemd heeft, zich hoe langer hoe meer verbreid heeft. Als men
weet, dat er in den Indischen Archipel meer talen gesproken worden dan in geheel
Europa, en bedenkt dat het dus eene onmogelijkheid is voor de Nederlandsche
ambtenaren, militairen, handelaars enz. om zich de kennis van al die talen eigen te
maken, zal men kunnen begrijpen, hoe allengskens bedoeld Volapük tot diensttaal
is verheven, ofschoon het Nederlandsch natuurlijk de taal van het bestuur is gebleven
en alle plaatselijke verordeningen, behalve in 't Nederlandsch ook in de eigen volkstaal
van het gewest worden afgekondigd. Men kan dat begrijpen en zelfs billijken. Maar
het blijft de vraag of men in Indië niet te ver gegaan is met het Maleisch ook in andere
opzichten te begunstigen, ten koste zoowel van het Nederlandsch als van de
volkstalen; of men wijs gehandeld heeft en nog handelt met het Maleisch, al is het
Hoog-Maleisch, in te voeren als taal van de school en van den kansel in streken waar
de volkstaal evenveel of evenweinig op Maleisch gelijkt als Nederlandsch op Russisch.
Alvorens deze vraag te beantwoorden, wenschte Spr. in het kort na te gaan, door
welke algemeene beginselen het opperbestuur zich bij de regeling van het inlandsch
onderwijs heeft laten leiden.
Het is nu ongeveer zeventig jaren geleden, dat er te Calcutta, in den boezem eener
commissie, benoemd om een stelsel van staatsonderwijs uit te werken, groot verschil
van gevoelen zich openbaarde omtrent de vraag, welke taal als voertuig voor het
hooger onderwijs in Bengalen zou moeten dionen. De eene partij aan wier hoofd de
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orientalist Wilson stond, verklaarde zich ten gunste van het Sanskrit, de klassieke
oude taal van Indië, voor de Hindoes, en van het Arabisch voor de Mohammedanen.
Daartegenover stond de andere partij, wier voornaamste woordvoerder de beroemde
geschiedschrijver Macaulay was. Deze hield staande dat het voorshands onmogelijk
was ‘het volk op te voeden door middel van hun moedertaal; dat men dus voor dat
doel eene vreemde taal moest kiezen,’ welke in het gegeven geval geene andere dan
het Engelsch kon wezen. De twoe, onverzoenlijk tegenover elkaar staande partijen,
telden beide evenveel aanhangers, zoodat men niet verder kwam en het vraagstuk
onopgelost dreigde te blijven. Toen liet Brian Houghton Hodgson, Resident van het
hof van Nepâl, zijne stem hooren en in zijne Two Letters on the Education of the
People of India, verschenen in 1835, betoogde hij, dat de grondstelling, waarvan
Macaulay uitging, valsch, en verder, dat het geheele vraagstuk door de commissie
verkeerd gesteld was. Hij toonde aan dat geen onderwijs van welken aard ook vrucht
kon dragen, indien het niet tot grondslag had volksonderwijs, en voor dit onderwijs
was geen ander hulpmiddel bruikbaar dan de volkstaal. Hodgson kantte zich niet
tegen het aanleeren van het Engelsch en van het Sanskrit; integendeel hij wenschte
dat het onderwijs van die talen zou bevordord worden, maar alleen bij hoogere
inrichtingen van onderwijs.
Het heeft lang geduurd voordat de denkbeelden van Hodgson ingang vonden bij
de hoogste autoriteiten, maar gaandeweg vestigde zich zoowel in Indië als in Engeland
de overtuiging dat zijn stelsel het eenig ware was, en ten langen leste werden in 1883
zijne denkbeelden volledig in toepassing gebracht.
In Nederlandsch-Indië beantwoordt de regeling van 't lagere schoolonderwijs vrij
wel aan de door Hodgson gestelde eischen, ten minste in beginsel. Javaansche
kinderen krijgen onderwijs in het Javaansch, Maleische in 't Maleisch, Sundaneesche,
in het Sundaneesch, enz.
Er komen echter hier en daar uitzonderingen op den regel voor. In streken waar
de bevolking geen overgeleverde geschreven letterkunde bezit en waar eene volkstaal
in meer dan één tongval gesproken wordt, zonder dat een enkele onder die tongvallen
door getalsterkte of anderszins een overwicht op de overigen heeft, is men te kwader
ure er toe overgegaan de volkstaal als niet bestaande aan te merken en als schooltaal
het Maleisch in te voeren. Zoo is het o.a. gegaan in de Minahassa.
Gelukkig zijn de uitzonderingen die men zich, om welke redenen dan ook,
veroorloofd heeft, niet talrijk en heerscht er voldoende eenstemmigheid ten aanzien
van het hoofdbeginsel, dat het volksonderwijs moet geschieden in de landstaal. Alleen
op dien hechten grondslag kan men gerust voortbouwen en eene gezonde ontwikkeling
van den inlander tegemoet zien. Geeft men dit toe,
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dan blijft de vraag over: is dat volksonderwijs, in den boven aangeduiden zin,
voldoende voor alle inlanders? d.i. voor alle klassen der inlandsche bovolking? Ik
aarzel niet op die vraag volmondig te antwoorden: Neen, het is niet voldoende; de
kennis van het Nederlandsch is eene dringende behoefte voor de hoogere standen,
voor inlandsche ambtenaren en onderwijzers.
Het besef, dat de kennis eener Europeesche taal voor inlanders groote waarde
heeft is in de Indisch-Europeesche maatschappij nog weinig doorgedrongen. De
regeering heeft moermalen blijk gegeven, dat zij niet op dat bekrompen standpunt
staat; doch eene regeering vermag weinig indien ze niet gesteund wordt door de
openbare meening. Niet enkel de regeering, ook de meer ontwikkelden onder de
inlanders beseffen ten volle de waarde van die kennis. Om u daarvan te overtuigên
veroorloof ik mij uit een nota van een aanzienlijken Javaan aan een regeeringspersoon
het volgende aan te halen. ‘Aangezien alle geschriften en werken betreffende
vooruitgang en ontwikkeling op elk gebied,’ zoo lezen wij in die nota ‘in de
Nederlandsche of andere vreemde talen (d.i. Europeesche) geschreven zijn, zoo is
de kennis van een dier talen voor den inlandschen ambtenaar zeer nuttig. Zij diene
hem tot hulpmiddel om zich een begrip te vormen of eene voorstelling te maken van
al wat hem anders onbekend zou blijven.’
Mij dunkt deze woorden zijn duidelijk en tevens vrij van overdrijving.
De gelegenheid om zich de kennis van het Nederlandsch in voldoende mate eigen
te maken ontbreekt den inlander niet geheel en al. Zulk eene gelegenheid bestaat er
vooreerst op de zoogenaamde hoofdenscholen en ten andere op de Hooge
Burgerscholen. Hooren wij wat bedoeld Javaansch hoofd hieromtrent in zijne nota
opmerkt. ‘Te vergeefs wacht men tot heden op de oprichting van scholen der eerste
klasse, meer in het bijzonder bestemd voor de kinderen van inlandsche hoofden en
andere aanzienlijke of gegoede inlanders en toegezogd bij Staatstaatsblad 1893 no
125.’
‘Voor de aanstaande inlandsche ambtenaren worden op dit eiland wel drie
zoogenaamde hoofdenscholen aangetroffen, doch met een beperkt aantal leerlingen.’
Aan deze laatste zinsnede kan ik op grond van een door mij ontvangen schrijven
toevoegen, dat de aanvraag om op die scholen geplaatst te worden zeer groot is. Op
een dier scholen hebben zich dit jaar vijfmaal meer aspiranten aangemeld dan er
geplaatst konden worden, wel een bewijs dat, zoo oudgasten en tutti quanti het nut
van het Hollandsch niet inzien, de inlanders het wel doen.
Over de opleiding op de Hoogere Burgerscholen laat het Javaansch hoofd zich
aldus uit:
‘Wat betreft de gelegenheid om op de Hoogere Burgerscholen te laten opleiden,
van die wordt nog slechts bij uitzondering gebruik gemaakt, wellicht omdat door
velen eene opleiding als de Europeanen genieten, niet noodig geacht wordt.’
‘Daarentegen schijnt men te beginnen meer en meer in te zien, dat het bezoeken
van de hoofdenschool wenschelijk is, ofschoon niet iedereen in de gelegenheid is
om zijn zoons daarheen te zenden, dewijl er, gelijk boven aangetoond is, niet altijd
een voldoend aantal plaatsen beschikbaar is aan gemelde inrichting.’
Behalve de genoemde inrichtingen, zijn er nog andere, waar onze taal aan inlanders
onderwezen wordt, zoo bijv. aan de opleidingsschool voor inlandsche geneesheeren,
de zgn. Doktors-Djawa. Ook deze school is op kleine schaal ingericht. Het zou in
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het belang der bevolking zijn, zegt de schrijver der Nota, dat de bestaande school
werd vergroot, ‘zoodat daarin 100 of meer personen kunnen worden opgeleid. Nu
heeft het volk feitelijk niets aan de Doktors-Djawa, die ten gevolge van het geringe
aantal dier lieden in verhouding tot het groote zielenaantal geen tijd hebben om zich
behoorlijk met de bevolking in te laten. Vooral in tijden van epidemieën kan men
gewaar worden, dat de ijverigste geneesheer, de duizenden zieken, die aan zijne
zorgen zijn toevertrouwd, niet naar behooren kan bedienen.’
Andere inrichtingen waar Nederlandsch onderwezen wordt, zijn de kweekscholen
voor inlandsche onderwijzers. Volgens sommigen zijn de uitkomsten van dat
onderwijs niet zeer bevredigend. Af en toe deelen de dagbladen staaltjes mee van
opstellen, door eenige kweekelinge ingeleverd en wemelende van de dwaasste fouten.
Dergelijke staaltjes van verregaande onkunde in opstellen van Hollandsche
gymnasiasten en burgerscholieren kan men echter ook zonder moeite bijeengaren
en men behoeft maar de verslagen der examen-commissies hier te lande in te zien,
om tot de overtuiging te komen, hoe erbarmelijk het met de kennis van de moedertaal
bij menig aanstaand onderwijzer gesteld is. Ik kan getuigen, dat ik verscheidene
brieven van inlandsche onderwijzers in onberispelijk Nederlandsch ontvangen heb,
zelfs uit zulke afgelegen oorden als Timor en Roti. Om niet al te uitvoerig te zijn,
wil ik nog maar van ééne school gewagen waaraan inlandsche meisjes, dochters van
hoofden, onderwijs ontvangen in het Nederlandsch. Het is de meisjeschool te Tomohon
in de Minahassa, zoover ik weet de eenige inlandsche meisjesschool, waar dat
onderwijs gegeven wordt. Ik heb tal van opstellen van de meisjes dier school gezien,
die in behoorlijk, soms in uitmuntend Hollandsch geschreven waren.
Na dit overzicht te hebben gegeven van wat er voor het onderwijs van onze taal
ten behoeve van den inlander in Ned.-Indië is gedaan, gewaagde Spr. van de kwade
gewoonte van sommige Hollanders, vooral ambtenaren, om inlanders die hen in het
Hollandsch aanspreken, af te snauwen, in stede van hen aan te moedigen. Hoe dom
de meening is dat hierdoor het prestige wordt bewaard, werd door Spr. aangetoond.
Behoort hij allerminst tot hen, die den Oosterling willen vereuropeeschen, hij
meent tevens dat een grootere verspreiding van de kennis van onze taal in Indië een
noodzakelijk vereischte is, zoo men den Javaan den weg wil ontsluiten voor eene
hoogere ontwikkeling, in overeenstemming met zijn behoeften, zijn aanleg, zijn
overleveringen. Niets zal zoo weldadig op de ontwikkoling ook der inlandsche
letterkunde werken als de kennis van het Nederlandsch. Heeft de nieuwere
Europeesche letterkunde hare vlucht niet te danken aan de onsterfelijke werken ons
door de oudheid overgeleverd? Hebben de naties van Europa hun individualiteit
verloren, doordat zij van elkander geloord hebben? Immers neen.
Om dezelfde redenen nu als ik van oordeel ben dat wij den inlander behulpzaam
moeten zijn in zijn streven naar verdere ontwikkeling, maar nooit zoo, dat hij ontrouw
wordt aan zijne taal, zijn aanleg, en zijn verleden, om die redenen acht ik het ook
een onafwijsbaren plicht, dat wij Nederlanders, in alle oorden der wereld onze eigen
nationaliteit hoog houden; dat wij onze moedertaal eeren door ze te gebruiken overal
waar zulks zonder onbescheidenheid en zelfoverschatting kan geschieden. Alleen
door ons Nederlandsch, ons Europeesch karakter niet te verloochenen kunnen wij
ons zgn. prestige voor langen duur handhaven en een weldadigen invloed op de
bevolking van ons overzeesch gebied uitoefenen; alleen wanneer wij ons niet schamen
over onze taal, die zoo goed als eenige andere is, mogen wij billijkerwijs verwachten
dat grootere en machtiger volken ons niet moedwillig als niet bestaande zullen
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aanmerken, hetgeen thans maar al te vaak geschiedt; de rechtvaardigheid eischt er
bij te voegen, dat het onze eigen schuld is.
Indien de telkens terugkeerende congressen er iets toe bijdragen om den geest van
onverschilligheid en kleinmoedigheid, dien men onder ons maar al te dikwijls aantreft
te doen verdwijnen, dan zullen zij zich verdienstelijk gemaakt hebben jegens alle
deelen van den Nederlandschen stam, waarvan wij de vertegenwoordigers in deze
vergadering om ons-zien.(1)

Practische nationaliteit en hoe die versmoord wordt.
(We deelen onderstaande hoofdartikel mee uit ‘Ons Volk’, Krugersdorp, Z.A.R.,
opgesteld door Afrikaners. Het leert ons welke thans de gevoelens zijn van onze
Afrikaansche stamgenooten jegens hun Engelsche vijanden).
Ofschoon Gods molen langzaam maalt,
Maalt hy uiteindelyk byzonder fyn.

De naam Engelschgezinde Afrikaner is in de Boeren-Republieken zoo walgelyk
geworden dat niemand hem zonder smaad uitspreekt; immers de vraag is, zyn er nog
Afrikaners welke dien naam verdienen? Ofschoon wy gelooven dat hun getal klein
is, zyn er in de Britsche Kolonies ongetwyfeld nog zoodanigen. Deze soort menschen
zyn echter zoo verblind door de Engelsche idealen dat zy eerst wanneer zy in de
Republieken komen, bemerken dat zy volmaakte gekken zyn.
De oorzaak van dat kwaad is niet ver te zoeken; op de Schoolbanken van de
Kaap-Kolonie worden Afrikaansche kinders geleerd om ‘God save the Queen’ te
zingen, daar wordt de Engelsche mammon de jeugd ingepompt. Engelands grootheid,
zyn macht boven andere naties, wordt den Afrikaner met lepels ingegeven. De bykans
roodgeverfde kaart (van Rhodes) aanwyzende Engelands bezittingen waarover de
zon nooit ondergaat, wordt de jeugd voor oogen geduwd, en de Engelsche
geschiedenis met allerschitterendste beelden den Afrikaner in de hersens gepompt.
Van zyn eigen geschiedenis hoort de Afrikaner nooit reppen; hy gelooft weldra dat
hy tot geen natie behoort en als hy van den Afrikaanschen Boer hoort spreken is dit
op minachtende en verguizende manier. De Afrikaansche jongeling gaat, na eenige
jaren op school te zyn geweest, de wereld in; hy is nu byna een volmaakte
Engelschman, spreekt liever Engelsch als zyn moedertaal, en als hy Hollandsch
spreekt is dit doorspekt met Engelsche woorden. Deze Afrikaner komt bykans zeker
naar Transvaal om een Gouvernementsbetrekking te zoeken; hy wil dadelyk Landdrost
of zoo iets zyn; krygt hy zyn zin niet, dan gaat hy terug, en vervloekt de ‘Dutch’;
blyft hy echter een tydje dan gaan zyn oogen spoedig open en bemerkt hy dat hy tot
een natie behoort, voor wie hy zich niet behoeft te schamen.
De Afrikaansche meisjes worden even zoo op de Koloniale Seminaries met
Engelsche denkbeelden vergiftigd, en zyn niet lang op school of zy zeggen ‘it is a
good language’ of zy kunnen niet Dutch spreken. Deze dames verlaten de school als
volschapen Engelsche poppen en het is zeker dat deze Afrikaansche dames met al
haar vrouwelyke invloed de meeste hulp verleenen aan de uitbreiding van de
verpestende Engelsche invloed by de jonge Afrikaanders.
In de Engelsche scholen wordt natuurlyk van zulke gebeurtenissen als Slagtersnek
niet gerept, en geen wonder als men een volwassen Afrikaander aantreft die niets
afweet van de gebeurtenissen van 1833. Hoe afgryslyk de boeren te Slagtersnek in
(1) Niet Prof. Kern, de Redactie heeft de gecursiveerde uitdrukkingen onderstreept.
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tegenwoordigheid van hnnne vrouwen en kinderen tot twee malen toe aan de galg
gehangen werden, eenvoudig omdat zy moede waren van de overheersching der
Hottentotten en Kaffers. Hoe de boeren gedurende jaren blootgesteld aan rampen en
gevaren rondzwerfden, terwyl zy een verblyfplaats zochten waar zy vry van 't
Engelsche juk konden zyn. Hoe de verraderlyke John Bull hen achtervolgde,
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Natal van de boeren stal en hoe Engeland Transvaal op onwettige wyze annexeerde
en hoe de boeren tegen de overmacht van England moesten optrekken en hen met
Gods hulp gelyk kraaien doodschoten. Ook niet te vergeten hoe Engeland de O.V.S.
diamantvelden gestolen heeft, wetende dat de Vrystaat te zwak was om met de wapens
haar rechtmatige eigendom terug te eischen. Men vindt onder deze jeugdige Afrikaners
velen die dozynen Engelsche helden kunnen opnoemen. Maar spreekt men van de
Afrikaansche helden zooals Piet Retief, Piet Uys, Charel Cilliers, Andries Pretorius,
Kruger en Joubert, dan verstaan zy de taal niet. Hoe bitter is het voor ons als
Afrikaners om zoo te schryven, maar, helaas, lezer, gy weet het, het is de waarheid,
en het is onze dure plicht om met duidelyke en harde stem te waarschuwen tegen 't
openlyke verraad tegen ons volkskarakter. Wy durven niet zwygen; als wy een natie
en volk willen worden en blyven, dan is het onze plicht te protesteeren tegen deze
verpesting en vergiftiging van ons volkskarakter in de Engelsche scholen. Het is in
Engelands belang om haar taal en haar grootheid in hare Kolonies aan hare onderdanen
in te enten, opdat het gelyk een kanker stadig maar zeker zyn doel bereikt. Voor over
de 100 jaren heeft Engeland getracht de Ieren in Engelschen te veranderen, maar te
vergeefs. Nog onlangs by de viering van Koningin Victoria's Jubilee heschen de
Ieren zwarte vlaggen, en speelden de dead march toen de processie voorby ging.
Ongetwyfeld een bewys dat er niets zoo erg zoet aan moet zyn om Britsche
onderdanen te zyn. Het is ook Engelands taktiek om verwydering en vyandschap te
verwekken tusschen Koloniale, Transvaalsche en Vrystaatsche boered. Is het nu dan
nog voor de Afrikaners te verdragen om misleid te worden? Heeft Rhodes, Premier
van de Kaap Kolonie, niet aan de Koloniale Afrikaners getoond wat hy en zyn gespuis
van ons denken?
Wy willen niet Koloniale Afrikaners aansporen tot onloyaliteit, maar willen hen
laten verstaan dat zy hunne kinderen laten vergiftigen door de Engelschen en dat er
geen reden is om hoogmoedig te zyn op hunne Regeerders. Het doet ons genoegen
te kunnen getuigen van het goede werk dat Professor W.J. Viljoen doet te
Stellenbosch; aan hem is de nationale ontwaking van Professor de Vos ongetwyfeld
te danken. Laat Jan Hofmeyr, Professors Viljoen, de Vos en andere Afrikaners
byelkaar staan, en onze misleide landgenooten in de Kaap-Kolonie tot ons
voorvaderlyke traditiën terug brengen, dat zy niet door Engelands verraad (en geld)
verleid en misleid worden en moge de algoede God hun werk zegenen.
Laat de leiders van den Afrikaner Bond niet verflauwen; de Bond doet goed werk
voor ons volk, maar hy moet zuiver gehouden worden; vergeet nooit dat John Bull
listig is. Wy wanhopen geenszins in de toekomst van ons volk, maar wy moeten het
opkomend geslacht oprechte nationaliteit inboezemen; van dat geslacht hangt onze
toekomst af.
Duizenden Republikeinen van andere nationaliteiten bevinden zich onder ons, en
zyn gewillig met ons hand aan hand te gaan, in het streven voor vryheid en recht.
De Afrikaners moeten echter niet ten achteren staan, en toelaten dat het karakter van
de jonge Afrikaner onder hun neus verpest worde met Engelsche idealen. Bloed is
dikker dan water zei Mnr. Schreiner terecht voor het Comité van onderzoek in
Engeland, maar pas op dat er geen Imperiale druppels bygedaan worden. De sterkste
voortleving en bloei van het Afrikanerdom ligt opgesloten in het heilig houden van
onze Kerk, getrouwheid aan God, om boven alles onze taal op den voorgrond te
houden, en in de eendrachtelyke opbouwing onzer nationaliteit.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta),
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver nit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.) met de onkosten van verzending van het maandschrift., d.i. 25 cent, 6
d. en 12 cent. Amerik.
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld. Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvau
kennis geven aan een van de hieronder vermelde secretariaten.
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen worden,
kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich aanmelden
door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Geut, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: hoofdsecretariaat: C.J.B. Van der Duys, Post Office
Box 361, Sommerville, N.J.
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Postbus 1601, Juhannesburg.
F. Oudschans-Dentz, Bus 751 Johannesburg.
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Aberson, Postbus 383, Pretoria.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
***

Traden tot de Vereeniging toe:(1)
Begunstiger: Dr F. Engelenburg, Pretoria, Z.A.R.
E.M. Verbrugghen, Merxplas, Z.-N.
Pattyn, Onderpastoor, Eekloo, Z.-N.
B. De Guchtenaere, Gent, Z.-N.
Van den Weghe, Kant.-Inspecteur, Halle, Z.-N
Failon Eug., onderw., Drogenbosch b. Brussel, Z.-N.
Verhavert Cypriaan, Halle, Z.-N.
H.C. Van der Zee, consul v. Nederl., Bender-Bouchir. Perzië.
H. Dunlop, Teheran, Perzië.
Bern. Steyaert, Onderw., Eekloo, Z.-N.
Van Heinitz, Pretoria, Z.A.R.
H. Grosemans, Brussel, Z.-N.
F. Debist, Antwerpen, Z.-N.
A. Thibaut, Kortrijk, Z.-N.
Alfr. Daneels, Eekloo, Z.-N.
Arnold Klosser, Johbg., Z.A.R.
Mej. Antonia Van 't Hooft, Graaff Reinet, Kaap-Kolonie
Mej. C. Van der Walt, Pretoria, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Edm. Hendrickx, Brussel, Z.-N.
Houtappel, Eekloo, Z.-N.
Jul. Demeester, Iseghem, Z.-N.
P. De Coene-Mortier, Iseghem, Z.-N.
Victor De Lille, Maldegem, Z.-N.
H.J. Van Dongen, Dordrecht, N.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.
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G. Brisaer, Ruysbroeck, Brabant, Z.-N.
Van de Walle, Ruysbroeck, Brabant, Z.-N.
Eerw. H. Desmedt, onderp., Brussel, Z.-N.
Eug. Van der Aa, Laken, Brussel, Z.-N.
Herman Spanjaard, Brussel, Z.-N.
Joz. Maltaux, Laken, Brussel, Z.-N.
A. De Rees, Mechelen, Z.-N.
H. Goorickx, Kortrijk, Z.-N.
Smout, Schaarbeek, Brussel, Z.-N.
J. De Schrijver, adv., Eekloo, Z.-N.
A.E.A. Mongers, Rotterdam, N.-N.
Jan van de Wall, Pretoria, Z.A.R.
H.W.J. Blore, rechtsgel. pract., Johb., Z.A.R.
C.J. Hoolboom, belastinggaarder, Johb., Z.A.R.
Mevr. van Stipriaan-Luiscius, Johb., Z.A.R.
Kleinhans, Mijncommissaris, Bloksburg, Z.A.R.
Burger, Mijncommissaris, Krugersdorp, Z.A.R.
Viljoen, Mijncommissaris, Heidelberg, Z.A.R.
Anton Leyds, Jzoon, Johbg., Z.A.R. B.
A. Van d. Woude, Hoofd Gouvt Sch., Fordsburg Z.A.R.
H.R. Van Eek, Waterval-Boven, Z.A.R.
E.O.d. Berg, Johbg, Z.A.R.
C.O.d. Berg, Johbg, Z.A.R.
Mijncommissaris, Barberton, Z.A.R.
Salho Epstein, Johbg., Z.A.R.
Commandant G.M.J. Van Dam, Johbg., Z.A.R.
M.D.J. Gyselman, Johbg., Z.A.R.
W. Van Dyck, Johbg., Z.A.R.
Frans Lamoral, Roeselare, Z.-N. Z.A.R.
A.K. Casteleyn, Leeraar M.O. Apeldoorn, N.-N.
G. Van Stolk, Rotterdam, N.-N.
Wouter Hutschenruyter, Utrecht, N.-N.
Weleerw. Hr. Kloppenburg, Kapelaan, Woensel N.-N.
Weleerw. Hr. Hollmann, Cnyck a/d Maas, N.-N.
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Mej. B. Weggeman-Guldemont, Woensel, N.-N.
Mevr. Van Walsem, geb. Weggeman-Guldemont, Dordrecht, N.-N.
Dr Van der Loo, Eindhoven, N.-N.
A.S. Meyer, Den Haag, N.-N.
S. Rodenhuis, Hoofdondw., Z.-Scharwoude, N.-H., N.-N.
K. De Bruyn, Etterbeek, Brussel, Z.-N.
I. Floren, dokter, Brecht, Z.-N.
Clement Van Haver, brouwer, Hamme, Z.-N.
Gust. Tuypens, adv. Deinze, Z.-N.
K. Maertens, Schaarbeek, Brussel, Z.-N.
P. Drijver, Amsterdam, N.-N.
A.G.C. Van Duyl, Oud-hoofdredacteur Alg. Hbl., Amsterdam, N.-N.
Pr. Van Acker, drukker, Eekloo, Z.-N.
Geerard Schoiers, Antwerpen, Z.-N.
Mej. E.H. Beekman, Den Haag, N.-N.
Edw. Goossens, gemeenteraadslid, Gent, Z.-N.
Nic. Van Dormael, Halle, Z.-N.
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Edw. Van Schermbeek, Johbg., Z.A.R.
Gust. Ornstein, Johbg., Z.A.R. B.
N. Levi, Johbg., Z.A.R. B.
Louis S. Cohen, Johbg., Z.A.R.
E.A. Van Ameringen, Pretoria Z.A.R. B.
H. Kessels, Schaarbeek, Brussel, Z.-N.
Jozef Feskens, Glossop, Engeland.
W.J. de Voogt, Luitt art. Den Haag, N.-N.
Weleerw Hr. Crilcarts, Woensel, M.-N.
Weleerw. Hr. H.J. Schutjes, Woensel, N.-N.
Weleerw. Hr. J.V. Hapert, Broek, Woensel, N.-N.
Mevr. Hogewoning, Pretoria, Z.A.R.
Vanden Bosch, Hemixem, St Bernard, Z.-N.
R. Van Loo-Verschueren, uitgever, Haecht, Z.-N.
A.L.J. Kuyper, Jhbg. Z.A.R.
S.J. Notten, Jhbg. Z.A.R.
W. Eduard Bok, Regeerings-commissaris, Jhbg. Z.A.R. B
E.A. Bergsma, Jhbg. Z.A.R.
Louis Wertheim, Jhbg. Z.A.R.
J.H. Roeters van Lennep, Jhbg. Z.A.R.

Gent.
- Algemeen Secretariaat. - Ontvangen van de Rederijkersmaatschappij ‘Harmonie,’
Paterson, N.-J. Vereenigde-Staten, fr. 5,05 - van de Nederl. Vereeniging te
Davos-Platz, Zwitserland. fr. 2,50. - van Feskens, Glossop, Engeland, fr. 1,30; - van
Dr Engelenburg, Pretoria, fr. 1,25.

Vereenigde-Staten.
- Het Algemeen Secretariaat wordt niet langer waargenomen door den Heer Van der
Duys, te Sommerville.
Omtrent een nieuw Alg. Secretariaat later nader bericht.
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Zuid-Afrika.
- De aandacht wordt er op gevestigd, dat in Z.-A. twee nieuwe Secretariaten worden
waargenomen door de HH. D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R. en J.C.
Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Bijdrage. - We verzoeken onze leden in Z.-A., die hun bijdrage voor 1897 nog
niet betaald hebben, die te willen zenden aan C. Temmerman, Bus 1601, Jhbg.,
Z.A.R.

Johannesburg.
- Het plan bestaat om in den Tak A.N.V. een tooneelafdeeling en zoo mogelijk ook
een zangafdeeling te stichten. Het ledental was den 25 Aug. tot 205 gestegen.

Paramaribo.
- We vestigen er de aandacht op, dat een nieuw Secretariaat te P. wordt waargenomen
door den Heer B.W. Juda.
Voor toezending van boeken tot steun van de bibliotheek van ‘Kennis adelt’ houden
we ons zeer aanbevolen.

Mittweida,
Saxen. - Het Secretariaat in deze plaats wordt waargenomen door den Heer
Weggeman.

