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Januari 1898.
Walen en Vlamingen.
Het nieuwe jaar zag een nieuw orgaan verschijnen: L'Ame Wallonne, den tolk van
de Ligue Wallonne van Luik.
Ons is het ontstaan van dat blad, dat om de veertien dagen verschijnen zal, welkom.
We hoorden en hooren zooveel razen over exagérations flamingantes (flamingantsche
overdrijvingen), waarmee door onze vijanden werd geschermd, zonder dat deze nader
geliefden toe te lichten waarin deze overdrijvingen bestaan, dat het ons niet dan
verheugen kan, nu eindelijk eens met een blad kennis te maken, dat klaarheid in deze
duisternis zal brengen: 't is immers de tolk van hen, die zich ten strijde gorden om
onze overdrijvingen te bestrijden.
Un Wallon vaut au moins un Flamand is het motto, waaronder het blad verschijnt.
Och! 't is de nationaliteit niet, die aan de individuën van een ras hun waarde schenkt.
Een beschaafde Waal, degelijk wetenschappelijk onderlegd of tot kunstenaar geboren,
zal zich natuurlijk kunnen meten met den Vlaming, die in ontwikkeling niet hooger
staat dan hij of wien de natuur niet rijker met talenten bedeelde. De nationaliteit zal
hier den doorslag niet geven en zal niet beletten, dat een Waalsche ezel tegen een
Vlaamschen stommeling opweegt. Vermakelijk donquichottisme, die spreuk!
Zooals ieder blad, bij zijn ontstaan, komt L'Ame Wallonne met zijn ‘programma’
voor den dag: ‘Het zal zich verzetten tegen den wassenden vloed van de
flamingantsche aanmatiging; zal de rechten van de Walen doen gelden; zal voor hen
strijden; zal de verdiensten van 't Waalsche ras doen uitkomen.’
Dat de Wallonisanten van de Vlaamsche Beweging den indruk krijgen van een
‘wassenden vloed’ doet ons groot genoegen: 't is de erkenning, door den vijand, van
onze kracht. Dat L'Ame Wallonne de rechten van de Walen zal verdedigen, kunnen
we alleen goedkeuren, als ze door rechten geen ‘voorrechten’ bedoelt; wat ons betreft,
we denken er niet aan die ‘rechten’ te krenken; maar zijn evenmin gewillig een
duimsbreedte van de onze af te staan. Dat ze de verdiensten van het Waalsche ras
zal doen uitkomen, mogen we lijden, daar we niet zoo verblind zijn, dat we geen
waardeering voor ware en gebleken verdienste zouden hebben. Ons zij 't
ondertusschen toegelaten ons met niet minder trots te verheffen op de verdiensten
van eigen stam- en taalgenooten.
‘Waarover wordt toch geklaagd? vraagt het blad. De Omwenteling van 1830
gebeurde omdat... het bestuur van Koning Willem het Nederlandsch aan de zuidelijke
provinciën wilde opdringen, ook aan Vlaanderen en Limburg. Het kleine België zag
zich dan door een wijze en voorzichtige politiek begiftigd met het Fransch als
officiëele taal. Het bestuur kon aan 't Nederlandsch, anders gezegd het Vlaamsch
niet denken; het wou het Waalsch niet kiezen om het aan de Vlaamsche bevolking
niet op te dringen. Ze handelden wijzer door ‘de bewonderenswaardige Fransche
taal aan te nemen, die het Latijn van de middeleeuwen heeft verdrongen, de
wijsgeerige en wetenschappelijke taal, de taal die gebruikt wordt in alle internationale
betrekkingen, de voertaal bij uitstek.’
Men staat versuft, als men dat leest, van de kennis van de geschiedenis bij de
opstellers van L'Ame Wallonne. Nooit heeft het bestuur van Koning Willem er aan
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gedacht 't Nederlandsch aan de Walen op te dringen. Eene omwenteling zou plaats
gegrepen hebben, omdat Koning Willem, aan ons Vlamingen, onze eigen taal wou
opdringen? Maar geven die menschen zich rekenschap, van 'tgeen ze schrijven? Aan
't Waalsch als officiëele taal wou men niet denken, omdat men 't aan de Vlamingen
niet wou opdringen! Och! de dwingelandij ware niet grooter geweest dan bij 't
‘opdringen’ van het Fransch. Maar de vraag is: welk Waalsch zou men wel als
officiëele taal gekozen hebben? Het berucht besluit van 16 Nov. 1830, waarbij het
Fransch eenige officiëele taal in België werd, weerde het Duitsch en het Vlaamsch
omdat, naar het zei, die talen, waar ze gesproken worden, van provincie tot provincie,
van stad tot stad verschillen en het daarom onmogelijk zou zijn in die talen een
eenvormigen wetstekst af te kondigen. Maar verschilt het Waalsch dan niet van
provincie tot provincie, van stad tot stad, van dorp tot dorp, en wordt Tâti l' Perriqui,
het vermaarde Luikerwaalsche tooneelstuk niet in 't Namensch overgezet voor een
vertooning te Namen en in 't Bergsch voor een vertooning te Bergen? 't Was eenvoudig
een onbegonnen werk om in 't Waalsch een eenvormigen wetstekst af te kondigen.
Voor een feit zijn die menschen blind; ze houden zich daaromtrent dom. Dat feit is,
dat in Vlaamsch-België afwisselende streekspraken gehoord worden evenals over
Waalsch België afwisselende dialeeten gesproken worden. Er is geen taal, zelfs niet
de admirable langue française, die niet, over de uitgestrektheid van haar gebied in
afwisselende dialecten gesproken wordt; en de Waalsche streekspraken zijn niets
anders dan de voortzetting van de Romaansche dialecten, die in Frankrijk gesproken
worden. Doch boven de dialecten van een taal, staat de gemeenschappelijk
letterkundige uitdrukking van alle: de algemeen geworden schrijftaal, die ook de
spreektaal geworden is voor de meest beschaafden onder een volk. Aldus vinden de
Walen hun letterkundige uitdrukking in het Fransch, de Vlamingen in het
Nederlandsch. Zijn er nu Walen, die er genoegen in vinden om hun dialect te
beoefenen, 't is een onschuldige liefhebberij, die evenwel geen grond geeft tot de
gelijkstelling van dat Waalsch met onze letterkundige taal, die eenvormig door de
geletterde Vlamingen geschreven wordt.
‘Nu willen de Vlamingen, die gedurende zestig jaar, zich 't Fransch eigen gemaakt
hebben, niets meer dan hun moedertaal kennen,’ kermt L'Ame Wallonne. Waar halen
't de menschen toch! Alsof we, met de tegenwoorwoordige inrichting van ons
onderwijs, dat nog grootendeels verfranscht is, de keus hadden! We willen wél, Ame
Wallonne, Fransch leeren, maar daarin heelemaal vrij en niet als een opgedrongen
taal. We willen 't, omdat we net zoo goed woten als gij, dat 't Fransch een schoone
taal is, een van de schoonste voertuigen van de moderne beschaving, waarin veel
goeds, veel
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schoons te vinden is. Maar van onze volle, gansche ontwikkeling als individuën en
als collectiviteit zal onze eigen moedertaal het voertuig zijn, omdat geen vreemde
haar zonder schade voor de degelijkheid van die ontwikkeling vervangen kan.
Daarnevens zullen we aan de Duitsche, de Engelsche, de Fransche beschaving, die
allen voor ons openstaan, ontleenen, wat ons dienstig is, wat tot onze volmaking
strekken kan.
‘Heden, overmaat van stompzinnigheid, zou men willen dat wij, Walen, niet meer
zouden leven dan door en voor die taal (ce parler, zegt het blad) eigen aan een handvol
luidjes.’ - Een handvolletje van 10 millioen stam- en taalgenooten over de wereld!
Zoover reikt Waalsche wetenschap niet. En dan wordt van het taaltje van dat
handvolletje luidjes in 't buitenland nog wel notitie gehouden. Zooals elders in
Neerlandia meegedeeld wordt, geeft de Polyglot Publishing Co, van St-Louis,
Vereenigde Staten, een geïllustreerd maandschrift uit in twaalf talen, o.a. in 't
Nederlandsch. Onder de twaalf talen wordt eilaas! het Waalsch niet genoemd.
Nog deelen de Wallonisanten mee, dat ze alles zullen doen, wat in hun macht is,
opdat het Fransch de eenige officiëele taal in België zou blijven Ze zullen strijden
tegen het ostracisme, waaronder de Walen in 't openbaar bestuur te lijden hebben dat op 't oogenblik, dat een Nederlandsch-onkudige Waal Emond tot opziener van 't
lager onderwijs benoemd is; dat van de drie hoogere opzieners van onderwijs in
bediening twee Nederlandsch-onkundige Walen zijn, terwijl een vierde Nederlandsch
onkundige Waal - die de toepassing van de taalwet van 1883 in zake 't onderwijs van
de natuurlijke wetenschappen zal moeten nagaan! - staat benoemd te worden! Ze
zullen iederen nieuwen Vlaamschen eisch krachtdadig bestrijden, daar ze van oordeel
zijn, dat de Vlamingen ruimschoots bekomen hebben, waarop ze konden aanspraak
maken!
Ze zullen... dat is prachtig! ‘Er is geen museum in Vlaanderen, waar de werken
van de meest Waalsche onder onze Walen niet onbeschaamd als “Vlaamsche werken”
op de lijst staan. Zij zullen de Vlaamsche meerkol de schitterende pauweveeren
ontrukken, waarmee ze zich tooit.’ Wacht maar! Ze zullen ons wel weten te bewijzen,
dat de Van Eycks, Bouts, Memling, Rubens, Van Dyck, Jordaens, Teniers, de
Breugels, enz. Walen waren en dan is het uit met den roem van de Vlaamsche
Schilderschool; dan moet er in de Geschiedenis van de Schilderkunst een nieuwe
rubriek geopend worden over de... Waalsche Schilderschool! Déze hadden de
beoefenaars van de Kunstgeschiedenis in hun verblinding nog niet ontdekt. L'Ame
Wallonne zal hun wel hun dwaling doen inzien.
Verder zal L'A.W. spreken ‘over de Waalsche beeldhouwers, houtsnijders, de
verschillende en vermaarde Waalsche muziekscholen uit alle tijden, de Waalsche
tapijtwevers, de Waalsche letterkundige scholen uit het Karolingsch tijdvak, de
hedendaagsche Waalsche schrijvers en bovenal over de Waalsche nijverheid, die
den rijkdom van België uitmaakt en aan ons land zijn economische belangrijkheid
geeft in de oogen van den vreemdeling.’
In zooverre L'Ame Wallonne zal wijzen op de verdiensten van Walen op 't gebied
van de kunst of op eenig gebied van de menschelijke bedrijvigheid is haar werk
tegenover ons zeer onschuldig en van een Waalsch standpunt alleszins
prijzenswaardig, daar het strekken kan om een rechtmatigen trotsch op eigen aanleg,
eigen verdiensten bij 't volk te wekken, die een krachtige spoorslag kan zijn voor
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den wil om nòg meer te presteeren en nog hooger te stijgen. Wat ons in haar streven
en in dat van de Ligue Wallonne, waarvan ze de tolk is, alleen aanbelangt, is dat ze
ons, Vlaamschgezinden den voet zal dwars zetten, waar we aan onze taal de plaats
willen doen inruimen, die haar in een tweetalig land, waar wij de groote meerderheid
zijn, rechtmatig toekomt. Onze strijd is geen aanvallende strijd, maar een van
zelfverdediging. Zij willen in België toestanden, die misstanden zijn, bestendigen
omdat er Waalsch belang en Waalsche gemakzucht bij gemoeid is. Hier zullen ze
ons op hun weg vinden.
Ondertusschen kan het krachtiger optreden van de Ligue Wallonne tot een les
strekken. Het jaar 1897 was voor de Vlaamschgezinden een jaar van niet geringe
bedrijvigheid; het jaar is ook niet zonder vrucht voor de Vlaamsche Beweging
voorbijgegaan. We wonnen de wet die 't kommando in 't Nederlandsch voorschrijft
voor de Burgerwacht (Schutterij); we wonnen de verheffing van Peter Benoit's
Muziekschool tot Staatsconservatorium. De Taalwet De Vriendt-Coremans, die de
Nederlandsche Taal tot de tweede officiëele taal in België verheft, waanden we
gewonnen. Deze is nog aanhangig voor de Kamer. Op deze vooral hebben 't de
Wallonisanten gemunt. De grootste werkdadigheid leggen ze aan den dag om de wet
in de Kamer te doen verongelukken. Bij de eerste stemming in de Kamer werd de
wet zoo goed als door alle Waalsche Volksvertegenwoordigers aangenomen, die
daarbij luisterden naar de inspraak van hun rechtvaardigheidsgevoel. Nu worden de
Waalsche afgevaardigden en senatoren aangepakt, bedreigd met het verlies van de
Waalsche volksgunst, omgepraat door drogredenen betrekkelijk de moeilijkheden,
die de wet zal opleveren, het gevaar, waarin ze het land zal brengen, enz., enz. Het
is van nu af zeker, dat onder den invloed van al dat gedrijf, de Waalsche
afgevaardigden niet meer met dezelfde eenstemmigheid ons goed recht zullen
bekrachtigen. In dien strijd tegen ons volksrecht aangehitst door de L: W. wordt partij
gekozen door mannen, die openbare ambtenaren, mannen van naam, van invloed,
mannen met geld zijn.
Eerevoorzitter van de Luiksche Ligue Wallonne is: Emile Dupont, ondervoorzitter
van den Senaat. Leden van de beschermende commissie: Braconier, Charles, Magis,
Nagelmackers, Senatoren voor Luik; Gerard, burgemeester van Luik: Magnette,
volksvertegenwoordiger voor Luik; Bury, Dumoulin, Voorzitter van den
Provincieraad; Grêgoire, Poncelet, bestendige afgevaardigden; De Thier, Polain,
raadsheeren bij 't hof van Beroep; Fraigneux, schepene; Goblet, Schindeler, Digneffe,
gemeenteraadsleden; Chainaye-Vierset, burgemeester van Hoei; Müllendorf,
burgemeester van Verviers; Sainctelette, burgemeester van Bergen; Lejeune, senator
te Dison; Tournay-Detilleux, senator voor Philippeville; Neujean, adv. te Luik;
Robert, id.; Van Hoegaerden Bracomer, nijveraar te Luik; Ernest Dis. cailles, Leeraar
aan de Hoogeschool te Gent, enz. enz. Dat toont ons klaar en duidelijk wat we te
doen hebben; aan den eenen kant met meer kracht dan ooit aan onze rechtvaardige
eischen vasthouden en niets nalaten om ze erkend te krijgen. Er werd in 1897 dapper
gewerkt; bepaaldelijk de Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond
bleef niet stil ter zake de wet De Vriendt; in meer dan 25 volksvergaderingen hebben
we het volk toegesproken en hebben de overtuiging opgedaan, dat het volk krachtig
met ons is: van ieder plaats waar we geweest zijn, is een verzoekschrift naar de Kamer
gezonden, vragende dat de wet De Vriendt-Coremans onveranderd en binnen de
kortste toekomst zou aangenomen worden. Dien strijd zullen wij volhouden tot de
wet er door komt ook in den Senaat. Maar de aanhangige Taalwet is maar een punt
op ons programma. Er ligt nog zóóveel arbeid af te doen. IJver en volharding
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ontbreken ons met. Maar we moeten ook stoffelijk gesteund worden. Krachtig kunnen
we optreden als onze Vereeniging tot nog grooter uitbreiding komt. In den loop van
1897 is haar ontwikkeling zeker niet onbevredigend geweest: meer dan duizend leden
zijn toegetreden over de wereld. Maar we moeten nog zòòveel aanwinnen voor we
terdege tot den strijd toegerust zijn. Daarom gestreefd naar dat doel: laat ons niet
rusten vòòr dat onze Vereeniging állen omvat over de wereld, die gehecht zijn aan
onze gemeenschappelijke moedertaal; allen die er trotsch op zijn te behooren tot een
stam, die wel niet onder de grootste telt, maar die toch flink een eigen rol in de
geschiedenis gespeeld heeft en die nog de hoop niet opgeeft om zich flink te
handhaven onder de natiën. Maar vooral in Vlaanderen, waar de taalstrijd het heetst
is, niet gerust vóór het Verbond àlle Vlaamschgezinden omvat. We zien het wel - en
't is nuttig van den vijand te leeren - dat in 't Walenland door overheidspersonen
openlijk partij gekozen wordt in den strijd tegen ons onvervreemdbaar volksrecht:
op ons rust de plicht onze Senatoren, Volksvertegenwoordigers en bekleeders van
openbare ambten te dwingen partij te kiezen, kleur te bekennen en zich aan onze
zijde te scharen: zij vertegenwoordigen het Vlaamsche volk en hebben tot plicht zijn
veelzijdige belangen te behartigen. Onze taalbelangen zijn hoogste en heiligste
belangen en geen vertegenwoordiger van het Vlaamsche Volk heeft het recht dat
Volk in den strijd om gelijkheid in den steek te laten!