Nederland en België.
(Ingezonden).
Nu Nederlands en Belgiës grootere naburen door beschermende rechten voor vele
fabrikanten en kooplieden de concurrentie zeer moeielijk, ja dikwijls onmogelijk
maken, is het handelsterrein in beide landen zeer beperkt. De weinige uitgestrektheid
bemoeielijkt de uitbreiding der zaken. Hoe dit te verbeteren?
Wanneer men de geschiedenis kent van Nederland, dan weet men dat ons land
slechts een deel uitmaakt van de Nederlanden, reeds door Keizer Karel V tot één rijk
vereenigd. Vanwaar komt dus onze tegenwoordige toestand? Omdat men het lichaam
der Zeventien Nederlanden in drieën gedeeld heeft: in Nederland, België en
Luxemburg. Het gevolg is dat, terwijl de Zeventien Nederlanden alles in zich
vereenigden, waardoor zij gelijkstonden met Engeland, Frankrijk, enz., thans, na die
deeling, elk land, in één woord gezegd, te klein is.
De drie kleine landen (Noord-Nederland, België en Luxemburg) verkeeren in den
toestand van een verminkt lichaam. Hoe is die toestand te verbeteren? Zeer veel door
een Tol-Verbond tusschen Noord- en Zuid-Nederland (Nederland en België). Wel
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zegt men dikwijls dat de belangen van België geheel anders zijn dan die van Holland;
het heet: België als industrieel land heeft behoefte aan beschermende rechten, Holland
als handelsstaat, aan vrijen handel; België is katholiek, Holland voor twee derden
protestant. Wij willen eerst eene vergelijking maken.
De vereenigde koninkrijken, Engeland, Schotland en Ierland, onder eene kroon,
bestaan feitelijk uit drie volken, welke meer van elkander verschillen in taal, zeden
en godsdienst als Noord- en Zuid-Nederlanders (of Hollanders en Belgen). Alzoo
zou men ook moeten zeggen: de belangen van het katholieke Ierland en van het
industriëele Schotland kunnen niet samengaan met de belangen van het handel- en
scheepvaartrijke Engeland. Maar integendeel, het driemanschap van Groot-Britannië
en Ierland heeft het gemaakt tot hetgeen het nu is, de grootste zeevarende natie en
eene der machtigste op industriëel gebied.
België is een industriëel, thans meerendeels liberaalkatholiek, land en bezie daarbij
de steeds vooruitgaande koopstad Antwerpen; de handel en scheepvaart van die stad
is meer dan die van Amsterdam of Rotterdam. Alzoo heeft België dus ook zijne
handelsbelangen.
België was vroeger meer voor vrijen handel dan Holland, getuige bij ons het
vroegere differentiëele stelsel.
België een Tol-verbond met Nederland sluitende, bekomt een terrein alwaar het
de Engelsche- en Duitsche industrie kan weerstaan; de uitgebreidheid van het
Tolgebied is dan natuurlijk, terwijl de scheiding Noord- en Zuid-Nederland tot twee
halve Staten heeft teruggebracht, die elk datgene in zich hebben wat de andere helft
mist.
Waarom zou het Tol-Verbond Holland en België niet dezelfde welvaart kunnen
doen genieten? En waarom zou het belang van het Zuiden voor de industrie anders
zijn dan in Schotland on Ierland.
Het belang van Holland en België is tegenover elkander geheel anders dan
tegenover andere rijken. Te zamen vormden zij de Nederlandsche natie. Onder het
voortbestaan der twee koningen en der beide regeeringen vormen zij, bij opheffing
der tolgrens, het voor één geboren land der Zeventien Nederlanden. Hunne roeping
is dezelfde, zij moeten zooveel als kan samengaan, dan zal de Noordelijke scheepvaart
en handel gevoed worden door de Belgische industrie. Die industrie wordt gebaat
door de koloniën, handel en scheepvaart van Noord-Nederland. Vergelijken wij nog
eens Groot-Britannië en Ierland met Holland en België als in een Tol-Verbond;
beiden hebben industriëen, kolen en ijzermijnen, handel en scheepvaart met koloniën.
Ergo, zij verkeeren in hetzelfde geval. Maar ligt niet juist daar de grootste oorzaak
der scheiding?
Het was niet alleen omdat België katholiek was, neen, ook Ierland en een groot
deel van Schotland is katholiek, en waarom heeft Enropa dat ook niet van Engeland
gescheiden?
Eene der voornaamste redenen was daarin gelegen, dat onze oude mededinger niet
kon zien, dat de Nederlanden na hem de eerste koloniale zeemogendheid der wereld
waren. Hetzelfde Engeland, dat zoo dikwijls voor de Zeven Provinciën de vlag had
moeten strijken, kon geen concurrentie dulden van de Zeventien Nederlanden en was
wellicht bevreesd daartegen in de toekomst niet opgewassen te zullen zijn. Een
handvol Zeeuwen, Hollanders en Friezen hadden reeds zoovele malen zijn vloten
vernietigd. Zelfs had Noord-Neêrlands vlag eens bij Chattam en Londen op den
Theems gewapperd en de vereenigde vloten van Engeland en Frankrijk tot driemaal
toe hunne vlaggen doen strijken voor Michiel Adriaensz. de Ruiter, en wat zouden
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dan zeven millioen Nederlanders hebben kunnen doen, welke nu reeds tot negen
millioen zijn aangegroeid.
Ziehier den vooruitgang der Engelsche handelsmarine van 1811-1830 en van
1830-1878:
Jaren.
1811 tot 1830 { 1811

Stoomvaart.
1

Tonnen.
25

Gem. Tonnenl.
25

1811 tot 1830 { 1820

56

8,300

148

1811 tot 1830 { 1830

315

33,500

107

na 1830 {

1840

824

95,800

116

na 1830 {

1850

1350

187,600

138

na 1830 {

1860

2357

500,200

214

na 1830 {

1880

3796

1,202,100

317

na 1830 {

1878

4826

2,317,000

480

De Britsche handelsvloot meer dan 20,000 groote vaartuigen tellende, houdt
omstreeks 200,000 man bezig. De oorlogsmarine telt 250 kielen, waaronder vele
ijzeren schroefstoombooten, waarvoor zij 50,000 man tot bemanning noodig heeft.
De Nederlandsch-Indische oorlogsvloot bestaat heden uit 139 zoowel groote als
kleine schepen, buiten de op stapel staande, en waaronder schepen 1e klasse als de
Atjeh, Koningin Emma, Tromp, Michiel Adriaensz. de Ruiter, enz.
Wanneer nu Noord-Nederland alleen, met bijna vier millioen inwoners eene
dergelijke macht heeft, welke macht konden dan negen millioen Hollanders en Belgen
hebben?
De vooruitgang der Engelsche handelsmarine dateert hoofdzakelijk na 1830, na
den val van het Nederlandsche rijk.
Daarbij kwam dat de Zuid-Nederlandsche industrie voor Engeland gevaarlijk werd,
het kostte dus wat het wilde, bij de eerste gelegenheid moesten de Nederlanden
gescheiden worden.
De oorzaken der ontevredenheid in België, zooals b.v. over de taal, waren minder
belangrijk, want hadden Engeland en Frankrijk, na de veldslagen bij Hasselt en
Leuven, ons niet tegengehouden, dan ware de opstand gedempt en zou twintig jaren
later tot de onmogelijkheden behoord hebben. Ook zou zonder Engeland en Frankrijk
nimmer een opstand zijn uitgebarsten. De Staat, die altijd zoo eerlijk handelt (denkt
aan de Transvaal) en welke ons nog kort geleden heeft doen zien, hoe hij bezegelde
traktaten eerbiedigt, lag dus op de loer, gedachtig aan den luipaard.
Helaas, de door Engeland en Frankrijk aangestookte onlusten, in 1830, gaven de
gelegenheid aan Frankrijk om de in het Noorden tegen Fransche overheersching
gelegden dam op te ruimen en zich daardoor later des te beter op Duitschland te
kunnen werpen.
Te laat zagen velen wat de eigenlijke reden was, maar het feit was voldongen.
Het Tolverbond tusschen Holland en België zal echter aan Engelands berekeningen
voor een groot deel den bodem inslaan. Onder twee vorsten en twee regeeringen zal
in het Tol-Verbond het rijk der Zeventien Nederlanden herleven. De handelshuizen
behomen terrein over negen millioen zielen, de landen zullen niet meer te klein zijn.
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Die twee landen voor één geboren, zullen elkander geheel kunnen voeden. Engeland,
Duitschland en Frankrijk zullen zij kunnen missen.
Ook Erankrijk bloeit door de samenwerking van zijne industrie, handel en
scheepvaart.
Men neme dus de tolgrens tusschen Holland en België geheel weg, en dit, gevoegd
bij de sluiting van een of- en defensief verbond, zullen Holland en België even
krachtig zijn in vrede en oorlog als Engeland en Frankrijk.
Beide laatsrgenoemde landen zijn grooter; daarvan dan ook dat de handelshuizen
en fabrieken, grooter terrein hebbende om zich te ontwikkelen, algemeene welvaart
genieten.
Hoe staan toch vele fabrieken en handelshuizen hier te lande en België er mede,
en hoe is hun toestand? Zoo spoedig hun fabrikaat of hunne waren de grenzen
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van België hebben bereikt (en dat is spoedig) kunnen zij rechten betalen.
Het Tol-Verbond zal tengevolge hebben dat Holland en België zeer vele artikelen
van elkander koopen, welke nu uit Duitschland of Engeland komen.
Tilburg, dat nu reeds zeer veel in België verkoopt, zal door opheffing der tolgrens
zijne artikelen in grootere hoeveelheden aan het Zuiden loveren; ook Almelo,
Enschedé, Hengelo, geheel Twente, de fabrieken van Noord-Brabant; evenzoo zullen
Verviers, Luik, Gent en geheel België vele Engelsche en Duitsche artikelen uit
Noord-Nederland verdrijven en zich daar op den duur kunnen handhaven.
De invoer van steenkool, als behoefte voor onze fakrieken, handel, spoorwegen,
oorlogs- en handelsmarine, zal, evenals die van ijzer, het gevolg hebben, dat in
Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam zich een nieuw leven ontwikkelt, en de ijzeren
scheepsbouw zich in de plaats stelt vans onze vroegere zoo menigvuldige werven.
Maastricht, Roermond, een groot deel van Limburg, nu als het ware ingesloten, zullen
door opheffing der tolgrens en afschaffing van alle formaliteiten in bloei toenemen
Gent zal dan eerst een zeestad worden. Bij aanbesteding van bruggen en spoorwegen,
voor Indië zoowel als hier te lande, zullen de Belgische fabrieken dikwijls de plaats
innemen van de Engelsche, Fransche of Duitsche. De Hollandsche fabrieken zullen
met de Belgische gelijk staan, en wij zouden bij het bestaan van een Tol-Verbond
toeh liever zien dat de Belgische fabrieken de laagste inschrijvers waren, dan dat nu
veelal andere buitenlandsche fabrieken met de grootste leveringen weggaan.
Wellicht zal men zeggen: de rijken kunnen de inkomsten der in- en uitgaande
rechten niet missen. Maar moeten dan handel en industrie, moet de volkswelvaart
van Holland en België hare belangen daarom zien schaden? Het geldt toch in
hoofdzaak de welvaart van het volk, anders zou men even goed het geheele
vrij-handelsstelsel kunnen laten varen.
Als het volk der beide landen vraagt om opheffing der grenzen, moeten dan de
regeeringen kunnen zeggen: wij kunnen de opbrengst niet missen.
Neen, dan zal men een andere belasting in de plaats moeten stellen; of hier te lande
die op het gedisteleerd verhoogen. Maar het belang der volken gaat bovenal.
Vox populi, Vox dei. Zelfs tegenover die Staten, welke different ëele rechten
heffen, handhaven wij nog ons vrije stelsel en zouden wij dan in ons eigen belang
de tolgrens niet opheffen, als onze broederen zich hiertoe bereid verklaren?
Mannen van Holland en Belgiö! Volk der Zeventien Nederlanden! geeft aan deze
oproeping gehoor door u per briefkaart bereid te verklaren tot dit doel mede te werken
en zendt uw adres aan.
D.H. SCHMüLL.

De Flaminganten en de Beschaving.
De Vlaamsche beweging heeft in het jaar 1897 zulke gewichtige zegepralen behaald,
dat onze vijanden ongerust beginnen te worden over haar vorderingen. Ook is het
met eene ware woede, dat franskiljonsche bladen ze te keer gaan. Niet alleen zijn
het de bladen, die daarvan een ware specialiteit hebben gemaakt, La Chronique, Le
Soir, La Gazette, die dag aan dag op de flaminten los gaan, met de domste en ook
de gemeenste argumenten; ook ernstiger bladen als de Etoile Belge, die in vroeger
tijden de Vlamingen niet ongenegen was, uiten zich nu in volstrekt vijandigen geest.
Voor eenigen tijd reeds had de Etoile met genoegen enkele overwegingen
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overgenomen uit den Journal de Bruxelles betrekkelijk het Nederlandsch in het
onderwijs. Zoo had bewust blad geschreven: ‘Indien men het middelbaar en hooger
onderwijs in Vlaanderen derwijze inricht dat de kennis van het Fransch voor vele
jongelingen alleen maar een weeldeartikel wordt en ophoudt hun gewone en
bijzonderste taal te zijn, kunnen er voor hen en voor het land de treurigste gevolgen
uit voortspruiten; Fransch, Engelsch, Duitsch, maken de groote geestelijke
verkeersmiddelen onder de volkeren uit. De kennis van een dier talen is voor den
mensch voldoende om in een nauwe betrekking te blijven met de hoogste beschaving
in de wereld; maar die kennis is onontbeerlijk voor de volken, waarvan de taal maar
door een klein aantal menschen gesproken wordt. Dat is 't geval met de Vlamingen(1).
Alle politiek die er naar zou streven het gebruik van het Vlaamsch te bevorderen ten
nadeele van het Fransch zou ongunstig zijn voor het aankweeken van de keur van
de bevolking, waarover we spreken.’ - De schrijver bedoelt de hoogst ontwikkelden
onder ons - volk. Daar voegde de Etoile Belge nog eenige sombere beschouwingen
aan toe.
In een artikel van 30 September Flamands et Flamingants komt ze daarop terug,
en hierin worden de flaminganten de ergste vijanden van het Vlaamsche volk
genoemd. Het is van belang enkele beschouwingen uit dat artikel aan te halen.
‘Onder voorwendsel de gelijkheid te herstellen willen de flaminganten voorrechten.’
Het blad vergeet die voorrechten aan te wijzen. Heel het streven van de
Vlaamschgezinden ligt opgesloten in de leus ‘In Vlaanderen Vlaamsch.’ Zoo willen
ze in hun eigen taal onderwezen, bestuurd, gevonnist worden. Opdat ze in eigen taal
bestuurd en gevonnist zouden kunnen worden eischen ze dat ambtenaren en
magistraten de volkstaal kennen. Wat is daarin onbillijk? Verder willen ze 't
maatschappelijk leven in 't eigen land vervlaamschen. Maar zonden ze dan 't recht
niet hebben over eigen lot te beschikken en zich goedsmoeds moeten onderwerpen
aan de dwingelandij van een vreemde taal?
‘Het is billijk, dat de Vlamingen bestuurd en gevonnist worden in hun taal.’ - In
'tzelfde artikel staat te lezen: ‘Tengevolge van de onlangs gemaakte wetten zijn de
openbare ambten moeilijker toegankelijk voor de meeste Waalsche burgers. Dat is
een euvel en een onbillijkheid.’ - Zonderling! Men erkent, dat de Vlamingen in eigen
taal moeten bestuurd worden; maar de eisch, dat de Walen, die naar een openbaar
ambt in Vlaanderen staan, het Nederlandsch zouden kennen, is onrechtvaardig! Dat
is franskiljonsche logika!
‘Het is billijk dat de Vlaamsche taal in eere gehouden worde in Vlaanderen en dat
alle Belgen ze leeren.’ - Maar hoo zal de Nederlandsche taal in Vlaanderen in eere
gehouden worden, wanneer naar het inzicht van de schrijvers van de Etoile Belge,
een vreemde, de Fransche, boven haar moet tronen? De volkstaal wordt thans door
de hoogere standen, die aan de samenleving bewindsmannen, regeeringspersonen
en ontwikkelden leveren, niet in eere gehouden en die misstand heeft geen ander
oorzaak dan dat die standen een volkomen verfranschte opleiding genoten hebben
en nooit eenig degelijk onderricbt in de eigen taal hebben gekregen. Zoolang het
Fransch de omgangstaal bij die standen blijft, zullen die standen met minachting
vervuld blijven voor de volkstaal. Die minachting bestaat en zal alleen verdwijnen
met de opheffing van de verfransching van een gedeelte, een kleine minderheid, van
onze bevolking. Daarom streven de Vlaamschgezinden naar de vervlaamsching van
ons maatschappelijk leven. Het krachtigste hulpmiddel daartoe is een vervlaamscht
onderwijs. Maar die vervlaamsching van ons maatschappelijk leven zien de
(1) Is tien millioen een zoo klein getal?

Neerlandia. Jaargang 1

franskiljons met leede oogen en vandaar hun heftigen strijd tegen het
vernederlandschte onderwijs. In dien strijd zijn alle wapens goed; onzin 't liefst.
Luister naar deze bewering: ‘Van het Vlaamsch de voertaal en de grondtaal van het
onderwijs maken is de studiën tot een gewissen achteruitgang doemen.’ De menschen,
die dat schrijven, moeten toch een scherp doorzicht hebben en een kloek
redeneervermogen bezitten. De studiën in Vlaanderen zullen niet deugen als het
Fransch niet het voertuig is. Een dergelijke bewering kan alleen berusten op het vaste
geloof, dat aan het Fransch een geschiktheid tot het aanbrengen van kennis eigen is,
die het Nederlandsch niet bezit; bijgevolg op de meening, dat het Nederlandsch niet
een voldoenden trap van beschaving en ontwikkeling bereikt heeft om te kunnen
dienen tot voertuig bij het onderwijs. Immers buiten dit dilemma kan men niet: ofwel
het Nederlandsch is te weinig ontwikkeld en in dat geval zijn we 't met den schrijver
eens, dat het als voertaal moet gewraakt worden; ofwel het is geschikt om de
leerlingen, de studenten kennis, veelzijdige kennis, àlle kennis aan te brengen, en
wat kan er dan, als grondtaal, tegen aangevoerd worden? Nu bij een mensch, aan de
antipoden, die geen Nederlandsch kent, zouden we twijfel omtrent de geschiktheid
van het Nederlandsch als onderwijstaal kunnen verstaan. Maar Brussel ligt buiten
Europa niet! Pas een paar uur van de Hollandsche grens; en een Belg, al is het nog
een nederlandschonkundige Waal, zal toch kunnen aannemen, dat benoorden den
Moerdijk een beschaafde en misschien wel eenigszins een naar den eisch van de
moderne beschaving ontwikkelde taal gesproken wordt. A priori, wanneer hem de
Nieuwe Rotterdamsche Courant of het Nieuws van den dag in handen vallen, met
hun soms zes dubbele bladen, waarin de Etoile Belge schuilevinkje kan spelen, zou
hij zich verzekerd kunnen houden, dat een land, waar dergelijke bladen verschijnen
en kunnen verschijnen, zich toch moet verheugen in een niet geringe beschaving. En
als hij dan redeneervermogen bezit, zou hij allicht op de gedachte komen zijn
bewering: alleen het Fransch kan mijns inziens een degelijke onderwijstaal zijn in
België, te toetsen aan 't onderwijsboleid in Noord-Nederland. Wat is daar toch de
onderwijstaal? Wel, precies dat Nederlandsch, dat voor België gewraakt wordt en
zulks van den laagsten tot den hoogsten trap! Vreemde talen worden er zoo degelijk
mogelijk onderwezen, maar als vreemde talen. En zijn de studiën in Noord-Nederland
nu minder degelijk omdat de eigen taal, die ook de onze is, er het voertuig is in gansch
het onderwijs? Waren er de studiën minder degelijk, dan zou het land onvermijdelijk
ver bij ons in beschaving achterstaan. Maar wie nu op de hoogte zijn van de
beschavingstoestanden, weten zéér goed dat het allesbehalve zoo is; die weten zeer
wel, dat moest men de vergelijking tusschen onze beschavingstoestanden on de
Noordnederlandsche maken, deze wel eens beschamend voor ons zou kunnen
uitvallen! Het moct dus wel zijn dat het Nederlandsch, ook onze taal, een volkomen
geschikt voertuig is tot het aanbrengen van kennis. Anders zou vooral het Hooger
Onderwijs in Noord-Nederland de degelijkheid niet bezitten waarom het beroemd
is: Nederlandsche geleerden zouden dan niet door vreemde Hoogescholen tot het
geven van leergangen uitgenoodigd worden (Prof. Tiele te Edinburgh) of aan vreemde
Hoogescholen als professoren aangesteld worden. Die eer valt aan de onze niet zoo
dikwijls te beurt, hoeveel de Etoile zich op onze culture française moge laten
voorstaan, want zegt ze: ‘Enlevez au Flamand la culture française, et vous l'isolez
au milieu de l'Europe. Cet isolement serait pour lui la ruine et la mort. Il serait le
lépreux de la cité d'Hoste(1).’ - De
(1) ‘Ontneem aan den Vlaming de Fransche beschaving en ge zondert hem af te midden van
Enropa. Die afzondering zou voor hem de ondergang en de dood zijn. Hij zou de melaatsche
zijn uit de vallen van Aosta.’ - Om deze aanhaling in ‘langue universelle’ voor honderden
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schrijver bedoelt ‘de la vallée d'Aoste (Aosta)’ maar maakt met echt Fransche
snedigheid - waarvoor men onze bewondering vraagt! - een boosaardige zinspeling
op onzen dapperen strijdgenoot, Julius Hoste van 't Laatste Nieuws. De
Noordnederlanders zullen tengevolge van hun onderwijsstelsel zeker wel die
melaatschen zijn!!! Dat dergelijke onzin in een Fransch-Belgisch blad - een ernstig
dan nog - kan verschijnen, geeft al een zeer treurig denkbeeld van het peil, waarop
die op vreemde leest geschoeide pers staat.
Ware 't doorzicht van den schrijver even groot als zijn vijandigbeid tegen onze
taal, dan zou hij, bij een weinig nadenken, aldra inzien, dat een abnormaal onderwijs,
met een vreemde voertaal, van den Vlaming moet maken, wat hij vreest. Waarop
komt het onderwijsstelsel neer, waar de Vlaming het slachtoffer van geweest is na
1830? Hierop: men liet den jongen Vlaming naar school komen om hem te leeren
lezen - in zijn taal omdat het niet anders kon. Maar niet zoohaast had hij leeren lezen
of men maakte van die kennis gebruik om hem te zetten tot de studie van een vreemde
taal en niet in zijn eigen taal, waarin hij had leeren lezen, zouden hem voortaan
kundigheden aangebracht worden, maar wel in de vreemde, die tot voertuig zou
strekken voor alle vakken van 't onderwijs; ik wil het aan eenig verstandig man in
de wereld vragen, die niet door vooroordeel - waar hij zijn voordeel moet bij zoeken
- verblind is, of dat redematig is! Maar laat me uw voorstellen om dat stelsel toe te
passen op den jongen Waal. Laten we hem naar de school lokken om hem te leeren
lezen in zijn taal; maar dadelijk wanneer hij daarin zal hebben leeren lezen, zullen
we hem Nederlandsch doen leeren en dat Nederlandsch zal het voertuig worden voor
heel zijn volgend studieleven. Zeg, zult ge me niet een gek noemen? Voorzeker en
'k zou 't verdienen. Maar een onderwijsstelsel, dat voor de Walen niet past, is niet
minder ongerijmd voor de Vlamingen. Wel zal men en kan men wijzen op het
onontbeerlijke van de kennis van het Fransch in een land met een geographische
ligging als het onze. We nemen die noodzakelijkheid aan en willen ook Fransch
leeren. We kunnen het doen zonder daarom de gansche opleiding van ons volk op
een verkeerde leest te schoeien. Het beschavingsargument, tegen ons gebruikt, vervalt
dus volkomen, daar we bij onze Noorderburen het afdoend bewijs vinden, dat men,
met een normale, gezonde, op de volkstaal steunende opleiding, een volkomen
beschaafd, en vooral niet minder beschaafd volk kan zijn dan wij. Niet minder, maar
zeer zeker meer, vooral in ruimer mate dan wij, zijn onze Noorderburen beschaafd.
Bij hen treft men den misstand niet aan, zooals bij ons, dat een gedeelte van de
maatschappij, een zeer kleine minderheid, maar juist de ontwikkelde, beschaafde
minderheid, door een vreemde taal van het volk gescheiden is, zoodat er geen
geestelijke gemeenschap bestaat tusschen die ontwikkelde minderheid en de lagere
standen, wat dan ook voor de laatste een noodlottige achterlijkheid teweegbrengt;
want in ieder beschaafd land zijn het de ontwikkelde standen, die door voorgang en
invloed en geestelijke gemeenschap het geestesbrood bereiden voor de minderen en
alzoo 't algemeen verstandelijk peil doen stijgen. Bij ons is dat beschavingswerk
onmogelijk tengevolge van de verfransching, die wel genieten kan van de vruchten
van de Fransche beschaving, maar op eigen bodem tal van uitingen van de beschaving
onmogelijk maakt, omdat deze, den steun en de deelneming van die standen missende,
lezers buiten Europa verstaanbaar te maken, ben ik, eilaas! genoodzaakt ze te vertalen in
mijn taal, ‘une langue qui n'est parlée que par un petit nombre d'hommes!’ Wat geleerde
bollen toch, die franskiljousche dagbladschrijvers!!!
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niet tot stand kunnen komen en daarom altijd buiten 't bereik van den minderen man
blijven. Zonder de verfransching van de hoogere standen zou er continuïteit bestaan
in de algemeene beschaving van ons volk in een door zijn taal; en elementen, die we
voor eigen hoogere ontwikkeling noodig hebben, zouden we onder dergelijke
omstandigheden allerbest kunnen ontleenen aan de Fransche, Engelsche, Duitsche
beschaving evenals onze Noorderburen het doen.
Het Fransch brengt ons dus niet de beschaving: het staat die in den weg!

Viering van den Koninginnedag in de Ned. Werkliedenvereeniging
te Brussel.
Op echt vorstelijke wijze werd op 5 September de verjaring van Koningin Wilhelmina
in de Nederlandsche Werkliedenvereeniging te Brussel gevierd.
Lang reeds voor het aangeduide uur, en dit ondanks het slecht weder en den regen
die niet opgehouden had te vallen, was de ruime zaal van de Accolaystraat dicht
bezet. Onder de aanwezigen bemerken wij: de Z. Eerw. Pater van Winkel, den nooit
volprezen Voorzitter der Vereeniging; de verdienstelijke Secretaris, heer P.J. Dorssers
- den achtbaren heer Consul van Nederland, verscheidene der Hollandsche
notabiliteiten waaronder den heer A. vanden Brandt die, voorgaanden Dinsdag ook
met veel luister hetzelfde feest gevierd had in zijn paviljoen op de Tentoonstelling
- verscheidene Hollandsche families. - Alles is gereed, daar klinkt een daverend
applaus, het is de heer Staatsraad Heijdenryck, de spreker van heden avond, die zijne
intrede doet. - Daar weergalmt plechtig, door vol orkest en koor het ‘Wien Neerlands
bloed’ gespeeld en gezongen, door de gansche zaal, rechtsta inde, met ontblooten
hoofde aangehoord.
Het zanggedeelte vangt aan: een zeer verzorgd gedeelte, waarin uitgemunt hebben
de hh. Hoefnagel, van Breughel e.a. wier namen ons ontsnappen.
Vermelden wij vooral in dit gedeelte den h. Hoefnagel, met eene zeer lieve romance
‘Van eene Koningsvrouw’ met juist gevoel voorgedragen en eene allergeestigste
‘Proef van naturalistische muziek’ met veel pittigheid en humor gezongen.
Dan werd met vuur en gevoel een ‘Feestzang’ aangeheven voor solo, koor - door
de zangafdeeling van de N.W. geleverd - en vol orkest. Thans kwam de beurt aan
Z.E. den Staatsraad Heijdeuryck, lid van den raad van Voogdij van de jonge Vorstin.
- In een mooie redevoering, die vaak een hooge vlucht nam, met overtuiging
voorgedragen, onderhield hij ons over Nederland's jeugdige vorstin; over de
betrekkingen van Nederland met het buitenland en hoofdzakelijk met België; hij
schetste, door voorbeelden uit de geschiedenis aangehaald, den invloed - den
weldoenden invloed der vrouwen op den troon gezeten, op hunne volken uitgeoefend
- en eindigde met eene vurige bede opdat de Koningin-Regeering tot grooten
voorspoed der beide landen - Nederland en België - mocht verloopen. Daverend
handgeklap en gejubel begroette het slot van 's prekers rede. Nu nam de Z.E. Heer
P. van Winkel het woord. In eene zeer gepaste toespraak bedankte hij kunstenaars,
zangers, komieken en orkest, alsook den gevierden spreker van den avond. Hij wees
op het nut door de ‘Nederl. Werklieden vereeniging’ gesticht die op dezen dag haar
negenjarig bestaan herdacht - op de talrijke Nederlanders die zij hielp en bijstond door raad en daad - op de talrijke kranken wien zij geneesmiddelen - op de talrijke
werkloozen wien zij brood verschaft had. - Hij toonde ons het stoffelijk doel der
‘Vereeniging’ het bijstaan van den Nederlandschen werkman bij zijne aankomst te
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Brussel. In niet minder juiste woorden sprak hij ons van de aangebeden jeugdige
Vorstin van wie een Fransche dichter nagenoeg dit zeide:
‘La plus belle reine du mende
Est la princesse d'Orange;
Quand on lui prend son or
Elle reste toujours ange.’

De daverende toejuichingen die de kranige aanspraak van den nooit volprezen werker
en steun der Vereeniging - de ziel der Vereeniging zelve - begroetten, waren eene
hulde gebracht tevens: aan Nederland, aan Nederland's Vorstin, aan de Nederl.
Werliedenvereeeniging en aan den beminden en geachten Directeur.
De poos, die volgde, liet ons toe een blik te werpen op de ruime zaal - een waar
Eden - vol groen en bloemen, met talrijke schilden en borden versierd, alle de
Koningin ter eere; jaarschriften en andere door kunstenaars in mooie lijstjes vervat;
het borstbeeld van ‘Wilhelmientje,’ op het tooneel geplaatst, en dat tijdens de
uitvoering van den feestzang met begeleiding van koor en vol orkest - prachtig door
elektrisch licht beschenen - aller bewondering afdwong.
Nu werd het tweede deel aangekondigd: het werd gansch ingenomen door het
opvoeren van een lief blijspel: ‘Wie durft wagen, wint’ opperbest door drie leden der
‘Vereeniging’ opgevoerd. Wij willen vooral vermelden de oudste der twee broeders
die zijne rol met oprecht kunstgevoel en gansch in den toon er aan eigen vervulde;
zelden zagen wij liefhebbers en zelfs spelers van beroep zóó goed spelen.
Zóó liep dit feest af dat in aller geheugen zal geprent blijven als een van de
schoonste, die zij ooit bijwoonden en waarvan allen de beste herinnering zullen
weggedragen hebben.
V.Z.

Engeland en Transvaal.
De tijden zijn voorbij - zoo schrijft Prof. C.B. Spruyt in de beknopte brochure gewijd
aan de juiste kennis van de Transvaal in haren strijd met Engeland - de tijden zijn
voorbij, waarin onze landgenooten zich onderscheidden door een levendig
nationaliteitsgevoel, en men van de meeste Nederlanders kon getuigen, wat de
Kaapsche geschiedschrijvers Theal van den gouverneur Simon van der Stel zegt: Hij
was innig Nederlandschlievend en geloofde, dat alles wat Hollandsch was
noodzakelijkerwijze beter moest zijn dan hetgeen dit niet was.
Die tijden zijn voor de Nederlanders voorbij. De buitengewone ingenomenheid
met eigen landaard en eigen volksgeest - zoo men wil bekrompen - schrijft Prof.
Spruyt kent nog alleen Engeland. Toch gelooven wij allerminst dat de hoogleeraar
zich schaart aan de zijde van de menschen, die den nationalen trots van een volk
afkeuren. Diezelfde trots die thans Engeland nog bezielt en die eens Holland bezielde,
heeft jaar op jaar nieuw koloniaal bezit toegevoerd aan Engeland, terwijl 't ontmoedigd
Holland den verren grond zich zag ontnemen,
Treurig is het te herlezen hoe de Kaapkolonie in 1795 verloren ging door de
zwakheid van den stadhouder Willem V die er zich toe liet vinden de kolonie in
zijnen naam te doen opeischen door een Engelsche vloot. Treuriger te bedenken dat
door druk op de Nederlandsche Regeering, Engeland in 1814 de kolonie kon
behouden. Ellendig dan opnieuw, in druk voor ons te zien dat en Ceylon en de Kaap
voor ons verloren zijn gegaan door het gemis aan trots, door den Jan-Salie-geest van
volk en Regeering beiden.
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Intusschen het is niet anders. Maar de waarschuwing moge er in schuilen, en voor
Transvaal en voor Nederland, dat beiden, wat in de toekomst tot verwikkelingen
aanleiding moge geven niet meer vervallen in de fout van het verleden, dat geen
duimbreed grond, geen jota wettig recht ooit meer zal worden prijsgegeven, wat
dreigt of pleit.
Wij kunnen de zeer beknopte brochure van Prof. Spruyt in haar geheel niet volgen,
en wij behoeven het te minder te doen aangezien dit geschrift ad 10 Cts. verspreid
werd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (50 ex. f 3,20).
Indien er onder onze lezers in Zuid-Afrika zijn die op de kostelooze toezending
prijsstellen zijn wij gaarne bereid hen een exemplaar te doen toegaan.
Het besluit waarmede de hoogleeraar eindigt, luidt als volgt;
Is (dus) de naaste toekomst van Transvaal tamelijk
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onzeker, dit geldt natuurlijk nog in hoogere mate van de meer verwijderde. Handelen
de Transvalers altijd met zooveel wijsheid en beleid, als hunne daden bij, en
onmiddellijk na, den inval van Jameson bestuurden, dan is er veel kans dat hun
rechtvaardige zaak op den duur zal zegevieren. Maar zullen zij altijd een Kruger
hebben die invloed genoeg heeft om hen op den rechten weg te houden? Zal
burgertwist, thans door het gemeenschappelijk gevaar ten onder gebracht, niet weder
het hoofd opsteken, als dit gevaar minder dreigend schijnt? En zal het jongere geslacht
bestand zijn tegen de moeilijke omstandigheden, waaronder het opgraeit?
Door de ontdekking der goudvelden en de instrooming van duizenden
vreemdelingen uit landen met veel oudere beschaving is het Transvaalsche volk voor
de onvermijdelijke noodzakelijkheid geplaatst, binnen weinige jaren in geheel nieuwe
toestanden te groeien. De opvoeding der jeugd moest in dien zin gewijzigd worden,
dat de Zuidafr. Republiek hopen kan, mettertijd en na niet al te langen tijd haar
hoofdambtenaren te vinden onder de ‘zonen des lands’. Thans zijn bijv. de leden van
het hooggerechtshof allen vreemdelingen, een omstandigheid, die er niet weinig toe
heeft bijgedragen om het bedenkelijk conflict tusschen de rechters en den volksraad
te zerscherpen. Zal het jongere geslacht de opvoeding kunnen verdragen, die noodig
is, om aan zulk een onnatuurlijken toestand een einde te maken? Is het niet te vreezen,
dat die jongeren, door zulk een opvoeding veel ‘geleerder’ geworden dan het oudere
geslacht, en daarbij overmoedig door den voorspoed, dien zij aan de voortreffelijke
hoedanigheden der ouderen danken, tot dwaasheid en onverstand vervallen? Het
ontbreekt helaas niet geheel aan teekenen, die op het werkelijk bestaan van dit gevaar
wijzen.
En nemen overmoed en onverstand de plaats in van Kruger's tegengestelde
eigenschappen, dan wordt de strijd voor de Transvalers al te ongelijk en zullen zij
moeten eindigen met het hoofd te buigen voor Engelands overmacht.
De kans op dat droevig einde is natuurlijk te grooter, ‘omdat op hulp uit Europa
voor hen niet te rekenen valt’. Zoolang Engeland oppermachtig is ter zee, kan de
warmste sympathie der bevolking van andere landen den Transvaler niet baten.
Wat ons Nederlanders betreft, zoo kunnen wij individueel aan de Transvalers niet
onbelangrijke diensten bewijzen, gelijk, om geen andere te noemen, de directie der
Nederlandsch Zuidafrikaansche Spoorwegmaatschappij en velen harer ambtenaren
bewezen hebben. Maar als volk kunnen wij niets anders doen dan aan onze kranige
stamverwanten het beste toewenschen. In politieken zin telt Nederland sinds lang in
Europa niet meer mede; een hoog woord te voeren zou voor ons eenvoudig belachelijk
zijn.
Eerst als wij het voorbeeld der Boeren gevolgd en het gansche volk weerbaar
gemaakt hebben, kunnen wij hopen, eenigen invloed te zullen oefenen bij de
buitenlandsche aangelegenheden, die ons belangstelling inboezemen en van wier
verloop onze eigen welvaart afhangt.
Wat een klein volk vermag, dat vast besloten is zijn rechten te handhaven en welks
burgers bij die verdediging den dood voor niets achten, hebben de Transvalers
nogmaals door een lichtend voorbeeld bewezen. Moge dit voorbeeld ons tot navolging
prikkelen! Daardoor zou de Transvaal ons een grooter dienst hebben bewezen dan
wij met inspanning van alle krachten kunnen vergelden.
(Hoyman & Schuurmans' Exportblad).
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Vlaamsche Kroniek.
Op Zondag 5 September ll. vergaderden de katholieke Vlamingen in een Landdag
te Oudenaarde. De voornaamste katholieke Vlaamschgezinden waren op dien Landdag
aanwezig, en zeer belangrijke punten werden besproken, o.m.: het gebruik van het
Nederl. in de lagere school en in het Hooger onderwijs, het wetsontwerp De Vriendt,
onze taal in het leger en voor de krijgsraden. Ook is er besloten stappen te doen bij
de bisschoppen en de hoogere geestelijkheid om 't Nederl. in de vrije katholieke
scholen te doen in eere houden. Er is nog een voorstel aangenomen, om te ijveren
om Brussel bij de Vlaamsche gemeenten van ons land te deen rangschikken.
- Het jonggestichtte ‘Kunstverbond der Vlaanderen’ een bij uitstek Vlaamsch en
Vlaamschgezinde kunstenaars-vereeniging zal den 10 October te Gent eene
tentoonstelling openen, van werken welke in voornoemde stad nog niet werden
tentoongesteld.
- Had ik in mijne vorige kroniek de gelegenheid er op te wijzen hoe onze nationale
muziekkunst en kunstenaars alom den grootsten bijval geniet, ook in de andere
kunstvakken weten onze Vlamingen zich te onderscheiden. De knappe Mechelsche
kunstschilder Sander Struys, die met zijne schoone tafereelen, zulken grooten bijval
bekwam te Parijs, is door de Fransche regeering tot ridder van het eerelegioen
verheven geworden. Deze onderscheidlng werd den kunstenaar bekend gemaakt door
een schrijven van den minister van buitenlandsche zaken, welke allervleiendst is
voor den kunstschilder in 't bijzonder en de Vlaamsche kunst in 't algemeen.
- Nog weinigen tijd geleden bestond er in 't oude Vlaamsche stadje Oudenaarde
eene comédie française, die natuurlijk uitsluitend Fransche vertooningen gaf. Het
schijnt dat die Fransche vereeniging het veld heeft moeten ruimen voor hare
mededingster, de Vlaamsche tooneelmaatschappij Leeren Vereert, welke over de
beste elementen schijnt te beschikken, aangezien zij er niet voor terugschrikt stukken
op te voeren, als Roze Kate. Deze opvoering is voor de maatschappij een ware
zegepraal geweest, zooals er de Comédie, zaliger gedachtenis, nooit heeft durven
droomen.
- Het huldebetoon, aan Peter Benoit op 12 ll. is een gebeurtenis geweest in de
geschiedenis van de Vlaamsche Beweging. Duizenden en duizenden Vlamingen
waren in de groote Scheldestad samengestroomd om den grooten Meester te huldigen.
Hij, die zich op de Groote Markt bevond op het oogenblik datonze Peter op de stoep
van het stadhuis verscheen, zal of kan dat oogenblik niet vergeten; nog dreunt ons
de Strijdkreet in de ooren, die door de aldaar samengepakte Vlamingen, uit duizenden
monden werd aangeheven bij het verschijnen van den Meester; nog hooren we het:
‘Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden!’ De geschenken, bloemtuilen,
palmen, kronen en korfjes, den Meester aangeboden, zijn ontelbaar. Nooit is een
kunstenaar, hoe beroemd ook, op zóó een' wijze gevierd geworden.
- Bij de heropening van den Parkschouwburg te Amsterdam, is het groote succes
van den avond geweest voor Mevr. Maria Levering, de Antwerpsche zangeres, die
vroeger aan de Nederlandsche opera van Antwerpen verbonden was. Ook Mejuffer
Irma Lozin, eene jonge zangeres van Gent, en die dezen winter hare debuts zal doen
in de Nederlandsche opera van Amsterdam, heeft op een concert in deze stad veel
bijval gehad. De Nederlandsche dagbladen gaven geestdriftige verslagen over Mejuffer
Lozin en koesteren de beste hoop voor haar optreden in den schouwburg. Wij
wenschen haar dan ook het beste bij den aanvang van hare kunstenaarsloopbaan, en
mogen haar verzekeren dat wij hare zegeralen zullen toejuichen met de Gentsche
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Vlamingen, die van haar de beste herinnering bewaren, en haar niet alleen kennen,
als eene uitstekende kunstenares, maar ook als een Vlaamschgezinde jonge dame,
die veel diensten bewezen heeft aan onze Vlaamsche Muziek-beweging.
- De keurraad voor het toekennen der belooningen aan de mededingers in den
prijskamp van schoone kunsten, tijdens de Wereldtentoonstelling van Brussel heeft,
benevens een aantal gouden en zilveren medailles, vijf eere-medailles toegekend,
aan MM. Frans Courtens (Vlaming) schilder; Alma Tadema (Hollander) schilder;
Jef Lambaux (Vlaming) beeldhouwer, en verder aan twee Franschen. Dus op vijf
groote prijzen, betwist door kunstenaars van alle landen, werden er drie weggehaald
door Nederlanders.
- Door den Liberalen Volkskring van Lier wordt voor den aanstaanden winter een'
kampstrijd uitgeschreven voor dramas, tooneel- en blijspelen.
- De talentvolle beeldhouwer Van der Stappen, die te Buda-Pesth de groote medaille
bekwam, is door de Oostenrijksche regeering, Commandeur van de IJzeren Kroon
benoemd geworden.
- Peter Benoit's Feestzang zal uitgevoerd worden in de Brusselsche tentoonstelling.
De uitvoerders, allen Antwerpenaren, zullen omtrent 1200 zijn.
- Zondag 26 September had er Gent een Vlaamsch Wetenschappelijk Congres
plaats. Een hondertal leden namen er deel aan. Op dit Congres werden belangrijke
wetenschappelijke onderwerpen behandeld. Franschgezinde bladen, die eenige dagen
te voren niet hadden kunnen nalaten de inrichters te bespotten en ze te beschuldigen
van dit Congres eene Vlaamschgezinde betooging te willen maken, hebben na 't
Congres moeten bekennen dat het alleszins waardig en degelijk is geweest. Voor het
welslagen van dat Congres moet hulde gebracht worden aan Prof. Mac Leod, die er
een grooten dienst mee heeft bewezen aan de zaak van de beoefening van de
wetenschap in eigen taal.
- De Vlaamsche toondichter Oscar Roels is bezig een opera-komiek in 3 bedrijven
af te werken. De tekst van E. Van Goethem is getiteld ‘Pieperken Duik.’
- Wij vernemen dat de Gentsche Koninklijke Koorzangmaatschappij ‘De
Melomannen’ dezen winter te Gent eene tweede uitvoering zal geven van het prachtig
Vlaamsch concert dat zij voor een paar maanden in de Brusselsche tentoonstelling
gaf. Op dit concert werden o.m. de Artevelde cantate van Gevaert en de Vlaamsche
Nacht van Oscar Roels uitgevoerd.

Verscheidenheden.
Te Chicago verschijnt een nieuw Nederlandsch blad onder den titel ‘Excelsior,
weekblad voor Chicago en omstreken.’ Het is op rose papier gedrukt, bevat zes
bladzijden met stads- en algemeen nieuws en advertentiën. Het blad staat onder
redactie van L. de Yong.
- Te Holland, Mich., dat den 26 Aug. ll. zijn vijftigjarig bestaan vierde, stierf de
Heer Leendert-Mulder, de uitgever van het aldaar verschijnend blad ‘De Grondwet.’
- De Illustrazione Popolare, Giornale per le famiglie, Milano, van 10 October
1897, bevat de vertaling van een versje van Virginie Loveling onder den titel van
Seqreto di Dio, door ons medelid Leopoldo Bizio.
- Jan Van Rijswijck, Antwerpens Burgemeester is tot Ridder geslagen van de orde
van den Nederlandschen Leeuw.

Bibliographie.
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De gouden kwartjeswagen. Een beroep op het Amsterdamsche volk, door L.M.
Hermans, verzet zich tegen het aanbieden van een gouden staatsiewagen aan
de Koningin van Nederland, uit een socialistisch oogpunt fr. 0,30
Godsdienst en Wetenschap door de eeuwen heen door P. Braeckman, van
sociaal-materalistisch stand punt fr. 0,30
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De Voortplanting: bewerkt door Dr Nichol's ‘The Beacon Light’ door C. Croll.
Tweede herziene druk. Met het oog op de kinderen, en tot verbeteren en in stand
houden der algemeene gezondheid van de menschen geschreven fr. 0,50
Het Rommunisme: Rede gehouden door Georges Etiévant, vertaald uit ‘La
Révolte’ zet bondig de stelregels uiteen dezer richting, met de anarchie voor
oplossing van het sociaal vraagstuk fr. 0,20
Alle vier uitgaven verschenen bij K.A. Bos, Amsterdam.
Hoe uit een godsdienstig oogpunt te oordeelen over dienstweigering? Referaat
den 28 April 1897 te Amsterdam gehouden voor de Algemeene jaarlijksche
vergadering van Moderne Theologen door Dr L.A. Bähler. J. Sterringa, Amsterd.
f. 0,25.
Refereerende besluit tot volstrekte en verplichtende dienstweigering. ‘Een
christen wil wel sterven, maar niet dooden.’
Het officiëel verslag der Handelingen van het XXIVe Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres zal, bij genoegzame inteekening, worden uitgegeven bij
BLUSSÉ & COMP. te Dordrecht (Nederland). Prijs 5 franks. Aanmelding spoedig.
Transvaalsche herinneringen 1876-1896, door Dr E.J.P. Jorissen.
Amsterdam-Pretoria. J.H. De Bussy. - 1897.

Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
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JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den diehter
(Nr 122)
1 25

Nederlandsch Liederboek (Nr 123). 1e
deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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November 1897.
Rede van Prof. Jan Te Winkel over de ‘Nederlandsche Taal in Zuid
Afrika’, gehouden op het Nederlandsch Congres te Dordrecht.
Ware spreker Zuid-Afrikaan, hij zou het uitspreken, hoeveel prijs hij er met duizenden
bewoners van Zuid-Afrika op stelt, dat het Nederlandsch, de moedertaal der
Zuid-Afrikanen sinds twee en een halve eeuw, ook onder de heerschappij van
Engeland of bij het voortdringen der Engelsche nationaliteit de taal van Zuid-Afrika
moge blijven. Als Nederlander kan hij zeggen, dat hij een gehechtheid, als de
Zuid-Afrikaan voor zijn taal heeft, ten volle begrijpt, en medegevoelt. Nochtans is
het niet slechts medegevoel, dat ons het hoogste belang doet stellen in de taalbeweging
onzer Zuid-Afrikaansche broeders: de taal die zij wenschen te handhaven is immers
ook de onze, hun strijd is een strijd voor vernederlandsching van Zuid-Afrika.
Bezwijken zij in dien strijd, dan is voor ons de kans om onze taal te doen medeklinken
in het concert der Europeesche talen vrij wat verminderd. Overwinnen zij, dan is de
toekomst van onze taal als een der wereldtalen verzekerd. Stilstand is achteruitgang;
ons taalgebied moet toenemen of het neemt af. Willen wij toonen, nog levenskracht
en levensmoed te bezitten, dan moeten wij doen wat wij kunnen om de taalbeweging
in Zuid-Afrika te steunen.
Gelukkig loopen wij geen gevaar, daardoor aangezien te worden voor bemoeials,
die zich mengen in de zaken van anderen. Zulk een onbescheidenheid zou Spr. niet
gaarne aanbevelen, evenmin als hij kans zou willen loopen, hardhandig te worden
teruggestooten. Indien het waar was dat de meerderheid der Zuid-Afrikanen al wat
Hollander is en Hollandsch spreekt, met wantrouwen aanzagen, dan zou hij zeggen:
laat ons trachten door bescheidenheid dat vooroordeel te doen afnemen. Maar de
partij, die, niet geheel zonder aanleiding, al wat Nederlander is beoordeelt naar eenige
exemplaren van onzen stam, die door bekrompenheid of waanwijsheid zich den
Zuid-Afrikaan tot vijand hebben gemaakt, die partij is in Zuid-Afrika gelukkig in de
minderheid.
Spr. wijst op de belangstelling die ook de Letterk. Congressen in Zuid-Afrika
vinden, op den geldelijken steun aan het Woordenboek verleend, en leest een brief
voor van dr. Reinink te Pretoria, secretaris der commissie tot vereenvoudiging der
Ned. taal en spelling. De brief is gericht aan Prof. Spruyt. Van Prof. De Vos te
Stellenbosch en van den Heer A. Franken te Bloemfontein zou Spr. brieven van
adhaesie aan dit schrijven kunnen voorlezen. In den brief wordt verlangd: het steunen
van Hollandsche tijdschriften, in Zuid-Afrika verschijnende; Spr. beveelt die
tijdschriften en met name Ons Tijdschrift (uitg. Dusseau Kaapstad) aan. Verder
verlangt de brief ‘het verspreiden van Hollandsche boeken, o.a. doordat het Congres
den Ned. boekhandel opwekke mede te werken tot het uitloven van prijzen voor de
scholen door bemiddeling van de te Pretoria bestaande onderwijzersvereeniging’.
Voor Nederlandsche uitgevers kan het zeker geen bezwaar zijn, van de door hen
uitgegeven werken, die geschikt zijn voor het doel, enkele exemplaren ter beschikking
van de onderwijzersvereeniging te Pretoria te stellen.
In de derde plaats wordt gevraagd ‘het aanbevelen, om in Nederland te verspreiden,
van wat door mannen als Prof. De Vos, Ds. Moorrees e.a. over den taalstrijd is
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geschreven’. Spr. noemt enkele artikelen in bladen en andere periodieken verschenen,
maar wijst er op, dat die stukken nog niet in boekvorm zijn uitgegeven.
In de vierde plaats wordt gevraagd: ‘het aanbevelen om mede te werken tot de
uitgave van bundels Hollandsche en Vlaamsche liederen, geschikt voor dit land’. De
bedoeling zal wel wezen, dat zich eene commissie van Zuid- en Noord-Nederlanders
vorme, die bijeenbrengen wat zij geschikt oordeelen om in Zuid-Afrika te worden
gezongen, opdat eene Zuidafrikaansche commissie daaruit eene keuze doe. Spr. doet
hiertoe op dit oogenblik het voorstel. Wie den invloed van het lied kent, zal begrijpen
van hoeveel belang het is, dat er in Zuid-Afrika niet slechts Nederlandsch gesproken,
maar ook gezongen worde, to meer daar de Zuid-Afrikaansche jonge dames veel van
muziek en zang houden, en zich nu met Engelsche liederen bohelpen, daar zij de
plat-Afrikaansche liedjes te onbeschaafd vinden. ‘Te onbeschaafd!’ Dat is het groote
gevaar voor onze taal in Zuid-Afrika. De afstand tusschen de spreektaal der minder
beschaafde boeren en die der Hottentotten is niet bijzonder groot. Het
Zuid-Afrikaansch kan niet behagen aan de meer ontwikkelden in Zuid-Afrika en
allerminst a n beschaafde vrouwen. Zij wenschen een beschaafder taal en nemen nu
het Engelsch aan, evenals in Zuid-Nederland de meeste beschaafde vrouwen liever
Fransch spreken dan Vlaamsch, Brabantsch of Limburgsch. Met zijn Zuid-Afrikaansch
kan Ds. Du Toit onmogelijk op den duur den strijd tegen het Engelsch volhouden.
Hen die in Afrika een beschaafd Nederlandsch willen, moeten wij steunen.
Aansluiting moeten wij gemakkelijk maken, en dit kan alleen gebeuren als we onze
eigen bekrompenheid wat afleggen en ook goed vinden wat een ander zegt en schrijft.
Zuid- en Noordnederlanders hebben zich tegenover elkander reeds in die waardeering
kunnen oefenen. Het standpunt van het alleen zaligmakend Amsterdamsch of
Hollandsch zijn wij nu te boven. Zoo moot en moge ook de taal van Zuid-Afrika wel
afwijken van die van Noord- en Zuid-Nederland.
Spr. kan den Zuid-Afrikaan dan ook niet afraden eene vereenvoudigde spelling
aan te nemen en voorloopig de geslachtsonderscheiding te verwaarloozen, ook al
gelooft hij, dat voor het vereonvoudigen van de spelling en het afschaffen van de
geslachten in Noorden Zuid-Nederland de tijd nog niet is gekomen, omdat slechts
een kleine minderheid daarvan de wenschelijkheid gevoelt. Dergelijke zaken van
conventie kunnen niet door enkelen worden doorgedreven, maar komen vanzelf tot
stand, wanneer zij zoo goed als algemeen worden verlangd. In Zuid-Afrika is dit wel
vrij algemeen het geval, o.a. omdat daardoor de strijd tegen het Engelsch
gemakkelijker wordt gemaakt.
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Spreker leest nog een tweeden brief van Dr. Reinink voor, waaruit blijkt, dat er drie
Zuidafrikaansche commissies zijn gevormd, waaruit een hoofdcommissie van vijf
leden is gekozen. Eenstemmig zijn de drie commissies vóór de vereenvoudiging en
als grondslag voor hunne voorstellen nemen zij de voorstellen aan, die de
Nederlandsche Vereeniging tot Taalvereenvoudiging heeft gedaan Op allo punten Spr. noemt die - zijn zij niet eenstemmig. Maar dit is alles, als alle spellingsquaesties,
een zaak van geven en nemen. Wat de geslachten betreft, is de afschaffing van het
onderscheid tusschen mannelijk en vrouwelijk toch maar een halve maatregel. Wil
men in Zuid-Afrika het daar uit de spreektaal verdwenen onzijdig geslacht in de
schrijftaal blijven handhaven, zooals inderdaad het geval is, dan blijft voor den
Zuid-Afrikaan de geslachtsonderscheiding. toch altijd nog een groote moeilijkheid.
Wilde men daar verder gaan en ook het onzijdig geslacht in de schrijftaal afschaffen,
dan zou het gebruik van het lidwoord de bij woorden als huis en paard ons veel
vreemder toeschijnen dan het weglaten der n van de of van de bijvoegelijke
naamwoorden doen kan.
Spr. adviseert mitsdien om aan onze stamgenooten te kennen te geven, dat wij
gaarne de invoering der vereenvoudiging en de grenzen daarvan aan hunne wijsheid
en voorzichtigheid overlaten.

In Transvaal.
Het is ons aangenaam de navolgénde inlichtingen mede te deelen die ons verstrekt
worden door den heer Maurits Josson, den gunstig bekenden Vlaamschen advocaat,
die reeds tweemaal in Transvaal vertoefde en er binnen enkele weken zal terugkeeren.
Die inlichtingen betreffen den huidigen toestand der Zuid-Afrikaansche Republiek.
Onze landgenoot wijdde reeds twee boekdeelen aan het Tranvaalsch Recht, dat hij
de eerste was om tot Wetboek samen te voegen; een dier werken erlangde onlangs
de officiëele bekrachtiging van de Regeering der Boeren. Hij is dus bijzonder in
staat, de houding te beoordeelen die door de Republiek tegenover Engeland werd
aangenomen en in de tegenwoordige omstandigheden is vooral dàt gedeelte van zijn
mededeelingen belangwekkend.
***

De Belgische Kolonie.
Een nogal aanzienlijk aantal Belgen vestigden zich in Transvaal. De meesten bewonen
Pretoria, en o.a. de heeren Liebaert en De Coninck, doctors in de geneeskunde;
Balthus, apotheker; Gisseleire, bouwkundige der Regeering; Otto Menzel, die onlangs
tot ambtenaar van 't ministerie van buitenlandsche zaken werd benoemd; De
Waegenaere, bijzonder secretaris van den zaakgelastigde van Portugal; de gebroeders
Van Aken, die gehecht zijn aan de Nedl. Zuidafr. Spoorwegmaatschappij; Leys, de
gebroeders Dujardin, De Vos, De Roey, krachtdadige werkers, wien een schoone
toekomst schijnt voorbehouden.
De Belgische Kolonie wordt sterk gerugsteund door den Consul voor België, den
Heer Baerveld, een werkzaam man, die zich niet bepaalt bij het geven van goeden
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raad maar die in velerlei omstandigheden aan onze landgenooten zijnen geldelijken
steun verleende. Daarenboven vindt zij beschermers in den Consul van Portugal, den
Heer Ceisatti, een beminnenswaardig man wiens bijstand nooit te vergeefs ingeroepen
werd; in den Heer Kotzé, voorzitter van het Hooggerechtshof; in den Heer Coster,
Procureur-generaal; in den Heer Bell, bestuurder van de Staatsdrukkerij; in den Heer
Bosch. bestuurder van 't Departement van Buitenlandsche Zaken, enz.
Van heden af maken dus de Belgen een machtige groep uit, die aan de Belgische
nijverheid uitstekende diensten kan bewijzen. Maar de Belgische regeering dient het
voorbeeld van Frankrijk en Duitschland te volgen en eindelijk zorg te dragen dat de
door voormelde hoogere ambtenaars aan Belgie bewezen diensten niet zonder
belooning blijven. Ook moeten de Belgische nijverheidslui zich eenige opofferingen
getroosten en zich het oude spreekwoord herinneren, dat men moet zaaien om te
maaien. Zij mogen op voorhand zeker zijn van de ondersteuning der Republiek, die
natuurlijk geneigd is niet-Engelschen invoer te bevorderen en zoodoende Engelands
invloed te verminderen. Maar laten zij niet vergeten, dat de Boeren zeer gehecht zijn
aan het Nederlandsch, de eenige officiëele taal van het land, en dat men, om hun
aangenaam te zijn, de eereplaats moet geven aan de landstaal in de handelsof
nijverheidsinrichtingen die men op het grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republiek
tot stand zal brengen.
***

De grieven der uitlanders.
Er kan niet genoeg herhaald worden dat de uitlanders geene grieven hebben. Zij
bezitten de breedste vrijheid en hebben die al te vaak misbruikt; vrijheid van
vereeniging, vrijheid van het woord, vrijheid van onderwijs, vrijheid van de drukpers,
vrijheid van godsdienst. Geen oogenblik onthielden zich de Engelsche, in Transvaal
verschijnende bladen, den lof te zingen van den vrijbuiter Jameson, iets wat in geen
enkel land ter wereld zou geduld worden. De vrijheid van godsdienst is onbeperkt.
Alle eerediensten kunnen staat maken op den eerbied en de bescherming der openbare
macht. Krachtens eene wet die verleden jaar door den Volksraad werd aangenomen,
worden de katholieken tot al de openbare ambten toegelaten. Ongelukkig wordt door
vele katholieke priesters eene niet te rechtvaardigen sympathie betoond voor Engeland,
en wordt door hen aan het Engelsch eene eereplaats gegund in de uitoefening van
den eeredienst. Dat is zeer te betreuren, en kan maar een uitwerksel hebben: het
vertrouwen en de genegenheid der boeren verminderen.
Het inboorlingschap met stemrecht voor den tweeden Volksraad, vooral ingesteld
tot vertegenwoordiging der mijnstreken, wordt bekomen na twee jaar verblijf. Wie
het stemrecht wenscht te bekomen moet daarenboven trouw zweren aan de Republiek
en aan zijn geboorteland verzaken. Welnu, dat willen de Engelschen niet: zij willen
Engelsche burgers blijven en tevens in Transvaal stemrecht bekomen - eene voorzeker
onaanneembare aanmatiging, die in strijd is met alle begrip van eerlijkheid. Het
heheer is op uitmuntende wijze ingericht en het gerecht is toevertrouwd aan talontvolle
mannen van onbetwistbare rechtschapenheid. Van die zijde hebben de uitlanders
geene reden tot klagen. Overigens bekreunen de Engelsche uitlanders - behalve
eenige zeer rijke joden, die vooral een oeconomisch doel beoogen - zich zeer weinig
om stemrecht: een der voornaamste Engelsche leiders was gedwongen dat te erkennen
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in een tot eenen vriend gericht schrijven. Al de uitlanders hebben slechts ééne
gedachte: zoohaast mogelijk rijk worden om daarna onmiddellijk naar hun
geboorteland terug te keeren.
***