Benoorden Moerdijk.
December.
Is het niet onvergeeflijk, om u zoo klakkeloos op 't lijf te vallen met wat er van de
maand gebeurd is in de Tweede Kamer? Want ik vrees dat de handelingen van onze
Staten Generaal over 't geheel ongenietbaar zijn, behalve voor enkele groepen van
lieden: de politici van beroep, zij die 't willen worden, en de rechtstreeks
belanghebbenden; overigens zullen de meeste Nederlanders de orakeltaal hunner
afgevaardigden wel niet anders napluizen dan zooals men 't een wetboek doet: men
moet weten wat er in staat, maar voor z'n plezier doet men 't niet open... Onze
redenaars in den Haag zijn nu eenmaal dooreengenomen, lang zulke goede redenaars
en snedige debaters niet als bijvoorbeeld de leden van het Lagerhuis. Dit daargelaten
- er is nu werkelijk iets gebeurd in den Haag dat voor ons van belang is. Ik bedoel
niet zoozeer het aftreden van den minister van marine Jansen, naar aanleiding van
de netelige kwestie of type zus van een oorlogschip beter is dan type zóó - de vroede
mannen mogen zich 't hoofd breken met die vraag, alsmede met deze, belangrijker
kwestie: of de roerselen van de partijpolitiek aan dit crisisje niet vreemd zijn gebleven
- ik bedoel de beloften, in de vergadering van 10 December afgelegd door den minister
van binnenlandsche zaken; want al zijn 't nog maar beloften, ze zijn van gewicht.
De minister heeft zijn voornemen aangekondigd, de wet op het hooger onderwijs
op vier punten te wijzigen: 1o het diploma van een H.B.S. met vijfjarigen cursus zou,
evenzeer als het diploma van een gymnasium of een Staatsexamen, gelegenheid
geven tot het verkrijgen van het doctoraat in de geneeskunde en in de wis- en en
natuurkunde; 2o het Grieksch zou voor leerlingen van een gymnasium, die geacht
worden het later niet noodig te hebben, niet langer tot de verplichte vakken behooren;
3o leerlingen van bijzondere gymnasia zouden geëxamineerd worden door hun eigen
leeraars; 4o onze universiteiten zouden opengesteld worden voor jongelui uit
Zuid-Afrika, hetzij door het instellen van een doctoraat in het Oud-Nederlandsch
recht, hetzij langs een anderen weg.
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Ik zal mij wel wachten, mij in de ‘Grieksche kwestie’ te mengen; maar men behoeft
zich geen Falb te gevoelen om te voorspellen dat er over 's ministers plannen nog
hartige woordjes zullen gesproken worden, voordat ze in wetten belichaamd, door
het Staatsblad den volke verkondigd worden - àls het ooit zoover komt. Maar één
ding doet plezier. In het Voorloopig Verslag was door iemand van 't bekende gilde:
‘een lid’, ‘vele leden’, enz., schoorvoetend de opmerking gemaakt dat wij
Nederlanders ‘toch het belang van een ander volk zouden dienen’, door onze
universiteiten
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open te stellen voor de Zuidafrikaansche jongelingschap. De bekende afgevaardigde
Vermeulen (men zal hem niet verdenken van heulen met dit ministerie) juichte
daarentegen dit deel van 's ministers plannen onvoorwaardelijk toe, en ook van andere
zijde kwam bij deze algemeene beschouwingen geen verzet tegen den maatregel, die
ongetwijfeld den band met onze Zuidafrikaansche neven en broeders op zeer
gewenschte wijze zal versterken. Er is vaak genoeg over geklaagd dat de
ontwikkeldsten van de Nederlandsch sprekende jongelui, daar ginds, toch verengelscht
worden als zij een Schotsche of Engelsche universiteit gaan bezoeken, daar zij in
Nederland geen goede gelegenheid vinden om zich den doctorshoed te verwerven.
Laat ons hopen dat die toestand binnen kort zal ophouden. Als er meer Afrikaansche
Nederlanders naar Nederland komen, zal er ook een wisselwerking geboren worden:
men zal bij ons wat minder lachen om het koddige van 't toch zoo frissche en
kernachtige Afrikaansch, en dit zal smetten en onnauwkeurigheden verliezen. Meer
en meer ziet men in dat samenwerking tot 't goed behoud van de taal onvermijdelijk
is. Weldra zal ook een Eerste Nederlandsch Philologen-Congres gehouden worden
(13 en 14 April, te Amsterdam), en men kan er zeker van zijn dat het Nederlandsch,
de geschiedenis en ontwikkeling van de taal en van het onderwijs, daar een goed
plaatsje zullen krijgen. De opwekking tot deelneming aan dit Congres gaat uit van
prof, J. Van Leeuwen, prof. B Sijmons, prof. H Kern, prof. Holwerda en Dr. J.H.
Gunning Dz. Het is alweer een stap waardoor de Nederlandsche wetenschap op
gelijken rang gaat komen met de buitenlandsche.
Alsof ze dat nog niet was! De zaak is dat de eigenlijk wetenschappelijke literatuur
voor het volk altijd een onbekend terrein moet blijven, en we dus zeer dikwijls in
ons land zelf niet weten hoe goed men in het buitenland over de Nederlandsche
wetenschap en haar beoefenaars denkt. We hebben ons zoo vaak de Chineezen van
Europa hooren noemen - juist door menschen die te bekrompen zijn om te weten wat
er op de wijde wereld buiten de grenzen van hun land gebeurt, al is dat land dan ook
wat grooter dan 't onze - dat we zouden eindigen met 't te gelooven, als we niet
oppasten. En worden niet nu en dan onze beste wetenschappelijke mannen ons
afgesnoept door den buitenlander? Is niet onlangs nog aan een Nederlander - prof.
van 't Hoff - de uitnemende en zeldzame eer te beurt gevallen, door den Koning van
Pruisen benoemd te worden tot ridder in de orde Pour le mérite? Zijn de
Nederlandsche geleerden geen goede en gewaardeerde bekenden onder hun
vakgenooten buitenaf, en vindt men niet telkens Nederlandsche namen in de vreemde
vaktijdschriften? Prof. Van de Sande Bakhuyzen, bijvoorbeeld, zal wellicht beter
bekend zijn onder zijn vreemde collega's, die, zooals een onzer bladen onlangs in
herinnering bracht, toen deze hoogleeraar een jubileum vierde, herhaaldelijk lieten
blijken dat zij zijn groote verdiensten naar waarde schatten, dan onder zijn eigen
landgenooten. En zoo gaat het met meer van onze beste mannen. Dat de
Nederlandsche juristen in den vreemde hoog in aanzien zijn, is vrij algemeen bekend,
en dezer dagen nog heeft Nederland de voldoening gesmaakt dat alle mogendheden
toegetreden zijn tot de overeenkomst rakende het Internationaal Privaatrecht, gesloten
ter conferentie, op initiatief van Nederlandsche geleerden te 's Gravenhage
bijeengekomen. Er zijn echter van die zaken, waarin wij, ‘Chineezen van Europa,’
zelfs den toon aangeven. Ik noem nu slechts de schoone uitgave van teksten, waar
wijlen Dr. Du Rieu zich zoo verdienstelijk voor gemaakt heeft, en op heel ander
gebied, een internationaal tijdschrift ter bevordering van den algemeenen
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gezondheidstoestand Janus, te Amsterdam uitgegeven, dat onlangs nog op eervolle
wijze buitenaf genoemd werd om zijn verdiensten in het bestrijden van besmettelijke
ziekten.
Op ander dan wetenschappelijk terrein gaat 't al evenzoo. De roem, die Van Rooij
zich te Bayreuth verwierf, is nog niet weggestorven, en Messchaert, Röntgen, Kes
en zooveel anderen houden in 't buitenland ook op muzikaal terrein den
Nederlandschen naam weer op; en wat zou ik nog behoeven te zeggen van het aanzien
waarin de Nederlandsche schildersschool zich tegenwoordig over de heele wereld,
waar echte kunst gewaardeerd wordt, mag verheugen? Zelfs onze letterkunde - al is
't voor de taal van een klein volk uitteraard zooveel moeilijker om over de grenzen
door te dringen - onze letterkunde zelfs wordt in den vreemde beter bekend; hoezeer
het ook te bejammeren is, dat uiterst weinig vreemdelingen onze nienwste
letterkundige voortbrengselen zóó kunnen genieten als de Nederlanders zelf, als wier
tolk Pol de Mont nog dezer dagen zoo welsprekend is opgetreden. Het is maar eene
kleinigheid uit vele, 't berichtje van een paar weken, dat Mr. Brooshooft's bekend
tooneelspel Zijn meisje komt uit, in 't Duitsch vertaald is - romans van Couperus, bij
voorbeeld, zijn al in verschillende talen bewerkt. Eenigszins vreemd lijkt 't, dat de
Duitsche bewerking van Mr. Brooshooft's stuk tot bijtitel heeft: ‘oorspronkelijk
Indisch tooneelspel’, alsof 't familie was van Het Leemen Wagentje, dat de Heer J.Ph.
Vogel kortelings uit 't Sanskrit en Prakrit in 't Nederlandsch heeft overgebracht.
Maar een voorwaarde tot gewaardeerd worden in den vreemde, is dat we ons
aaneensluiten, ons voelen als één volk. Moge er aan waardeering van landgenooten,
die zich op een bijzonder gebied onderscheiden, al eens wat ontbreken, in vereering
voor een man als Carel Abraham Wertheim, zoo groot in het goede, dat zijn dood
een nationaal verlies genoemd mag worden, komen we zeker niet te kort. Een
commissie van mannen wier namen goed en ver klinken is al dadelijk gevormd om
aan die vereering uitdrukking te geven door iets dat blijft.
Zullen we nu, heel uit de verte natuurlijk ook gaan meêdoen aan het streven naar
‘koloniale expansie’ van onze naburen? Daar zijn er ook in onze
vertegenweweordiging geweest die gevreesd hebben toen achter de Groene Tafel de
wenschelijkheid betoogd werd van het aanstellen van een paar ambtenaren op
Nederlandsch Nieuw Guinea. Zeer ten onrechte echter. In dit geval kan van niets
anders sprake zijn dan van het bevestigen van onze rechten op een deel van dat groote
eiland, wellicht rijk aan verborgen schatten. En waar over de kapitalisten ten onzent
de geest vaardig schijnt te worden om veel plekken van onzen rijken Indischen bodem
nog op andere wijzen te gaan ontginnen dan volgens de tot heden gebruikelijke, is
't volkomen in den haak dat wij aan Duitschland en Engeland - zonder daarom een
leap in the dark te willen doen - laten zien dat wij niet vergeten, dat een stuk van
Nieuw-Guinea aan Nederland behoort. 't Kan ons later te pas komen.
JAS.

Brief uit Natal.
Natal, Durban, 14 November 1897
GEACHTE REDACTIE,
De Natal Mercury van 2 Nov. bevatte 't volgende artikel:
HOLLANDSCH, ENGELSCH.
Sir Alfred Milner hield een fraaie toespraak als antwoord op de welkomadressen
hem te Mafeking aangeboden.

Neerlandia. Jaargang 2

‘De hooge commissaris erkent ongetwijfeld 't groote belang van de goede
verstandhouding der witte rassen in Zuid-Afrika en geeft zijn meening in algemeene
maar duidelijke bewoordingen.
Zijn excellentie belooft al zijn best te doen, om een go ede verstandhouding aan
te brengen.
Hij zelf geeft een goed voorbeeld, door zich tot taak te stellen de Hollandsche taal
te leeren, want, zooals hij zegt, elk beschaafd man in Zuid-Afrika behoorde in staat
te zijn de twee talen te spreken, en ofschoon zijn pogingen om zich in 't Hollandsch
uit te drukken, met een zekere hilariteit zijn ontvangen tot nu toe, 't feit dat hij 't
wenschelijk acht de taal te kunnen spreken, is een groote stap tot 't respect en
vertrouwen, dat 't Hollandsche volk in hem zal stellen.
Sir Alfred bekent, dat hij verwacht, dat de omstandigheden zullen medewerken;
hij vertrouwt in niet langen tijd te zien, dat de twee groote witte rassen te zamen in
harmonie zullen leven.
Deze hoop van een zoo hoog persoon is bijzonder met de tegenwoordige
vijandschap in strijd.’
De Standard Diggers News, te Johannesburg, meldt met een seeciaal kabelgram
uit Kaapstad:
‘Dominé Adriaan Hofmeyr deelt mede, dat de ontmoeting tusschen 't Gouvernement
en de Ngamitrekkers zeer belangwekkend en vriendschappelijk was.
Sir Alfred Millner verstond bijna elk woord hem in 't Hollandsch toegesproken
en sprak zelf tot verscheidenen in de taal, tot hun groote blijdschap.
De gouverneur was zeer getroffen door de algemeene opkomst van mannen en
vrouwen beide, en de beschaving der eersten.’
De Nederduitsche hervormde kerksynode te Kaapstad heeft een besluit genomen
om 't Gouvernement te dwingen een jaarlijksche som te geven voor behoeftige
schoolkinderen, te vragen dat de Gouvernementssubsidie voor scholen verhoogd zal
worden, dat de Hollandsche taal vereischt zal zijn voor examens 3e klas, en dat de
inspecteurs in staat zullen zijn om in de Hollandsche taal te examineeren.
Hoogachtend,
OUDSCHANS DENTZ,
Secr. A.N.V.

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 hoekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
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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 secre tariaten.
N.B. Daar de minimum-bijdragen voortaan in België door de post ontvangen
worden, kunnen nieuwe
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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.
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):
Pieter Denijs, Komen, Z.-N.
Achiel Eeman, Aalst Z.-N.
Arthur Criek, Aalst Z.-N.
Valery Clarys Aalst Z.-N.
Dr. H. Logeman, Gent Z.-N.

B.

E. Nabring, Groningen, N.-N.
Pol Verhulst, Oostende, Z.-N.
J. Dingemans, Rotterdam, N.-N.
J.F. Wackerhausen, Berlicum, N.-N.
H.G. Geerlings, Rustoord, N.-N.
P.J. Van Vlissingen, Fabrikant, Helmond,
N.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.
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Aug. Sassen, Notaris, Helmond, N.-N.
J. de Visser, Leer. H.B.S. Helmond, N.-N.
H.F. Van Vlissingen, Fabrikant,
Helmond, N.-N.
J. Endedijk, Hoevelaken, N.-N.
C. Van Nieuwenhuyze, Brugge, Z.-N.
Hector Gesquiere, ondw. Loo (Venrne),
Z.-N.
Jules Dondeyne, ondw. Loo (Venrne),
Z.-N.
Cam. Billiau, ondw., Hoogstade
(Venrne), Z.-N.
Frans Martens, ondw. Halle, Z.-N.
Oct. Van den Broeck, Halle, Z.-N.
G. Nefors, Oostende, Z.-N.
B. Goes, Oostende, Z.-N.
Pol De Cerf Oostende, Z.-N.
Ollieux Oostende, Z.-N.
B. Stofkoper, Vlissingen, N.-N.
J. Zaaier, Pz., Burgemeester, Dirksland,
N.-N.
E. Paret, Kortrijk, Z.-N.
J. Van Kerckhoven-Donnez, Antwerpen,
Z.-N.
K. Weyler, Antwerpen, Z.-N.
J. De Bom, Antwerpen, Z.-N.
J. Delannoy, Antwerpen, Z.-N.
P.A. Douglas, Deventer, N.-N.
J. Van Breemen, Jhbg. Z.A.R.
S. Valk, Jhbg. Z.A.R.
Jac. Post, Jhbg. Z.A.R.
C. Schuitmaker, Jhbg. Z.A.R.
Ed. Meyers, Jhbg. Z.A.R.
M. Meyers, Jhbg. Z.A.R.
A. Van den Broeck, Jhbg. Z.A.R.
L.C. Van Diggelen Jhbg. Z.A.R.

Neerlandia. Jaargang 2

L.E. Van Diggelen Jhbg. Z.A.R.
R. de Malraison, Jhbg. Z.A.R.
Y. Velthuizen, Jhbg. Z.A.R.

B.

M. Straalman, Jhbg. Z.A.R.

B.

J. Van Zwieten, Paarl, Kaap-Kolonie.
Prof J.L. Lion Cachet, Burgersdorp,
Kaap-Kolonie.
D.G Van der Walt, ondw. Schilderijkrans,
O.V.S.
J. Standaard, Gent, Z.-N.
Ser. Heeuwe, ondernemer, Eekloo, Z.-N.
Karel Bogaert, Laken (Brussel) Z.-N.
Martens, Notaris, Olsene, Z.-N.
Burgemeester Piers de Raveschoot,
Olsene Z.-N.

B.

F.D. Cochius, Semarang, Nedl. O.-I.
Emiel Hahn, Loth, Z.-N.
Z. Exc. Mr. G. Rolin-Jacquemyns,
Gevolmachtigd Minister en
Adviseur-Generaal v.Z.M. den Koning
van Siam, Bangkok, Siam.

B.

Jhr. Mr. I.E. de Sturler, Consul-Generaal B.
v. Nederland, Bangkok, Siam.
H. Ledeganck, Zaakgelastigde en
B.
Consul-Generaal van België, Bangkok,
Siam.
F. Smit-Kleine, Haarlem, N.-N.

B.

E. Levi, Jhbg. Z.A.R.
D. Verburgh, Jhbg. Z.A.R.

B.

L. Cattenborch, Jhbg. Z.A.R.
C. Huisken, Jhbg. Z.A.R.
I. Schaap, Jhbg. Z.A.R.

B.

J. Cost Budde, Jhbg. Z.A.R.
H.G. Van Winsen, Jhbg. Z.A.R.

B.

N.J. Singels, Jhbg. Z.A.R.

B.

M. Mulder, Jhbg. Z.A.R.

B.

A.M. Van Oostveen, Jhbg. Z.A.R.

B.

Neerlandia. Jaargang 2

Lod. D. De Haas, Jhbg. Z.A.R.

B.

A. Snoey Kievit Jhbg. Z.A.R.

B.

Alexander De Roos, Jhbg. Z.A.R.
Societeit Doctrina et Amicitia.
Amsterdam, N.-N.
C. Van Branteghem, Aalst, Z.-N.
J. Dusoleil, Ath, Z.-N.
A. Donckerwolcke Ath, Z.-N.
René Van de Maele, Ath, Z.-N.
A.M. Kollewijn, Nz. Amersfoort, N.-N.
P.J. Van Harderwijk, Schiedam, N.-N.
Ach. Six, Pastoor, St-Denijs, Z.-N.
Van Hoecke, Laarne, Z.-N.
K. Van Grunderbeek, Evere, Brussel,
Z.-N.
J.C. Metz, arts, Zevenhuizen b. Gouda,
N.-N.
Mulle, Brussel, Z.-N.
H. Willems, Utrecht, N.-N.
J. Verstraeten, Waalhem, Mechelen, Z.-N.
Dr. A.H. Van der Weerd, Menado,
Celebes, N.O.-I.
J. Albert. T. Schwarz, Menado, Celebes,
N.O.-I.
J.E. Ossenblock, Borgerhout, Antwerpen.
Z.-N.
M.Z. Booleman, Amsterdam, N.-N.
Van Rijn, Gent, Z.-N.
Fr. Van Wersch, Brussel, Z.-N.
H. Visscher, Insp. Ondw. Pretoria, Z.A.R.
G.F.W. Kehrer, Ondw. Pretoria, Z.A.R.
F.F. Van der Rijst, Machadodorp, Z.A.R.
C. Calboo, Machadodorp, Z.A.R.
W.J. Thijsen, Machadodorp, Z.A.R.
F.L. Bausch, Machadodorp, Z.A.R.
***
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Zuid-Afrika.
- We zijn een woord van warmen dank verschuldigd aan den Heer
assistent-treincontroleur Groeneveld voor zijn krachtige medehulp tot uitbreiding
van onze Vereeniging.
Het getal van onze leden is merkelijk gestegen te Waterval-Boven, Komatipoort,
Vereeniging, Elandsfontein, Pretoria. Te Pretoria zal het wel tot het oprichten van
een Tak komen. Ook op de andere plaatsen zou het wenschelijk zijn, dat takken
ontstonden. In de eerste plaats is het wenschelijk, dat een secretariaat zou tot stand
komen. Wie onder onze leden aldaar wil meehelpen tot verder uitbreiding van onze
Vereeniging door 't waarnemen van een secretariaat? Wie te Elandsfontein,
Komatipoort?

- Delft.
- Wij hadden het voorrecht dezer dagen een bezoek te ontvangen van den heer C.C.J.
Van der Klaauw, onzen vooruitstrevenden secretaris voor Midden Azië, die eenigen
tijd hier te lande zal verwijlen tot het regelen van een belangrijke aangelegenheid.
Wij zullen in een der volgende nummers van Neerlandia in breeder trekken de plannen
van den Heer V.d. Klaauw uiteenzetten, die naar wij hopen, volkomen mogen
gelukken.

Gent.
- De Gentsche Tak heeft sedert de maand October zijn reeks volksvergaderingen,
met het Wetsontwerp De Vriendt-Coremans aan de dagorde, hervat en voortgezet.
Die werden gehouden te Eekloo. Laarne, Aalst, Denderleeuw, St-Nikolaas, Drongen.
Uit die verschillende plaatsen werd een verzoekschrift naar de Kamer gezonden,
vragende de onverminkte aanneming van de wet, telkens met talrijke handteekeningen
bekleed. 25 dergelijke volksvergaderingen werden tot hiertoe gehouden.

- Bibliotheken.
- Wij zijn onzen hartelijken dank verschuldigd aan den Heer C. Bake te 's Gravenhage,
die zoo welwillend was ons een aantal ex. van zijn geschrift te zenden, genaamd:
Invallen en Uitvallen.
***

Overzicht van den Toestand.
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Leden. Op 31 Dec. 1897 beliep het aantal ingeschreven leden 1531 in de volgende
landen: België 674; Noord-Nederland 253; Duitschland 23; Zwitserland 5; Oostenrijk
1; Denemarken 2; Frankrijk 2; Italië 1; Engeland 2; Rusland 6; Perzië 10; China 1;
Siam 3; Ndl. O.-I. 30; Vereenigde Staten 27; Guatemala 1; Suriname 20; Curaçao
9; Angola 2; Zuid-Afrika 459.
Van dezen hadden voor 31 Dec. hun bijdrage over 1897 betaald: België 550;
Noord-Nederland 173; Duitschland 6; Zwitserland 5; Oostenrijk 0; Denemarken 1;
Frankrijk 2; Italië 1; Rusland 3; Engeland 2; Perzië 2; China 1; Siam 3; Nedl. O-I.
2; Ver. Staten 3; Guatemala 0; Suriname 0; Curaçao 1; Angola 0; Zuid-Afrika(?)
Voor Zuid-Afrika kunnen we 't aantal leden, die hun bijdrage betaald hebben, niet
opgeven, daar 't ons nog niet werd medegedeeld. Uit dat overzicht blijkt, dat het in
de toekomst noodig zijn zal, dat onze verschillende secretariaten niet tot 't einde van
't jaar wachten om de bijdragen te innen, maar het doen, naarmate van de toetreding
van de leden.
Onder de 1531 ingeschreven leden zijn 5 begunstigers; 138 beschermende leden.
In den loop van 1897 zijn 1022 leden toegetreden.
Takken. De volgende ingerichte Takken bestaan: Antwerpen, Brussol, Enschedé,
Gent, Johannesburg, Mittweida, Oostende.
Over de werkzaamheden verscheen geregeld verslag.
Kas. Aan bijdragen van leden en varia werd ontvangen over 1897:
fr. 3358, 12
In deze ontvangsten zijn begrepen:
fr. 941,38 v. Secretar. Temmerman, Jhbg.
fr. 482,80 v. Secretar. V.d. Chijs, Delft.
fr. 90,91 v. Secretar. Beauchez, Soerabaia
fr. 1843,11 van Belgische en andere
leden.
De uitgaven voor drukken en verzenden fr. 3033,47
van Neerlandia, secretariaatskosten,
boekverzendingen, propagandakosten en
varia beliepen
In deze uitgaven zijn begrepen:
fr. 80,00 voor Secretariaatskosten te
New-York.
fr. 150,50 uitgekeerd aan den Tak Brussel
voor zijn werkzaamheden.
_____
In kas op 1 Januari 1898

fr. 324,65

Toekomst. Het plan bestaat om in de Vereeniging drie groote Afdeelingen in te
richten: Noord-Nederland en de Koloniën, met de Nederlanders in 't Buitenland
gevestigd; Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen; Zuid-Afrika; ieder onder een
eigen bestuur en zelfstandig werkzaam voor den taalstrijd en voor uitbreiding; alle
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drie staande onder het Hoofdbestuur van de Vereeniging. Gegronde hoop bestaat,
dat de Vereeniging door die inrichting in 1898 nog tot veel ruimer uitbreiding zal
komen dan die welke ze in 1897 bereikte. Hierover later.

Vlaamsche Kroniek.
In een van de voorgaande kronieken werd de uitgave aangekondigd van verscheidene
muziekstukken van Peter Benoit voor piano bewerkt. Nauwelijks in den handel
gebracht was in weinige dagen een buitengewone talrijke oplage van Peter Benoit's
Strijdkreet en de Rubensmarsch geheel uitverkocht en eene nieuwe uitgave heeft
thans het licht gezien.
Dezer dagen is een nieuw pianostuk verschenen. Daarin komen voor: de optocht
en de dansen uit het puik lyrisch drama Het Meilief, van Peter Benoit en Julius De
Meester. Wij zijn verzekerd, dat dit stuk grooten bijval bekomen zal. Het is te
verkrijgen bij den muziekuitgever Faes, in de Beddenstraat, te Antwerpen.
Binnen kort zullen ook nog uit hetzelfde lyrisch drama de liederen van Karel en
Lena worden uitgegeven.
- Niet alleen in het uitgeven van werken van onze Vlaamsche toonkundigen mogen
we ons verheugen, maar ook in herhaalde uitvoeringen. Zoo hadden er gedurende
de maand December uitvoeringen plaats: te Brussel in de Distel, te Gent, in de
Melomanen, door de zorgen van het Comiteit tot bevordering van den Nederlandschen
Zang, van het Willemsfonds; in den Grooten Schouwburg derzelfde stad, eene groote
uitvoering door de Melomanen van Gevaert's groote cantate Jacob Van Artevelde,
en den Vlaamschen Nacht, van Oscar Roels.
- Er wordt nu ten stelligste verzekerd dat de taalwet De Vriendt na het
nieuwjaarsverlof ter bespreking komen zal in de Kamer.
Het is te hopen dat men alweêr geen middeltje zal vinden om die bespreking tot
na de verkiezingen van Juli uit te stellen.
- De medailles geschonken aan de bekroonden der Brusselsche Tentoonstelling,
zijn in beide talen. Dat is recht.
- Nu het ontwerp opgevat is een standbeeld op te richten aan den Vader der
Vlaamsche Beweging Jan Frans Willems, zijn er twee onzer Vlaamsche steden, Gent
en Antwerpen, die elkaâr de eer betwisten, het beeld van den grooten vaderlander
binnen hun muren te bezitten. Voor ons is de groote quaestie niet waar het zal prijken,
maar dat het zoo gauw mogelijk verrijze, en dat het zoo grootsch en prachtig mogelijk
zij. Wij wenschen ook dat deze kwestie geene verdeeldheid in onze gelederen moge
brengen. Nu meer dan ooit: Eendracht maakt macht.
- Deze maand vonden we in Le Petit Bleu, het geïllustreerd dagblad van Brussel,
een hoofdartikel, van de hand van den heer Paul de Glines, over Eugeen Zetternam
en J.-F. Willems.
Zijne studie Twee Vlaamsche Zielen, is met veel kennis van zaken geschreven.
P.d.G. heeft die twee Vlaamsche schrijvers met eene bezielende pen beschreven.
Met genoegen moeten wij tevens ook vaststellen dat Le Petit Bleu een der zeldzame
Fransch-Belgische bladen is, dat immer op zeer onpartijdige wijze, onze Vlaamsche
mannen doet kennen.
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- Tengevolge eener klacht uitgaande van het Vlaamsch Grievenkomiteit, heeft de
Heer minister van Landbouw en Openbare Werken aan de gemeenten, waar tramlijnen
bestaan, de schikkingen der wetten en verordeningen op het gebruik der talen
herinnerd.
Hij heeft namelijk deze gemeenten verzocht te waken opdat in al de trams, die op
hun grondgebied rijden, de verordeningen en de uurtabel in beide talen zouden
uitgehangen worden.
- Te Hasselt zal de verjaardag van den Boerenkrijg gevierd worden op 28 Oogst
1898. Bij de onthulling van het monument, die dan zal plaats hebben, zullen aanwezig
zijn Prins Albrecht en de ministers. De gelegenheidscantate zal getoonzet worden
door Emiel Wambach, op het bekende gedicht van Hilda Ram.
- Op het liberaal werkliedencongres, op het laatst van December te Brussel
gehouden, heeft een Waal, na zijne Vlaamsche medecongressisten in het Vlaamsch
verwelkomd te hebben, het voorstel gedaan, de gelijkheid der beide landstalen in het
programma der liberale werklieden te schrijven. Dit voorstel werd met daverend
handgeklap door de aanwezige Walen en Vlamingen aanvaard.
O.

Het Nederlandsch in Ned.-Indië.
Men heeft in Neerlandia de redevoering gelezen, door den hoogleeraar Kern op het
jongste taal- en letterkundig congres gehouden over het gebruik der Nederlandsche
taal in Ned.-Indië, waarin hij betoogde dat de kennis van het Nederlandsch een
dringende behoefte is voor de hoogere standen, voor inlandsche ambtenaren en
onderwijzers, wil men hen den weg ontsluiten voor een hoogere ontwikkeling in
overeenstemming met hun behoeften, hun ontwikkeling, hun overleveringen.
Naar aanleiding daarvan vestigt het Bat. Nieuwsblad de aandacht op een opstel
van Dja Endasmoeda, gewezen inlandsch onderwijzer op Sumatra's Westkust, thans
redacteur van de Pertja Barat, een te Padang verschijnende Maleische courant.
Het Bat. Nieuwsblad geeft van dat artikel - dat het licht zag voor prof. Kern zijn
redevoering hield - de volgende vertaling:
‘Wat de kennis van de Nederlandsche taal aangaat, die is voor ons van
onberekenbaar nut, want daardoor komen wij achter de kundigheden van andere
volken; reden, waarom wij ons die kennis het allereerst moeten eigen maken, om de
gewoonten, bekwaamheden en andere zaken der Hollanders te weten te komen.
Zij, die over het rijk van Insulinde regeeren, de Hollanders, zijn, dunkt mij, verplicht
ons hun taal te leeren, alsook hun zeden, kundigheden enz., opdat hun taak, om over
ons het bewind te voeren, wordt vergemakkelijkt.
Vroeger werd in de hoogste klasse der inlandsche lagere scholen het Nederlandsch
onderwezen; dit ging, wij erkennen het, met moeite gepaard, doch velen profiteerden
er toch zóó van, dat zij zich daarin konden uitdrukken.
De inlandsche onderwijzers, die er wat van af weten, kunnen voortdurend hun
kennis uitbreiden, wanneer zij na het verlaten der school blijven voortwerken, ook
al worden zij in een doesoen of kampong geplaatst, waar zij geen Hollandsch hooren
spreken. In zoo'n geval is het abonneeren op een Hollandsche courant hen van veel
nut, om hun kundigheden gaandeweg te vermeerderen.
Hoe echter is het gesteld met degenen, die niets van het Hollandsch kennen? Van
dag tot dag gaat de door hen op school opgedane kennis verloren, want hoe langer
hoe vager wordt het begrip van wat zij geleerd hebben.
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Nu zijn er weliswaar Maleische geschriften, zooals verhalen en over den godsdienst,
maar die vermeerderen geen kennis, welke noodig is om ons verstand te scherpen.
Op wiens verlangen het geschied is, dat het Nederlandsch niet meer op de
inlandsche scholen mag onderwezen worden, weten wij niet, maar wel dat dit verbod
een fout en zelfs een zeer groote fout is. Alleen hij, die op ons, landskinderen, gebeten
is, kan dat verbod uitgevaardigd hebben, want daardoor misgunt hij ons de noodige
kundigheden en doemt hij ons dom te blijven. Hem zeggen wij dank!! Dat verbod
zou, naar men zegt, van het Nederlandsch parlement zijn uitgegaan, maar zeker moet
een van Indië ontvangen brief daartoe aanleiding hebben gegeven.
Moge de tegenwoordige directeur van Onderwijs, die wel op deze aangelegenheid
attent zal worden gemaakt, met ons lot begaan zijn en den wensch der landskinderen
verhooren, opdat het Nederlandsch meer op de scholen wordt onderwezen.
Toen de heer L.K. Harmsen, gewezen directeur van de inlandsche normaalschool
te Padang Sidempoean, in Holland vertoefde, ontvingen wij van hem het bericht dat
het Nederlandsch niet meer op de scholen zou onderwezen worden. Dat maakte onze
harten bedroefd en deed ons tranen storten, want het was alsof wij een familielid
begroeven.
Terneergedrukt zijn vooral de landskinderen van Tapanoeli, omdat de hoogere
school, die daar vroeger voor de kinderen in de Bataklanden bestemd, later werd
opgeheven. De bevolking kreeg toen een gevoel alsof de zon, die zij niet missen kan
om te kunnen leven, door dikke wolken werd omfloerst en was ten einde raad wat
ze zou aanvangen.
Onberekenbaar zouden daarom de voordeelen zijn als het Gouvernement er toe
besluiten kon om de Nederlandsche taal weer als leervak op de inlandsche scholen
in te voeren.