De overeenkomst van Londen geschonden.
Engeland verwijt aan de Zuid-Afrikaansche Republiek, dat zij de overeenkomst van
Londen heeft geschonden door twee tractaten van uitlevering met Nederland en
Portugal te onderteekenen, zonder daartoe de goedkeuring der koningin te hebben
gevraagd. Wel is waar staat in artikel 4 dier overeenkomst geschreven dat de
Zuid-Afrikaansche Republiek geen enkel verdrag kan sluiten zonder de goedkeuring
van Engeland, maar het is duidelijk dat dit artikel ‘staatkundige traktaten’ bedoelt,
die Engeland's invloed in Zuid-Afrika kunnen wijzigen en geenszins eeuvoudige
overeenkomsten tot uitlevoring, die niets gemeens hebben met de belangen van
Groot-Brittanje. Wat de zaken van 't binnenland aangaat, is de onafhankelijkheid
van Transvaal volstrekt gewaarborgd door art. 12 der Overeenkomst van 27 Februari
1884. De Wetgevende Macht der Zuid-Afrikaansche Republiek heeft dus het recht
de vrijheid van drukpers volgens goeddunken te regelen, ja zelfs haar heel en gansch
af te schaffen, zoo haar dat bevalt, en maatregelen te nemen om te beletten dat de
vreemdelingen, die geene middelen van bestaan hebben, haar grondgebied
overrompelen. Aan Transvaal den oorlog verklaren op grond van voorgewende
schennis der overeenkomst van Londen zullen de Engelschen niet licht doen; want
zij weten zeer wel dat beide Republieken in eenige uren meer dan vijftig duizend
man op de been kunnen brengen, op bewonderenswaardige wijze gecommandeerd,
aan strenge tucht onderworpen, uitmuntende schutters en bezield met gloeiende
vaderlandsliefde en verachting voor den dood, waardoor zij wonderen zouden
verrichten. Daarenboven wordt door talrijke Engelschen zelven erkend dat de
verovering van Transvaal door Engeland geen lichte taak zou wezen. De heer Selous,
een Engelsch reiziger die op het gebied der Zuid-Afrikaansche politiek een man van
gezag is, verklaarde het nog onlangs in een intervieuw dat door het Daily News werd
uitgegeven: ‘Ik denk niet, zoo schrijft hij dat de overmacht van Engeland in
Zuid-Afrika door middel van een Engelsch leger zou kunnen gevestigd worden.
Ziehier, trouwens, wat de geschiedenis ons leert. Geen vijftien jaar geleden was Sir
Harry Smith in staat de krijgsmacht der uitwijkelingen, ten Noorden der Republiek
van Oranje gevestigd, met een zeer zwak leger te overwinnen. Een enkele veldslag,
nabij Boomplaats geleverd, besliste over het lot van den veldtocht. Minder dan dertig
jaar daarna was een veel talrijker leger ontoereikend om de Boeren te overwinnen.
Ware, na den veldslag bij Majuba, de oorlog voortgezet geworden, dan zouden de
Boeren van den Oranje-Vrijstaat hunne Transvaalsche broeders ter hulp gesneld zijn.
Nochtans, zelfs in dat geval, was de Engelsche militaire overheid van gevoelen dat
15,000 man volstaan zouden om de vereenigde krachten van Transvaal en
Oranje-Vrijstaat te overwinnen. Geen zestien jaar zijn verloopen, sinds den laatsten
oorlog van Transvaal en iedereen weet dat 40 tot 50,000 man zouden noodig zijn om
de 25 tot 30,000 te overwiunen die door de Boeren kunnen ten krijg geschaard
worden..... Iedereen weet ook dat gansch de Hollandsche bevolking van de Kaap de
Goede Hoop, van Oranje-Vrijstaat en van Natal de Hollanders van Transvaal zou
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ondersteunen. Welnu, de bevolking Oranje-Vrijstaat is schier uitsluitend uit Hollanders
samengesteld, in de Kaap kolonie telt men op tien blanken zeven Hollanders, en in
Natal zijn een groot gedeelte der Boeren ook Hollanders. Dus, tengevolge dier
aanzienlijke, immer toenemende Hollandsche bevolking, zou er een groot leger
noodig zijn, niet alleen om de Boeren te overwinnen, maar ook om het Engelsch
bewind te handhaven. Vóór tien jaar, zou er een nieuwe oorlog losbarsten, waardoor
een nog grooter leger zou worden vereischt. Andere omwentelingen zouden losbarsten,
waarbij wij met eene steeds aangroeiende bevolking zouden te strijden hebben, en
ten slotte zouden wij alles verliezen wat we in Afrika bezitten.’
Op dit oogenblik beoogt Engeland maar een enkel doel: de aanvraag tot vergoeding,
door de Boeren gedaan, voor de schade die hun door den intocht van Jameson werd
berokkend te beantwoorden door eene actie tot terugvordering. Zoo hoopt het erin
te slagen het bedrag der gevraagde vergoeding te verminderen.
***

De Mijnnijverheid.
De bijzonderste nijverheid van Transvaal is het goudgraven. De streek, die het meeste
goud oplevert, is die van den Witwatersrand. Ziehier, in ronde cijfers, wat
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door de mijnen dier streek gedurende de vijf laatste jaren werd opgebracht:
1890 ongeveer 500.000 oncen.
1891 ongeveer 700.000 oncen.
1892 ongeveer 1.200.000 oncen.
1893 ongeveer 1.400.000 oncen.
1894 ongeveer 2.000.000 oncen.
1395 ongeveer 2.200.000 oncen.
De waarde van het goud, dat de Witwatersrand nog inhoudt, wordt op 15 milliard
franken geschat.
Ziehier eenige inlichtingen nopens de wijze, waarop de goudmijnen geëxploiteerd
worden. De goudinhoudende rots wordt uitgetrokken door middel van boren en
daarna verpulverd door machtige stampers (concasseurs). Het goudstof wordt dan,
door eenen waterstraal gedragen op platen, bestreken met kwik, waardoor de
gouddeeltjes worden aangetrokken. Het mengsel van goud en kwik wordt daarna
geplaatst in hoorntjes, die aan groote hitte blootgesteld worden totdat de kwik
verdampt zij. Wat in den grond van den hoorn blijft is schier zuiver goud. Eene ton
(1006 kilogram) erts, bevat ongeveer 15 pennyweights goud. Welnu 20 pennyweights
zijn 9 frank waard. Eene ton houdt dus voor ongeveer 70 frank goud in, hetgeen dus
eene zuivere winst oplevert van ongeveer 40 frank, de exploitatiekosten ongeveer
30 frank bedragende. Het kapitaal dat noodig is voor de exploitatie eener mijn is in
algemeenen regel samengesteld op de volgende wijze: 1o60 t.h. voor vergoedingen
aan de eigenaars; 2o 25 t.h. voor het loopend kapitaal; 3o 15 t.h. voor het op touw
zetten der zaak.
Buiten de streek van den Witwatersrand, wordt er nog goud gevonden in de
omstreken van Barberton en van Pretoria. De mijnen van Barberton leverden tot
heden geen zeer schitterend resultaat op. Wat de goudstreek van Pretoria betreft, de
Regeering, naar men zegt een te sterke inwijking van Engelschen duchtend, verleende
nog geene machtiging tot ontginning er van. Ik meen dat er daar inderdaad een
wezenlijk gevaar bestaat. Maar waarom zou de Zuid-Afrikaansche Republiek zelve
de streek van Pretoria niet ontginnen ten bate der gemeenschap? Zij zou de
medewerking der Nederlandsche of Vlaamsche ingenieurs kunnen vragen, de
inwijking van werklieden of beambten van Nederlandsche taal kunnen uitlokken en
aldus een zeer belangrijk politiek doel bereiken, te weten: het stichten van een
Nederlandsch sprekend midden, dat krachtig zou opwegen tegen den anti-nationalen
geest die te Johannesburg heerscht. Staatsgoudmijnen, in betere voorwaarden
geëxploiteerd dan die van Johannesburg, die over 't algemeen onder een te sterk
kapitaal verpletterd worden, zouden aan deze laatste eene schrikkelijke mededinging
doen. Ziedaar, mijns inziens, het zwaard van Damocles dat de Engelsche woelwaters
boven 't hoofd hangt. Laten ze zich dus tevreden stellen met het vergaderen van
schatten, die hun door niemand worden benijd, en laten ze de Republiek ook niet tot
Staatssocialisme dwingen. Laat hen ook niet vergeten dat de Republiek, uit kracht
van art. 7 der wet nr 21, van 1896, het recht heeft om, uit reden van algemeen nut,
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tegen vergoeding de door haar verleende vergunning in te trekken en zelve de
goudmijnen van Witwatersrand te exploiteeren. Dat zou, mijns inziens, een
uitmuntende maatregel wezen die tot gevolg zou hebben, ontbinding der Engelsche
groep, die in Johannesburg heerscht en een einde zou maken aan eene agitatie, die
vooral het speculeeren op de aandeelen der goudmijnen op het oog heeft.
Wat ons, Vlamingen, betreft, wij zullen nooit vergeten, dat de Boeren onze rasen taalbroeders zijn en wij zullen onzen gemeenschappelijken oorsprong weten te
gedenken op het oogenblik van den strijd.

Aan Prof. Otto Jespersen, te Kopenhagen(1)
(met mijn ‘Nieuwe Gedichten en Rijmen’).
Twee kleine volken met een groot verleden
Van roem en macht, geboren uit de baren,
Die beider wieg en beider schutsmuur waren;
Waarop zij dikwerf zijde aan zijde streden;
Om vrijheid, kennis, kunst gevierd in 't heden,
- Al dook de zon, die d'eeuwen na laat staren
Op 't avondrood, dat zij zelfs moeten sparen; Nog voorwaarts gaand met stage vaste schreden;
En zouden zij geen broederbanden vlechten?
't Vervaart, verzwakt, verlamt ons vaak, t'aanschouwen,
Hoe grooten op nog meerder grootheid doelen;
Maar zoo de kleinen trouw aaneen zich hechten,
Kweekt weerzijdsche achting weerzijdsch zelfvertrouwen,
En grooter wordt, wie grooter zich leert voelen.
***

Aan Leopold Bizio(2)
(als voren).
Tot op het naakte strand teruggedreven,
Stond Vrijheid pal, en schiep zich zelve een woon
Uit slib en zand... en meer dan vorstentroon
Verrees, gebouwd door Vlijt en Handel, leven
Uit hare borsten drinkend; zie ze zweven,
De wimpels langs de waatren, elk háár kroon
Een parel brengend!... al te kostlijk loon,
Dat Eenvoud, Kracht, Deugd, Moed - haarzelf deed sneven.
Zóó in de lage landen aan de zee;
Zóó ook ‘waar Adria om marmren puinen
Haar weduwsluier weeft;’ en naam'loos wee
Tot weer de stem, langs Alpen en langs duinen
Der vrijheid klonk; - terecht dan ginds het lied
Herhaald, dat hier op enge palen stiet!

(1) Zie Neerlandîa. Maart 1897.
(2) Zie Neerlandia, Aug. 1897.
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Aan Václow Kanes(3).
(Alsvoren).
Van 't kleine volk in d'uithoek ver aan zee,
Ten kleinen volke omsloten door zijn' bergen,
Die beiden 't vreemd geweld zoo vaak kwam tergen,
Dat altoos in 't eind de neêrlaag leê,
Wier beider zwaard die macht het liefst bestreê,
Die blind geloof aan menschenwoord durft vergen;
Beide eenmaal reuzen, thans geteld voor dwergen,
- Komt hulde en dank en vuurge zegenbeê.
De grootheid vlood - herinring is gebleven,
Die liefde wekt voor vaderland en taal;
Dies moet en wil het krachtig, frisch herleven,
Dat d'eerbied van heel d'aard ons weêr omstraal;
En dankbaarheid voor wie ons tong wou geven
Tot spreken buiten enger grenzen paal!

Zweden's letterkundige betrekkingen met Holland, vooral sedert het
jaar 1600.
Bij gelegenheid van het 25jarig regeeringsjubileum van koning Oskar II van Zweden
en Noorwegen werd hem, die op wetenschappelijk en letterkundig gebied een
gevestigden naam bezit, door een aantal geleerden, een huldeblijk aangeboden,
bestaande in een kloek uitgevoerden bundel opstellen van wetenschappelijken aard.
Onder de stukken, in dezen bundel opgenomen en die de meest uiteenloopende
onderwerpen behandelen, is er een, dat in ons land in ruimeren kring verdient bekend
te worden. Het is van de hand van den Heer E. Wrangel en draagt den titel: Sveriges
litterära förbindelser med Holland särdeles under 1600 - talet (Zweden's letterkundige
betrekkingen met Holland vooral sedert het jaar 1600). De schrijver, die ijverige
onderzoekingen zoowel in ons land als in Zweden heeft ingesteld, heeft blijkbaar
niets verzuimd om zijn boek zoo volledig mogelijk te maken, tot zelfs aan geringe
kleinigheden schonk hij zijn aandacht. Zijn boek biedt dan ook zeer veel, wat tot
dusverre geheel onbekend was; het is een bewijs te meer, hoe groot de invloed van
de roemrijke republiek was in onze gouden eeuw. De schrijver begint met het geven
van een overzicht van Zweden's politieke betrekkingen met Holland sedert 1600, de
Zweedsche wervingen in Holland en de Zweedsche hulp, aan de republiek verleend;
vervolgens beschrijft bij den Nederlandschen invloed op Zweden's zeevaart en handel,
en als symptoom daarvan de vestiging van Hollanders in Zweden, mannen als
Usselincx en Lodewijk de Geer; de Hollanders waren, merkt Wrangel op, in Zweden
de grondleggers der industrie, zij waren daar ingenieurs en architecten. Daaraan
knoopt hij dan vast de beschrijving van den invloed der Hollanders op de beeldende
kunsten in Zweden. Maar dit alles is slechts inleiding: gelijk overal worden de
handelaars en industriëelen gevolgd door de geleerden, de dichters, de kunstenaars.
Bijna nergens is dat zoo duidelijk als bij de betrekkingen van Zweden en Holland:
bijna onmiddellijk nadat de handelsbetrekkingen, na het uitbreken van den opstand,
(3) Te Král Vichowdy, in Bohemen. Vertaler van M. Emants' Dood en Mevr. Snijder-van
Wissekerkes Zwarte Vlinders in 't'Boheemsch.

Neerlandia. Jaargang 1

weer zijn aangeknoopt, begint ook een levendig geestelijk verkeer, een ruilhandel
op intellectueel gebied, waarbij in den regel de republiek gaf en Zweden ontving.
Vervolgen wij het betoog van Wrangel. Na een blik te hebben geslagen op de
studie in Zweden vóór en na de hervorming, bespreekt hij den trek van vreemdelingen
naar de Nederlandsche hoogescholen, allereerst naar die te Leiden, waarvan hij de
stichting en opkomst kortelijk verhaalt. In den tijd van Gustaaf Adolf studeerden
daar velen van hen, die later in den dertig-jarigen oorlog een voorname rol hebben
gespeeld: krijgslieden als Baner Wrangel en de Horns, staatslieden als Bielke en
Oxenstierna, geleerden als Matthiae en Tornelius. Minder gingen de Zweden te
Groningen studeeren; daarentegen zocht, opmerkelijk genoeg, een betrekkelijk groot
aantal Franeker op; vooral theologen en juristen komen daar voor; zelfs werd een
Zweed, Lars Banck, daar omstreeks het midden der 17e eeuw hoogleeraar in de
rechten. Dat Amsterdam warme betrekkingen met Zweden onderhield, ligt in den
aard der zaak: handel en wetenschap waren hier de stevige banden. Nauwe relatiën
bestonden er tusschen de bekende geleerden-familiën Skytte en Vossius; Oxenstierna
en Karel X Gustaaf bezechten Amsterdam; met de familie van eerstgenoemde stond
de beroemde Barlaeus in intieme betrekking. Er kwamen zelfs Zweden ter wille van
hun handelsstudiën: ook geneesheeren komen voor en zelfs godsdienstige dwepers.
Onder de geleerde Hollanders, die zich in Zweden vestigden, worden Jacob Cabelian
en Chr. Ravius genoemd. Vervolgens bespreekt Wrangel de studie der Zweden in
Leiden ten tijde van Koningin Christina. Een groot aantal toekomstige diplomaten,
veldheeren, juristen en professoren kwamen daar de beroemdste geleerden van bun
tijd hooren. Zoo werd Leiden de kweekplaats der Zweedsche geleerdheid; vooral de
ontwikkeling der medische studiën in Zweden is op Leiden terug te voeren. Een
ander symptoom van dezen invloed van Holland op Zweden in Koningin Christina's
tijd is de komst van vele Hollandsche geleerden in haar rijk. De Koningin gold voor
vele Hollanders als de ideale vorstin en werd als beschermster van kunsten en
wetenschappen door hen uitbundig verheerlijkt. Uit Holland kwam Cartesius naar
Zweden op haar roep; Salmasius
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verliet om harentwille zijn zetel te Leiden; aan haar hof zag men Isaac Vossius;
Nicolaas Heinsius was haar secretaris, Wullenius en Conringius haar geneesheeren.
Zoo stond Christina ook door al deze verdienstelijke mannen met Holland in
betrekking. Zelfs nadat zij afstand van den troon had gedaan, bleef zij deze relatiën
onderhouden. Anslo en Vondel gevoelden zich gedrongen haar intocht in Rome te
bezingen. Ook in de tweede helft der zeventiende eeuw bleven talrijke en van de
voortreffelijkste Zweden naar Leiden komen, wat de schrijver door een lange reeks
van beroemde namen bewijst.
Uitvoerig gaat dan Wrangel de beteekenis en den omvang van den Nederlandschen
invloed op Zweden's beschaving na. Op bijna ieder gebied van wetenschap vindt
men daar een sterken Nederlandschen invloed: de Zweedsche theologie en
philosophie, de staats- en rechtswetenschap, de historiographie en cartographie, de
mathematische en astronomische wetenschappen, de plantkunde en de geneeskunde,
de klassieke en oostersche philologie, alle ondervonden, die een in meerdere, en de
ander in mindere mate de inwerking der Nederlandsche geleerden. Verschillende
van deze laatste zijn in Zweden de baanbrekers geweest van geheel nieuwe richtingen.
Ten slotte - en dit hoofdstuk is niet het minst gewichtige van zijn veelomvattenden
arbeid - bespreekt Wrangel den invloed der Nederlandsche letterkunde op die van
Zweden. Na eerst een overzicht gegeven te hebben van die letterkunde in de 17e
eeuw en hare inwerking op Duitschland en Denemarken, wijst hij aan, hoe allereerst
de Latijnsche dichtkunst onder Nederlandschen invloed weer begon op te bloeien.
En, wat zeer merkwaardig is en niet pleit voor den smaak der Zweedsche dichters,
het was vooral de didactische school, die hen aantrok en tot navolging uitlokte. Cats
met name is vlijtig vertaald en met evenveel recht als in Nederland kan men in
Zweden van een school van Cats spreken. En dat deze invloed onmiddellijk, niet
door bemiddeling van Duitschland of Denemarken is uitgeoefend, is een der
merkwaardigste conclusiën, waartoe de schrijver komt.
Genoeg voorzeker, om in het licht te stellen, van hoeveel waarde Wrangel's boek
voor onze beschavingsgeschiedenis is. Wij hebben ons veroorloofd er wat breedvoerig
bij stil te staan, daar wat in Zweden verschijnt niet gemakkelijk onze aandacht trekt.
In dit opzicht is er van de oude betrekkingen van Nederland met Zweden niet veel
overgebleven: moge het boek van Wrangel er toe bijdragen den alouden band weer
aan te knoopen: de beschaving van beide landen zal er wel bij varen.
(Nieuwe Rottd. Courant.)

Een vriendelijk verzoek uit Johannesburg.
Leden van 't Verbond, en lezers van Neerlandia. Ondergeteekende komt met een
verzoek tot u, iets wat noch geld noch moeite zal kosten. Knipt namelijk uit brieven
die gij ontvangt, de postkantoorstempel uit, dus de naam van de plaats, 't dorp of
gehucht, waarvan uw brief komt, en waar hij wordt ontvangen. Van deze poststempels,
plaatsstempels, hoe ge ze noemen wilt, bezit iemand hier, een Hollander, een
uitgebreide verzameling die eenig is in haar soort op de wereld. Ik heb de verzameling
meer dan eens bewonderd. Zij beslaat 2 boeken netjes ingebonden, van geografisch
verdeelden inhoud voorzien en ingenummerd en geheel gerangschikt. Op 't oogenblik
bevat ze ongeveer 2000 verschillende soorten van plaatsen uit de geheele wereld!
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Wilt ge een vriend, een Hollander hierin helpen, hij zal u recht dankbaar zijn. De
moeite is zoo gering. De omslag van uwen brief gaat toch maar in de prullemand
nietwaar? Nu doet dit toch, nadat de stempel een veilige plek heeft gevonden, en
vraag uw vriend of vriendin om 'tzelfde te doen.
't Streven is de verzameling tot een volledigheid en ongekende grootte te brengen.
Alle stempels zijn rond uitgeknipt en 't geheel maakt een verrassenden, aangenamen’
indruk.
Wilt gij mij helpen?
Vele kleintjes maken een groot. Laat elk die ze krijgen kan, hoe weinig ook, ze in
een briefomslag sluiten en ze aan ondergeteekende toesturen, die er zich verder mee
belasten zal en ze op de gewenschte plek zal brengen.
Bij voorbaat hartelijken dank.
Frits Oudschans-Dentz,
Secr. v.d. Tak A.N.V., Postbus 751.
Johannesburg.

Schoorsteenvegers.
In het N.v.d.D. deelt dr. W. Franken mede, dat hij te Locarno, in het Zwitsersch
kanton Ticino, vele personen ontmoette, die Hollandsch verstonden en spraken. De
heer Franken had daarvan gelezen in een Fransch-Zwitsersch reisboek en op een
avond in een koffichuis te Bignasco zijnde, vroeg hij: ‘Wie spreekt hier Hollandsch?’
Dadelijk kreeg hij van verschillende zijden antwoord. Velen hadden in ons land
het bedrijf van schoorsteenveger uitgeoefend; een had een parapluiehandel te
Schiedam gehad (hij was nu burgemeester).
Zij ontvingen den Hollander zeer hartelijk en spraken met sympathie over ons
land en boden hem vruchten aan. Bij het afscheid gaven zij den heer Franken een
stuk, in hun eigenaardig Hollandsch neergeschreven door een hunner, die, als
winkelier, tegelijk als secretaris fungeerde. Het luidde:
‘Heeden den 14 Oct. Zijn wij hier vereniegd allen in Woners van het Dorp
Bignasco, en, Cavergno in de Vallei Vallemaggia Zwietserland Waar wij ont moeten
De WEdl. Heer Docter Franken uit Scheeveningen en tezamen gedronken hebbe op
de gezondheid van H.M. Koningin Wilhelmina van de Seshondert in Woners dat bij
de Dorpen te Zamen teld Zijn ongeveer hondert in Nederland Jaren lang geweest om
daar als Schoorsteen veger Rookverdrijvers en Metselaars hun brood te Verdienen
Zij zouden heel gelukkig zijn een Hollandsche Courant te bezitten.
Delphonte Francesco Vrederechter.
Begnudini Gaudenzio Burgemeester van Bignasco.
G. Guglielmina Suplente Giudice.
Tonino Domenico Wenkelier in Cavergno.
Inselmini Evaristo Schoorsteenveger te Rotterdam.
Dato Antonio Idem Idem.
J. Dado Lopetro.
Dalessi Tranquello Schoorsteenveger te Rotterdam.
Beltrami Serafino Kantonrechter.

Briefwisseling.
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GEACHTE REDACTIE,
Een interessante schermwedstrijd heeft op 25n September te Pretoria plaats gehad,
n.l. tusschen den Hollander J. Muller, 1e luitenant bij de Joh. politie, en den
Engelschman kapt. Dymoud. De uitdaging ging uit van den laatsten om £ 50 en 't
kampioenschap voor Zuid-Afrika.
De strijd had plaats in de Caledonian Hall, welke dan ook zoo dicht bezet was,
zoo dicht als wij ons niet kunnen herinneren ooit gezien te hebben.
De strijd liep over drie wapens, degen, sabel en geweer. Op de twee eerste moesten
7 raakstooten beslissen; op de laatste 5. Wie 2 van de wapenen won, zou kampioen
zijn.
Tot scheidsman werd de heer Adolfs gekozen, secretaris van 't gezondheidscomité
te Johannesburg, wien een woord van hulde toekomt voor de flinke en onpartijdige
wijze, waarop hij zich van zijn lastige taak heeft gekweten.
De strijd op den degen nam een aanvang en was na een kwartier tijds beslist ten
voordeele van luitenant Muller, die met 7 tegen 2 stooten won.
De geestdrift tijdens de wedstrijd was onbeschrijflijk. Elk punt dat gemaakt werd,
werd met luid applaus begroet. Nadat toen eenige nummers op degen en lange stok
door de Heeren Eykelboom de Roy en Weygers ten beste waren gegeven, die zeer
veel succes hadden, traden de twee strijders weer op met de sabel. In ongeveer
denzelfden tijd als voor den degen, verliep ook dezen strijd met denzelfden afloop,
7 tegen 2, waardoor luitenant Muller derhalve zegevierend uit 't strijdperk trad. Door
geestdriftige vrienden werd de kampioen op de schouders het tooneel rondgedragen,
en zijn borst werd versierd met al zijn medailles. De zaal barstte toen in een donderend
applaus uit. Er werd met hoeden en petten gezwaaid, gejuicht, gejubeld, gezongen.
Een krachtig: lang zal hij leven, werd wederom overstemd door 't gejuich voor den
overwinnaar.
Daar nu toch de strijd beslist was, weigerde kapt. Dymond zich andermaal te meten
op 't laatste wapen (geweer), en salueerden beide strijders elkaar en gaven elkander
de hand.
Lt Muller heeft wederom zijn ouden roem gehandhaafd en onze eer opgehouden
tegenover den Engelschman.
Als secondanten van Lt Muller fungeerden de gewezen Lt Nottez en E. Wertheim,
van prof. Dymond de Heeren Townsend en Blake.
De hoofden van de Johannesburgsche politie en de meeste officieren waren
tegenwoordig.
Tot laat in den nacht zat men nog onder een glas champagne de overwinning te
vieren.
***

Met plaatsing van bovenstaande zou u mij verplichten. Onze Nederl. naam is weer
met eere genoemd.
Met achting,
OUDSCHANS DENTZ.

Uit Suriname.
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Uit een brief van den Heer S. da Silva, secretaris van ‘Kennis Adelt’ te Paramaribo,
deelen we het volgende mee:
‘Zoodra we 't geluk hebben hier een Secretariaat gevestigd te zien, zult U zien dat,
hoewel verre van U verwijderd, onze onbekende, onbeminde en toch zoo rijke West,
gaarne meedoet in den zwaren strijd tegen àl wat niet Nederlandsch is.’
‘'t Is vreeslijk hier, dat elke Neger, Nederlandsch onderdaan, wonende onder de
Nederlandsche vlag, eerder Engelsch spreekt of verstaat dan Nederlandsch; - getuige
de naam die men geeft aan hun volkstaal “Neger-Engelsch”. In die taal zijn alle talen
vertegenwoordigd, tot zelfs Latijn; maar de Engelsche taal is er meest in
vertegenwoordigd en dat vind ik bepaald treurig. Met de laatste jaardagen van onze
koninginnen trof 't me wel, boven de meeste kramen en tenten (bij zoo'n
feestgelegenheid opgeslagen op 't feestterrein) te moeten lezen onder de portretten
dier Nederlandsche Vorstinnen: God save the Queen; en de neger noemt 't Wilhelmus,
dat hij even goed zingt als de Hollanders, de Dutch God save the Queen. - Deze en
dergelijke dingen meer, toonen aan hoe weinig de Nederlandsche Taal hier gesproken
wordt; natuurlijk wordt er meer Hollandsch dan eenige ander taal in de beschaafde
kringen gesproken, maar voor een Hollandsche kolonie te veel Engelsch. Later hoop
ik meer daarover te schrijven.’
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[Statuten Zuid-Afrikaante afdeeling]
Johannesburg (Transvaal), October 1897.
Aan ‘NEERLANDIA’, orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Scheldelaan,
te Gent (België).
Mijne Heeren en Vrienden,
Naar aanleiding van het stichten eener Zuidafrikaansche. Afdeeling van ons Alg.
Nederlandsch Verbond, heb ik de eer U een vriendelijk verzoek te doen. Weest zoo
goed, de Concept Statuten der Afdeeling, zooals door mij ontworpen en met kleine
veranderingen en bijvoegingen aangenomen en goedgekeurd door het Voorloopig
Comité, in NEERLANDIA te plaatsen. De redenen voor dit verzoek zijn de volgende:
ieder Lid van het A.N.V.Z.-Afr. Afd., ontvangt dan een gedrukt exemplaar van de
Concept-Statuten zonder dat wij hier een groot aantal moeten laten hectografeeren
of drukken. Voorts gelooven wij andere of nog te stichten afdeelingen van het A.N.V.
geen ondienst te doen, door ruime verspreiding van onze Statuten, die het onderwerp
van ernstige studie en rijpe overweging geweest zijn.(1)
.......................(2) ........................
Indien ik niet vreesde, U en de lezers van Neerlandia te zullen vermoeien, zou ik
eenige interessante bijzonderheden omtrent of uit de schoolwereld in Zuid-Afrika
en omtrent de nijverheid en handel, voornamelijk in Transvaal willen mededeelen.
Slechts dit: de Hollandsche firma's in mijne vorige brieven genoemd zijn weder
vermeerderd met 't Amsterdamsch Syndicaat, waarvan de Heer J. de Vries agent is,
met J. Van Renswoud en Comp., margarinefabrikanten te Rotterdam, waarvan de
grijze, doch nog zeer energieke Heer Willem Koster vertegenwoordiger is, eene
Hollandsche brood-, koek- en beschuitbakkerij en verscheidene invoerders van
Hollandsche en andere sigaren.
Al deze handelaars verklaren niets te merken van de beruchte malaise, niet te
klagen te hebben, enz. enz., hetgeen ons allen natuurlijk zeer verblijdt, niet waar.
Wanneer stuurt België een handelsman uit, als agent van een syndicaat der
voornaamste Belgische fabrikanten? - Frisch gewaagd is half gewonnen - en mocht
in den beginne iets scheef gaan, dan zegge men met J.P. Coen wanhoopt niet! En
met uwe studenten ‘'t Sal wel gaen!’ Dat zij zoo.
Hoogachtend, met dank voor de vriendelijke opname van dit en van de Statuten,
Uw bij voortduring dienstw., JOHANNES LEYDS.