Taalzuivering.
Op zijn oproeping, verschenen in de Nov.-afl. van Neerlandia, heeft de Heer
Oudschans-Dentz talrijke inzendingen ontvangen van medeleden over de wereld.
We laten hier een eerste lijst gebruikelijke bastaarduitdrukkingen volgen met de
voorgestelde wijziging.
We herinneren er aan, dat nieuwe reeksen zullen opgenomen worden in de Februarien Maart-nrs, terwijl in 't April-nr. de ingezonden op- en aanmerkingen zullen
opgenomen worden. De Heer O.-D. zond ons nog een stuk ter toelichting van zijn
bedoeling, dat we echter te laat ontvingen; het zal moeten overstaan tot 't volgende
nr.
IN PLAATS:
1
s.v.p. = als je blieft = a. j, b.
2
t.s.v p. (tourner s.v.p.) = z.o.z.
3
p.f. (pour féliciter) met gelukwenschen = m.g. reeds veel in gebruik.
4
p.c. (pour condoléance) met rouwbeklag = m.r. idem.
5
p.p.c. (pour prendre congé) met afscheidsgroet = m.a. id.
6
enveloppe = briefomslag.
7
correspondentie = briefwisse'ing.
8
catalogus = boekenlijst.
9
etc. = enz.
10
nota bene = naschrift of ns.
1
pag. = bladzijde.
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idem = dezelfde.
en défaut zijn = in verzuim zijn.
interessant = belangwekkend.
engageeren, engagement = verloven, verloving, zich verbinden.
militarisme = krijgskunde.
copie = afschrift.
retour = terug.
courant of krant = nieuwsblad.
lucifer = vuurhoutje

Onze Taal in Zweden.
Ons medelid, de Heer Pieter De Mey, die het drukperscongres te Stockholm
bijgewoond heeft, schrijft in het Handelsblad (Antwerpen) het volgende:
Onder de talrijke personen met welke wij op het
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perscongres te Stockholm het genoegen hadden kennis te maken, bevond zich ook
een van de jongere opstellers van het bekende Zweedsche blad ‘Aftonbladet’ M. Carl
August Hagberg. Tijdens eene onzer samenspraken over de literatuur in Zweden en
in Zuid- en Noord-Nederland, drukte M. Hagberg het voornemen uit onze taal aan
te leeren, ten einde, door vertalingen, aan zijne landgenooten een denkbeeld te geven
van onzen letterschat, in Zweden al even weinig bekend, als de Zweedsche literatuur
bij ons, vooral wat de moderne werken betreft.
Wij waren natuurlijk door dit besluit ten hoogste vereerd en vormden de beste
wenschen voor het welgelukken van een onderneming, zoo vleiend voor onze
nationale eigenliefde.
M. Hagberg heeft zijn woord gehouden en reeds deze week verraste hij ons met
de vertaling van een gedicht uit het Nederlandsch. M. Hagberg laat op dit oogenblik
in Aftonbladet, onder den titel Ur modern diktning (Uit moderne poëzie) een reeks
vertalingen verschijnen van gedichten uit verschillende literaturen, daaronder ook
de Nederlandsche. In die reeks nu, is deze week verschenen Min ljufva fôrtret (Mijn
zoet verdriet) van Gerrit Hendrik Priem.
Deze vertaling bewijst dat M. Hagberg zich in weinige maanden onze taal tamelijk
goed heeft eigen gemaakt. Het gedicht bevat verschillende wendingen, die voor een
vreemdeling juist niet zoo gemakkelijk te verstaan zijn, en die in 't Zweedsch,
alhoewel vrij, toch zeer juist zijn weergegeven.
De jonge schrijver heeft thans een vers van een Noordnederlandschen dichter
vertaald, maar er zullen ook vertalingen volgen van stukken uit onze beste
Zuidnederlandsche dichters.
Als proeve laten wij hier eenige regels met de vertaling volgen:
Ieder blaadjen is een schip,
't draagt mijn leed en kommer.
Daar vergaat er één op een klip...
Zie je 't niet
in den vliet,
onder 't lindenlommer?
Hvart blad, som seglar, ett fartyg är,
som bär ombord mitt bekymmer.
Der borta strander ett po ett skär
i floden du vet;
du ser väl det,
fast lindens skugga det skymmer.

Carl August Hagberg geniet reeds een goede faam in de Zweedsche letterwereld en
terecht; vooral wat vertalingen uit vreemde talen betreft, heeft hij zich wezenlijk
verdienstelijk gemaakt. Zoo lazen wij onlangs van hem een meesterlijke Zweedsche
vertaling van den Spaanschen roman Dona Perfecta, van Perèz Caldós.
Onzen dank en onze beste gelukwenschen aan M. Hagberg, die, wij durven het
hopen, ook onze groote meesters van Noord en Zuid zal aandurven.
D.M.
N.S. Als een blijk van de belangstellingin onze taal- en letterkunde, die ontwaakt in
Zweden, deelt ons medelid, de heer A. Aerts, boekhandelaar te Mechelen, ons mede,
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dat hij van den Heer Mr. A. Hedin, volksvertegenwoordiger te Stockholm, een heele
bestelling Nederlandsche werken ontving.

Nederlanders in Texas
Wij kregen inzage van een der laatste nummers van de Port Arthur News, uitgegeven
te Port Arthur in Texas. Het blad is bijna geheel in het Engelsch geschreven; alleen
is er een enkel kolommetje met Hollandsch en daarom is 't ons te doen. Er wordt een
beschrijving in gegeven van een te Port Arthur georganiseerd Sint-Nicolaasfeest,
waaraan wij het volgende ontleenen:
Op verzoek van den heer De Goeijen werd den heer Kilsdonk opgedragen den
Hollanders in Port Arthur op 5 December een gezellig avondje te verschaffen. Dat
zulk een blijk van goedhartigheid op grooten prijs gesteld wordt, behoeft geen verder
betoog, en onze nieuwe Hollanders zien duidelijk, dat ze hier niet aan hun eigen lot
zijn overgelaten, doch dat hun telkenmale bij vernieuwing eene behulpzame en
vriendschappelijke hand wordt toegestoken.
In het Nash-Hotel waren Zondagavond bijna alle aanwezige Hollanders
bijeengekomen, en hun werd een heerlijk souper aangeboden, dat op Hollandsche
wijze klaargemaakt, aan de Hollandsche huismoeders, die het bereidden, alle eer
aandeed.
Na afloop van den maaltijd meldde zich een verkleede St-Nicolaas aan, strooiende
met amandelen en walnoten (bij gebrek aan pepernoten) en verschafte daardoor een
groot genoegen aan de kinderen. De heer Van Heinsbergen luisterde de gelegenheid
op met zijne harmonica, er werd gedanst en we kunnen niet anders zeggen dan dat
de heer Kilsdonk het verzoek van den heer De Goeijen tot de letter toe heeft opgevolgd
en ons, Hollanders, een aangenaam avondje heeft bereid. Nog dienzelfden avond
werd besloten den heer De Goeijen per telegraaf te bedanken voor de wijze, waarop
hij andermaal betoond heeft de Hollanders ter harte te trekken.
***
Uit hetzelfde nummer van de Port Arthur News blijkt, dat, te beginnen met 1
Januari, een aanvang zou worden gemaakt met de uitgave van een in de Hollandsche
taal gedrukt weekblad, hoofdzakelijk voor de steden Nederland, Port Arthur en
andere. De naam van het blad zal zijn De Hollander van Nederland in Texas.

Cosmopolitisch.
De Polyglot Publishing Co. van St-Louis, Mo., begint met 1 Januari 1898, de uitgaaf
van een maandschrift in de Engelsche taal, getiteld Cosmopolis. Het doel van dit
tijdschrift zal wezen de Engelsch-lezende Amerikanen in te lichten omtrent de
wenschelijkheid van het in het buitenland geboren element voor de Ver. St. De uitgaaf
zal de daden der nieuwe burgers in een waar licht stellen.
Tevens zal genoemde maatschappij een geïllustreerd maandschrift uitgeven in de
volgende twaalf verschillende talen: Duitsch, Fransch, Zweedsch, Noorweegsch,
Deensch, Boheemsch, Spaansch, Italiaansch, Nederlandsch, Poolsch, Slavonisch en
Hongaarsch. De inhoud van de verschillende tijdschriften zal dezelfde zijn en tot
strekking hebben om hen, die de Engelsche taal niet spreken, hier zoowel als in het
buitenland, bekend te maken met het handels-, politieke en maatschappelijke leven
der Ver. St. en hun instellingen en natuurlijke voordeelen.
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De eerste Burgemeester van Greater New-York.
Robert Van Wijck, de eerste burgemeester van Groot-New-York, is van Hollandsche
afkomst. Omstreeks de helft van de zeventiende eeuw vestigde Cornelius Barendts,
uit Wijk, zich te Nieuw Amsterdam. In 1660 trad hij in den echt met een dochter van
den toenmaligen eersten Hollandschen gereformeerden geestelijke in Amerika, ds.
Polhemus, en werd de stamvader van het geslacht Van Wijck, dat wel is waar nooit
zeer vele afstammetingen heeft geteld, maar aan de republiek kranige rechtsgeleerden,
ambtenaren en soldaten heeft geleverd.
Ook de nieuwgekozen burgemeester is een zeer bekwaam jurist. Hij is 47 jaar oud,
en met zijn broeder Augustus Van Wijck, ook rechter, vertegenwoordigt hij thans
het oude geslacht. Beide Van Wijck's zijn leden van het bestuur van de Holland
Society, welke vereeniging enkel bestaat uit afstammelingen van Hollanders, die zich
voor 1675 in Amerika vestigden.

De Vlamingen in Italië.
De National bruxellois deelt het volgende mee:
‘Nasporingen in de archieven van Florence lieten M. Beckaert, beambte bij het
Toezicht op de Schoone Kunsten, toe een zeer belangwekkend feit vast te stellen uit
de geschiedenis van ons land. Dat feit is het bestaan van een Vlaamsche broederschap
in deze stad van de 15e tot de 16e eeuw. Een heele Vlaamsche kolonie had zich in
deze stad neergezet.
De oudste stukken, die daarop betrekking hebben, klimmen op tot het jaar 1420.
De broederschap werd genoemd naar de H. Barbara en den H. Quirinus. Ze had haar
lokaal in een kapel van de kerk van de Santissima Annonziata. Ze omvatte de
Vlamingen en de Noordduitschers, die in een Latijnsche stad zich door een
gelijkaardige taal tot elkaar aangetrokken voelden. Onze lezers weten immers, dat
het Duitsch, dat aan de boorden van de Oostzee gesproken wordt, zoozeer op het
Vlaamsch lijkt, dat onze landgenooten zich zonder moeite te Hamburg doen begrijpen.
De Paus Paulus II stond aan dat gild in 1451 bijzondere aflaten toe; de Paus Paulus
IV deed hetzelfde in 1618.
De broederschap van Ste-Barbara en St-Quirinus werd slechts in 1785 ontbonden,
door een groothertogelijk besluit dat alle gemeenschappen en broederschappen van
Florence ophief. Haar wapenschild was zilver met een toren van keel.
Uit zekere stukken uit dezelfde archieven blijkt het bestaan van een dergelijke
Vereeniging te Vonetië in 1383.’

Nederlandsche werkkrachten.
Wij ontvingen van den Heer O. Kamerlingh Onnes, hoofdopsteller van Hoyman en
Schuurmans Exportbladen het Engelsch bijvoegsel B, genaamd Holland Abroad,
bestemd voor dat deel van de wereldmarkt waar in het bijzonder Engelsch als
handelstaal geldt. In denzelfden geest opgesteld als het Fransche bijvoegsel A,
genaamd: La Hollande dans la lutte commerciale de nos jours, bedoelt het Engelsch
blad B de aandacht te trekken in handelskringen, waar het Nederlandsch niet verstaan
wordt.
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De omslag, in de vaderlandsche driekleur uitgevoerd, is zeer gelukkig gekozen en
maakt juist door den eenvoud een aangenamen indruk. In de November-aflevering
van het Engelsch bijvoegsel, wijdt de Heer K.O. een belangrijk opstel aan Amsterdam
en IJmuiden, voorafgegaan door eene algemeene beschouwing over Holland zooals
het is.
In den tekst zijn een aantal afbeeldingen en schetsen opgenomen, wier uitvoering
treffend mag genoemd worden en die voorzeker den buitenlandschen lezer een juist
denkbeeld zullen geven van Amsterdam als handelstad en zeehaven. Het is bekend
dat de wakkere firma H. en S. hare Exportbladen aan iedere handelsfirma (zoowel
voor in- als uitvoerhandel) op aanvrage geheel vrij van kosten toezendt. Het doel van
de uitgaven zoowel van het Nederlandsche Exportblad als van de bijvoegsels in
vreemde talen is het tegenwoordig afzetgebied te behouden en uittebreiden, nieuwe
betrekkingen voor de Nederlandsche handelsmarkt in verre gewesten te vinden, in
één woord, met kracht het onontgonnen arbeidsveld voor handel en nijverheid door
kostelooze verspreiding in den vreemde te bewerken. De kosten moeten in Nederland
worden gedekt.
Aan iedere handelsfirma in het buitenland biedt de hoofdopsteller aan, inlichtingen
betreffende den Nederlandschen landbouw, handel, nijvorheid en scheepvaart te
verstrekken. Iedere firma op handels- of nijverheidsgebied in den vreemde kan zich
derhalve tot den Heer K.O. wenden en van hem alle verlangde bijzonderheden en
gegevens zonder eenige vergoeding ontvangen. Nog-
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maals vestigen wij de aandacht onzer buitenlandsche lezers op deze voor den
Nederlandschen handel zoo gewichtige onderneming.
V.A.CH.

Berlijn.
Den 13 Dec. vierde de Vereeniging Nederland en Oranje te Berlijn haar tienjarig
bestaan door een feestavond, gevolgd door een feestmaaltijd, gesloten door een
Hollandsch bal.
Nederland en Oranje dankt zijn ontstaan aan Mr. P.A. Jansma van der Ploeg,
kanselier bij de Nederlandsche legatie te Berlijn, die daartoe tien jaar geleden het
initiatief nam. De Vereeniging is de toevlucht van alle bedrukte Hollanders, die het
zich te Berlijn niet voor den wind zagen gaan.
De feestavond vond plaats in de zaal van het Savoy-Hotel, versierd met de
Nederlandsche kleuren, de portretten van Koning Willem III, Koningin Wilhelmina
en de Koningin-Regentes en werd vereerd door de tegenwoordigheid van den
Nederlandschen gezant, Jhr. Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan met zijn
echtgenoote.
De Juffrouwen B. Schat, L. Kuyper, Frida Kindler, L. Coën; de HH. N.C. Vogel,
Jacques Van Lier bezorgden de gasten door hun zang, piano-, viool-, violoncelspel
een zeer aangenamen avond.
Aan den feestmaaltijd zaten honderd gasten aan. Onder hen, Baron H. van
Heeckeren tot Waliën, baron A.M.D. Sweerts de Landas Wyborgh, Mr. W.B.R. van
Welderen, baron Rengers, Jr. Mr. Van Eys van Lienden, P.A. Jansma van der Ploeg,
de consul-generaal Albert George, professor Mr. H. du Bois, voorzitter van de
Vereeniging, en Prof. Dr. Van 't Hoff.
De gezant bracht een toast uit op Keizer Wilhelm, daarna op Koningin Wilhelmina;
baron A.M.D. Sweerts de Landas Wyborgh dronk op de Koningin-Regentes; prof.
H. Dubois hield de feestrede op het tienjarig bestaan van de Vereeniging.
Hierna werd door M. Catz, ondervoorzitter, aan Mr. P.A. Jansma van der Ploeg,
een sierlijk omlijst diploma van eerlidmaatschap overhandigd.
Het bal, dat den feestavond besloot, duurde tot laat in den nacht.
Behalve het beleggen van gezellige bijeenkomsten, die ieder week plaats vinden
in het Kaiserhof, stelt N.e.O. zich ten doel minder gelukkige landgenooten geldelijk
te steunen. Donateur-leden schenken aan de Vereeniging 100 Mark op eenmaal;
kleiner geschenken worden aanvaard aan 't adres v.d. Heer Alex. Wolff, diamantslijper
en juwelier, Friedrichstrasse. De voorzitter, prof. H. Dubois, Schiff bauerdamm, 21,
aanvaardt gaarne de blijken van sympathie voor de Holl. Vereeniging in Berlijn.
BATAAF.

Brussel.
Het ontbreekt hier aan kringen, kringetjes en bonden niet; maar, ten gevolge van die
versnippering van krachten, wordt er niet met goeden uitslag gewerkt op 't gebied
van de Vlaamsche Beweging.
Een kring verricht in stilte en zonder ophef, bij voortduring degelijk werk: het
kunstminnend genootschap De Distel. Zijn jaarlijksch muzikaal feest, dat verleden
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maand plaats vond, was in alle opzichten verzorgd. Het was uitsluitend gewijd aan
gewrochten van Peter Benoit. De Heer De Marez uit Gent hield een boeiende
voordracht over den grooten meester.
Den 4 Dec. 11. trad Prof. Mac Leod als spreker in De Distel op. Hij had als
onderwerp gekozen: De Vlaamsche Beweging. Gedurende twee uren wist Spreker
de talrijke aanwezigen door zijn wel doordachte rede te boeien.
Den 15 Dec. hield A. De Swarte, student, een voordracht over Taalzuivering. Wel
gekozen onderwerp, op flinke wijze ontwikkeld. Ook oogstte Spreker grooten bijval
in den schoot van De Distel, waar men inziet dat zij, die voor de taal strijden, in de
eerste plaats die taal behooren te kennen.
De Heer De Swarte drukte vooral op de volgende punten:
a/ Vreemde invloed op onze taal dient vooral geweerd in de school.
b/ De letterkundige critiek moet onmeedoogend taalverknoeiing hekelen.
c/ De Vlaming moet de letterkunde van onze Noorderbroeders bestudeeren.
d/ Ieder moet door eigen kracht en inspanning zijn kennis weten uit te breiden.
***
Te Brussel is onlangs een nieuwe Kring gesticht: De Kunstkring, die zich evenals
De Distel bezig zal houden met letterkunde en kunst; de tijd zal uitwijzen in hoeverre
de krachten, waarover hij beschikt. berekend zijn voor de taak, die ze aanpakken.
Ondertusschen schudt menigeen bedenkelijk het hoofd over die jammerlijke
versnippering van krachten.
H.G.

Rotterdam.
De Heer Dr. Paul Fredericq, hoogleeraar to Gent, trad als spreker op voor de leden
van het departement Rotterdam der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gaf eene
vergelijkende studie ten beste van de Nederlandschen stam op het einde der vorige
en in de tegenwpordige eeuw. Toen diep verval, het land ingelijfd bij Frankrijk, het
Fransch aan het volk opgedrongen. Thans niet slechts een aanmerkelijke toeneming
van het Nederlandsch sprekend element in Zuid- en Noord-Nederland in den
Vlaamschen westhoek van het Noorden van Frankrijk, in Zuid-Afrika, de
Nederlandsche koloniën en Amerika, maar bovenal stoffelijke, zedelijke en
intellectueele verheffing in vergelijking met honderd jaar geleden. Noord-Nederland
is in de wereld als kleine mogendheid vooraan gaan staan door de groote mannen
die het heeft opgeleverd op het gebied van staatkunde, taalkunde, wetenschap, kunst
en letteren en ook door de journalistiek, aan welke laatste hij, bij vergelijking met
het buitenland, bijzondere hulde bracht. Ook de Vlamingen zijn uit den doodslaap
ontwaakt, dank zij vooral het ontkiemen van het zaad, door de regeering van Willem
I uitgestrooid, waardoor de Vlaamsche beweging ontstond. Ook in Zuid-Afrika
verbazende vooruitgang. Vrij moge de Nederlandsche taal zich daar gedrongen zien
tusschen de Engelsche taal en het Afrikaansch Hollandsch, de Nederlandsche taal
zal ten slotte de zege behalen, want de godsdienst (de Statenbijbel) is met haar, en
de Hollanders in Afrika zullen wel verplicht zijn zich aan te leunen aan de
Nederlandsche beschaving.
In het algemeen zit de kracht voornamelijk hierin, dat zich een warm gevoel van
solidariteit openbaart bij allen die van den Nederlandschen taalstam zijn, naast een
diep besef van te behooren tot de Nederlandsche beschaving. Als dat gevoel en besef
in kracht en omvang toenemen, dan gaat de Nederlandsche taalstam een groote
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toekomst te gemoet, want het zijn, de geschiedenis leert het, niet altijd de grootste
en machtigste staten die het gewicht der beschaving te dragen hebben. Maar dan ook
sluite men zich meer en meer aaneen en steune het Algemeen Nederlandsch Verbond
(genre Alliance Française).
De spreker vond toejuiching.
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Nederlandsche volksliederen en kost 30 cent.
- Leerboek der Stenographie, naar het systeem van Karl Scheithauer, door Riënts
Balt. In weinige uren aan te leeren. Verkrijgbaar bij Riënts Balt, lid v.h.A.N.V. te
Delft; prijs 30 cts.
- Klassisch oder Volksthümlich. Auch ein Beitrag zur Lösung der Schulfrage von
Harold Arjuna. Leipzig, Gustav Fack. Een kernige brochuur ten voordeele van echt
Germaansche opleiding van de jeugd tegen de van stam en ras vervreemdende
klassieke opleiding.
- HELLAS Revue polyglotte internationale ci-devant organe de la Société
philhellénique à Amsterdam. - HELLAS Periodical devoted to classical philology,
literature, the Science of language, etc. - HELLAS Zeitschrift für Allgemeine
Sprachwissenschaft u. Philologie. Librairie et imprimerie ci-devant E.J. Brill. Leide.
- Dat staat te lezen op den omslag van het tijdschrift van Dr. H.C. Muller, die in het
Dec,-nr. van Neerlandia een artikel schreef: Nederlandsch in Engeland. En een
Nederlandsche titel op dat polyglottisch tijdschrift? Och, de Dr. schrijft niet in zijn
taal, wel in 't Fransch, in 't Duitsch, in 't Modern Grieksch als-je wilt, ook in 't
Engelsch over Frisian doenments in the Bodleyan. Hoe wil de Dr. dan, dat men in
Engeland notitie van 't Nederlandsch zon nemen, ja een leerstoel voor 't Nedl. aan
een Hoogeschool oprichten, als hij 't niet de moeite waard acht in die taal te schrijven?
Leeren we toch eens logisch denken!
- Over Bilderdyks Darthula in verband met de oude Iersche Sage van Derdriu en
de zonen Usnechs. H. Kern. - Maakt door mededeeling van de oude Iersche sage van
Derdriu naar oude Iersche bronnen het verschil duidelijk tusschen epische verhalen
van 't Gaëlisch volk en de ‘uit eenige verweerde overblijfselen dier literatuur
samengestelde gewrochten van een dichter der 18e eeuw’ Macpherson's zoogenoemde
Works of Ossian, door Rilderdijk vertaald.
- Nederlandsche Almanach, 1898. De Nederlandsche Almanach is een prachtwerk.
De mooie omslag draagt het beeld van de jonge Koningin Wilhelmina, terwijl de
eerste blz. een reeks van 14 portretten aanbiedt, van 't heel kleine kindje tot de jonge
vorstin, die dit jaar zal gekroond worden. Hij bevat een eigenaardig geïllustreerden
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kalender met historische datums; een spoor- en tramwegkaart van Nederland; tabellen
van watergetijden, maanstanden, enz., mededeelingen betrekkelijk de Nederl. posterij,
telegraaf, telefoon; lijst v.d. Nedl. Mij en v. Landbouw, Nijverheid, enz.; van de
regeerende Europ. Vorsten; het ontwerp-staatsbegrooting voor 1898; de collegiën
van Staat, met opgave salaris; lijst v. Eerste en Tweede Kamer; van gezanten en
consulaire ambtenaren; id. Ministerie van Rechtswezen; Binnenlandsche Zaken;
Onderwijs; Zee- en Geldwezen; Waterstaat; Koloniën, enz; een novelle: M. Johan;
een overzicht v. de gebeurtenissen van Oct. '96 tot Oct. '97, met portr.; 4 keurige
afbeeldingen v. schilderijen; de portretten van M.W. Sophia L., Prinses der
Nederlanden: Mr. J. Heemskerk; Jhr. Mr. Beelaerts v. Blokland; Dr. Laurens Rijnhardt
Beijnen; Joh. Coenrades Boers; Alex. Ver Huell; J.G. Kist;
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Dr. A. Van der Linde; Dr. Acquoy; Loman; C. St. Adama V. Scheltema; G.P. Booms.
Uiterst nuttig door de menigte inlichtingen en gegevens, die hij verschaft.
- Vragen van den Dag. - Afl. I, '98. - Vragen v.d.D. verschijnt in een nieuwen
geïllustreerden omslag, naar de mode van den dag. De eerste afl. van dit degelijk
tijdschrift is zeer belangwekkend en afgewisseld. J. Lenssen schetst ons de edele,
hoogontwikkelde persoonlijkheid van Koning Oscar II van Zweden en Noorwegen,
wiens portret het tijdschrift versiert. In een opstel over het vergaan van de wereld
bestudeert Dr. R. Sinia, naar aanleiding v. de bekende voorspelling v. den
Oostenrijkschen geleerde R. Falb, de astronomische oorzaken, die den ondergang
van onze aarde zouden kunnen voor gevolg hebben. H.W. Cornelis handelt over de
wetenschap, die 't karakter v.e. schrijver uit zijn schrift wil afleiden; belangwekkend
voor ons, omdat de schrijver uit een brief v. Virginie Loveling de
hoofdkaraktertrekken van onze schrijfster verklaart. Dr. H. Blink handelt over de
Geschiedenis v.d. leerplicht in Europa; T. Pluim over de gilden. - Bij Vr. v.d.D.
behoort een Populair Wetenschappelijk Bijblad, waarvan de inhoud voor Jan. is:
Prof. Ritzema Bos: Nedl. planten, plaat XIII. De roode Aalbes; de Rels om de wereld
in 33 dagen; de slaap v.d. Oerang-Oetang; de invloed v.d. mensch op het weder; de
verdeeling v.d. land- en watermassa's op aarde; Studentenbrood; de Kamervlieg;
barsten in gutta perecha. Vr. v.d.D. is door zijn degelijken en afgewisselden inhoud
een zeer boeiend tijdschrift. Pr. f 5,40 p.j.
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Februari 1898.
Angola.
Boer en Portugees.
Aangaande de moeilijkheden welke enkele maanden geleden zijn ontstaan met de te
Humpata wonende Boeren, geeft O Commercio do Porto een lezenswaardige
briefwisseling, waarvan we het volgende overzicht geven:
Vijf en vijftig Boeren, waarvan de meesten herhaaldelijk door de naturellen van
hun vee beroofd waren, besloten om - in plaats van vruchteloos de hulp der overheid
in te roepen - zelf zich recht te verschaffen. Zij vormden een kommando om het
gestolen vee terug te halen en namen bovendien nog als buit vee van de naturellen
mee. Toen deze vuur op de Boeren openden, schoten deze 9 naturellen dood.
De meerderheid van de Boeren echter keurden deze eigenrichting af; men zond
toen het buit-vee naar de overheid ten einde te worden terug gegeven aan de
rechtmatige eigenaars en vroeg verschooning aan den Koning van Portugal.
‘Hier zou - zoo schrijft de briefwisselaar van O Commercio - het incident mee
geëindigd zijn, waren niet eenige te ijverige Portugeezen tusschen beide gekomen.
Op de hoogvlakte van Humpata bevinden zich een aantal Portugeesche kolonisten,
die van den aanvang af een kunstmatig bestaan geleid hebben; eerst leefden zij van
subsidies, daarna van openbare werken. Thans hebben ze niets aan de hand en is hun
toestand nog verergerd door de schade der sprinkhanen en hun eigen luiheid. Deze
lieden trachten nu een ruzie met de Boeren op te krijgen, hopende dat zij daarbij
voordeel zouden behalen. Zij schreven aan de kranten en aan de Regeering, en
scholden op de Boeren, waarvan ze beweerden dat het moordenaars en brandstichters
waren. Enkelen zelfs begeerden een herhaling van de St-Bartholomeus-nacht tegen
de Hugenoten. In elk geval verlangden de ruzie-zoekers dat de Boren weggejaagd
zouden worden.
Toen besloot de Gouverneur persoonlijk naar Chella te gaan; dit werd door de
meerderheid van het publiek in Angola goedgekeurd. Enkelen intusschen hielden de
zijde der rumoermakende Portugeezen, die in troebel water wilden visschen. Zoodra
de Gouverneur op de hoogvlakte was aangekomen, liet hij weten dat geen oorlog
bedoeld was en dat elkeen, die de openbare orde verstoorde, streng gestraft zou
worden. Van een onbeduidend en door de meeste Boeren zelf afgekeurd incident
was zoo langzamerhand een ernstig konflikt gekomen. Want onder de tegen hen
losgelaten beleedigingen hadden alle Boeren, als een man partij gekozen tegen hun
aanvallers.
De Boeren zijn niet behoorlijk geweest; en ik erken dat de Portugeesche overheid
alle waakzaamheid tegenover hen in acht moet nemen. Maar ook onder de Portugeezen
daarginds zijn er velen die niets beter zijn. Doch, indien al de Boeren niet behoorlijk
zijn, moeten we erkennen dat men hun veel verschuldigd is; want zij hebben vrede
gesticht op het hoogland waar nu rechtszekerheid heerscht. Dit moet door ons niet
uit het oog verloren worden, willen we een rechtvaardig bestuur in Angola handhaven.
En zonder die rechtvaardigheid kan het land in groote moeilijkheden geraken.
Voor de komst der Boeren, in 1880, was de Portugeesche invloed daarginds beperkt
tot een paar kleine forten, en zelfs tot aan Mossamedes deden de de inboorlingen
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soms strooptochten. Zelfs hebben dezelfde lieden die nu zoo tegen de Boeren razen,
indertijd een verzoekschrift aan Koningin Victoria gericht om Mossamedes Britsch
te maken, omdat de Portugeesche Regeering hen niet kon beschermen!
Toen de Boeren op het tooneel verschenen ontstond er handel en landbouw; de
naturellen leerden dat ze niet ongestraft konden rooven, en de Portugeesche invloed
werd uitgebreid. Ook al waren hunne handelingen soms schadelijk aan onze
souvereiniteit, allen hier in Angola waren het er over eens dat de vestiging der Boeren
groote voordeelen had meegebracht.
Onze wetten zijn soms duister, en de uitvoering er van meestal langzaam. Dit moet
veranderd worden.’
De Commercio do Porto ondersteunt de zienswijze van zijn briefwisselaar, en
beschermt de Boeren tegen de aanvallen, welke zij te verduren hadden Hij wijst er
op dat de Portugeesche kolonisten moeten zorg dragen niet overvleugeld te worden
door de Boeren die doortastend en vasthoudend zijn, en streng in hun levenswandel.
Zij hebben in weinig jaren veel blijvends gesticht in Angola.
***

De Portugeesche zendeling José Severino da Silva heeft in O Commercio do Porto
een belangwekkende reisbeschrijving openbaar gemaakt over Portugeesch
West-Afrika.
Van Humpata sprekende, zegt de eerwaarde geestelijke:
‘Tegen 2 uur 's namiddags ademden we een zuivere lncht in, 2000 meters (6000
voet) boven den zeespiegel. Na een voortdurend klimmende reis kwamen we 's
avonds te Humpata. De nederzetting van Humpata heeft een uitgestrektheid van
ongeveer 8100 vierkante mijlen. Doorsneden door ontelbare rivieren, is de bodem
er zeer vruchtbaar en brengt zeer goede granen en vruchten voort. De vestiging van
Humpata geniet een prachtig klimaat en een aangename temperatuur. Die nederzetting
werd gesticht door een trek van Boeren in 1881; twee jaren geleden kwam er ook
een vestiging van Portugeezen van het eiland Madeira.
Langzaam ontwikkelt zich het land. Er staat eene kerk; er ligt een brug over de
Nene-rivier; er is een telegraafkantoor (voor de verbinding met Mossamedes), een
woning voor den hoofdmagistraat; er zijn scholen voor beide kunne en goede huizen.’