Statuten van 't Algemeen Nederlandsch Verbond
Zuid Afrikaansche afdeeling.
(1) We geven gaarne gevolg aan den wensch van onze Jhbsche vrienden, doch met dit
voorbehoud, dat enkele bepalingen van hun statuten zullen moeten in overeenkomst gebracht
worden met de Algemeene Statuten van de Vereeniging, waarmee ze onbestaanbaar zijn.
(2) Hier laten we een uitgebreide plaats uit het schrijven van den Heer L. weg, omdat ze berust
op een heel verkeerde opvatting van hetgeen te Dordrecht plaats vond met betrekking tot
onze Vereeniging. Ook de Volksstem had dit verkeerd opgevat. Doch nu is de Heer
Engelenburg beter ingelicht.
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Hoofdstuk I. - Naam, doel en middelen.
Artikel 1.
De in Zuid Afrika woonachtige leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
vereenigen zich tot eene afdeeling, waarvan de naam is: Algemeen Nederlandsch
Verbond, Zuid-Afrikaansche Afdeeling en waarvan het bestuur te Johannesburg is
gevestigd.

Art. 2.
Het doel van het A.N.V.Z.A. Afdg is:
A. Het handhaven en verdedigen van de Ned. taal en hare tongvallen.
B. Het verspreiden van deze taal, bijzonderlijk in Zuid-Afrika.
C. Het vormen van een band tusschen de over de geheele wereld, en bijzonderlijk
in Zuid-Afrika verspreid wonende menschen, die de Ned. taal of een harer
tongvallen spreken.
D. Het verspreiden van de kennis van Ned. letteren en kunst.

Art. 3.
De middelen tot het bereiken van het in art. 2 genoemd doel zijn:
A. Het uitgeven of steunen van een weekblad of maandschrift in de Ned. taal of
een harer tongvallen, te worden verstrekt zoo goedkoop mogelijk aan alle leden
in Zuid-Afrika woonachtig en zoo mogelijk ook aan de leden van het A.N.V.,
buiten Zuid-Afrika woonachtig.
B. Het steunen van goed volksonderwijs met Nederlandsch als medium (voertaal).
C. Het stichten of steunen van Nederlandsche volksbibliotheken en boekmagazijnen
en het bekendmaken van de nieuwste en de beste verschijningen op letterkundig
of ander gebied, in de Nederlandsche taal of een harer tongvallen geschreven.
D. Het petitioneeren van Vergaderingen, Lichamen, Regeeringspersonen, enz.,
bijzonderlijk in Zuid-Afrika.
E. Het houden van voordrachten, lezingen, debatten, tooneelvoorstellingen,
muziekuitvoeringen, enz.
F. Het aanmoedigen tot studie aan hoogescholen, vak- en andere scholen en zoo
mogelijk het verleenen van beurzen, daartoe aan jongelieden.
G. Het wegnemen van misverstand of verbeteren van valsche of scheeve
voorstellingen, aangaande het maatschappelijk of staatkundig leven en de
nederzettingen van Nederlanders of hunne afstammelingen bijzonderlijk in
Zuid-Afrika.
H. Het ruilen van Afrikaansch-Hollandsche dag- week- of andere bladen en uitgaven
tegen Hollandsche, Vlaamsche of andere buiten Zuidafrika verschijnende
Nederlandsche dag- week- of andere bladen en uitgaven.
I. Andere middelen en maatregelen, welke noodig of gewenscht mogen blijken,
overeenkomstig besluiten van de meerderheid der leden.
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Hoofdstuk II. - De leden.
Art. 4.
Leden van het A.N.V., Z.-A. Afd., zijn:
A. Gewone leden, die minstens 2/6 per jaar betalen.
B. Beschermende leden, die minstens 8 sh. per jaar bijdragen.
C. Begunstigers, die eene som van £ 4, of daarboven, ineens bijdragen.
D. Eereleden, die niet gehouden zijn tot eenige betaling.

Art. 5.
Slechts zij, die willen medewerken tot het in art. 2 aangegeven doel van het
A.N.V.Z.-A. Afd. of daarmede sympathie gevoelen, worden verwacht leden te worden.
Het bestuur heeft ten allen tijde het recht leden, die zich in dit opzicht onwaardig
of onwillig betoond hebben, te schrappen; doch zulke leden zijn gerechtigd zich op
de eerstvolgende Algemeene Vergadering van leden te beroepen.

Art. 6.
Het Bestuur beslist over het benoemen van gewone leden, beschermende leden en
begunstigers.

Art. 7.
De leden van het A.N.V.. Z.-A. Afd., staan onder het te Johannesburg gevestigde
Bestuur van de Afdeeling en daardoor middellijk ook onder het Hoofdbestuur van
het A.N.V.
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Art. 8.
Alle leden van het A.N.V., Z.-A. Afd., hebben het recht Vergaderingen van de
Afdeeling bij te wonen en aan de stemming deel te nemen. Zij hebben het recht op
alle vergaderingen van de Afdeeling geestverwanten of vrienden mede te brengen,
die echter gehouden zullen zijn het streven en de werkzaamheden van het A.N.V, in
wijder kring bekend te maken.

Art. 9.
De betalingen of bijdragen door de leden van het A.N.V., Z.-A. Afd., betreffen altijd
het loopend kalenderjaar (van 1 Jan. tot 31 Dec.) en zullen moeten geschieden aan,
en verantwoord worden door den Penningmeester van de Afdeeling te Johannesburg,
die daartoe eene behoorlijke bankrekening openen zal. Elk halfjaar zal de Afdeeling
aan het Hoofdbestuur A.N.V. overmaken, wat van de leden ontvangen is, berekend
tegen 2/6 per lid; wat verder ontvangen wordt, wordt behouden ten bate van de
Afdeeling.

Art. 10.
De leden zijn gerechtigd tot het zoo goedkoop mogelijk ontvangen van alle uitgaven
(voorloopig slechts het geïllustreerd Maandschrift), door het Hoofdbestuur van het
A.N.V. of de Z.-A. Afd. uitgegeven of uit te geven.

Hoofdstuk III. - Het Bestuur.
Art. 11.
Het A.N.V., Z.-A. Afd., bestaat uit: a/ een Voorzitter; b/ een Ondervoorzitter; c/ een
Secretaris; d/ een Ondersecretaris; e/ een Penningmeester; f/ een Onderpenningmeester
en vier gewone leden. Indien mogelijk, zullen de helft der 10 bestuursleden
Afrikaanders zijn.

Art. 12.
Het bestuur vergadert minstens eens per drie maanden, liefst ten huize van een der
bestuursleden.

Art. 13.
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Bij staking van stemmen in Bestuurs-, en Algemeene Vergaderingen, heeft de
Voorzitter eene beslissende stem.

Art. 14.
Het bestuur roept alle leden van het A.N.V., Z.-A. Afd., minstens tweemaal per jaar
op tot eene Algemeene Vergadering, te houden voor de eerste maal te Johannesburg,
en daarna op eene zoodanige plaats, als door de vorige vergadering bij meerderheid
van stemmen zal zijn aangenomen.

Art. 15.
Het bestuur brengt op eene Algemeene Vergadering, in of omtrent de maand Juni
van ieder jaar te houden, een verslag uit betreffende de werkzaamheden, den toestand,
de kas, enz. van het A.N.V., Z.-A. Afd.; gedurende het afgeloopen jaar. De datum
van de tweede en volgende Algemeene Vergadering, wordt door het bestuur
vastgesteld.

Art. 16.
Het bestuur, steeds in verbinding blijvende met het Hoofdbestuur van het A.N.V.,
draagt zorg voor de verspreiding van de jaarverslagen, betreffende de Z.-A. Afd.,
onder de leden van het A.N.V. over de wereld verspreid.

Art. 17.
Het bestuur is verplicht verzoekschriften, uitgaande van leden van het A.N.V., Z.-A.
Afd. en ten doel hebbende het streven van den bond te bevorderen, in een liefst
voltallige vergadering van het Bestuur, te behandelen.

Art. 18.
Het bestuur is verplicht zich te houden aan de voorschriften, vervat in een
‘Huishoudelijk reglement,’ dat ter kennis van de leden van het A.N.V., Z.-A. Afd.
gebracht kan, doch niet goedgekeurd door hen behoeft te worden.

Art. 19.
Het bestuur wordt door de Algemeene Vergadering van leden van het A.N.V., Z.-A.
Afd., in of omtrent de maand Juni te houden, gekozen, telkens voor één jaar, is
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herkiesbaar, en heeft de macht tusschentijds vacatures op te vullen, door benoemingen,
die echter op de eerstvolgende algemeene vergadering moeten al of niet bekrachtigd
worden.

Hoofdstuk IV. - Stemmingen.
Art. 20.
Op bestuurs- en algemeene vergaderingen kan over personen schriftelijk, geheim,
gestemd worden; over zaken zal de stemming altijd mondeling geschieden.

Art. 21.
Stemopnemers, indien noodig, worden door den voorzitter der vergadering
aangewezen.

Art. 22.
Over benoeming van een Eerelid van A.N.V., Z.-A. Afd. moet op een algemeene
vergadering gestemd worden, en tot zoodanige benoeming zijn minstens noodig ¾
van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art. 23.
Ook die leden van het A.N.V., welke niet in Zuid-Afrika woonachtig zijn, doch
bijgeval eene algemeene vergadering van leden van het A.N.V., Z.-A. Afd. bijwonen,
zijn gerechtigd aan de stemmingen deel te nemen, behalve aan die voor bestuursleden
der Afdeeling.

Art. 24.
Bij alle stemmingen, behalve die voor Eereleden van het A.N.V., Z.-A. Afd., geldt
de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk V. - Slotbepalingen.
Art. 25.
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Bij ontbinding van het A.N.V., hoofd- of andere afdeelingen buiten Zuid-Afrika, kan
de Z.-A. Afd. zelfstandig blijven voortbestaan, volgens den wensch van de
meerderheid der leden.

Art. 26.
Bij ontbinding van de A.N.V., Z.-A. Afd., waartoe zal worden overgegaan, als het
ledenaantal tot op drie verminderd is, zullen de bezittingen, boeken, geschriften,
voorwerpen en alle andere documenten van de Afdeeling overgaan in het bezit van
het Hoofdbestuur van den Bond; mocht ook dit te dien tijde ontbonden zijn, dan
zullen alle bezittingen van de Afdeeling, en die, waarover zij het beschikkingsrecht
mocht hebben verkregen, overgaan in het bezit van de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, of het Z.-A. Museum, Kaapstad.

Art. 27.
In geval verschillen mochten verrijzen tusschen het bestuur van het A.N.V., Z.-A.
Afd., en een of meer leden der Afd., betreffende de uitlegging of toepassing van een
of meer artikelen van deze statuten, dan zal de gerezen kwestie op de eerstkomende
algemeene vergadering aan de orde gesteld worden.

Art. 28.
Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts in Algemeene Vergaderingen tot stand
worden gebracht.
De stichters van het A.N.V., Z.-A. Afd, te weten: de Heeren Temmerman, Leyds,
Oudschans-Dentz, de Vries en H. Louw vormen het voorloopig bestuur dat, door en
bij de algemeene vergadering gehouden te Johannesburg op den 2 September 1897,
zal worden vervangen door een bestuur overeenkomstig art. 11 te kiezen uit een
voordracht, door het voorloopig bestuur daartoe opgemaakt.
Aldus opgesteld in hoofdzaak door mij JOH. LEYDS.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenig de Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sb.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
eent Amer.) met de onkosten van verzending van het maandschrift., d.i. 25 cent, 6
d. en 12 eent. Amerik.
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld. Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan
kennis geven aan een van de hieronder vermelde secre tariaten.
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen
worden, kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich
aanmelden door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: W.J Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten:
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
F. Oudschans-Dentz, Bus 751 Johannesburg.
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Aberson, Postbus 383, Pretoria.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
Voor Oost-Indië:
A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
***
Traden tot de Vereeniging toe(1):(2)
Begunstiger: Dr. H.C.M. Van Gorcum, Jhbg. Z.A.R.
A.W. Ockerse,

Jhbg. Z.A.R.

Jozef Van Gelder,

Jhbg. Z.A.R.

Willem Zipp,

Jhbg. Z.A.R.

B. Groen,

Jhbg. Z.A.R.

D.J. Mertens,

Jhbg. Z.A.R.

M. Schuitmaker,

Jhbg. Z.A.R.

G.M. Van Leggelo, Publieke Aanklager, Jhbg. Z.A.R.
Henri Van Rossem,

Jhbg. Z.A.R.

Philip Elzas,

Jhbg. Z.A.R.

B. Vonk,

Jhbg. Z.A.R.

Th. Van Gelder,

Jhbg. Z.A.R.

J.E. Veldman,

Jhbg. Z.A.R.

I. Didder,

Jhbg. Z.A.R.

J.J. Van der Merwe,

Jhbg. Z.A.R.

J.D. Isaacson,

Jhbg. Z.A.R.

Y. Harder,

Jhbg. Z.A.R.

H.J. Gerritsen,

Jhbg. Z.A.R.

J.A. Verbeek, Krugersdorp,

Z.A.R.

W.H. Vermeulen, Jhbg.

Z.A.R.

J.M.L.F. Kok, Jhbg.

Z.A.R.

(1) Op verzoek van het Secretariaat te Jhbg. nemen we in eens al de namen op van de toetreders
uit Z.A., die nog niet verschenen. Daardoor moeten de namen van de toetreders uit ander
landen tot het volgende nr overstaan. Men houde het ons ten goede. Het is ons volstrekt
onmogelijk alle toetreders van een maand op te nemen. Het blad zou er mee vol staan. Er
lagen vóór het Nov.-nr 250 namen te drukken.
(2) B. = Beschermend Lid.
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S. Van Lier, Ez., Jhbg.

Z.A.R.

M.J. Van Lier, Springs,

Z.A.R.

J.J. Meyster, Jhbg,

Z.A.R. B.

H.D. Stighbingh, Jhbg,

Z.A.R.

W.M. Kamp, Hoofdondw., Zandfontein, Z.A.R.
I.J. Swierstra, goederenklerk,
Vereeniging,

Z.A.R. B.

P. Weber, Klerk, Vereeniging,

Z.A.R. B.

H. Schueneder, Machinist, Vereeniging, Z.A.R. B.
H. Diksen, Treinsmid, Vereeniging,

Z.A.R. B.

A. Drost, Agent, Vereeniging,

Z.A.R. B.

H. Frommelt, Klerk, Vereeniging,

Z.A.R. B.

B. Maaskant, Opzichter, Meyerton,

Z.A.R. B.

F. Miedema, Metselaar, Kliprivier,

Z.A.R. B.

C.J. Hefer, Machinist, Vereeniging,

Z.A.R. B.

N.F. Elske, Klerk, Elandsfontein,

Z.A.R. B.

B.J. Kamp, Machinist, Vereeniging,

Z.A.R. B.

K. Molitor, Elandsfontein,

Z.A.R. B.

P.J. Appelgreen, Rangeerder,
Vereeniging,

Z.A.R. B.

M.E. De Rooy, Klerk, Vereeniging,

Z.A.R. B.

J. Leroux, Rangeerder, Vereeniging,

Z.A.R. B.

L. Moolenaar, Vereeniging,

Z.A.R.

Mej. Franciska van Praag, Pretoria,

Z.A.R.

J.C. Van der Poel, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

M. Middelberg, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

C. Van Goor, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

H. Van Kralingen, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

J.G.C.H. ter Beck, Waterval-Boven,

Z.A.R.

R. Enderle, Waterval-Boven,

Z.A.R.

H.C.M. Van Deinse, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

M. Couzijn, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

J.J. Van Ommen, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

K. De Haan, Waterval-Boven,

Z.A.R.

A. Van der Sluis, Waterval-Boven,

Z.A.R.
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O.A. Mark, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.M.E. Goddefroy, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.C. Van der Horst, Waterval-Boven,

Z.A.R.

E.Th. Van Berckel, Waterval-Boven,

Z.A.R. B.

I. Heymans, Waterval-Boven,

Z.A.R.

W.I. Gerritsen, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J. Henvers, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.C. Thomkins, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.H. Allaart, Waterval-Boven,

Z.A.R.

C.A. Van Rossum, Waterval-Boven,

Z.A.R.

A.E.J.C. Peers, Waterval-Boven,

Z.A.R.

A.H. Diephuis, Waterval-Boven,

Z.A.R.

G. Weigel, Waterval-Boven,

Z.A.R.

D.B. Aubroek, Waterval-Boven,

Z.A.R.

Abr. Gerber, Waterval-Boven,

Z.A.R.

P.A. Stork, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.W. Wildschut, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.A. Hoogendoorn, Oorsprong,

Z.A.R.

W.J. Schepper, Waterval-Boven,

Z.A.R.

S. Van Rees, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J. Van Westreenen, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.H.P. Brinkman, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.A. Dekker, Waterval-Boven,

Z.A.R.

Y. Visser, Waterval-Boven,

Z.A.R.

A.C.V. Van der Plaat, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.B. Massens, Waterval-Boven,

Z.A.R.

D. Van Velthuysen, Waterval-Boven,

Z.A.R.

P. Eichhorn, Waterval-Boven,

Z.A.R.

A.E. Koens, Waterval-Boven,

Z.A.R.

M. Kans, Waterval-Boven,

Z.A.R.

G. Steen, Waterval-Boven,

Z.A.R.

R. Stegeman, Waterval-Boven,

Z.A.R.

A. Franse, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.H. Pawson, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.H.E. Meier, Waterval-Boven,

Z.A.R.
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H.P. Hoffmann, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.C. Kruger, Waterval-Boven,

Z.A.R.

Th.J. Fenkelenberg, Waterval-Boven,

Z.A.R.

E.J. Van den Brink, Waterval-Boven,

Z.A.R.

K. Ferdinandus, Waterval-Boven,

Z.A.R.

P.E.A. Van der Steen, Waterval-Boven,

Z.A.R.

P. Jacobs, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.C. Stork, Waterval-Boven,

Z.A.R.

J.W. Elferink, Waterval-Onder,

Z.A.R.

M.W. Harmsen, Nooit-Gedacht,

Z.A.R.

A.J. Viljoen, Nooit-Gedacht,

Z.A.R.

M. Wartena, Godwanrivier,

Z.A.R.

J. Ogterop, Komatipoort,

Z.A.R.

J. Israëls, Komatipoort,

Z.A.R.

C. Moulin, Godwanrivier,

Z.A.R.

M.G. Van der Pluijm, Elandshoek,

Z.A.R.

A. Van Bassen, Jongbloed,

Z.A.R.

G.J. Buddingh, Alkmaar,

Z.A.R.

J.W. Van de Wetering, Nelspruit,

Z.A.R.

H. Pals, Nelspruit,

Z.A.R.

E.C. Bins, Nelspruit,

Z.A.R.

C. Jaeger, Barberton,

Z.A.R.

A.A. Kuijlaars, Barberton,

Z.A.R.

C.A. Bonten, Barberton,

Z.A.R.

H. Van Kraanen, Barberton,

Z.A.R.

E.W. Steyling, Matelane,

Z.A.R.

P.M. Lamping, Matelane,

Z.A.R.

B.J. Beunk, Hectorspruit,

Z.A.R.

C.P. Van Nievelt, Hectorspruit,

Z.A.R.

B.C. Nijhoff, Komatiepoort,

Z.A.R.

J.C. Masdorp, Komatiepoort,

Z.A.R.

E. Groen, Komatiepoort,

Z.A.R.

J.F. Giebel, Komatiepoort,

Z.A.R. B.

J.J.W. Avis, Komatiepoort,

Z.A.R.

H.C. Visser, Komatiepoort,

Z.A.R.
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A. Kussner, Komatiepoort,

Z.A.R.

P.J. Van der Giessen, Komatiepoort,

Z.A.R.

J. Bosschieter, Komatiepoort,

Z.A.R.

S. Van der Werf, Komatiepoort,

Z.A.R.

Th.G.I. Wight, Johannesburg

Z.A.R.

J.J.W.A.C. Van Leeuwensteyn,
Johannesburg

Z.A.R.

L. Bodaan, Johannesburg

Z.A.R.

J.H. Smorenburg, Johannesburg

Z.A.R.

J.S.F. Pretorius, Johannesburg

Z.A.R.

J.F. Pienaar, Johannesburg

Z.A.R.

G.V. Altena, Johannesburg

Z.A.R.

L. Bodaar, Johannesburg

Z.A.R.

F.H.G.J. Wight, Johannesburg

Z.A.R.

J.J. Maas, Johannesburg

Z.A.R.

***

Pretoria.
- De Heer Aberson, zal wegens te drukke persoonlijke bezigheden, niet langer het
Secretariaat te P. waarnemen. In zijn plaats treden op de Heeren P. Kruger en F.
Olland.

Bandjarnegara.
- De aandacht wordt er op gevestigd dat in deze plaats een nieuw Secretariaat wordt
waargenomen door den Heer H.W. Bredee.

New-York.
- De Heer Van der Duys neemt niet langer het Secretariaat te New-York waar. Omtrent
een nieuw Algemeen Secretariaat later nader bericht.

Neerlandia. Jaargang 1

8

Bericht.
- Onze leden in 't Buitenland, die verhuizen, worden dringend verzocht ons kennis
te geven van hun nieuw adres. Voor België verzoeken we de verhuizende leden, die
Neerlandia als postabonnement ontvangen, kennis van hun verhuizing te geven op
de de post. Leden, die te klagen zouden hebben over het niet toekomen van Neerlandia
(postabt), moeten daarover hun klacht inzenden aan 't Postbestuur van de plaats, waar
ze wonen.

Zuid-Afrika.
- De aandacht wordt er op gevestigd, dat een nieuw Secretariaat te Kaapstad
waargenomen wordt door den Heer C.N. Kempff.

Bijdrage.
- We verzoeken onze leden in Z.-A., die hun bijdrage voor 1897 nog niet betaald
hebben, die te willen zenden aan C. Temmerman, Bus 1601, Jhbg., Z.A.R.
- Een woord van welgemeenden dank aan den Heer J.C. Van den Poel, die onze
Vereeniging zeer krachtig heeft vooruitgeholpen.

Oostendsche Tak van het A.N V.
Den 18 October had onze Oostendsche Tak een volksvergadering belegd, waarin
zouden besproken worden: de Vlaamsche Beweging, het Nederlandsch in het
Onderwijs, het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans.
Als spreker trad op de Heer De Villez, lid van 't Verbond, een Waal van geboorte,
wien zijn afkomst niet belet een van de kloeke verdedigers van onze taalrechten te
zijn. De spreker verdedigde ons goed recht zeer knap en beviel zeer door zijn
bewondering van Vlaanderen's kunst. In zijn rede legde hij vooral klem op de
noodzakelijkheid van een volkomen vervlaamscht onderwijs. Hij ontstak de geestdrift
van de toehoorders, toen hij als Waal de verklaring aflegde, dat hij met de leiders
van de Vlaamsche Beweging tot het einde mee zou strijden tot het bekomen van de
volledige taalgelijkheid van Walen en Vlamingen.
Tegenspraak werd gevraagd. Niemand trad op. Daaruit trok de Voorzitter, Fr. Van
den Weghe de zedeles: de mannen van den Carillon (een franskiljonsch blaadje van
Oostende), die 't Vlaamsche volk onafgebroken beschimpen, uitgenoodigd, waren
niet opgekomen; ze waren bij verstek door de openbare menigte veroordeeld.
Door den Heer Janssens werd medegedeeld dat de nieuwe school voor
huishoudkunde te Oostende gansch op Franschen voet wordt ingericht. De
onderwijzeressen kennen geen Nederlandsch. Het publiek betuigde zijn instemming
met het voorstel van den Oostendschen Tak om aan 't Staatsbestuur en den
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Provincialen Raad te vragen, dat geen toelagen zouden verleend worden aan dergelijke
fabriek van Siska's van Rozemael.
Naar uit vertrouwbare bron vernomen wordt, zouden de kostelooze scholen te
Oostende sedert den 1 October op Fransche leest geschoeid zijn, zou daar, in de drie
hoogste klassen, het Fransch de voertaal zijn van het onderwijs. Dat is een wezenlijke
uitdaging vanwege den schepene Van Imschoot en 't zou hoog tijd worden, dat deze
in zijn gekke buitensporigheden gestuit werd.

Taalzuivering.
Ik geloof dat elk Hollander 't met mij eens zal zijn, als ik zeg, ‘wat doen we toch met
woorden in de taal, die er niet in hooren, met vreemde woorden, die we door degelijk
Nederlandsche woorden kunnen vervangen?’ Immers, allen die lid zijn van 't
Algemeen Nederlandsch Verbond, gaat de Nederlandsche taal ter harte en ieder lid
is een voorstander van haar verheffing, uitbreiding en instandhouding. Maar lezers,
hoe machtig zijn we dan niet, waar 't Verbond zooveel leden telt en naar we hopen
alle rechtgeaarde nederlanders. Ik stel u daarom iets voor:
Laat elk lid, die er ('t spreekt vanzelf) lust toe gevoelt om een leelijk Fransch of
Engelsch woord over boord te werpen en er een kernachtig goed Hollandsch voor
weet, dit schriftelijk kenbaar maken.
't Hoofdbestuur te Gent, zal hoogst waarschijnlijk wel een kolom willen beschikbaar
stellen voor Taalzuivering. 't Zal daarmede aan veler wensch en verlangen tegemoet
komen. Daarvan ben ik overtuigd.
Wanneer men in zijn dagelijksch leven een woord tegen komt, dat niet recht
Nederlandsch is, en verbeterd kan worden, teekene men 't aan en sture, als men er
eenige bij elkaar heeft, deze bij 't Secretariaat te Gent in voor ‘de Taalzuivering.’ In
't daarna verschijnende nummer van Neerlandia, worden ze vermeld.
Duizenden Nederlanders lezen dit en kunnen hun gevoelen er over kenbaar maken
of dit woord werkelijk goed is, bruikbaar en blijvend kan zijn. Hoeveel
wetenschappelijke menschen tellen we niet als leden van 't Verbond! Kunnen die tot
't doel op deze wijze niet belangrijken steun verleenen?
Laten we b.v. de volgende regeling voorstellen:
1o In 't begin der maand sture men zijn woorden of uitdrukkingen in die men gaarne
zou veranderd en verbeterd zien, voor ‘Taalzuivering’ aan M. Meert, Secretaris
A.N.V. Gent (België).
2o Deze woorden worden schuin of vet gedrukt zoodat de aandacht erop gevestigd
wordt en genummerd. Van deze woorden houdt ondergeteekende aanteekening,
schrijft ze in een boek, de betere Nederlandsch uitdrukkingen er achter, den inzender
of de inzendster en den datum.
3o Na 3 maanden, dus als 3 Neerlandia's zijn verschenen, wordt de 1e rij gesloten.
4o Elk die tot bovengenoemd doel wil meewerken, make zijn aanteekeeing en sture
ze zoodra Neerlandia is verschenen, waarin de kolom Taalzuivering gesloten wordt
in.
5o Er verloopt een maand; dus een aflevering Neerlandia, waarin de gevoelens en
't oordeel over de verzamelde woorden, wordt kenbaar gemaakt. Dit is voornamelijk
voor de ver verspreide Nederlanders.
6o 1 Januari 1898 wordt de kolom Taalzuivering voor belangstellenden geopend.
Ieder heeft in dien tijd gelegenheid een aantal woorden te verzamelen.
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7o Blijkt 't dat er meer leden tegen een bepaalde verandering zijn, dan er
voorstanders voor zijn, dan kan men veilig beschouwen, dat wijziging of verandering
niet wenschelijk is.
8o Elk lid wordt daarom uitgenoodigd, zooveel mogelijk na de 3 maanden zijn
gevoelen kenbaar te maken; alleen vermelding van 't woord, gevolgd door voor of
tegen op welken grond, is voldoende.
9o Elk jaar zal een overzicht worden gegeven, van 't aantal voorgestelde
veranderingen en hoeveel en welke zijn aangenomen, zoo mogelijk wanneer de
plaatsruimte dit toelaat, in Neerlandia. Mocht de kas 't toelaten, dan kan elk lid bij
den secretaris van 't land zijner inwoning tegen geringe betaling een gedrukt exemplaar
krijgen.
10o Zij die tot dezen taalwedstrijd medewerken, worden geacht, de woorden welke
op algemeen verlangen zijn veranderd of ingevoerd, steeds te gebruiken in schrift
en gesprek om ze zooveel mogelijk ingang te doen vinden.

Toelichting.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1 Januari wordt de kolom Taalzuivering geopend afd. I.
Deze loopt over Januari Februari en Maart.
In de aflevering Neerlandia April is ze aldus gesloten.
In de aflevering Mei komt afdeeling II.
Deze loopt over Mei, Juni, Juli.
In de aflevering Neerlandia Augustus is ze gesloten.
In de aflevering September komt afd. III.
Deze loopt over September, October, November.
In de aflevering December is ze gesloten en de 1e jaargang geëindigd.
In 't begin van den 2n jaargang verschijnt 't overzicht in druk, tegen later te
bepalen kosten voor de leden beschikbaar.

Hopen we thans op medewerking en steun van alle Nederlanders.
OUDSCHANS-DENTZ.

Hendrik Boucquet.
Een ‘self-made man’, een die er gekomen is, omdat hij kunstenaar geboren werd,
maar ook omdat hij met taaien moed en eene bewonderenswaardige volharding
voortgewerkt heeft.
Boucquet werd van nederige ouders te Ardoije bij Roeselare geboren den 7 April
1868. Zeer jong nog begon hij reeds de beeldhouwkunst te beoefenen bij zijn broeder,
te Parijs gestorven, die insgelijks een verdienstelijk kunstenaar was. Hendrik volgde
van 1885 tot 1888 de leergangen der Academie van Roeselare, kwam naar Brussel
in '88 als soldaat, en mocht er als lid der Compagnie Universitaire de lessen der
Academie dier stad volgen. Hij behaalde er al de prijzen naar welke hij mededong.
In '90 nam hij aan het Brusselsch ‘Salon’ deel met een beeld Herodiade, dat de
aandacht trok. In 1893 behaalde hij de groote onderscheiding in het Salon van dat
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jaar met zijn beeld de Heremiet. In 1894 wordt hij 2de prijs van Rome uitgeroepen
met zijn Eneas, die zijn vader uit de verwoesting van Troja redt.
In 1895 vervaardigde hij op last van den Staat, den Arend bestemd tot versiering
van den Kruidtuin te Brussel, een der best gelukte stukken.
Dit jaar nog nam hij deel aan de Brusselsche tentoonstelling met een groep
Minnekwaal, waarmede hij de 2de medaille behaalde met een bijzondere belooning
van 1000 frank, en een ander beeld De Smaad,
Hij vervaardigde nog een samenstelling Golgotha, uitgewerkt in ivoor, marmer
en vermeil. Deze mag aangezien worden als eene der beste scheppingen - zoo niet
de beste - van den jeugdigen kunstenaar.
Zijn onvorpoosde arbeid werd dit jaar bekroond met den Prijs van Rome voor zijn
groep Thor worstelend met de groote Slang. Vol leven, vol grootsche kracht is die
groep, tevens zeer zuiver van lijn. Het is als een grootsche bevestiging van Boucquet's
talent.
Boucquet kende tot hiertoe meer de sombere dan de vroolijke zijde des levens;
toch bleef hij zichzelf vertrouwen; hij offerde niet aan den god van den dag. Steeds
bleef hij getrouw aan zijn wijze van arbeiden: zich omhoog werken, alleen op eigen
kracht steunend; men ziet dat hij geslaagd is.
Gaarne zouden wij nog een woord wijden aan Boucquet als Vlaamschgezind
kunstenaar. De beschikbare plaatsruimte laat het niet toe.
Onze beste wenschen vergezellen hem op de kunstreis die hij staat te ondernemen;
hij kome ons terug met een schat van kunstwerken, die zijn naam en de Vlaamsche
Kunst nog meer luister bijzetten.
H.V.Z.