Brit en Boer.
(Uit de Volksstem)
Malmesbury, 20 Dec.
MIJNHEER,
Ik heb een klacht over de slechte behandeling, die wij, Afrikaners, te verdragen
hebben van de spoorweg-
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beambten, de goeden natuurlijk uitgesloten. Er zijn er onder hen zoovelen, die uit
de achterbuurten van Londen hier aangespoeld zijn, en als zij de montering aan
hebben dan denken zij dat ze de hond van den Goeverneur zijn.
Is het recht dat ik voor mijn geld zoo mishandeld moet worden? Ik zou willen
vragen dat naar het volgende een onderzoek worde ingesteld:
Op 15 Dec. kwam ik van Vrijburg naar de Kaap. Ik ging naar het station te Vrijburg
en vroeg om een salon-rijtuig voor mijn familie, daar mijn vrouw ziek was. Mijn
pogingen waren te vergeefs. Ik moest toen voor mijn vrouw en drie kinderen voor
retonrkaartjes tweede klas naar Wellington £ 19 19s betalen en voor een zoon £ 6
27s 6d, terwijl een ander heer van Mafe king naar Piketberg-station £ 5 12s betaalde.
Is dat recht?
Toen wij te Kimberley aankwamen, vroeg ik om een salonrijtuig voor de lange
reis. Daar was nog maar geen salonrijtuig te krijgen. Wat moest ik toen zien? Op een
eerste klas salon was tweede klas aangeplakt en iedere Jack, Tom en Harry werd
daarin gestopt, terwijl wij Afrikaners moesten wachten Toen ter elfder ure moesten
wij ingepakt worden als Kaffers door een onbeschaafde kondukteur in een oud rijtuig,
waar geen glas in de vensterramen was, en zoo moest ik de geheele nacht met eene
zieke vrouw voor open vensters in weer en wind doorbrengen. Wij moesten in het
oude rijtuig blijven voortreizen. Te Fraserburg-statie konden wij geen droppel water
krijgen en ook niet voor wij Wellington bereikt hadden. Is het recht dat men zijn
geld moet betalen en dan zoo behandeld moet worden? Is het niet om rassenhaat hoe
langer hoe meer te doen toenemen als men ziet hoe wij, Afrikaners, behandeld
worden?
Ik hoop dat er een degelijk onderzoek zal worden ingesteld. Ik denk dat mijn geld
even goed is als dat van anderen.
Ik ben, enz.
J.N. HAMMAN.
't Zal wel beteren, M. Hamman, als de Afrikaners wat meer zelfstandigheidsgevoel
gaan betoonen en zich niet door rooineks op de teenen laten trappen; als ze vooral
hun kinderen niet prijs geven aan de verengelsching, waardoor het Afrikaansche ras
ten onder gaat; als ze zich van Tafelberg tot aan de Zambesi één gaan gevoelen en
met kracht hun zelfstandigheid handhaven.

Oranje-Vrijstaat.
‘Ofschoon daar de spoorwegen door den Staat worden beheerd’ zegt de Volksstem
‘wordt er voor de taal van den Staat maar min achting betoond. Dezer dagen werd
onze aandacht gevestigd op een briefomslag van het Vrijstaatsche
spoorwegdepartement waarop het volgende was gedrukt: ‘On O.F.S. service, on
public service, E.F. Brounger. O.F.S. Railways.’
Als het waar is, dat het Nederlandsch de officiëele taal is van den Vrijstaat, komt
het overeen met de waardigheid van den Staat, dat die officiëele taal door het
Spoorwegbestuur gebezigd worde. Wij, Vlamingen, hebben lang moeten strijden om
aan 't bestuur van spoorwegen, posterijen en telegrafen eerbied voor de volkstaal af
te dwingen in Vlaanderen. Door vasthouden hebben we 't zoover gebracht, dat thans
geen kennisgeving meer van 't Bestuur uitgaat, dat niet in de twee talen gesteld is:
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in Vlaanderen zal men niet licht meer een ambtenaar vinden, die de volkstaal niet
verstaat; en thans maken 't onze postzegels en postkaarten aan de wereld bekend, dat
ons land geen uitsluitend Fransch land, maar voor de helft een Nederlandsch land
is. Maar in den Vrijstaat is de taalstrijd niet ingericht zooals bij ons en kranten
berichtjes werken weinig uit. Hoogst wenschelijk ware 't dat onze vrienden te
Bloemfontein en elders in den Vrijstaat onze leden aldaar even talrijk mochten doen
worden als ze 't nu in de Zuidafrikaansche Republiek zijn. Dan kan er gewerkt worden
tot de verheffing van de landstaal, opdat deze niet bij naam maar ook in werkelijkheid
de officiëele taal worde.

Benoorden Moerdijk.
Januari.
Feestvieren en geestdrift. - De inhuldiging der koningin. Gelegenheidstentoonstellingen. - Bode's Rembrandt. - Versieringskunst.
- Boeken en tijdschriften. - Gaat de belangstelling in het Tooneel in
Noord-Nederland achteruit? - Jubileums en kunstreizen. - De vrede van
Munster, 30 Januari 1648-1898.
Ons volk heeft veel goede hoedanigheden, maar feestvieren, daar hebben we geen
slag van. Ik bedoel de Nederlanders benoorden Moerdijk.
Voor een bestraffende verwijzing naar de oude schuttersmaaltijden en de
hedendaagsche kermissen ben ik niet bang. Van pretmaken tusschen vier muren
spreek ik nu niet: ik heb de openbare feestelijkheden op 't oog geen lallende, liederlijke
braspartijen, maar de gelegenheden, dat we ons openlijk in een feestelijke stemming
mogen vertoonen, dat er iets te doen is waar 't hart van ons volk in moet kloppen.
Men behoeft niet zoo heel bereisd te zijn, om opgemerkt te hebben dat de Hollander
dàn het aan den dag leggen van geestdrift niet goed afgaat. We zijn een klein en
arbeidzaam volk, 'n een beetje buiten den grooten woeligen stroom van het leven der
wereld; 't is eigenlijk nog zoo kort geleden dat we ons leden voelen van één
Nederlandsche natie, geen Hollanders, Friezen, Brabanders, Zeeuwen, maar
Nederlanders, onder één souvereiniteit, als een volkssymbool, vereenigd.
Als er iets aan de hand is waar nationale geestdrift bij te pas komt, dan schijnen
we er wat mêe in te zitten, alsof we er niet zoo zeker van zijn of 't ons wel past, of 't
wel goed staat. Onze buurman mocht eens vinden dat we ons belachelijk maakten.
En als we ons dan vermannen om hoera te roepen of met een hoed te zwaaien, dan
kijken we onder-de-hand steelsgewijs rechts en links, en de uiting onzer geestdrift
komt maar eventjes boven de hoofden, net als de hand die onbeholpen den hoed
oplicht, niet goed durvend, vooral geen uitgelatenheid.
Die uitgelatenheid wordt voor de kermissen bewaard, en voor de hotpartijen op
z'n Rotterdamsch.
Een van onze bladen bracht het nog eens in herinnering dezer dagen: Karl Gutzhow
noemt in zijn ‘Hollandgang’ (1872) het Hollandsche volk ‘unbändig und wild’. Op
de Rotterdamsche Hoogstraat dacht hij op zekeren avond aan Schiller's woorden:
‘Da werden Weiber zu Hyänen’..... Wie het ge-hi-ha in zoo'n smalle hooge straat
van een groote Hollandsche stad nooit bijgewoond heeft, kan zich van die beestachtige
pretmakerij geen begrip vormen. Justus van Maurik vond het tot zijne verbazing
onlangs zelf in Soerabaja terug. Zie verder Van Looy, in de prachtig-woeste bladz.
van zijn Nacht-Cactus.
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Maar als de roes van uitgelatenheid en jenever voorbij is, schijnt ons volk zoo
uitgeput te zijn, dat er voor een flink en loyaal zich overgeven aan geestdrift, waar
't betamen zou, geen kracht of neiging meer is. Dit is een leelijke kant van ons
volkskarakter.
Er is echter verbetering merkbaar in den laatsten tijd, en de herhaalde reizen van
onze koninginnen door verschillende oorden des lands hebben daar veel goed aan
gedaan. Dààrbij is warm tintelen van nationaal gevoel geweest, en gejuich uit de
volle borst, en voor menigeen was 't een plotselinge, verbazing wekkende onthulling,
niet alleen dat het Wilhelmus zoo mooi was, maar dat hij zelf en allen om zich heen,
onweerstaanbaar meegesleept konden worden in een loyale uiting van geestdrift.
En nog beter zal dat worden, hopen we, bij de Inhuldigingsfeesten. Men is vroeg
begonnen met de voorbereiding daarvan, en nu druk aan 't werk, want van Januari
tot September valt nog zooveel te doen! Natuurlijk krijgt Amsterdam het leeuwendeel
van de feestvreugde. Maar in haast alle aanzienlijke plaatsen zijn comissies gevormd,
òf om de versiering der straten ter hand te nemen, òf om geld te verzamelen voor
een huldeblijk aan de Koningin-Regentes. Voor dit laatste doel spannen zich ook de
Nederlanders in den vreemde in; zoo vernamen we dat de kleine en betrekkelijk arme
Nederlandsche kolonie te Konstantinopel een vierhonderd franken bijeengebracht
heeft.
Men beseft dat, als ooit een nationaal huldeblijk op z'n plaats kan zijn, het hier 't
geval is. Daarover is maar één opinie.
Intusschen heeft het sommigen onaangenaam getroffen dat de raadgevers der
Kroon het besluit uitgelokt hebben, vreemde vorsten of regeeringen, die zelf ter
gelegenheid van de inhuldiging onzer Koningin naar Amsterdam mochten willen
komen, of een buitengewoon gezantschap zenden, te verzoeken dit niet te doen. Ons
koninklijk huis is altijd eenvoudig geweest tegenover de buitenwereld, maar is dit,
vroeg men, de soberheid niet wat ver gedreven? Was 't geen schoone gelegenheid
om ons land beter bekend te maken bij den vreemdeling - want de tegenwoordigheid
van buitenlandsche vorsten en gezantschappen zou zeker een sterk aantrekkingspunt
geweest zijn? Hoe dit zij, 't is nu eenmaal beslist dat wij ons huiselijk feest in den
huiselijken kring zullen vieren, alleen zullen waarschijnlijk enkele Indische vazallen
der Kroon een exotisch tintje bijzetten aan de plechtigheid. Voor buitenlandsche
journalisten, die voor de Septemberfeesten naar Holland willen komen, is al gezorgd:
een commissie van journalisten zal hen op waardige en aangename wijze ontvangen.
Zeer terecht is de opmerking gemaakt dat het aanbeveling zou verdienen, een goed
geschreven en mooi geïllustreerd handboekje of gids over Nederland dan in ruime
mate te verspreiden onder de gasten van over de grens.
De voorbereiding voor de feestelijkheden beweegt zich overigens op allerlei gebied.
Zoo zal de grijze Nicolaas Beets een stichtelijk lied maken voor de kerkelijke
plechtigheid op den dag der inhuldiging, te 's Gravenhage, en had het Ned. Tooneel
een prijsvraag uitgeschreven voor een tooneelspel, als gelegenheidsstuk op te voeren
(geen van de ingezonden stukken werd echter bevredigend beoordeeld); zoo zal de
aantrekkelijkheid van ons land verhoogd worden door tijdelijke tentoonstellingen:
een Oranje-Nassau-Tentoonstelling, die gedurende September en October in een
nieuwe zaal van het Rijksmuseum een éénige verzameling bescheiden en portretten
het huis van Oranje-Nassau betreffend, te zien zal geven - de prinses van Wied, de
groothertog van Saksen-Weimar en de groothertog van Luxemburg - hebben hun
medewerking toegezegd; een tentoonstelling van de verschillende kleederdrachten
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in ons land, en een Rembrandt-tentoonstelling. Dat zijn alle gelukkige denkbeelden
geweest. Onze grootste schilder is in zijn eigen land door zijn werken lang niet genoeg
bekend (tenzij uit reproductiën) en de gelegenheid was schoon om een collectie van
Rembrandt's werk uit particuliere verzamelingen in binnen- en buitenland saam te
brengen. Er is al zeer te waardeeren medewerking, o.a. van koningin Victoria, lord
Reay (baron Mackay), ridder de Stuers, te Parijs, en Dr. W. Bode, te Berlijn.
Hoeveel Dr. Bode gedaan heeft voor de kennis van onze oude schilderschool, hoeveel
vereering deze buitenlander in 't bijzonder voor den grooten Rembrandt koestert,
zoodat hij met Dr. Bredius de beste Rembrandtkenner is ter wereld, ik behoef het
hier niet uiteen te zetten. Het tweede deel van Bode's groote werk over Rembrandt
is dezer dagen verschenen. Het behandelt
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den ontwikkelingsgang van den kunstenaar gedurende de eerste jaren, die hij te
Amsterdam doorbracht (1632-1634), en het geeft een overzicht van zijn portretten,
historische tafereelen en studiekoppen uit dien tijd. De afbeeldingen van 77 stukken,
in heliogravure, zijn bij den tekst gevoegd. Een van de eerste stukken is de
overbekende Anatomische Les van Nicolaas Tulp (Mauritshuis in den Haag), met
dit stuk had Rembrandt zeer veel succes, en het groote aantal bestellingen, gevoegd
bij zijn begeerte om zoo spoedig mogelijk met zijne Saskia te huwen, brachten den
gemakkelijk werkenden genialen schilder tot een arbeidzaamheid, waar wij versteld
van staan. Bij die 77 schilderijen (ongerekend natuurlijk de tallooze studies, schetsen,
teekeningen) zijn vier-en-veertig portretstukken, meest levensgroot! En daaronder
zijn er van de beste uit Rembrandt's vroegen tijd, bijv. de uit afbeeldingen zeer
bekende portretten van den scheepsbouwmeester en zijn vrouw (Buckingham-Palace,
Londen), van het echtpaar Daey, van den rekenmeester Koppenol (Museum te Kassel),
van de Oude Vrouw (National Gallery, Londen), de tafereelen uit het Lijden van
Christus, voor Prins Hendrik geschilderd, daaronder de prachtige kruisafneming
(Pinakothek, Munchen). En daarmede zijn we er nog niet, want in die twee jaar heeft
Rembrandt nog een aantal portretten van zichzelf on van Saskia gemaakt, die Bode
in het derde deel van zijn standaardwerk beschrijven zal.
Op 't gebied van de beeldende kunst is deze maand te vermelden dat de schilder
C.G. 't Hooft, onderdirecteur van het Rijksmuseum, de benoeming tot directeur van
het Museum Fodor, te Amsterdam, heeft aangenomen; dat de jonge teekenaar W.O.J.
Nieuwenkamp, die onlangs, samen met Veldheer, de illustraties leverde voor het
aardige boekje ‘De Doode Steden aan de Zuiderzee’ (Havard heeft aan onze doode
steden haast àl te veel bekendheid gegeven in 't buitenland), naar Java vertrokken is,
met een opdracht van een Haarlemsche uitgeversfirma; dat Jan Mensing, wiens
boekbandje indertijd te Londen bewonderd werd (Caxton-tentoonstelling) thans een
vereerende opdracht gekregen heeft van een aanzienlijke firma te Chicago.
De heeren Bauer en Dysselhoff hebben uitnemende proeven van hun versieringskunst
gegeven - de eerstgenoemde door een reeks Rembrandtieke etsen, de laatste door
randversieringen, enz. - in het verrukkelijk mooi gedrukte boekje ‘La Jeunesse
inaltérable et la Vie éternelle,’ dat te Amsterdam is uitgegeven: een door W. Ritter
uit 't Roemeensch in 't Fransch overgebracht sprookje. Telkens vindt men dergelijke
voorbeelden, hoezeer de kunst en de letterkunde meer internationaal gaan worden:
niet door dat ze in één taal of vorm opgaan, maar door dat de verschillende volkeren
nader tot elkaar gebracht worden. Waar de vreemdeling een Hollandsch werk over
de grenzen bekend maakt, verheugen we ons, maar 't is een bijzonder genot te
vernemen dat de te Parijs wonende Heer Gedeon Busken-Huet, de zoon van onzen
grooten Conrad Busken-Huet, het onder ons reeds zeer bekende boek van Dr. E.J.P.
Jorissen: ‘Transvaalsche Herinneringen, 1876-1896,’ in het Fransch vertaald.
Het begin van het jaar is de tijd voor kleine veranderingen van tooneel in het
letterkundige leven. Zoo zal het tijdschrift ‘Taal en Letteren’ uitgebreid worden, en
in 't vervolg - onder dezelfde redactie - in plaats van om de twee maanden, elke
maand uitkomen. Prof. Jan ten Brink verlaat de redactie van ‘Elzevier's geïllustreerd
Maandschrift,’ zijn plaats wordt door Frits Lapidoch ingenomen; wijlen de schilder
Witkamp wordt in de redactie van ‘Eigen Haard’ vervangen door Jhr. Van Riemsdijk,
hoofddirecteur van 's Rijks Museum. De ‘Kroniek’ maakt bekend dat zij voortaan
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minder platen zal geven, maar die platen zullen meer in overeenstemming met het
karakter van dat weekblad zijn. En dan schijnt er een nieuw tijdschrift geboren te
zullen worden, de ‘Arbeid,’ dat zich verzetten zal tegen de naturalistische neigingen
van den ‘Nieuwen Gids,’ zooals de aankondiging zegt... Dit laatste deelen we slechts
onder voorbehoud mede. Met die Nieuwe Gids-richting zal wel bedoeld zijn de
richting van de vroegere serie, en dan komt de reactie - en wat voor reactie nog? inderdaad wat laat. Maar we moeten afwachten.
Aangekondigd zijn in den laatsten tijd, behalve Molkenboer's ‘Mincelijn,’ in 15
theater-aspecten - ‘een poging om aan te toonen dat door het onderling verband
tusschen decor, costums, verlichting, enz. één geheel verkregen kan worden, niet
kostbaarder en beter dan onze huidige mise-en-scène, waarin gedachte, compositie,
kleurenharmonie en verlichting zoo miskend worden;’ - een nieuw blijspel van
Marcellus Emants (wiens ‘Een Kriezis’ door het Nederlandsch Tooneel zal worden
opgevoerd) getiteld: ‘Een nieuwe leus’, dat door het gezelschap Utile et Loetum in
‘Oefening kweekt Kennis’, te 's Gravenhage opgevoerd zal worden.
Er loopt een gerucht dat te Amsterdam een tooneelgezelschap gevormd zal worden
in den trant van het Tivoli-gezelschap te Rotterdam, dat indertijd zoo'n flinken stoot
aan het Nederlandsche tooneelleven gegeven heeft. 't Is wel te hopen dat wie belang
stelt in het vaderlandsch tooneel, niet zal verflauwen: men kan niet zeggen dat het
in Noord-Nederland zoo sterk onder het volk doorgedrongen is als 't behoorde. Het
volgende staatje van het ledental van het Nederlandsch Tooneelverbond, volgens
officiëele opgaven, is op zichzelf welsprekend; 1656 leden in 1894; ong. 1491 in
1895; 1451 in 1896; 1449 in 1897. Een standvastig ledental dus, maar eerder
verminderend. En stilstand is achteruitgang.
Bij een nadere beschouwing blijkt de merkwaardige bijzonderheid dat de
achteruitgang voor drie-vierde te wijten is aan de afdeeling Amsterdam, de andere
groote afdeelingen: Rotterdam (naar verhouding verreweg de krachtigste), den Haag,
Dordrecht, zijn vrijwel op dezelfdo hoogte gebleven, in een paar afdeelingen: Utrecht,
Middelburg, neemt men zelfs een vrij aanmerkelijke vooruitgang waar.
Voor de hoofdstad des rijks is dat wel een droevig feit. Het ledental nam sedert
1894 gestadig af: 574, 492, 453, 432. 't Is te hopen dat dit spoedig verandert.
Een goed teeken is het, dat de jubileums van tooneelspelers tegenwoordig zooveel
hartelijker en algemeener door het publiek meêgevierd worden dan vroeger, wat de
Heer Van Beem, Mevrouw de Heer, en vooral Mevrouw Albregt-Engelman, die op
den zeventienden van deze maand haar 50 jarige tooneelloopbaan herdacht,
ruimschoots mochten ondervinden. Men gaat zoo langzamerhand inzien dat
tooneelkunstenaars inderdaad kunstenaars zijn, van geen minder allooi dan andere,
en dat ze als zoodanig geëerd behooren te worden.
Met toonkunstenaars gaat dat gemakkelijker: Willem de Haan, die uit Darmstadt,
waar hij als kapelmeester aan het Hessische hof lauweren inoogst, dezer dagen naar
Amsterdam is gekomen om in plaats van den ongesteld geworden Mr. Henri Viotta
de repetities en de uitvoeringen, door de Wagnervereeniging georganiseerd, te leiden;
Willem Kes, die met zijn Schotsch orkest - waartoe nog verscheiden Nederlanders
behooren, wier spel wij vroeger in het Orkestgebouw te Amsterdam genoten hebben
- een kunstreis maakt door zijn geboorteland; men geeft hun de lof die hen toekomt.
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Een poos geleden had Mr. Blom, uit Utrecht, het voorstel gedaan om den 250n
gedenkdag van den Vrede van Munster, op 30 Januari 1898, alom in den lande
plechtig te vieren.
Maar dit denkbeeld bleef niet zonder tegenspraak. In de eerste plaats is zulk een
historische gebeurtenis - belangrijk maar al zoo ver in 't verleden - voor een volksfeest
wellicht niet geschikt; dan zouden twee feesten, dit en het groote nationale feest in
September, elkaar allicht schade doen, en ten derde: in de katholieke bladen werd er
verzet tegen aangeteekend. De katholieke Nederlanders vinden dat zij niet veel reden
hebben om zich te verheugen over ‘het eindcontract der godsdiensten,’ dat tijdelijk
met dat vredesverdrag werd afgesloten.
Toch kon een gebeurtenis van zoo groot geschiedkundig gewicht niet onopgemerkt
voorbijgaan, al is er ook geen volksfeest van gemaakt. In de prentenzalen van het
Rijksmuseum te Amsterdam en van een oudheidhundige vereeniging te Dordrecht,
in het weekblad ‘De Amsterdammer’ en elders, zijn de feiten en personen, bij het
sluiten van den vrede van Munster betrokken, in beeld gebracht, in verscheidene
bladen zijn artikelen eraan gewijd. Het was toch ook wel de moeite waard, want
zelden werd, zooals een onzer dagbladen in herinnering bracht, een vrijheidsoorlog
schitterender besloten:
‘De zeven Vereenigde Provinciën waren een republiek geworden, die zich een
plaats had veroverd onder de Europeesche mogendheden, en onder haar optrad met
een kracht en een zelfvertrouwen, als alleen een staat kan ontwikkelen, die gevoelt
dat hij den toestand beheerscht.
Bij den aanvang der eeuw had zij zonder hulp van bondgenooten het Spaansche
leger in een open veldslag bij Nieuwpoort glansrijk verslagen, en van dien tijd af
was alle vrees voor 's vijands macht geweken. Het leger van Maurits was een
oefenschool geworden voor jeugdige krijgsoversten. Onze schepen bevoeren alle
zeeën. Geen vrachtvaarders konden met de onze wedijveren. In Oost- en West-Indië
verdrongen wij onze mededingers. Visscherij en handel brachten schatten in ons
land. Voor onze oorlogsvloten was onze vijand zoo min aan eigen kust als tusschen
de keerkringen veilig. In spijt van Engeland, dat aan de schepen van onzen vijand in
zijn havens een schuilplaats bood, werd een geduchte Spaansche vloot door de onzen
bij Duins op de Engelsche ree vernietigd. Midden in den oorlog met Spanje werd
aan Denemarken en Zweden duidelijk gemaakt, dat de sleutels van de Sond in het
Y lagen. Hoogmoedige Heeren werden de Staten-Generaal door de vreemde
mogendheden genoemd, en de Stadhouder werd met den titel van Hoogheid begroet.
Zijn hof was een vorstelijk hof, zijn zoon was gehuwd met de oudste der Engelsche
Koningsdochters, zijn dochter met den eersten onder de Duitsche rijksvorsten, den
Keurvorst van Brandenburg. Drie hoogescholen waren opgericht. Geen tak van
wetenschap of kunst, waarin niet Nederlanders met roem bekend waren, ook buiten
onze grenzen, voor zoover ons beperkt taalgebied dien luister van hun naam niet
belette door te dringen En die republiek werd bij den Munsterschen vrede als vrije,
souvereine Staat erkend. Haar grondgebied werd vergroot met de door haar veroverde
steden en landstreken in Staats-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg. De
Spaanjaarden beloofden zich in Oost-Indië niet verder te zullen uitbreiden, en alle
bezittingen, die de Nederlanders hun en den Portugeezen ontnomen hadden, in de
macht te laten van de republiek.’
ACTENOS.