Onze Taal in Vlaamsche Meisjesscholen.
Een van onze lezeressen deelt ons mee, dat in de Middelbare School voor Meisjes,
Mommaertstraat te St-Jans-Molenbeek, onze Nederlandsche taal aan Vlaamsche
meisjes door middel van 't Fransch wordt aangeleerd!!!
De leerlingen bezigen een ‘Grammaire flamande’ en zijn verplicht hun les in 't
Fransch te brabbelen, zelfs diegene, die zeer goed Vlaamsch spreken en die tot hiertoe
de Nederlandsche spraakkunst, zooals 't behoort, in 't Nederlandsch hebben geleerd.
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We vestigen de aandacht van den Heer Minister op dezen misstand opdat ten
spoedigste maatregelen genomen worden om dien te doen ophouden.

Bibliographie.
Letterkundige Ontledingen, door A. Henot, bij Vanderpoorten, Gent, 104 blz. Prijs
fr. 1,25.
Practisch opgevat, eenvoudig uitgewerkt, leerrijk. Het is den schrijver niet te doen
te pralen met den omhaal van technische woorden. Neen geene, of zeer weinige
technische uitdrukkingen. S. wil ons met de gedachten van den schrijver in 't ontlede
stuk bekend maken; hij doet ons het schoone der gewrochten inzien, begrijpen en
waardeeren. Feilen en zwakheden worden telkens aangewezen en besproken. Twaalf
stukken voor middelbare- en twee voor lagere scholen. Leeraars en leerlingen kunnen
hun voordeel doen met 't lezen van dat boek.
E.P.
***
Dr. Otto Kohlsmidt, Ev. predikant te Mönchenholzhauzen b/Weimar, van wien
verleden jaar eene vertaling der Schetsen uit de Pastorie te Masland van Koelsveld
verscheen, heeft thans ook twaalf schetsen uit Waarheid en Droomen, door Jonathan
(J.P. Hasebroek) vertaald en met een ‘Vorwort’ van Dr. W. Zuidema bij Fr. Jausa te
Leipzig uitgegeven.
***
- De Heer Heysse, Eekloo, stelt te koop mooie photographieën van Ledeganck's
standbeeld te Eekloo; prijs fr. 1,50, of grooter (36 bij 30) 2 fr.
***
Over de beteekenis van het aanpassingsvermogen voor het biologisch onderzoek,
door Dr. E. VERSCHAFFELT, Amsterd. H.J.W. Becht. 1897. Redevoering uitgesproken
bij het aanvaarden van het buitengewoon hoogleeraarsambt in de plantkunde en de
pharmacognosie a/d. Univ. te Amsterdam. Schrijver licht met drie wel gekozen
voorbeelden het vraagstuk van het aanpassingsvermogen bij het biologisch onderzoek
toe, alsmede de hinderpalen, tot nu nog verre van overwonnen, die daarbij op den
weg liggen en besluit: ‘Het onderzoek der erfelijkheid en variabiliteit behoort dus
ongetwijfeld als het meest hoofdzakelijke op den voorgrond van het biologisch
onderzoek te staan’. Heldere, wetenschappelijke taal, soms wat onzuiver
Nederlandsch. Mooie druk op van Gelder papier.
***
Studiën en Critieken, door W.G. VAN NOUHUYS, bij van Holkema en Warendorf.
Amst., 1897, pt8o, 275 blz. fl. 2,50. Een net en keurig boek! Wij gevoelen ons fier
dat onze kleine litteratuur kan aanleiding geven tot zulk werk en een man kan vinden
om het te schrijven. Wij vinden hierin besproken: Marcellus Emants - Willem Kloos
- Fred. Van Eeden - Helene Lapidoth-Swarth - L. Van Deyssel - Maurice Maeterlinck
- Ada Negri - Friedr. Nietzsche. Hier hebben wij echte, gezonde critiek. Hoewel
schrijver zegt wat moet gezegd en zooals het moet, voelt men zich ingenomen met
zijn heuschen toon en zijn bezadigd soms flink gestaafd oordeel, niet zelden een
vonnis. Dit 300tal blz. laten een diepen blik doen in het letterkundig leven van
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N.-Nederland, gedurende het laatst verloopen kwart-eeuw. De taal vrij Hollandsch,
is vloeiend en duidelijk. Dit boek verdient, vooral in Z.-Nederland, in vele handen
te zijn.
Een kleine terechtwijzing: blz. 247: Nietzsche bezit zijne moeder niet meer; zij
overleed eenige maanden geleden.
***
Aanschouwing en Verstand; Gedachten over continua & discreta in wiskunde en
bewegingsleer, door G.J.P.J. BOLLAND, hoogl. a/d. Univ. te Leiden; bij A.H. Adriani,
Leiden, p. 8o, fl. 1.50.
Belangrijke bijdrage tot het onderzoek van het Wezen der Dingen. Nieuwe,
krachtige poging tot eerherstelling der in den laatsten tijd zoo zeer gekleineerde
Metaphysica, naar onze meening, geroepen om indruk te maken. Hoewel de diepst
afgetrokken onderwerpen behandelend is de taal zeldzaam zuiver, en duidelijk; als
zulke mocht zij zelfs min ingewijden toegankelijk wezen, een ongemeene eigenschap,
voorwaar. S. onderzoekt historisch en critisch het vraagstuk van het waarneembare
en zuiver denkbare der continua en discreta, van Zeno Eleates tot op heden, van
dynamisch en mechanisch standpunt, toetst de houding en houdbaarheid van zuivere
wis- en meetkunde, alsmede der stelsels steunende op aantrekking,
undulatie-vermogen, valbeweging, aetherdruk, krachttheorie, tot de kinetische
gashypothese, deze zoo ontoereikend als alle andere; overtuigt van de verwaandheid
der Natuurgeleerden, zich aanstellend als hebbende zij den sleutel gevonden tot het
laatste Raadsel, bekrachtigt met klimmende bewijsvoering de beruchte uitspraken
van een Du Bois-Reymond, een Virchow en anderen. Nog steeds en overal qualitas
occulta! Deze verhandeling verdient niet enkel hoogste waardeering, maar lof; bij
het kenteren der gedachten zal zij haar werk doen. Streng wijsgeerig gedacht, is dit
een betoog dat sterkt en stijft.
***

Van zelfden schrijver en bij denzelfden degelijken uitgever, pas verschenen Het
Wereldraadsel: Wijsgeerige verhandelingen, fl. 6,25. - Bespreking later.
***

Het natuurgevoel in de Epische en Lyrische Poëzie der Grieken, door Dr B.J.
GOEDHART; 4o Rott. Wenk & Birkhoff, f 0,50.
Overdruk uit het Programma v/h Erasmiaansch Gymnasium voor 1897/98, beslaat
71 blz. van welke 30 gewijd aan aanteekeningen. Schrijver doorloopt de verschillende
tijdperken der Grieksche Letterkunde van de Epische (Ilias en Odyssea) over de
Lyrische (satirisch-erotisch-elegisch) en besluit met den zegezanger Pindarus. Het
heet ‘bij de Grieken’, maar de Modernen krijgen ruim hun aandeel in de te pas, meest
echter te onpas aangehaalde brokken; in dit opzicht blijkt gebrek aan smaak. Zegt
niet Goethe zelf ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister?’ Hier is geene
volledigheid meer, maar onverduwbare overlading. Had dan Theokritus niet mogen
een plaatsje vinden, epischlyrisch-idyllisch beschouwd; hij de dichter bij
uitnemendheid der natuur en der natuurkinderen? Gewezen moge hier worden op
‘Keus uit Theokritus' Idyllen, metrisch vertaald, naast eene studie over Theokritus'
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leven en werken, door Dr HALLER, Brussel, bij Polleunis en Ceuterick; verder op
Sapho van Grillparzer vertaald door denzelfden.
Als bibliogr. Fundgrube evenwel zeer aan te bevelen.

Verscheidenheden.
Ter gelegenheid van haar 25jarig jubelfeest had de Noordstar, een der beste en
machtigste Brusselsche tooneelmaatschappijen, eenen tooneelletterkundigen prijskamp
uitgeschreven evenals eenen Nationalen tooneelwedstrijd.
Twee en twintig stukken werden den keurraad toegezonden. Als eerste prijs werd
bekroond Een Broeder, van ons medelid Edmond Roeland; de tweede prijs behaalde
de Heer Willem Suetens, van Antwerpen, met Vergeten.
Acht maatschappijen lieten zich inschrijven. Zij voerden twee stukken op, eerst
Een Broeder, door de jury opgelegd, en daarna een blijspel naar verkiezen.
De uitslag was als volgt:
I. Opgelegd tooneelspel. 1ste prijs: De Taalzucht, van Mechelen; 2de prijs:
Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid en Wetenschappen, van Gent; 3de prijs:
Jong maar Moedig, van Mechelen.
II. Blijspel. 1ste prijs: De Taalzucht, van Mechelen; 2de prijs: De Verbroedering,
van Antwerpen; 3de prijs: Jong maar Moedig, van Mechelen.
Prijs van uitmuntendheid (prijs des Konings): aan De Taalzucht van Mechelen.
Prijs voor Eenheid en Zuiverheid van uitspraak (prijs geschonken door den Heer
K. Buls, Burgemeester van Brussel, Eerevoorzitter van de Noordstar): Jong maar
Moedig, van Mechelen.
De prijzen voor de beste spelers en speelsters werden gewonnen door de Heeren
Em. Van Hooydonck, J.J. Queeckers, Jos. Bogaerts en de Dames Malvina Daenens,
Peeters en Beguin.
Op 12 October greep in den Vlaamschen Schouwburg de plechtige prijsuitreiking
plaats. Zij werd voorafgegaan door het opvoeren van Vergeten, door de Noordstar.
Het stuk, niet al te nieuw wat het onderwerp aangaat, treft diep de gemoederen. Het
liet bij ieder eenen allerbesten indruk na. Ook spaarde het talrijk publiek den schrijver
W. Suetens en de spelers zijne toejuichingen niet.
Met Zonder Liefde geen Leven, een kort blijspel van P. Geiregat, werd dit eerste
winterfeest van de bloeiende maatschappij De Noordstar gesloten.
J.S.W.
- In October zou te Johannesburg een nieuw Nederlandsch blad verschijnen De
Johannesburg Bode.
- Op een openbare vergadering te Prins Albert, den 23 September, verklaarde de
nieuwe Gouverneur van de Kaap-Kolonie, Sir Alfred Milner, dat hij van plan was
om de Hollandsche taal zoo goed te leeren, dat hij de Afrikaners in 't Hollandsch zal
kunnen toespreken.
- De Vrije Hollander van Orange City, Jowa, Vereenigde Staten, zijn zesden jaargang
ingetreden.
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- Te Krugersdorp, Z.A.R, heeft Veldk. [...]et Viljoen een agent van Rhodes ontdekt.
Deze persoon, een zekere Smith, liep met lijsten rond om burgers te laten teekenen
en om deze over te halen om naar Rhodesia te trekken. Een veertiental personen
hadden reeds geteekend. Luitenant Van Zyl en de Veldkornet gaven Smith over aan
de politie, anders was hij stellig door het volk vermoord. Volgens de Veldkornet is
er behalve Smith nog een ander agent van Rhodes.
- Het Brusselsche blad La Réforme gaf het portret met de levensbeschrijving van Jef
Toussaint, den schrijver van den Brusselschen Tak A.N.V., naar aanleiding van de
eerste opvoering van zijn drama: Warwick of de laatste Witte Roos, op den
Brusselschen Schouwburg.
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Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezondheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123).
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen,
2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
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AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
Oude en nieuwe Kunst (Brieven over het 3 00
Museum van Weenen. Verlat, Leys, Lies,
Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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December 1897.
De Nederlandsche stam en zijn toekomst.
In het October-nummer van den Gids deelt de heer L. Simons uit Bromley, Engeland,
eenige algemeene beschouwingen mede aangaande het laatste Nederlandsch congres
te Dordrecht Voornamelijk staat hij stil bij de rede uitgesproken door Prof. Paul
Fredericq, waarin gewezen werd op den weg, dien zich een volk moet banen om tot
een zelfstandig leven te geraken en op het wereldtooneel eene waardige rol te kunnen
vervullen.
De heer L. Simons getuigt nog eens te meer hoe luide de ernstige woorden van
den Gentschen hoogleeraar werden toegejuicht en weidt nu verder uit over de plichten,
die aan elk edel- en hoogdenkend Nederlander opgelegd zijn om aan het land en den
volksstam eene duurzame en roemvolle toekomst te verzekeren.
Een volk blijft jong wanneer het zich een ideaal voorstelt, en zijne diepste kracht
ontwikkelt om het begeerde te bereiken.
Voelt het in zich niet den wil, den drang naar verder, en hooger, en meer, dan gaat
het leven smakeloos voorbij, en het volk wordt langzamerhand opgeslorpt door het
vreemde element, dat het aangrijpt, verminkt en ten eenen male vernietigt.
Te recht zegt de heer Simons dat zelfverheffing op wat voorzaten deden alleen
waarde heeft zoo er aansporing tot voortzetting van hun daden uitgeboren wordt; in
haarzelve alleen mag zij taaiheid tot weerstand bieden, maar een toekomst helpen
scheppen doet zij niet.
Al te veel wordt maar geboogd op hetgeen Artevelde, Breydel, de Coninck deden.
Steeds zijn die woorden ons in den mond en moesten we niet thans door daden
bewijzen, dat we van het oudere geslacht de wilskracht en volharding overgehouden
hebben, dan ware het reeds lang gedaan met onzen Vlaamschen stam en de dierbare
volkstaal.
De Noorderbroeders daarentegen leiden in Europa een al te gerust en stil leven.
Geenszins gevoelen zij zich verdrukt, en ook worden zij door anderen met volkomen
onverschilligheid behandeld, en dat laten ze zich welgevallen. Op het gebied van
kunst en nijverheid echter onderscheiden zich enkelen en verwerven zich een eervollen
naam. Doch het overige gedeelte der bevolking bekommert er zich geenszins om en
de heer Simons vraagt zich af: wat zou Europa verliezen indien Nederland ophield
te bestaan. Dadelijk antwoord hij zelf: ‘Alleen dit, dat elk land een gemis zou gevoelen
aan steun en aanmoediging van het vele, dat zij voortbrachten in allerlei
verscheidenheid. Wij Nederlanders, zijn de groote “afnemers” niet alleen van het
nieuwste snufje der Parijsche modisten, der Engelsche kleermakers, der Duitsche
confectiewinkels, der Amerikaansche en Engelsche rijwielen, der Zwitsersche
fluweelen en Belgische papieren, wij geven niet alleen, in onze dagbladen, vertalingen
van uitheemsche volken “ongevraagd” en worden beter onderricht dan eenig ander
volk, van de eenvoudigste kleinigheden in 't leven der andere natiën. Uitgaven, die
in het land hunner geboorte zelve ongenoegzamen steun kunnen vinden, omdat zij
den landzaat te ongemeen zijn, vinden bij ons, belust vooral op hetgeen nieuw en
vreemd is te gelijk, genoegzaam koopers om het te sterk verlies te dekken. En is niet
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zelfs in ons land de zucht tot waardeering van het uitheemsche zoover gegaan, dat
wij afdeelingen gesticht hebben van een bond ter bevordering der Fransche taal.’
Vinden wij hier ook niet het beeld van ons eigen leven en handelen? Wij ook
zenden in den vreemde bekwame Belgen, die zich aldaar op ieder gebied
onderscheiden, doch wij ook zijn ‘afnemers’ van hetgeen vreemde natiën
voortbrengen.
Frankrijk vindt een uitstekenden vertierweg voor allerlei produkten bijzonder in
ons land, waar het de vreemde begrippen en vreemde beschaving doet binnendringen
met de nieuwste ‘modes,’ de waanzinnigste letterkunde, tot eigen zedebederf, tot
nadeel van 's lands nijverheid, die bij gebrek aan voldoende ondersteuning en
doelmatige aanmoediging kwijnt en vergaat.
Doch hierin verschillen wij van onze Noorderbroeders, dat wij een ideaal hebben
van zelfbewaring e[n] zelfversterking, een ideaal dat ons drijft tot de hero[p]beuring,
de herleving van den Vlaamschen sta[at.] Machtig strekt de beweging zich uit. Groote
geestdrift heerscht onder de jongeren, de ouderen hervatten moed, en met taai geduld
en koenen wil zetten wij onzen strijd voort tot de volkomen overwinning.
Mocht ons voorbeeld door allen worden gevolgd, dan zou onze beweging nog
grooter gewicht krijgen en de zegepraal ware nabij. Dan ook wellicht zal men in het
Noorden wat minder beschouwen, redeneeren en bespreken, maar wat meer handelen.
Dan zullen de Nederlanders zich zoo zeer niet meer tevreden stellen om tot eigen
best het beste aan te wenden dat anderen eerst gezocht hebben. Maar, zooals de heer
Simons zich treffend uitdrukt, ‘de oude geest, die tot avonturen dreef, tot zelf wagen
en zelf winnen, in heel het leven, van Staat, gemeente, volk, nijverheid, kunst en
wetenschap, van reizen en ontdekken, moet opgewekt worden tot nieuwe kracht.’
Dan eerst zal de algemeene Nederlandsche stam zich mogen verheugen in eene
heerlijke toekomst vol roem en grootheid.
(Volksbelang.)

Nationaal.
De Regeering, eindelijk overgaande tot de benoeming van een hoogleeraar in de
verloskunde aan de Groninger universiteit, heeft ditmaal geen Duitscher benoemd,
maar een Nederlander.
Vier maanden ruim is de vervulling van die plaats aanhangig geweest. Men zegt
dat de faculteit aanvankelijk wederom Duitschers had voorgedragen. Maar de Minister
Borgesius heeft blijkbaar voet bij stuk gehouen de benoeming van een Nederlander
doorgezet.
Voor dit gehoor geven aan den drang der openbare meening, die zich naar
aanleiding van eenige stuitende benoemingen van zijn voorganger krachtig uitsprak,
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tegen dat wegwerpen van ons nationaal eergevoel, verdient de heer Borgesius een
woord van waardeering.
De waardigheid van Nederland is daardoor bevorderd, - een betere toekomst voor
onze Nederlandsche geleerden heropend. Het grievende uit het verledene was niet
ongedaan te maken. Maar dat de Minister, tegen de naijverigheden in professorale
kringen in, het gevoel van eigenwaarde van ons land op wetenschappelijk gebied
weder in eere heeft hersteld tegenover den vreemde, zal algemeen een aangenamen
indruk maken.
En hoe noodig 't was, dat Nederland weder bewijs gaf van zulk gevoel van
eigenwaarde, blijkt uit hetgeen men ons juist een paar dagen geleden schreef uit een
der voornaamste Duitsche academiesteden.
‘Een Hollandsche Medicus - zoo schreef men ons nl. - was hier dezer dagen in
gezelschap met de professoren... (hier volgden de namen van een paar der eerste
mannen op dat gebied daar te lande). Toen de vervulling van de vacature te Groningen
ter sprake kwam, liet een der hoogleeraren zich er zeer geringschattend over uit, dat
men ten onzent telkens Duitschers [...] noemde. De goeden, zei hij, gaan spoedig
weer weg; [ma]ar 't zal net zoolang duren tot ze er tegen een [aan]loopen, dien we
hier te lande niet gebruiken kunnen, [...] daarmee blijven ze dan zitten. En - voegde
hij er [...] - als hij wordt benoemd, die nu gezegd wordt de [uitv]erkorene van de
Groninger faculteit te zijn, dan [hou]den ze hem.’

Nederlandsch in Engeland.
Voor eenigen tijd in Engeland gevestigd wil ik gaarne den lezers van Neerlandia een
en ander mededeelen over Nederlandsch in Engeland. Men kan die mededeelingen
verdeelen in zuiver- wetenschappelijke, en in practische.
Vooreerst Nederlandsch uit een zuiver wetenschappelijk oogpunt. De toestand is
nog zeer onvoldoende, maar er is vooruitgang waar te nemen, vooral bij de besten
onder de wetenschappelijke mannen. Laat ik mij bepalen tot Oxford. Dr H. Krebs,
de minzame en geleerde bibliothecaris van het Taylorian Institute (voor moderne
talen) stelt zeer veel belang in 't Nederlandsch, en kent het eenigszins. Hij toonde
mij wat er aanwezig is op de prachtige boekerij van het Instituut. Het is wel is waar
niet heel veel, en niet stelselmatig, maar toch is het een goed begin. En is nl. van
alles wat, zoowel oude als nieuwe teksten, oude en moderne schrijvers, belletrie,
enz. Zooveel mogelijk heb ik moeite gedaan om nieuwe Ndl. boeken te sturen, en
elke zending zal ongetwijfeld aan den bibliothecaris welkom zijn. Gaarne stel ik mij
ook zelf daarvoor beschikbaar.
Met den beroemden geleerde Professor Max Müller alhier had ik dezen zomer een
heel gesprek over Ned. letterkunde. Ook hij stelt er belang in, en dit feit mag niet
over het hoofd worden gezien, omdat hij een man van veel invloed is, niet alleen
hier te Oxford, maar over 't algemeen in Engeland, persoonlijk bevriend met Lord
Salisbury, enz. Hij sprak o.a. over de romans van den Hollander Maarten Maartensz
(Schwartz, nu juist geen schitterend voorbeeld), die succes hebben gehad in Engeland.
Doch ik vermoed dat hij het te druk heeft om zich verder in het vraagstuk van het
Nederlandsch te verdiepen.
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Dit is zeer zeker te betreuren, omdat hij tevens Curator is van het bovengenoemde
Tayloriaansche Instituut, aan de studie der moderne talen gewijd. Die studie zelf laat
nog zoo goed als alles te wenschen over. Er is een zeer groot en fraai gebouw, met
een zeer rijke bibliotheek. Maar daarbij blijft het ook; wel zijn er eenige leeraren
voor talen aan verbonden, de heer Morfill voor het Russisch, de heer Coscia voor
het Italiaansch, de heer Arteaga voor het Spaansch en de Macdonnell (Engelschman)
voor het Duitsch. Maar dat is alles. Deze heeren zijn meest praktische mannen, die
hunne taal op pratische wijze kunnen doceeren, zonder aanspraak te willen maken
op diepere wetenschappelijke studie. Van het Nederlandsch wordt niet gerept.
Toch is dit reeds daarom jammer omdat er steeds zooveel onderlinge betrekkingen
tusschen Nederland en Engeland hebben bestaan, zij 't ook niet even
vriendschappelijke. Op de wereldberoemde Bodleyaansche Bibliotheek alhier heb
ik veel rond gesnuffeld, en gezien dat er nog tal van stukken bernsten, van belang
voor Nederland, waarvan ik twijfel of zij alle bekend zijn. De Maatschappij der Ned.
Letterkunde te Leiden schijnt dit ook te betwijfelen, want nog onlangs (24 October)
kreeg ik van Prof. J. Verdam aldaar, namens eene commissie uit die Maatschappij,
het verzoek eens te willen nagaan of er te Oxford nog andere brieven van of aan
Huygens berusten dan de eenige, door Brugmans in zijn verslag van een onderzoek
in Engeland naar archivalia betreffende Nederland (1895, blz. 475) vermeld, nl. Ms.
Douce no 393.
Uit een artikel van Dr Buitenrust Hettema in den Spectator, uit de artikelen van den
heer Hepkema in de Heerenveensche Courant, en uit mijn eigen kort artikel in het
laatste Nr van mijn tijdschrift Hellas (VI 4, Leiden, G.J. Brill) hebben de
belangstellenden kunnen zien welk een schat van Friesche geschriften de
Bodleaansche Bibliotheek bevat. Op mijn verzoek heeft Dr Hettema tot alle
belangstellenden in het Friesch een oproep gericht tot ondersteuning van het plan
eener nieuwe en volledige uitgave van de geschriften van Gijsbert Japiksz, maar naar
ik later hoorde zonder gevolg. Ook mijn eigen pogingen door middel van
briefwisseling met Nederland mochten niet door een gunstigen uitslag worden
bekroond. Toch zijn de documenten, op de Bodlejana aanwezig, hoogst werkwaardig
en allergewichtigst voor de kennis van dien bezielenden en keurige dichter, Gijsbert
Japiksz, die vrij wat meer bekend zou zijn, hadde hij in het Nederlandsch geschreven.
Het laatste punt van belang, wanneer ik Nederlandsch uit een zuiver
wetenschappelijk oogpunt te Oxford bespreek, is de taalkennis in den waren zin des
woords, het woordenboek, Onlangs (gelijk men uit de pers heeft kunnen vernemen)
is er alhier feest gevierd ter eere van het Engelsche Woordenboek, en zijn uitgever
Dr Murray. Ook Proff. Gallée uit Utrecht heeft zich daarbij met onbetuigd gelaten.
Ik had reeds langen tijd geleden het genoegen persoonlijk kennis te maken zoowel
met Dr Murray als ook met zijn medewerker H. Bradley, welke laatste
(echt-Engelsch-pratisch) zijn werkkamer heeft op de Universiteits-drukkerij. Tevens
heb ik kennis gemaakt met Prof. Wright, die het woordenboek der Engelsche
dialekten, uitgeeft Het zijn alle bekwame en minzame geleerden die de waarde van
onze taal en letterkunde voor de studie van hun taal, en voor de Germaansche
philologie in het algemeen, kennen en waardeeren.
Thans nog iets in het algemeen (meer in pratischen zin) over Nederlandsch in
Engeland. Prof. Jan ten Brink noemde mij te Leiden een aantal Engelschen die onze
taal kennen en bestudeeren, en toonde mij een kort art. daarover in Elzevier's
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Maandschrift van zijne hand. Maar veel is het toch niet. De Engelschen die waarlijk
onze moedertaal verstaan, en dus min of meer waardeeren, zijn rari nantes in gurgite
vasto. Engeland is groot en Nederland klein. Daarenboven de Brit is van zijn eigen
meerderheid en voortreffelijkheid ten volle overtuigd, en daarmee gaat gepaard het
uitsluitend spreken van zijn eigen taal. Voorzoover ik weet wordt het Nederlandsch
nergens onderwezen, hetgeen toch van belang zou kunnen zijn of worden, al ware
het alleen maar met het oog op Zuid-Afrika.
Ik heb mij onlangs met een zeer uitvoerig schrijven gericht tot Lord Rean, een
gewezen Nederlander (Mackau), thans lid van het Hoogerhuis, en aan het hoofd der
Londensche Universiteit en gevierd spreker over onderwijs en
hoogeschoolaangelegenheden. Ik heb hem in dien brief er op gewezen welk groot
belang een leerstoel voor Nederlandsche taal en letterkunde zou hebben aan University
College te London(1). Hetzij dat hij bij zijne medeleden der commissie geen steun
mocht ontvangen, hetzij dat hem den tijd ontbreekt, hij vele werkzaamheden en vele
speeches, om aan dit onderwerp eenige aktieve aandacht te wijden, ik hoorde er nog
niets van en mocht nog geen antwoord ontvangen op mijne letteren. Het ware te
wenschen dat mijn denkbeeld werd verwezenlijkt, vele Engelsche handelslui b.v.
leeren Nederlandsch of kennen het. Waarom zou 't niet vertegenwoordigd kunnen
worden bij 't hooger onderwijs te Londen?
Ik wil niet meer vergen van de plaatsruimte van Neerlandia en van het geduld der
lezers, maar zend alleen als curiosum hierbij een artikel van den Zuid-Afrikaanschen
leeraar P.C. Viljoen heden morgen verschenen in The Morning Post, een der meest
gelezen Engelsche bladen (vooral een damesblad, naar het beet), waaruit een zeer
vijandelijke, ja haast zou ik zeggen een krijgszuchtige stemming spreekt. Jammer,
oneindig jammer, dat twee zoo verwante loten van één zelfden Germaanschen stam
niet op vredelievende wijze naast elkaar kunnen leven in een van de werelddeelen
der toekomst. Wie de Engelschen van nabij bekijkt moet erkennen dat zij, met al
hunne eigenaardigheden en gebreken (wie heeft ze niet?) een groot(2) en krachtig volk
zijn.
Dr H.C. Muller,
Privaatdocent a.d. Universiteit van Amsterdam.
Belast met een onderzoek voor de Ned. Regeering naar de University Extension
in Engeland.
Oxford, 4 Kingston Read, 18 Nov. 1897.

Een heldhaftige Vrouw.
In zijn boek, dat een beschrijving geeft van reizen over Zambesi, verhaalt Dr. Aurel
Schultz het volgende: ‘Er is genoeg tragedie in de geschiedenis van de Afrikaner
(1) Zooals men weet is er nog geen Teaching University te Londen, alleen een examining body.
Het streven bestaat om een universiteit te Londen te stichten (wenschelijk o.a. met het oog
op zeer verouderde toestanden bij de bestaande hoogescholen).
(2) N.V.D.R. - Wij kunnen volstrekt dat oordeel van Dr. Muller niet deelen. Stoffelijk groot
kunnen de Engelschen zijn, maar zedelijke grootheid missen ze volkomen. Een waarlijk groot
volk is rechtvaardig en grootmoedig tegenover een klein volk. Nu, wie de Zuidafrikaansche
geschiedenis kent, walgt eenvoudig van de lage Engelsche politiek tegenover een weerloozen
volksstam. De ellendige komedie van het onderzoek te Londen is weerzinwekkend. Een
waarlijk groot volk zou een dergelijk schandaat, dat den Engelschen naam onteert, nooit
gedoogen.