Vlaamsche Kroniek.
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Op 4 Januari ll. had in de Vlaamsche Opera van Antwerpen, de eerste voorstelling
plaats, voor eene volle zaal, van twee nieuwe zangspelen, beide getoonzet door
Vlaamsche toonkundigen, op Vlaamschen tekst. Deze voorstelling bestond uit Diana,
van Beyls,
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kapelmeester van een artillerieregiment, en Lika, van Art. Van Oost, bestuurder der
muziekschool van Diest.
Het schijnt dat de stedelijke overheid van Antwerpen er nu ernstig aan denkt een
eigen schouwburg te geven aan de Vlaamsche opera. Het wordt tijd dat onze besturen
hun plicht beginnen te begrijpen, om aan eigen nationale kunst eene behoorlijke
huisvesting te geven. Men heeft paleizen gebouwd voor vreemde kunst; waarom dan
zou de onze in vernepen hoekjes moeten gestopt worden.
- De natuurlijke wetenschappen moeten volgens de wet van 1883 op het gebruik
van de voertaal in het middelbaar onderwijs, in de Nederlandsche taal onderwezen
worden in de athenea van het Vlaamsche land.
In diezelfde scholen moeten de vaktermen der wiskunde nevens de Fransche ook
in het Nederl. aangeleerd worden.
Nu is tot opzichter voor die vakken in de middelbare scholen benoemd de Heer
Derousseau, studieprefekt van het athenaeum van Verviers, een Nederl. onkundige
Waal.
De Heer Derousseau kan een verdienstelijk man zijn; we kennen hem niet; wij
weten alleen dat hij onbekwaam is om zijn ambt naar behooren uit te oefenen in het
Vlaamsche land.
Zijne benoeming strijdt met de belangen van het onderwijs zooals de wet
voorschrijft dat het gegeven worde; en de wet, de hoogste uitdrukking van 's lands
wil, dient geëerbiedigd te worden.
Daarom kunnen wij den heer minister Schollaert geen geluk wenschen; we zouden
het evenmin kunnen, indien hij een persoon, die geen Fransch kent, tot opzichter van
Waalsche scholen benoemde.
- In het Brugsche Willemsfonds heeft er op Kerstdag een puik feest plaats gehad,
dat gansch aan Peter Benoit gewijd was: Pol De Mont sprak in treffende woorden
over den Bestuurder der Vlaamsche Muziekschool; het toonkundig gedeelte van het
feest was heel en al uit werken van Benoit samengesteld.
- De Chronique, het Franschgezind blad van Brussel, is ‘verwonderd’ dat er
naamlooze maatschappijen, aankondigingen in het Nederl. doen verschijnen in het
Staatsblad.
De verwondering van dit blad zal - wij hopen het - grooter en grooter worden.
- Diezelfde franskiljonsche Chronique is erg gebeten op den advocaat-generaal
M.N. De Pauw, van Gent, omdat hij in zijne rechterlijke openingsrede de taalbelangen
van het Vlaamsche volk besprak.
Ditzelfde blad weet niets te zeggen op M. De Pauw - qui est saturé de Moedertaal
- wanneer hij aanhaalt dat te Gent, voor de boetstraffelijke rechtbank, op de 600
rechterlijke zaken 90% in het Nederl. werd behandeld!
Dat maakt dus 540 Vlaamsche processen tegen 60 in 't Fransch.
- Dat onze kunstenaars in den vreemde het beste onthaal genieten, daar heb ik in
deze Kroniek reeds meermalen op gewezen. Nu weer ben ik in de gelegenheid
hetzelfde te doen. De reeds beroemde beeldhouwer Vanderstappen heeft van het
comité van de Tentoonstelling van Schoone Kunsten, te Berlijn, het bericht ontvangen,
dat hem eene gansche zaal der tentoonstelling zal voorbehouden worden om er zijne
werken ten toon te stellen.
M. Vanderstappen zal een twintigtal zijner scheppingen naar Berlijn sturen.
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De beeldhouwer Carbon, van Roeselare, heeft te Parijs, in de Exposition du Travail,
de gouden medaille behaald.
Een ander Vlaamsch beeldhouwer, de Heer Rombaut, van Schaarbeek, werd in
den prijskamp voor het ontworpen standbeold van Vieuxtemps, te Verviers, betroond
en met de uitvoering belast.
De Vlaamsche zangeres, Mev. Dirickx-Van de Weghe, die in vorige jaren zooveel
bijval genoten heeft aan de Nederlandsche Opera, te Amsterdam, en nu aan den
Schouwburg van Bordeaux verbonden is, behaalt daar insgelijks veel succes. Van
nu af heeft ze reeds eene verbintenis geteekend voor het a.s. zomergetijde.
- Voor den driejaarlijkschen prijskamp in Nederlandsche tooneelletterkunde zijn
42 tooneelstukken ingezonden.
- In den loop van Januari is te Leuven het oratorio De Schelde, van Peter Benoit
uitgevoord, onder de leiding van den knappen toonkundige E. Mathieu, bestuurder
der muziekschool van Leuven.
- De knappe muziekbestuurder van het 8e linie, M. Felix Degrez, werkt op dit
oogenblik aan de overschrijving voor harmonie, van de eigenaardige dansen uit het
lyrisch zangspel Het Meilief, van Peter Benoit. Dit stuk is bijzonder geschikt om op
de militaire concerten uitgevoerd te worden.
- Op Zondag 6 Februari heeft er te Gent een groot Vlaamsch Kunstfeest plaats
gehad. Dit Kunstfeest, dat ingericht werd door den Vlaamschen Kring Rust Roest,
was puik en tevens een nieuwigheid op kunstgebied te Gent. Het bestond uitsluitend
uit werken van den Vlaamschen toondichter Ed. Blaes, die onder de Vlaamsche
toonkundigen een der eerste plaatsen bekleed als liedercomponist.
O.