Neerlandia. Jaargang 1

Van Zijl, die in Mdalasland vermoord werd. Hij was jager en had vrouw en kind met
zich naar dat woeste land genomen. Op Mdala's bevel werd Van Zijl verraderlijk
door zijn Hottentot vermoord, die daarop terugkeerde naar de wagen om mevr. Van
Zijl als zijn vrouw te eischen. Tegen den avond stak zij een kaars aan en toen de
Hottentot nabij haar kwam, liet zij de brandende kaars in een vaatje kruit vallen, dat
ontplofte, waardoor zij, haar kind, de Hottentot en verscheidene Kaffers, die erbij
gekomen waren om de grap te zien, gedood werden.
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Ons Lied.
Wij ontvangen het tweede deel van het Liederboek van Groot-Nederland, door F.
Coers, bij welks verschijning de Telegraaf het volgende drukte:
‘Ons Lied,’ .... twee woorden wier samengaan velen misschien vreemd in de ooren
zal klinken; maar al te dikwijls toch hoort men, niet alleen van leeken, maar ook van
hen, van wie men veronderstellen zou, dat hun uitspraken den leek tot leiddraad
konden strekken, de bewering: ‘Wij hebben geen eigen lied.’ De omstandigheden
zijn er bovendien ook wel naar om genoemde uitspraak een schijn van waarheid te
geven.
Zie toch slechts de programma's na der verschillende vocale concerten en ge wordt
getroffen door het ontelbaar aantal Duitsche en Fransche liederen, waarop men het
publiek onthaalt. Geen wonder dus, dat door velen, die zich hierin niet dieper
indenken, de gevolgtrekking gemaakt wordt: ‘Ja, als musici van naam op hunne
programma's geen Nederlandsche liederen plaatsen, dan zullen zij er ook wel niet
zijn, anders zouden zij in de eerste plaats ons wel op het bestaan ervan opmerkzaam
maken’.
Onjuiste, onware, niet genoeg te bestrijden gevolgtrekking. Wat toch is het feit?
Of de musici weten niet, dat er Nederlandsche liederen bestaan, of zij weten het wel,
maar willen het niet erkennen; het eerste is geen verontschuldiging, het tweede wil
niets minder zeggen, dan dat zij het volk onthouden, wat het volk als privaat bezit
toekomt, een eigen lied, dat Nederland zelfstandig doet zijn, dat het een eereplaats
doet innemen te midden van de andere natiën, dat ons de grootsche daden van het
voorgeslacht voor oogen houdt en aanspoort onze voorvaderen niet te beschamen,
dat ons in staat stelt onze eigen, echt Nederlandsche gewaarwordingen in woord en
klank uit te drukken, zonder daartoe de toch nimmer volkomen hulp van het vreemde
lied te behoeven.
En dat deze uitspraak niet een phrase, niet een klankeloos neergeschreven gedachte
is, bewijst m.i. het Liederboek van Groot-Nederland, waarvan het Tweede Boek
zooeven mocht verschijnen. Den samensteller ervan, den heer F.R. Coers F. Rzn.,
voor zulk een werk hulde gebracht.
Door zijn arbeid, zijn streven om het Nederlandsche lied op te heffen uit den staat
van verval, waartoe het, wij moeten het tot onze schande erkennen, reeds zoovele
jaren gedoemd werd, is hij in staat aan het Nederlandsche volk een werk aan te bieden
waarop het met recht trotsch mag zijn. Dit boek, door zijn eenvoudigen, schoonen
band reeds een sieraad op iedere piano, omvat een schat van liederen, uitmuntend
door klankreinheid; nu eens liefelijk en innig, dan weer fier en krachtig; vol
zelfbewustheid zijn die liederen een afspiegeling van het Nederlandsche volksleven,
dat rustig en kalm, vol schoone, poëtische momenten, daarhenen rolt, wanneer het
zich geheel aan de werken des vredes kan wijden, maar moedig en krachtig zich uit
wanneer door invloeden van buiten onze vrijheid, onze zelfstandigheid wordt
aangetast.
Met recht kan men zeggen dat vele der liederen in hunne mooie toonzettingen(1)
eene plaats innemen, niet naast maar zelfs boven vele producten van buitenlandsche
kunst. Kunnen onze volksliederen het Wilhelmus, het Wij leven vrij niet met glans
(1) De heeren Mart. J. Bouman te Gouda en W. Petri te Utrecht hebben zich voor 't grootst
gedeelte met dien arbeid belast en zich daarbij gunstig onderscheiden.
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den toets der vergelijking met de vreemde volksliederen doorstaan? Zou men niet
moeite hebben om liederen van buitenlandsche meesters aan te wijzen, die zou
eenvoudig, maar toch zoo innig, zoo inrein, zoo ongekunsteld zijn als: Mijn zoete
Koninginne, Jesuken en Sint Janneken, of liederen, die zoo krachtig, zoo fier klinken
als Loflied op den Hollander en den Zeeuw, Het Beleg van Bergen-op-Zoom, enz.,
of zoo schalks als: Het Looze Visschertje, Het Klooster, of... Maar waarom nog verder
grepen gedaan uit het honderdtal liederen, die het Tweede Boek bevat, waar alle
liederen, stuk voor stuk, waard zijn gezongen te worden door oud en jong, door rijk
en arm, in één woord door ieder Nederlander, door iederen bewoner onzer streken
En wie het werkelijk goed meent met het Nederlandsche volk moet zich gedrongen
gevoelen steun te geven aan den ondernemer van zulk een heerlijk werk, het
verzamelen onzer eigen nationale liederen, moet gevoelen de groote waarheid,
neergelegd in de woorden: ‘Geen taal, geen volk,’ moet zoowel door daden als door
woorden breken met het verleden, toen het Nederlandsch Lied verguisd, miskend
werd, moet erkennen de groote waarde, die nationale liederen hebben voor een volk.
En die steun, die waardeering kan, mag en zal niet uitblijven. Thans, naar wij
hopen, voorgegaan door de musici, zal het volk niet meer onkundig blijven van den
schat van poëtische ontboezemingen, die het in zijne liederen bezit, zal het niet meer
naar den vreemde zijne schreden behoeven te wenden, waar op eigen bodem het lied
zoo welig kan tieren.
Want vooral de musici kunnen door hun woord en spel veel er toe bijdragen, het
lied ingang te doen vinden in het volk, en waar hun door het Liederboek van Groot
Nederland de taak zoo gemakkelijk wordt gemaakt, waar zij niet lang meer naar
schoone, gevoelvolle liederen behoeven te zoeken, daar zullen zij van hun kant niet
nalaten ook hun stem te doen hooren ten gunste van die liederen. Voor hun groote
waarde toch kunnen zij niet blind, niet gevoelloos zijn.
Bovendien, nog is alle werk niet gedaan; nog een schat van liederen ligt ter
bewerking gereed en zal ook aan het volk worden aangeboden.
Maar wat baat het als met kracht en energie de strijd voor het Nederlandsche lied
wordt aangebonden, als we elkander niet aanmoedigen en versterken in het fiere
streven, dat 't streven moet zijn van iederen Nederlander: een goeden, gezonden
volksgeest, het vaderlandsch bewustzijn aan te kweeken, te versterken, als dit streven
vreemd blijft bij de Nederlandsche Vrouw.
Zij vooral kan veel doen, zij moet ons steunen, zij moet warme geestdrift voelen
en opwekken voor die mooie beweging. Weten dat zij gaarne in onzen strijd haar
kracht, haar talenten, haar fijn gevoel ten beste wil geven, weten, dat 't vrouwenhart
warm klopt voor dat edel beginsel, dat krachtig streven... weten dat Nederland sterk
is door Jong-Holland.
En wanneer woorden van instemming luid en machtig klinken hoog door heel het
land van sympathieke voorvechters in den grootschen Nederlandschen strijd,...
mannen, die werkelijk zoozeer aan hun streven gehecht zijn, dat ze werkelijk hun
diepen ernst toonen en zich niet bepalen tot komedievertooningen, als ernstigwerkende
jonge menschen helpen de bronnen zoeken voor de verwerkelijking van de gedachte,
die de moreele levenskracht in de naaste toekomst zal kunnen zijn(1), dan moet en zal
bezieling voor ons lied het geheele volk doortintelen.
Zal het Liederboek van Groot Nederland invloed uitoefenen - we hebben veel
hoop trots de vele moeilijkheden - zal innige Liefde voor ons Lied indringen diep heel diep - in ons Volk, dan is veel ondersteuning en groote samenwerking noodig.
(1) Zie voorrede van het Tweede Boek, blz. IV.
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Als de talrijke vereenigingen, die geboren werden uit Liefde voor ons Land en
Volk, uit Liefde voor de Wetenschap, uit Liefde voor de Kunst, eens hielpen en
samenwerkten, om krachtig te verdedigen wat ons 't dierbaarst behoorde te zijn..
opdat niet meer afgebroken worde, wat de trots van het volk moest zijn.
Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en de
Vereeniging tot Instandhouding van het Oud-Studentenfonds geven het voorbeeld,
door een som gelds beschikdaar te stellen; zullen anderen dan werkeloos zijn, zullen
anderen onverschillig blijven bij dien grooten strijd?(1)
Welnu, laten wij dan allen door onzen stenn den heer Coers in staat stellen zijn
plannen te verwezenlijken. Wellicht kan dan het jaar, waarop onze geliefde Koningin
het bestuur over Haar Volk zelf in handen neemt, tevens een begin zijn van hernieuwd,
opgewekt geestesleven op het gebied van den zang en der muziek. Onder Haar bestuur
zal dan ons land weder de eereplaats gaan innemen, die het reeds zoovele jaren
ingenomen had, maar door slaafsch navolgen van vreemde volkeren verloren heeft.
Onder Haar bestuur zal dan ons land een tijdperk van geestelijken zoowel als
stoffelijken bloei tegemoet gaan en haar naam zal steeds in dankbaar aandenken bij
haar volk blijven.
Schooner sieraad dan de verzameling van alle gedachten der voorvaderen kan
bijna niet aan een volk worden aangeboden; wij hopen van harte, dat het volk van
zijnen kant met dankbaarheid dat geschenk aanvaardt en dat in Noord en Zuid het
Liederboek van Groot Nederland met sympathie begroet moge worden.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempáta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelfstandigheidsgevoel bezit en iets voelt voor zijn taal,
door zijn toetreding het Genootschap in zijn streven te steunen. Zoo wordt de
Vereeniging een machtig organisme, waarvan de werkzaamheid ten goede gedijt
voor onzen stam.
Begunstigers betalen in eens ten minste 100 fr. (f 50; 80 sh.; 20 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).

(1) De Utrechtsche Studentenafdeeling van het Willems-Fonds zal 3 Dec. '97 een uitvoering
geven. Liederen uit het Liederboek van Gr. Ned. zullen gezongen worden.
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Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,50 fr. (f 1.25; 2 sh.; 50
cent Amer.) met de onkosten van verzending van het maandschrift., d.i. 25 cent, 6
d. en 12 cent. Amerik.
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de hoogte gehouden worden van den Nederlandschen
taalstrijd over de wereld. Personen, die verlangen toe te treden, kunnen daarvan
kennis geven aan een van de hieronder vermelde secre tariaten.
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen worden,
kunnen nieuwe toetredende leden, die een minimum-bijdrage betalen, zich aanmelden
door op een postkantoor in te schrijven op Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Secretariaat: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent, België.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.
Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
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Voor de Vereenigde Staten:
Voor San Francisco: J. Kooiman, 978, Howardstreet.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika:
C. Temmerman, Postbus 1601, Johannesburg.
F. Oudschans-Dentz, Bus 751 Johannesburg.
Aberson, Postbus 383, Pretoria.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
Voor Oost-Indië:
A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Midden-Azië: W. Van der Klaauw, Meshhed, Perzië.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
***
Traden tot de Vereeniging toe(1):
BEGUNSTIGER: J.C. Smit, Regeeringscommissaris, Pretoria, Z.A.R.
J. Van Weleveld, 's Gravenhage, N.-N.
Dr. C. Van de Wiele, Antwerpen, Z.-N.
H.G. Hamaker, med. cand., Utrecht, N.-N.
J. Coosemans, Saventhem, Z.-N.
G. Delacroix, Kortrijk, Z.-N.
H.Th. Van Steeden, Den Haag, N.-N. B.
F. Devers, Brussel, Z.-N.
J.J. Schaap, Med. Stud. Utrecht, N.-N.
J.D. Van Beek, Cand. Arts, Utrecht, N.-N.
Allard Spree, Kon. Milit. Academie, Breda, N.-N.
De Lille-Hoogerwaard, Amsterdam, N.-N.
I. Bremer, Boekhandel, Amsterdam, N.-N. B.
L. Couvreur, Oostende, Z.-N.
H.J.V. Ommeren, Paramaribo, Suriname.
F.A.J. Spong, Paramaribo, Suriname.
M.J. Robles de Medina, Paramaribo, Suriname.
W.C. Reyns, Paramaribo, Suriname.
(1) B. = Beschermend Lid.
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A. Vervuurt, Paramaribo, Suriname.
Surinaamsche Scherpschutters Soct, Paramaribo, Suriname.
J.A.B. de Mesquita, Paramaribo, Suriname.
E.G. Samson, Paramaribo, Suriname.
J.A. da Costa, Paramaribo, Suriname.
G.T. May, Paramaribo, Suriname.
E.R. de Vries, Paramaribo, Suriname.
Dr. K.B. Van Wulfften Palthe, Zwolle, N.-N.
Em. Zels, Guatemala.
Julius Clercx, Groot Seminarie, Luik, Z.-N.
A. Morel, Tandmeester, Dixmude, Z.-N.
Gillebert Van Sintjan, Leer. N.O., Veurne, Z.-N.
Florimond Vanneste, Burgemeester, Woesten, Z.-N.
Joh. C. de Koning, Dordrecht, N.-N.
F. Bogaerts, Mechelen, Z.-N.
Em. Buskens, Mechelen, Z.-N.
Cesar Costermans, Gentbrugge, Z.-N.
Thr Ar. Panhuis, Hengelo, N.-N.
Van den Weghe, Kant. Insp., Halle, Z.-N.
H. Gerlings, Uitgever, Amsterdam, N.-N.
P.W. de Koning, Amsterdam, N.-N.
P. Van den Broecke, Onderwijzer, Hamme, Z.-N.
A.J. Sanders Van Loor, Rhenen, N.-N.
Jozef Frantzen, Laken, Brussel, Z.-N.
Uytterelst, Koekelberg, Brussel, Z.-N.
E. Callier, St-Gillis, Brussel, Z.-N.
J.A. Wormser, Uitgever, Amsterdam, N.-N.
Osc. Roobroeck, Gent, Z.-N.
Joris Matton, Gent, Z.-N.
O. Hynderickx, Gent, Z.-N.
Nederl. Vereeniging, Davos-Platz, Zwitserland.
I.H Hingman, Den Haag, N.-N.
J.E.W. Pos, Amsterdam, N.-N.
R. Cremers, Den Haag, N.-N.
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Provost Omer, Kortrijk, Z.-N.
Ergo Willem, Kortrijk, Z.-N.
Larmuseau Kortrijk, Z.-N.
De Weert, advoc., Gent, Z.-N.
A. Wauters, Antwerpen, Z.-N.
Adams, Kortrijk, Z.-N.
A. Van Daelen, Glasgow, Engeland.
Geiregat, Gent, Z.-N.
Van Quathem, Gent, Z.-N.
De Geynst, Gent, Z.-N.
Grotkai, Gent, Z.-N.
Du Mont, Gent, Z.-N.
Bacu, Aalst, Z.-N. B.
Bogaert, Amsterdam, N.-N. B.
L.J. Van Immerzeel, Oostgeest, N.-N.
L.V.d. Steenhoven, Leiden, N.-N.
Tikes J. Bakker, Leiden, N.-N.
J.J. Van de Walle, Arnhem, N.-N.
H.J.J. Crot, Den Haag, N.-N.
E.J. Van Sonsbeek, Haarlem, N.-N.
L.E. Gerdessen. Haarlem, N.-N. B.
H. Honig, Utrecht, N.-N.
A. Vlaanderen, Hilsersum, N.-N.
C. Raes, Gent, Z.-N.
Fr. Van Hemeldonck, Antwerpen, Z.-N.
Van der Stappen, Antwerpen, Z.-N.
Jef Jadels, Antwerpen, Z.-N.
Jef Janssens, Antwerpen, Z.-N.
Jef Censiers, Antwerpen, Z.-N.
F.M.H. Loggere, Arnhem, N.-N.
Dr Joh. Prak, Ter Apel, N.-N.
Honoré Wannijn, Gent, Z.-N.
Schwarz, Arnhem, N.-N.
J.P. Backx, Notaris, Wieringerwaard, N.-N.
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R. Luyten, Haarlem, N.-N.
Dr J.B. Schepers, Haarlem, N.-N.
Riënts Balt, Delft, N.-N.
M.J. Kollewijn, Den Haag, N.-N.
D.H. Schmüll, Amsterdam, N.-N.
Dr R.A. Kollewijn, Amsterdam, N.-N.
A.H. Casteleyn, Apeldoorn, N.-N.
G. Van Stolk, Rotterdam, N.-N.
P.C. Van Traa, Rotterdam, N.-N.
P.J. Nieman, Jr. Rustmijnziel, Z.A.R.
N.M. Prinsloo, Vredefort, Z.A.R.
Hendrik Boncquet, Brussel, Z.-N.
V. Duvivier, Brussel, Z.-N.
P.J. Jansen, Poerwakarta, Oost-Indië.

Bericht.
- Het Postbestuur verwittigt ons, dat het, te beginnen met 15 Dec. aanstaande, de
abonnementsgelden voor 1898 - fr. 2,75 - verzendings- en inningskosten inbegrepen
- zal innen, bij die onder onze Vlaamsche leden, bij wie Neerlandia als
postabonnement wordt besteld. Zoo doet de post voor alle tijdschriften en bladen.
We vestigen hierop de aandacht onzer leden, opdat we niet veel nutteloozen en
tijdroovenden arbeid te doen krijgen en onkosten van door misverstand geweigerde
kwijtbriefjes zouden vermijden. Er zullen aldus leden zijn, die tweemaal in 'tzelfde
jaar zullen betaald hebben; doch dat zal ook maar ééns gebeuren, daar dit nu een
overgangsmaatregel is. Alle minimum-bijdragen zullen in de toekomst
postabonnementen worden, zoodat de post in 't begin van 't aanstaande jaar zal innen
bij die leden, die tot nu toe het tijdschrift onder gedrukt adres ontvangen. Laten die
leden dat éénmaal voor lief nemen: ons bespaart dat stelsel van postabonnementen,
voor de minimum-bijdragen, een ontzaglijken arbeid en ook veel onkosten.

Bibliotheken.
- We ontvingen van Mej. de Vieq uit Utrecht een bezending van een 30-tal boeken
voor door ons ondersteunde biblotheken. We betuigen de milde schenkster onzen
besten dank.
We houden ons ten allen tijde aanbevolen voor het ontvangen van doorgelezen
boeken, welke onze leden voor onze bibliotheken mochten willen afstaan.
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Helmond.
- De Heer J.L.G.A. Meyer, Helmond is sedert eenigen tijd voor ons Verbond werkende
en smaakte het genoegen reeds een aantal personen tot Lidmaatschap te bewegen.
Een woord van hartelijken dank aan den Heer Meyer, wiens voorbeeld, naar wij
vertrouwen, door velen zal gevolgd worden.

Paterson, N.J.
- De Nederlandsche Rederijkerskamer Harmonie, te Paterson (New Jersey), heeft
aan onzen Secretaris in Noord-Nederland het Eere-Lidmaatschap aangeboden.

Eene Vlaamsche klok in Schotland.
Naar aanleiding van het feit dat men in Schotland eene klok ontdekt heeft, met het
volgende Vlaamsch opschrift: Maria Troon es minen naam. Meester Hans
Popenreider gaf mi. Anno Domini MCCCCCXIX, wil ik hierover eenige inlichtingen
meedeelen, die ik heb ingewonnen. Om onze lezers een denkbeeld te geven van de
waarschijnlijke herkomst der klok zal ik in een woord vooraf spreken over de
verwoeste priorij van Maria-Troon.(1)
‘In de vallei der Kleine Nethe, een half uur gaans van Grobbendonck, treft men
een zonderlinge hoeve aan, Den Troon genoemd. Deze hoeve was eertijds eene
bloeiende kloostergemeente, waarvan de stichting dagteekent uit het begin der XVe
eeuw. Op eene kleine hoogte gelegen, omringd door een breede en diepe gracht,
omgeven langs de eene zijde door de Kleine Nethe en de vaart, langs de andere zijde
door woeste bosschen, barre heiden en zandheuvelen, heeft Den Troon een waarlijk
schilderachtig uitzicht. De gebouwen beslaan een aanzienlijk vierkant, met in 't
midden een open plein. Ze zijn, met tusschenruimten, door hooge muren aan elkander
verbonden. Rechts van de poort heeft men de voormalige kerk, met het koor naar
het Oosten, nu in een schuur herschapen. Zij is nog zeer merkwaardig. Men vindt er
nog overblijfselen van het altaar, den predikstoel en van verscheidene grafzerken.
Welk zonderling kontrast! Waar eertijds de vrome zangen en gebeden van de
monniken ten hemel stegen, hoort men nu den eentoonigen slag der dorschvlegels.
- In de achterste gebouwen, het eigenlijk klooster, vindt men nog schoone, doch heel
vervallen kamers die nu dienst doen als paarden en varkensstallen. Daaronder liggen
merkwaardige en uitgestrekte kelders. Men ziet daar ook nog de ingemetste grafsteden
der kloosterlingen. Het eigenlijk woonhuis is nieuwerwetsch en later bijgebouwd
geworden. Er bestaat ook nog een kelder, die verscheidene jaren geleden ontdekt
werd; doch daar het licht, dat men er inliet, telkens uitdoofde, durfde er niemand
ingaan en heeft men het gat met aarde weer dicht gestopt. Naar den klank te oordeelen
gelooft men dat geheel het gebouw moet ondermijnd zijn en dat er nog verscheidene
onbekende onderaardsche gangen of kelderingen bestaan.
De volkslegende wil dat op zekere tijdstippen van 't jaar, om middernacht de
schuur, (voormalige kerk) geheel en al verlicht is. Het ingeschuurd graan of stroo
dringt dan in het midden der schuur op eenen hoop te zamen, om rondom vrijen
(1) Zie ‘Ons Volksleven’, 5e jaar, derde aflevering.
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doorgang te laten, en eene talrijke schaar van monniken gaan, elk met eene brandende
flambeeuw in de hand en godgewijde gezangen zingende, processiegewijs rond in
de ontheiligde kerk.
Ziehier over den Maria-Troon nog eenige geschiedkundige inlichtingen.(2) De
Priorij der Kanonnikenregulier Maria-Troon werd ten jare 1414, in het dorp Ouwen
thans Grobbendonck, op de rivier de Nethe, een uur gaans van Herenthals, gesticht
door Arnold van Crayenhem, heer van Grobbendonck en zijne gade

(2) Mengelingen over de Geschiedenis van Brabant, door Edward Van Even.
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Johanna van Steyvoort; zij rees op in 't midden van een zeer woeste en onvruchtbare
streek. Maar het ontbrak haren kloosterlingen aan geen vlijt tot het doen ontginnen
van gronden, en dank zij hunne bezorgdheid, nam hunne gemeente weldra in bloei
en aanzien toe. Doch, ten jare 1578 werd het Godshuis door de Hollandsche
krijgslieden van het garnizoen van Herenthals aangevallen, uitgeplunderd en geheel
verwoest. De monniken werden genoodzaakt een zwervend leven te leiden. Na eenige
jaren te Brussel, Lier en Leuven gewoond te hebben, vereenigden zij zich, den 20
April 1587, met de kloosterlingen der Priorij van St-Marten in laatstgemelde stad.’
Naar aanleiding van deze mededeelingen, ontving ik uit Edinburg op 1 Februari
1894 den volgenden brief:
BESTE HEER,
Laat mij toe uwe aandacht te bepalen bij uw artikel in Ons Volksleven over het
klooster Maria-Troon en u daarbij te wijzen op eenige feiten, die, gij zult het aanstonds
bemerken, betrekking hebben op deze zaak.
Een mijner ambtgenooten der Societeit van Oudheidkunde van Schotland heeft in
deze Societeit kennis gegeven van de volgende feiten:
Op de klok der parochie van Kessins (Graafschap Forfar, Schotland) bevindt zich
het opschrift: Maria-Troon es minen naam. Meester Hans Popenreider gaf mi, Anno
Domini MCCCCCXIX! Deze heer zegt, dat volgens de plaatselijke overlevering,
deze klok werd overgebracht van de Abdij van Coupar-Angus (drie mijlen van
Rettins) in den tijd der hervorming. Maar, men weet niets anders over hare ware
geschiedenis of kerkomst.
Het schijnt mij dan, Mijnheer, en ik wensch ook uw oordeel te kennen over dit
onderwerp, - dat na de plundering van het klooster van Maria-Troon, in 1578, deze
klok is overgebracht geworden, - misschien naar de Priorij van St-Marten te Leuven,
en eenige jaren later naar Schotland; of, anderszins gezonden in dit jaar (1568) naar
de Abdij van Coupar-Angus, in Schotland. Men zegt dat vele oude Schotsche klokken
gegoten werden in de Nederlanden, - ik weet niet om welke reden. - Misschien hebben
de Hervormden der Nederlanden ze gegeven aan hunne medebroeders van Schotland.
Hoe het ook zij, het is klaarblijkend dat deze klok, gegeven aan het klooster van
Maria-Troon, door M. Hans Popenreider, in 1519, na 1578 in deze plaats niet kan
gebleven zijn. Wat ik niet weet is, op welke manier en op welken datum de
overbrenging naar Schotland heeft plaats gehad.
Indien gij in staat waart het raadsel te verklaren, zoudt gij eenen grooten dienst
aan mijnen ambtgenoot en aan mij bewijzen.
Misschien kunt gij ook iets zeggen over dezen Meester Hans Popenreider?
Hopende dat ik U daardoor niet te veel last aandoe, bid ik U, Mijnheer, de
verzekering mijner hoogachting te aanvaarden.
(Get.) DAVID MAC RITCHIE.
Ik heb dan getracht zooveel mogelijk inlichtingen over deze zaak in te winnen en
gepoogd den Heer David Mac Ritchie te voldoen.
De geleerde Heer Edward Van Even, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
en Archivaris der stad Leuven, is van gevoelen dat die Vlaamsche klok in Schotland
wel degelijk aan de Priorij van Maria-Troon heeft toebehoord en na de vernietiging
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ervan aan de Engelschen is verkocht geworden. De naam van Hans Openreider is
hem teenemaal onbekend.(1)
Ziehier nu verder de belangrijke inlichtingen, welke de geleerde historieschrijver
en oudheidkundige, de Eerwaarde Heer Goetschalckx, onderpastoor te Schooten,
over dit feit geeft. Hij is de rechte man, die met kennis van zaken kan spreken, daar
hij tijdelijk in bezit is van al de documenten en handschriften van Maria-Troon.(2)
‘In niet een der documenten,’ zegt hij, ‘welke ik over het klooster van den Troon
O.L. Vrouwe onder Grobbendonck bezit, wordt er van de klokken van dit klooster
gesproken. Ook wordt nergens de naam van Hans Popenreider vermeld: noch onder
de namen der kanunniken, noch onder die der leekenbroeders, noch onder de oblati,
donati, weldoeners, gestorven en begraven in het klooster, zelfs niet onder degenen
wier jaargetijde jaarlijks in de Priorij gedaan werd. Al die naamlijsten nochtans
vermeen ik volledig te bezitten. Niets stelligs dus kan ik ter verklaring der klok
zeggen. Mag men daar evenwel uit besluiten, dat de bewuste klok vroeger niet aan
het klooster van den Troon toebehoord heeft? Dat zou te veel besluiten zijn.
Integendeel, om meer dan eene reden denk ik dat zij wel degelijk kan en waarschijnlijk
zal toebehoord hebben aan het klooster van den Troon. Ziehier die redenen:
1e Nergens ken ik een klooster of kerk, dat of die O.L.V. Troon heette, dan het
klooster van den Troon bij Grobbendonck. Die klok dan, den naam dragende van
Maria-Troon, is het allesbehalve onwaarschijnlijk dat zij hier aan toebehoord heeft,
bijzonderlijk daar de Schotsche overlevering wil, dat het eene klok is uit de
Nederlanden oorspronkelijk.
2e De tweede reden is: dat van 1513 tot 1530, tijdens het priorschap van Peeter
Vordels, toenmaals Prior van den Troon, er zeer vele veranderingen aan het klooster
van den Troon geschiedden, en er nogal veel gebouwd werd. Het zou dus goed kunnen
zijn, dat er ook eene nieuwe klok werd gemaakt en dat die Hans Popenreider te
Herenthals of op eene andere plaats wonende, deze ten geschenke gaf aan bewust
klooster.
3e Is het wezenlijk eene klok die aan het klooster van den Troon toebehoord heeft,
dan veronderstel ik dat zij rechtstreeks langs de Nethe door de ketters naar Antwerpen
zal gevoerd zijn en vandaar schier onmiddellijk naar Engeland overgebracht. Immers
de soldaten die den Troon vernietigden waren geuzen, die te Herenthals in garnizoen
lagen en de vrienden van die, welke toen te Lier en te Antwerpen meester waren. Zij
konden dus allerbest langs de Nethe, welke toen reeds bevaarbaar was en bevaren
werd en op welker oever de Troon lag, hunnen buit naar de Scheldestad overbrengen.
En daár de Engelschen bijzonder in die jaren alles wat geld was of waar men geld
kon van maken, uit ons land naar Engeland voerden is het meer dan waarschijnlijk
dat de Herenthalsche soldaten de klokken of de klok van O.L.V. Troon gestolen
hebbende, ze aanstonds verkocht en naar Engeland of Schotland laten uitvoeren
hebben.’
Zoodus mag men, volgens het gevoelen dezer beide geleerden, als met zekerheid
aannemen dat de betrokken klok, eene Vlaamsche klok is, en wel werkelijk aan het
klooster van Maria-Troon toebehoord heeft.
Het ware te wenschen, dat thans, zooals vanouds, de voortbrengselen van
Vlaamsche of Hollandsche nijverheid alleen onder Nederlandsche namen of
(1) Zou er soms geen verband bestaen tusschen dien naam en het gehucht den Poppenberg,
onder Grobbendonck gelegen?
(2) Eerstdaags zal het 2e deel verschijnen van zijn zoo merkwaardig boek: Geschiedenis van
Grobbendonck, waarin zal gehandeld worden over de Priorij van Maria-Troon.
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opschriften de wereld ingingen. Ze zouden aldus heinde en verre in herinnering doen
houden, dat er nog een zelfstandig Nederlandsch Volk met een eigen taal bestaat.
Heijst op-den-berg.
FRANS COECKELBERGS.

Nederlandsche vrouwen.
Wij brengen een woord van welgemeenden dank aan Mev. L. Hogewoning, geboren
Ruitenbach, te Preoria, voor de flinke wijze waarop zij ons Verbond in ruimen kring
bekendheid weet te verschaffen. Wij mogen ons verblijden dat deze dame als
letterkundige en briefwisselend lid van het Nederlandsch dagblad het Vaderland,
krachtig medewerkt aan ons groot doel en spreken den wensch uit dat menige
Hollandsche vrouw zich geroepen zal gevoelen haar voorbeeld te volgen. Ook
Mejuffrouw Margaretha Meyboom, in Den Haag, de bekende vertaalster en
letterkundige, is een onzer vrouwelijke ijveraars. Naar men weet (zie Neerlandia,
Maart), is Mej. Meyboom de voorgangster om de banden tusschen Skandinavië en
Nederland hechter te maken en de sympathie tusschen die landen op te wekken,
eensdeels door het vertalen van standaardwerken, anderdeels aan het openen van een
cursus in de Nederlandsche taal te Copenhagen. Zoo telt Nederland een aantal
energieke vrouwen, wier streven en werkkracht, naar onze meening, niet genoeg
gewaardeerd wordt. De groote vrouwenbeweging in ons land en de in de volgende
maand te openen Tentoonstelling van Vrouwenarbeid zal naar wij hopen onze
lezeressen aanleiding geven tot het meer bekend maken in Neerlandia van de
ontwikkeling der Nederlandsche vrouwen, van hun streven en het standpunt dat zij
reeds ingenomen hebben.
V.D.CH.

Vlaamsche Kroniek.
Deze maand is een glorierijke dag onzer geschiedenis bijna onopgemerkt voorbij
gegaan. Volgende jaren mag zulks niet meer het geval zijn; Vlamingen, denkt er aan:
in 't verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. Niets werkt zoo krachtig mede
tot het in standhouden en versterken der vaderlandsliefde dan de herinnering aan de
grootsche dagen der voorvaderen.
Den 11n November 1798 was de glorierijkste dag van den Boerenkrijg.
Van Gansen strijdt achttien uren tegen den Franschen generaal Chabert en behaalt
de zegepraal.
Eelen dringt Diest binnen na op wonderbare wijze met een leger van 4,000 te
Rymenam over de Dyle te zijn gerukt zonder slaags te geraken.
Albrecht Meulemans verschalkt. Jardon te Tongerloo en Corbeels van Turnhout
brengt zijn mannen naar Diest!
Toekomend jaar moet de 11 November voor al de Vlamingen een feestelijke dag
wezen en bijzonder te Diest zou hij gevierd moeten worden.
- Er worden op last van het Staatsbestuur door deskundigen, op verschillende
plaatsen van het land voordrachten gehouden, over landbouw, fruit-, boschteelt, enz.
Deze voordrachten worden natuurlijk gehouden in het belang van onze landbouwers,
fruitkweekers, enz., en iedereen zal nu natuurlijk denken dat die voordrachten, die
in het Vlaamsch gedeelte des lands gehouden worden, in het Nederlandsch gehouden
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worden, aangezien onze buitenmenschen, op weinig uitzonderingen na, niets anders
dan hunne moedertaal kennen; welnu, 't is mis; den 14 November kwam er te Aarschot
een Waalsche beambte in een schoon uniform van het Bestuur van Bosch- en
Waterwezen eene Fransche voordracht houden over Boschteelt.
Wij vernemen dat de Vlaamschgezinde Volksvertegenwoordiger De Vriend den
Minister over bovenstaande in de Kamer zal ondervragen.
- In Le Soir, het Brusselsch franskiljonsch blad, vonden we een artikel overgenomen
uit een fransch blad, over het zonderlinge fin de siècle Fransch dat door sommige
Franco-Belgische dagbladen gedrukt wordt.
In dit artikeltje wordt bewezen dat de redactie onzer Fransche bladen ellendig is;
het eindigt met deze woorden:
‘De Belgen zouden beter doen in het Vlaamsch te schrijven, vermits ze toch geen
Fransch willen leeren schrijven.’
En als Le Soir dat schrijft, moet hij het goed weten.
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- Tot slot mijner kroniek wensch ik het volgendo ter overweging te geven: Toekomend
jaar wordt in Noord-Nederland eene groote plechtigheid gevierd; in Augustus 1898,
wordt Prinses Wilhelmina tot koningin gekroond. Noord-Nederland bereidt zich die
gebeurtenis op waardige wijze te gedenken. Welnu zal Zuid-Nederland onverschillig
blijven? Neen wij Vlamingen moeten dan bewijzen dat wij meê voelen met het
broedervolk van daar ginds; we moeten dan ook blijk geven van onzen diepgevoelden
eerbied voor het Huis van Oranje en toonen dat de Vlamingen ten volle begrijpen
en waardeeren de gehechtheid van hun Noorderbroeders aan dit krachtig symbool
van Nederland's zelfstandigheid.
O.
- De gevolgen van het stichten eener eigen nationale opera te Antwerpen doen
zich reeds gevoelen. De beste onder onze toonkundigen werken aan lyrische
gewrochten.
Het voorbeeld, gegeven door de Heeren De Tière en Blockx, met Herbergprinses,
vindt reeds navolgers. Niet alleen is thans Jan Blockx reeds ver met zijn Thijl
Uilespiegel (twee bedrijven zijn voltooid), maar Wambach werkt aan twee zangspelen,
De Lauwerkroon, van Raf. Verhulst, en een groote opera van Paul Billiet; Mesdagh
arbeidt aan de muziek van Pol de Mont's Meiprinses, Beyls aan een opera van C. De
Kinder; Paul Gilson heeft een lyrisch drama: Liefdebloem, tekst van Leonce Ducatillon
afgewerkt, dat met grooten bijval in den Nederlandsche Schouwburg van Brussel
opgevoerd werd; terwijl het Vlaamsch Operagezelschap van Antwerpen in studie
heeft Lika, in 2 bedrijven, van De Visschere en Arth. Van Oost, Richilde, 5 bedrijven
van Emile Mathieu, en Diana, 1 bedrijf, van Malschaert en Beyls. Dan hebben we
nog Huibert Melis, die een operet in één bedrijf voltooid heeft voor Jan Blockx. En
wij hebben ook vernomen dat Peter Benoit oen lyrisch drama wenscht te bewerken.
Men ziet dus dat onze Vlaamsche Opera spoedig haar eigen en nationaal
repertorium zal hebben.
- Gedurende de afgeloopen maand werd er te Brugge een studentenlanddag gehouden
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der studentenvereeniging ‘Van Maerlant's
Zonen’.
Afgevaardigden van de atheneums van Gent, Oostende, Brussel en Antwerpen,
en van de Gentsche Studentenvereeniging ‘'t Zal wel gaan’ woonden het feest bij.
Eene grondige en tamelijke lange bespreking greep plaats over: De uitvoering der
Taalwet van 1883, betreffende het middelbaar onderwijs welke den toestand deed
kennen waarin zich de verschillende Athenoea van het land bevinden. Over Brugge
werd niet geklaagd; te Antwerpen zijn er bijna geen grieven; maar Oestende en Gent
worden schrikkelijk zwart afgeschilderd, het schijnen daar echte nesten van
franskiljonisme te zijn.
- Op Zaterdag 13 November laatstleden heeft advocaat Leopold De Vos in het
paleis van Justitie voor eene talrijke vergadering van rechters en advocaten eene
merkwaardige Vlaamsche redevoering uitgesproken over het internationaal
privaatrecht. Zooals de voorzitter - een Waal die onze taal spreekt - het te recht deed
opmerken werd door Adv. De Vos op eene schitterende wijze het bewijs geleverd
dat men in zuivere eenvoudige Vlaamsche taal - van bastaardwoorden vrij wetenschappelijke vraagstukken kan behandelen. Daar kunnen onze Belgische
senatoren die het Wetsvoorstel De Vriendt verwierpen hun voordeel mee doen.
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- De Koninklijke Vlaamsche Akademie heeft in hare zitting van Woensdag, 17
November, het portret onthuld, geschilderd door Alb. De Vriendt, van den heer
Beernaert, voorzitter der Kamer, onder wiens ministerie de Academie is tot stand
gekomen.
- Naar wij vernemen zullen de inzendingen voor den Staatsprijskamp voor
Vlaamsche Tooneelletter kunde buitengewoon talrijk zijn. Des te beter. En laat ons
hopen dat het gehalte naar evenredigheid van het getal zal wezen.
- De Mechelsche kunstschilder Sander Struys werd tot briefwisselend lid van de
Academie van Schoone Kunsten van Frankrijk benoemd, in vervanging van een
anderen Vlaming, M. De Vriendt, die tot buitenlandsch lid werd bevorderd.
- In zitting van 22 November werd door Raadsheer Rochette in den Brusselschen
Gemeenteraad het voorstel gedaan, dat de Raad den wensch uitdrukke de Kamer te
zien volharden bij hare eerste stemming over de Wet betrekkelijk het gebruik der
Nederlandsche taal als officiëele taal in het stemmen en afkondigen der wetten en
besluiten. Het voorstel werd door 18 tegen 14 stemmen verworpen, de meerderheid
van oordeel zijnde, dat de raad in deze quaestie onbevoegd was.
- Te Brussel kwam een Comité tot stand tot het vieren van het vijf-en-twintig jarig
jubelfeest van den verdienstelijken zanger Rudolf Suy, die steeds belangeloos zijn
medewerking verleende tot het opluisteren van feesten in den schoot van onze
Vlaamschg-zinde Vereenigingen. Wij sporen onze leden te Brussel sterk aan om het
comité te steunen in 't vervullen van dien plicht van dankbaarheid. Voor inlichtingen
wende men zich tot M. Defreyn, Zuidlaan, Brussel.
- De Vlamingen in het Waalsche Luik gevestigd hebben zich vereenigd; zij hebben
eene maatschappij gesticht de Vereenigde Vlamingen. Deze heeft Zondag 28
November een uitsluitend Vlaamsch Zang- en Tooneelfeest gegeven in den
Molièreschouwburg, dat uiterst wel gelukt is.

Een beroemd Hollandsch Schilder treedt in het huwelijk met eene
Prinses der Sandwich-Eilanden.
Uit St. Paul, Minn., wordt gemeld: Holland en Hawaii werden in deze stad door het
huwelijk met elkander vereenigd. De hofschilder van de Koningin der Nederlanden
trad in den echt met eene dochter van een der koningen der Sandwich-eilanden, eene
jeug dige weduwe van buitengewone schoonheid.
De naam van den bruidegom is Jozef Hubert Vos, uit Den Haag, en zijne bruid
heet Eleonora Kaikilam Graham, van Honolulu. Het huwelijk was zeer privaat, slechts
twee personen waren tegenwoordig van den kant van den bruidegom en de twee
kinderen van de bruid. Vos is een der voornaamste portretschilders in Europa en
draagt den titel van hofschilder van het koninklijke huis van nederland. Bij
gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Chicago werd hij door de Nederlandsche
regeering als commissaris van kunsten en wetenschappen naar genoemde
tentoonstelling gezonden. Sedert dien tijd heeft hij altijd in de Vereenigde Staten
gewoond. Twee jaren geleden schilderde hij het portret van de oudste dochter van
den onlangs overleden heer Pullman, die hem daarvoor vijf duizend dollars betaalde.
In den laatsten tijd heeft Vos te Fort Totten in Noord Dakota gewoond, met het
doel om daar portretten te maken van vermaarde Indiaansche opperhoofden. Mrs.
Vos wordt gezegd tot eene der voornaamste familiën der Sandwich eilanden te
behooren. Haar eerste echtgenoot had op de eilanden eenige suikerplantages en was
zeer rijk. Het jonge paar is naar Honolulu op reis gegaan.
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(Volksstem, De Pere, Wisc, Ver. St.)

Berlijn.
Het zal velen lezers bekend zijn, dat de regeering van de Zuid-Afrikaansche Republiek
eene commissie heeft benoemd, die zou onderzoeken in hoeverre de klachten der
‘uitlanders’ in Transvaal gewettigd waren, en voorts belast was met het uitwerken
en doen van voorstellen, om de ontevredenen te voldoen.
Die commissie schijnt haar taak volbracht te hebben. Althans, zoo lees ik in
buitenlandsche bladen, de vertegenwoordigers van Europeesche bankiers,
handelshuizen en industriëelen, in Zuid-Afrika hebben gemeend de consuls hunner
landen, tot eene vergadering te moeten uitnoodigen, waarin zij hunne ontevredenheid
met de voor de deur staande veranderingen in de handelspolitiek der Transvaalsche
regeering, zouden uitspreken.
Dit is geschied. De consuls hebben gehoor gegeven aan den in die vergadering
gestelden eisch: om hunne regeeringen per telegraaf op te vorderen, zich eveneens
per telegraaf tot den Volksraad te wenden en zoodanigen druk uit te oefenen, dat de
voorstellen der commissie van onderzoek onveranderd door den raad tot wet worden
verheven.
Nu vraag ik, zou men zulke eischen in Europeesche landen durven stellen? zouden
de consuls in een Europeeschen staat zich door handelsagenten laten bewegen hunne
regeering op te vorderen, bij eene andere bevriende regeering een druk uit te oefenen,
opdat ze maatregelen zou nalaten die in het belang van het land worden geoordeeld,
let wel maatregelen, die op bestaande handelstraktaten geen inbreuk maken?
Het zijn natuurlijk de onderdanen van groote mogendheden, die zoo iets doen.
Men vraagt niet of het kan neen het moet, want men is daar immers om geld te
verdienen!
Dit fragment uit het Transvaalsche uitlandersleven mag er toe bijdragen om het
drijven van dat deel der vlottende bevolking te schetsen. Wij, die ook tot een klein
volk behooren en uit de geschiedenis weten, wat het zegt, de drukkende hand van
eene geweldige natie te voelen, laat ons onze Transvaalsche broeders ook een
moreelen steun verleenen en laat het onszelven tot leering dienen.
***
Zeker Berlijnsch dagblad besprak voor eenigen tijd de toen nog in behandeling
zijnde nieuwe wet op de burgerweer in België en wel naar aanleiding van de
mededeelingen van haren berichtgever in Brussel.
Die berichtgever meldde, dat de in België wonende buitenlanders, met name
Franschen en Engelschen, vast besloten waren zich aan de bepalingen dier wet,
volgens welke ook zij bij de burgerweer ingelijfd zouden worden, niet te onderwerpen
en hunnen regeeringen reeds voorstellen hadden gedaan tegen het inkrachttreden van
die wet beklag in te dienen.
Het blad zelf zag de wet als een inbreuk op het internationaal volksrecht aan, dat
elken in het buitenland vertoevenden vreemdeling vrijstelling van dienstplicht
waarborgt, wanneer hij niet genaturaliseerd is. Tot zooverre kon men dit alles als
gewone krantenschrijverij aanzien en ik ware er ook niet op teruggekomen, wanneer
datzelfde blad niet kortelings het onderwerp opnieuw had besproken.
Volgens bericht uit dezelfde bron, zou bedoelde wet uitsluitend een maatregel
tegen de vele Duitschers zijn, die in België wonen en zich nu bij de beweging der
andere nationaliteiten aangesloten hebben.
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Het zou den Belgen namelijk een doorn in het oog zijn, dat in het bijzonder de
Duitschers in België flinke zaken bezitten, reden waarom men ze door de wet trachtte
te verjagen en zich op die wijze te wreken.
Het ontbrak natuurlijk niet aan de noodige hatelijke bemerkingen van den kant
der redactie, waar men meende, dat België gevaarlijk spel speelde, door zich niet te
storen aan de internationale gastvrijheid, die de buitenlander in elk Europeesch land
geniet.
België moest bedenken, dat het zijne neutraliteit den goeden wil der groote
Europeesche mogendheden te danken heeft, enz.
Men is reeds lang daaraan gewoon, dat dagbladen van zekere groote landen gauw
den mond volnemen en gewoonlijk vergeten, dat hij, die werkelijk groot is, niet zoo
keft.
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Maar toch kan het nuttig zijn, indien van Belgische zijde opheldering in deze zaak
gegeven worde, zoodat ook de lezers van Neerlandia, waar zulks tepas komt,
onjuistheden kunnen verbeteren.
Scheeve voorstellingen van dingen leiden menigmaal tot verwijdering van
menschen, die bij elkaar hooren.
Misschien geeft iemand gehoor aan de uitnoodiging. Met vriendelijken dank voor
de opname van bovenstaande.
BATAAF.
N.V.D.R. Er bestaat een tractaat tusschen Duitschland en België krachtens hetwelk
de Duitschers die in België verblijven, niet kunnen verplicht worden deel uit te maken
van de Belgische Burgerwacht.

Verscheidenheden.
Het schijnt thans zeker dat Dr. Leyds, de Staatssecretaris van de Zuidafrikaansche
Republiek, zijn ambt zal neerleggen en de Republiek in Europa zal vertegenwoordigen
als gevolmachtigde van de Transvaalsche Regeering. Wie zijn opvolger zal zijn, is
nog onbekend.
- Veldkornet Melt Marais schat thans de blanke bevolking van Pretoria op 19,000.
- Den 1 Oct. 1897 is aan de Staatsmeisjesschool te Pretoria een hoogere
meisjesschool toegevoegd ter voorziening in de behoeften aan een meer uitgebreid
onderwijs voor meisjes. Het onderwijs zal omvatten: a/ Bijbelsche geschiedenis, b/
Nederlandsche taal- en letterkunde, c/ Engelsche id., d/ Fransche id., e/ Duitsche id.,
f/ Rekenkunde, g/ Kennis van de natuur, h/ Algemeene en vaderlandsche geschiedenis,
k/ Gezondheidsleer, l/ Nuttige en fraaie handwerken, m/ Teekenen en schilderen, n/
Muziek (zingen, piano, orgel).
- Dr. F. Engelenburg, Begunstiger van onze Vereeniging, werd door Z.M. Don
Carlos, Koning van Portugal, benoemd tot Commandeur van de Koninklijk Militaire
Orde de Nossa Senhora da Conceiça de Villa Viçoza.
- Er was spraak van, dat een stoombootlijn van Lourenze Marquez naar Europa
met toelage van de Regeering v.d.Z.A.R. en onder Transvaalsche vlag zou gesticht
worden.
- Met een van de laatste mail-boten is te Kaapstad uit Europa teruggekeerd de heer
E.J. Vellema, die aan den voet van den Tafelberg de welbekende firma J. Dusseau
& Co, vertegenwoordigt met een ijver en zaakkennis welke niet anders dan lof
verdient. Trouwens de firma Dusseau heeft aanspraak op aller waardeering, door al
hetgeen ze doet in het belang der Nederlandsche taal in dit werelddeel. Te Kaapstad
gevestigd reeds vóór den Jameson-inval, dus vóór de herleving in de Kolonie van
de belangstelling in de landstaal, heeft genoemde uitgeversfirma reeds veel nuttig
werk verricht en Zuid-Afrikaansche befaamdheid erlangd als editeur van Ons
Tijdschrift, dat voortdurend in populariteit toeneemt.
- De heer J. Hagen, onderwijzer in het Lijdenburgdistrikt, die zich op het
Taalkongres te Dordrecht zoo ijverig voor de Nederlandsche taal in Z.A. in de bres
stelde, is in de Republiek teruggekeerd en vertrokken naar zijn standplaats.
- De N. Republikein vermeldt: De heer Regenass, bewaarder in de gevangenis te
Vrijheid, is met promotie verplaatst naar Krugersdorp. Een Engelschman uit Barberton
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is in zijn plaats aangesteld. Laatstgenoemde ambtenaar moet, naar men ons verzekert,
volstrekt geen Nederlandsch kennen.
Een dergelijke aanstelling zal voorzeker het instandhouden en de verbreiding van
onze Taal, een levensquaestie voor de Z.A.R., niet in de hand werken. De Regeering
moest toch toezien, dat geen bedieningen waargenomen worden door personen, die
de landstaal niet kennen.
- Bandoeng, N.O.I. In de Preanger-Bode komt een mededeeling voor van den
Kerkeraad van de Prot. Gereformeerde Gem. te Bandoeng, inhoudende dat den 15
Oct. het eerste nr van het veertiendaagsche blad De Protestant zal verschijnen.

Drukfouten.
Tot onze spijt zijn in ons vorig Nr drukfouten blijven staan bij 't afdrukken van de
sonnetten van Dr. Zuidema - ze verschenen zonder zijn naam, omdat hijzelf zijn
naam er niet onder geschreven had, wat ons, door de drukte, ontgaan was.
Václow Kanes moet zijn Václow Kunés.
Král Vichowdy moet zijn Král Vinohrady.
Verzen 12, 13, 14 van 't sonnet aan Bizio moeten gelezen worden:
Tot Vrijheids zang weêrklonk langs Alp en duinen;
Zoo klinke ons lied, door U herzongen, meê
Van d'Alpentop en uit Sicielje's tuinen.
Vers 4 in 't sonnet aan Václow Kunés:
Dat altoos toch in 't eind de neêrlaag leê.

Bibliographie.
Het Christendom van Jezus, vertaling van: das letzte Abendmahl, Eine
Erzählung aus der Zeit Christi, von Rud. Heinr Greinz, door S.C. KIJLSTRA,
te St-Anna-Parochie bij J. Kuiken Jz. 96 blz., 8o, 75 ct.
Geeft eene korte samenvatting van de voornaamste leerstellingen en voorschriften
van Jezus onder den vorm van een gesprek door verscheidene vrienden gevoerd ten
huize van den rijken Nicodemus. Op een paar zwakke plaatsen na, is de voorstelling
aantrekkelijk en poëtisch ingekleed. Van bijval getuigt, dat Vertaler werkte naar de
6de oplage. Papier en druk verzorgd, de taal minder.
***
Hooger dan de Kerk! Openingswoord voor den Universiteitscursus 1897/98
door J.H. GUNNING; Nijm. H. Ten Hoet. Gr. 8o, 44 blz.
Geschreven in aansluiting aan het verleden jaar bij denzelfden verschenen ‘Eenheid
der Kerk’. Schrijver plaatst in een helder daglicht de ‘Bijbelkritiek’ en de ‘Wetenschap
der Modernen’ spoort aan tot voorafgaandelijk waarachtig ‘geloof’ dat ook
wetenschappelijk is’ en tot oprechtheid des harten, van waar de ‘Moderne Kritiek’
niet uitgaat, weshalve deze verwerpelijk is. Eigenaardige opvatting. Neemt ‘Kritiek’
en ‘wetenschap’ aan maar van een ‘christelijk’ standpunt! Betracht eene hopelooze
versmelting der Kerken door eene vereeniging van alle geloovigen opgaande in een
‘Hooger dan de Kerk’ in Christus zelven.
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Uitvoering zeer voldoende op een paar verouderde schrijfwijzen na en een paar
drukfoutjes.
***
De nieuwe Geschiedenis, door A.G. VAN DIJK en P.F.C. SCHARP DE
VISSER, te Vlaardingen bij Dorsman & Odé, p. 8o, 196 blz., fl. 1,30.
Dit is slechts het eerste deel, gaande van 1517-1648: van Luthers optreden tot den
Westfaalschen vrede.
Een handboek in den waren zin des woords, handelbaar formaat, stevig papier,
klare druk. Daarbij bondig, hoewel zakelijk, duidelijk en methodisch geschreven.
Het boek is op de hoogte der feiten, houdt rekening met de laatste gegevens der
wetenschap, en verliest daarbij niet uit het oog dat het voor de school is bestemd.
Wij bevelen dit boek ten warmste aan, ook en inzonderheid voor Zuid-Nederland,
waar gebrek is aan nauwkeurige, goed in 't Nederlandsch geschreven handboeken
op dit gebied. Met groote belangstelling zien wij het verschijnen te gemoet van Deel
II van 1648-1789, voor Mei a.s. aangekondigd.
Een synchronistisch overzicht en eene tabel der voornaamste vorstenhuizen en
vorsten in Europa, besluit het boek. Het verdient alleszins lof en verspreiding.
***
Wetenschap en Poëzie, door OMER WATTEZ: overgedrukt uit Het Belfort, bij A.
Siffer, Gent, 30 blz.
Warm geschreven protest tegen de meer en meer de overhand nemende
Wetenschap, vooral in het onderwijs der jeugd met uitsluiting van de Poëzie, het
opvoedend element, onmisbaar tot het vormen van karàkters. Komt krachtig, en soms
welsprekend op tegen het onvergeeflijk verwaarloozen van het gemoed, verreweg
de machtigste factor tot het in stand houden en leiden eener menschwaardige
samenleving. Hier en daar komt wel wat bitterheid boven, die het overige, loffelijk
bedoelde ten andere, ontsiert.
***
Précis de Philosophie, door A. PENJON, leeraar in de Wijsbegeerte a/d.
Faculteit der Letteren, te Rijsel, bij P Delaplane, Parijs, pt. in-8, 499 blz.
Ing. 4 fr., geb. 4,50.
Geeft een kort overzicht van al het wezenlijke van een volledigen leergang der
Wijsbegeerte, met het oog op de studeerenden; kan dus vrij wel gebruikt worden als
een handboek. Min uitgebreid dan het soortgelijk handboek van P. Janet, neemt het
een nieuwer standpunt in, en kan toch volstaan als een degelijke leiddraad bij hooger
onderwijs en zelfstudie.
Tot blz. 213 wordt het ingenomen door de Zielkunde of Psychologie. Schrijver
verlaat hierin het oude spoor en verwerpt de vroegere indeeling der vermogens
(facultates) en bepaalt zich tot het wijzen op den tweevoudigen aard der denkbeelden:
1o als zijnde of als gegeven, als innerlijke voorvallen; en 2o als voorstellend of
bevestigend iets wat zij zelven niet zijn; zoo vormen de eerste wat wij noemen: het
psychologisch bewustzijn; de andere naar gelang zij binnen ons of buiten ons
bevestigen: inwendig bewustzijn of waarneming of inwendigen zin, uitwendige
waarneming of de zinnen, eindelijk de rede, p. 34.
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Verder is ook nieuw zijne voorstelling van het oordeel. ‘Een denkbeeld hebben,
is bevestigen en gelooven, in één woord: oordeelen,’ p. 118.
Redeneerkunde (formeele en toegepaste), tot blz. 328.
Zedenleer (theoretische en praktische), tot 418.
Gaat niet uit van eene veropenbaring, noch een buiten ons berustend voorschrift,
maar put kracht en mogelijkheid tot bereiken van het zedelijk doeleinde in het
erkennen onzer hoogere natuur. Hierin ligt onze vrijheid, en deze verwezenlijken is
zich aan de andere onderwerpen.
Tot slot Bovennatuurkunde of Metaphysica, die steunt op eene volstrekte waarheid:
het grondbegin der eenzelvigheid (identiteit). Bewijsvoering niet enkel voor onze
hoogere natuur, maar eveneens voor onze onsterfelijkheid en het bestaan van een
opperste, zuiver, volmaakt wezen, God.
Het boek, hoewel zeer zakelijk en toch zeer beknopt, is zeer bevattelijk; druk
duidelijk en aangenaam papier; verdient warme aanbeveling.
***
Z.-A. Historie-Bibliotheek. - De welbekende firma Jacques Dusseau & Co te
Kaapstad heeft ons toegezonden het eerste boekdeel van een reeks geschiedkundige
verhalen over Z.A., welke in den vorm van novellen zullen verschijnen onder
verschillende titels en de volgende episoden zullen behandelen: Slachtersnek, Piet
Retief, De Natalsche Emigranten, Boomplaats, de Basuto-oorlog, President Brand,
de Vrijheids-oorlog, de Jameson-inval, Kaapstad gedurende de vorige eeuw en andere.
De uitgevers vestigen onze aandacht er op dat men voor de geringe som van 30s.
op de twaalf boeken kan inteekenen; en naar wat we gezien hebben van het eerste
boek, David Malan geheeten, kunnen we niet anders dan onze lezers met warmte en
nadruk de Z-A. Historie-Bibliotheek aanbevelen.
Het boek is netjes gedrukt en ingebonden en voorzien van goede prenten.

Neerlandia. Jaargang 1

8

Willems-fonds.
Het Willems-Fonds is gesticht om mede te werken aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk door middel van de Nederlandsche taal. De
leden betalen een jaarlijksche minimum-bijdrage van 6 frank (3 gulden) en ontvangen
al de uitgaven van het Algemeen Bestuur (Secretariaat: 18, Houtbriel, Gent.)

Uittreksel uit de lijst van de uitgaven van het Willems-Fonds.
K.L. TERNEST. Uitspraakleer der Nederl. 0 70
taal, 3e uitg. (Nr 71)
C.A. FREDERICQ. Grondregels der
Gezendheidsleer, 4e uitgave (Nr 88)

1 25

C.A. FREDERICQ. De wilde bloemen.
Inleiding tot de kruidkunde, 3e uitgave
(Nr 98)

2 00

A.J. WAUTERS. De Vlaamsche
4 00
Schilderkunst. Uit het Fransch vertaald
door Julius Sabbe. Door de Koninklijke
Academie bekroond. Met 108 fig. (Nr
112)
JULIUS DE GEYTER. Keizer Karel en het 2 00
Rijk der Nederlanden, in
middeleeuwschen versbouw. Tweede
uitgave. Met het portret van den dichter
(Nr 122)
Nederlandsch Liederboek (Nr 123)
1e deel: Vaderlandsche en plaatselijke
liederen, 2e uitgave

1 25

TEIRLINCK-STIJNS. Arm Vlaanderen.
4 00
e
Twee deelen. 2 uitgave. Met het portret
der schrijvers (Nr 124)
Jan Frans Willems (Lvensschets door
MAX ROOSES. Voordracht door J.
VUYLSTEKE. Herinneringen door G.
BERGMANN) (Nr 129)

1 00

AUG. GITTÉE. Bij onze Noorderbroeders. 2 00
Met 12 teekeningen door A. Heins en
eene kaart van Nederland (Nr 130)
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AUG. DE VREUGHT. Afrikaansche volken. 1 25
Met vijf platen en eene landkaart (Nr 134)
MAX ROOSES. Oude en nieuwe Kunst
2 50
(Het nieuw Antwerpsch Museum. P.P.
Rubens. De Hollandsche meesters in den
Louvre) (Nr 139)
- Oude en nieuwe Kunst (Brieven over 3 00
het Museum van Weenen. Verlat, Leys,
Lies, Dijckmans, enz.) (Nr 143)
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg (Nr 141)

2 00

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
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