Brussel.
Voor een paar maanden verscheen alhier van de hand van Lucius Vindex (A. Prayon
van Zuylen) een vlugschrift: ‘L'égalité des langues, lettre ouverte à M.
Tournay-Detilleux, sénateur).
De thesis, door dezen senator, vroeger in een vlugschrift ontwikkeld, komt op vier
hoofdpunten neer:
1o Te allon tijde is het Fransch de officiëele taal van België geweest.
2o Het Nederlandsch is een vreemde taal, die de Vlamingen niet verstaan.
3o Het Nederlandsch is een onbeholpen taal, zonder wetenschappelijke literatuur,
die om zich te verrijken, bij 't Fransch moeten bedelen.
4o De Vlaamsche Beweging heeft tot doel en uitslag de Walen uit de openbare
ambten te bannen.
Lucius Vindex weerlegt achtereenvolgens die vier beweringen.
I. Er dient opgemerkt te worden dat er vóór 1830 van België geen spraak kan zijn;
dat ons land vroeger een vereeniging van kleine Staten was alle onafhankelijk van
elkaar. In ieder Staat was de nationale taal de officiëele.
In strijd met hetgeen M. Tournay beweert waren er hier reeds vóór de instelling
van den Grooten Raad van Mechelen regelmatige rechtbanken: de Schepenbanken
en de vorstelijke rechtbanken, die recht spraken in de taal van het volk. De
Bourgondische hertogen leverden hardnekkig strijd tegen de Vlaamsche gemeenten
en tegen hunne taal. Was de vorst overwinnaar, dan drong hij de Fransche taal op.
Zegepraalde het volk, dan kwam de Bourgondische hertog nederig Vlaamsch spreken.
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De Groote Raad van Mechelen, waar het Fransch den hoofdtoon voerde, was een
dwangmiddel in de hand van den alleenheerscher. Ook werd hij onder Marie van
Bourgondië omvergeworpen. Later werd hij weer ingericht, maar nooit werd zijn
gezag door de Vlamingen erkend. De strijd van verdrukking tegen vrijheid ging door
de eeuwen heen voort en dat was ook de strijd van een vreemde taal tegen de
Vlaamsche.
In de 18e eeuw waren adel en hoogere burgerij bij ons verfranscht. De magistraten,
om zich den schijn van voornaamheid te geven, bedienden zich dikwijls van het
Fransch. Zulks was echter in strijd met de rechten van het volk.
Kortom, het Fransch is steeds bij ons de taal van de vreemde meesters geweest,
die ons onder den hiel drukken. Het gebruik van 't Fransch was opgedrongen; nooit
hadden onze vaderen er vrede mede.
II. Alle talen bestaan uit een zeker aantal dialecten, die van gewest tot gewest
verschillen; doch al die dialecten hebben slechts één letterkundige uiting, één
geschreven taal. Die taal is voor Vlaamsch-België en Nederland het Nederlandsch.
De benamingen Vlaamsch en Hollandsch hebben geen reden van bestaan meer, daar
de eenheid in de spelling tusschen de taal van Noord en Zuid in 1864 officiëel erkend
werd. Was er vroeger een klein verschil, dan moet zulks geweten worden aan de
baatzuchtige politiek van de vreemde overheerschers, die zich eenwen lang beijverden
om de kloof tusschen Vlaanderen en het Protestantsche Holland te verbreeden.
Oogenschijnlijk ligt er nog een verschil tusschen onze taal en die onzer
noorderbroeders. Ingewijden bemerken - M. Tournay echter niet - nog tintjes en
kleuren, die de afkomst van een schrijver verraden; dat hangt aan het midden en den
landaard en wordt overal waargenomen.
Een Parisien b.v. spreekt noch schrijft als een Marseillais.
De Nederlandsche taal overigens wordt gansch Vlaamsch-België door begrepen.
De onderwijzer, de priester, de politieke redenaar spreken Nederlandsch in Vlaanderen
en worden verstaan. Het Nederlandsch klinkt op onze tooneelen. Het wordt er dapper
toegejuicht. Het Nederlandsch wordt geschreven door Vlaamsche dichters en
romanschrijvers. Het wordt met smaak door ons volk gelezen.
Wel treft men hier en daar een dompelaar aan, die geen Nederlandsch verstaat;
dan heeft men echter te doen met een ongeletterde, die van alle beschaving verstoken
bleef. Dergelijke alleenstaande gevallen worden echter overal waargenomen.
III. De redeneering nopens het derde punt zal ik niet aanhalen. Neerlandia heeft
de quaestie reeds meermalen behandeld Wie overigens met de voortbrengselen onzer
letterkunde bekend is, ziet dadelijk het ongerijmde in van de thesis van M. Tournay,
die zooals hij zelf bekent, geen Nederlandsch vestaat.
IV. Schrijver komt heftig op tegen het huidige stelsel van aanwerving van de
ambtenaren, stelsel waarin het favoritisme de hoofdrol speelt. In een op stevige
gronden rustende bewijsvoering, toont hij aan dat de ambtenaren de lasthebbers zijn
van het volk dat ze in alles, dus ook met betrekking tot de taal, zich moeten schikken
naar den wil en den wensch der lastgevers.
Uit een onderzoek door het Nationaal Vlaamsch Verbond ingesteld blijkt dat de
Walen het leeuwenaandeel hebben in het gerecht, in het onderwijs, in het
middenbestuur. Treffende statistieken worden aangehaald.
Schrijver steekt ten slotte den draak met de historische dwalingen van M. Tournay
betreffende de omwenteling van 1830 en de Fransche overheersching en drukt den
wensch uit dat we weldra op taalgebied de zoo vurig verlangde gelijkheid mogen
bereiken.
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Het vlugschrift van Lucius Vindex levert ons scherpe wapens tegen het
Franskiljonisme. Het dient gelezen te worden.
Te verkrijgen bij den H. T'Sjoen, Rogierstraat, 77, Schaarbeek, Brussel. Prijs fr.
0,25.
H.G.

Een Nederlandsch-Indische Handelsbank voor Perzië.
In ons vorig nummer maakten wij melding van de plannen van den heer Vander
Klaauw onzen Sekretaris voor Midden-Azië.
Wij ontleenen thans het volgende aan een door H. Ms
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Zaakgelastigde en Consul-Generaal te Teheran verzonden brief aan de Kamers van
Koophandel te A'dam en R'dam.
‘Kan de rechtstreeksche aanvoer van Nederland naar Perzië nog veel aanzienlijker
worden, die van Nederlandsch-Indië is voor reusachtige uitbreiding vatbaar. Met
groot leedwezen moet ik constateeren, dat het verkeer met de Nederlandsche koloniën
geheel is verwaarloosd en alleen nog schijnt te worden bewaard voor algeheelen
ondergang door enkele op Java gevestigde Armeniërs. In dit opzicht kan er niet
genoeg worden gedaan om hierin een mogelijke en hoogst wenschelijke verandering
te brengen.
Alles kan en moet beter worden en waar de firma's HOTZ en TEHERAN TOKO enz.
door vestiging van filialen hier, het afzetgebied voor Nederland en koloniën
vergrooten, daar dienen deze onvermoeide pioniers krachtig door belanghebbenden
in hunne pogingen te worden gesteund en zoo kom ik vanzelf op twee dingen welke
m.i. machtige factoren zouden zijn om het verkeer tusschen Nederland en Indië met
Perzië te bevorderen, nl. een maandelijksche stoomvaartverbinding tusschen Java
en de Perzische Golf en een Nederlandsch-Indische bank hier te lande.’
Verder ontwikkelt Z.H. Edgestr. uitvoerig het doel en wijst met nadruk op de
groote beteekenis van een Nederlandsche Bankinstelling in Russisch Azië.
De heer V.d. Klaauw, die aan het hoofd van de Bank zou komen te staan, vereenigt
in zich de hoedanigheden die eene degelijke leiding vereischt. Hij bezocht te zijner
tijd de Handelsschool te Amsterdam; legde met goed gevolg het
leerling-consuls-examen af en was het laatst hoofd van het bijkantoor der Imperial
Bank of Persia, te Meshhed. Door zijn kennis van de Russische en Perzische taal is
genoemde heer uitstekend met de Perzische en Russische toestanden bekend.
Wij mogen wel verwachten dat eene zaak, een nationaal belang als dit, door
invloedrijke personen voorgesteld en overwogen, den ondernemingsgeest ook op dit
gebied zal doen herleven.

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 rekencn 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
doelinatige 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
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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
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.
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.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, bus 63, 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):
E. Werner, cadet cav. Kon. M.A., Breda, N.-N.
P. Van Walcheren, villa Heyborgh, Renkum, N.-N.
Herman Van den Bergh, Gent, Z.-N.
W. Waldschmidt, Laken, Z.-N.
Fred. Dechamps, Terhulpen, Z.-N.
Georges Cerkel, Bergen, Z.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.
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Pol. Coomans, Laken, Z.-N.
J.O. Schijns, Brussel, Z.-N.
Pauwels, Schaarbeek, Brussel, Z.-N.
C.M. Van der Willigen, Haarlem, N.-N. B.
Mej. M. Higly, Roermond, N.-N.
N.P.A. Sucone van Bruchem, Breda, N.-N.
P.D.A. de Fremery, Breda, N.-N.
I.B. Van der Poel, Breda, N.-N.
F.A. Janssen V. Raay, Breda, N.-N.
A.T.A. Heyting, Breda, N.-N.
Mr. L. De Vos, Brussel, Z.-N
F. Higly, Londen, Engeland.
J. Rasch, Johbg., Z.A.R.
W. Jaski, Johbg., Z.A.R.
J. Bakx, Johbg., Z.A.R. B.
A.J. Rolff. Pretoria, Z.A.R.
W. del Court tot Krimpen, Brugge, Z.-N.
C. Vlaanderen, Hilversum, N.-N.
Dr. De Boom, Burgemeester, Denderleeuw, Z.-N.
P. Asscherickx, Denderleeuw, Z.-N.
J. Rollier, Denderleeuw, Z.-N.
Frans Dierickx, Denderleeuw, Z.-N.
A. Van den Meersche, Denderleeuw, Z.-N.
P. Beekman-Dewee, Denderleeuw, Z.-N.
J.S. de Vletter, Bloemfontein, Oranje-Vrijstaat, B.
A. Francken, leer. Grey Coll. Bloemfontein, Oranje-Vrijstaat,
J. Loth, Mittweida, Duitschland.
J. De Leew, Mittweida, Duitschland.
B. Vau der Schilt, Mittweida, Duitschland.
E. Breslau, Mittweida, Duitschland.
H. Roelfsema, Mittweida, Duitschland.
C.A. Kochler, Mittweida, Duitschland.
U. Kremer, Mittweida, Duitschland.
C. Highly, Breda, N.-N.
D.C. Gast, Zuurfontein, Z.A.R.
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Boelaars & Zoon, Eindhoven, N.-N.
G.S. Juda, Paramaribo, Suriname.
Marcus Samson, Paramaribo, Suriname.
J.A. Dragten, Paramaribo, Suriname.
G.T. May, Paramaribo, Suriname.
H.F. Wesenhagen, Paramaribo, Suriname.
H.W. Hieuweke, Paramaribo, Suriname.
Fr. Vuylsteke, Gent, Z.-N.
Jan Waszink, Gorichem, N.-N.
August Borms, Leuven, Z.-N.
A. Van Katwijk, Amsterdam, N.-N.
De Coster, Veurne, Z.-N.
C.S. Lugt, Haarlem, N.-N.
A.W.H. van Weelderen, Machadodorp, Z.A.R.
F. Stax, Dalmanutha, Z.A.R.
A.M.P. Swerts, Dalmanutha, Z.A.R.
M. Mellema, Belfast, Z.A.R.
W. Mulder, Middelburg, Z.A.R.
H.F. Papenfus, Middelburg, Z.A.R.
P. Ferdinandus, Middelburg, Z.A.R.
W. Fleeming, Middelburg, Z.A.R.
A.E. Hall, Middelburg, Z.A.R.
N. Verstappen, Middelburg, Z.A.R.
M.J. Dibbetz, Middelburg, Z.A.R.
J.A.F. Van Ginkel, Uitkijk, Z.A.R.
W.C. Spruytenburg, Groot-Olifantsrivier, Z.A.R.
H.A. de Haas, Groot-Olifantsrivier, Z.A.R.
J.G. Bos, Witbank, Z.A.R.
J.D. Slothouwer, Balmoral, Z.A.R.
A. van Oosten, Balmoral, Z.A.R.
R.R.J. Brunner, Bronkhorstspruit, Z.A.R.
W.F. Lankhorst, Elandsrivier, Z.A.R.
J. Brandsma, Elandsrivier, Z.A.R.
G.V. Reyntjes, Vandermerwe, Z.A.R.
A. Langeveld, Vandermerwe, Z.A.R.
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H.W. Mulder, Eerste Fabrieken, Z.A.R.
B. Haak, Koedoespoort, Z.A.R.
J,M. Pont, Johannesburg, Z.A.R.
A. Hoffman, Randfontein, Z.A.R.
J.M. van Rooyen, Randfontein, Z.A.R.
M. Vreedenburg, Randfontein, Z.A.R.
E.J. Reitgers, Randfontein, Z.A.R.
D.J.v.d. Wetering, Randfontein, Z.A.R.
M.P. de Koster, Randfontein, Z.A.R.
H. Kets, Randfontein, Z.A.R.
W. Krog, Randfontein, Z.A.R.
Vlegels, Randfontein, Z.A.R.
A. van Osch, Boksburg, Z.A.R.
G.A. Smorenburg, Boksburg, Z.A.R.
P.E. Hager Boksburg, Z.A.R.
Th. Jackson, Boksburg, Z.A.R.
G. van Dorsten, Boksburg, Z.A.R.
J.J. Buis, Johannesburg, Z.A.R.
G.V.d. Schroef, Johannesburg, Z.A.R.
N.J.J. de Voogd, Dordrecht, N.-N.
Victor De Meyere, Boom, Z.-N.

Gent.
- Algemeen Secretariaat. - Ontvangen van Dr. F. Engelenberg, Editeur Volksstem
(Pretoria), £ 10 (250 [...]r.). Den milden begunstiger onzen welgemeenden dank.

Taalzuivering.
IN PLAATS VAN:

21
22
23
24
25
26
27
28
29

maidenspeech = eerste redevoering.
spurten = kracht bijzetten.
seoren = punten maken.
batten = slaan.
bowlen = werpen.
wicket = hekje.
match = wedstrijd.
tire = band.
afternoon-tea = namiddagthee.
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30 meeting = bijeenkomst.
31 record slaan = overtreffen.
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

trainen = oefenen.
pacen = gang maken.
starten = uitkomen, den wedstrijd beginnen.
strike = werkstaking.
lunch = tweede ontbijt.
bar = herberg of koffiehuis.
tumbler = glas of beker.
lodger = huurder, bewoner.
concert = muziekuitvoering.
lemonsquash = water met citroen.
high-life = groote wereld.
cushions = kussens of banden.
bicycle = rijwiel.
tennis-en = kaatsen, balslaan.
lawntennis-veld = veldkaatsbaan.
universiteit = hoogeschool.
profcssor = hoogleeraar.
officiëel = van ambtswege.
periode = tijdperk.
chef = hoofd.
prcsident = voorzitter.
sekretaris = schrijver.
confiseur = koekebakker.
coiffeur = kapper.
salaris = loon, bezoldiging.
saluut = begroeting.
sanctie = bekrachtiging.
satisfactie = voldoening.
savoir-vivre = wellevendheid.
chemie = scheikunde.
secondant = getuige.
t. à t. of tt. (tout à toi) = geheel de uwe (g.d.n.).
cache-nez = halsdoek.
cachet = zegel.
calligraaf = schoonschrijver.
cargadoor = scheepsmakelaar.
caricatuur = spotprent.
caroussel = mallemolen.
causerie = praatje.
cavalerie = ruiterij.
infanterie = voetvolk.
ceintuur = gordel.
ceremonie = plechtigheid.
chirurg = heelmeester.
chronometer = tijdmeter.
cipier = gevangenbewaarder.
codicil = aanhangsel.
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

collectie = verzameling.
collecte = inzameling.
kommandant = bevelhebber.
commentaar = verklaring.
horloge = zakuurwerk.
parapluie = regenscherm.
parasol = zonnescherm.
commis-voyagcur = reizend handelsbediende.
componist = toondichter.
concierge = huisbewaarder.

Over Taalzuivering.
Johannesburg, 19 December 1897.
Geachte Redaktie,
Op mijn stukje ‘Taalzuivering’ in 't Novemhernummer van ‘Neerlandia,’ mocht ik
niet alleen blijken van groote instemming ontvangen uit Transvaal, zoowel als uit
andere deelen der wereld, waar leden van ons Verbond wonen, maar ook haalde
menigeen de schouders op voor mijn oproeping. Naar aanleiding daarvan wil ik nog
iets bijvoegen en haal eerst 't stuk aan van den heer J. de Josselin de Jong uit Leiden
in 't Februari nummer van '97, ‘Een gevaarlijke mode. - Nog een stem van een
roepende in de woestijn.’
Genoemde heer vangtzijn stuk aan met de mededeeling dat op een taal en
letterkundig Congres, zoo veel tijd verknoeid werd, om een Hollandsch woord voor
turnen te vinden, en zegt verder:
‘Groote verwondering moet 't echter wekken, dat, terwijl men zoo verwoed aanviel
op één enkelen vreemdeling, die al lang dienst had gedaan, en waarvoor men geen
behoorlijken Nederlandschen plaatsvervanger kan vinden, men heeft toegestaan dat
een bende andere vreemdelingen zich onder ons thuis voelden, te wier gunste niets
te zeggen valt, dan dat - ze vreemdelingen zijn.
Ik bedoel 't schrikwekkend aantal Engelsche en verhollandscht-Engelsche woorden
en uitdrukkingen, die, in plaats streng geweerd te worden, door de pers en een groot
deel van 't Nederlandsche volk met gejuich worden binnen gehaald en, al dan niet
in een leelijk Nederlansch kleedje gestoken, zich de beste plaats zien toebeduid tot
schade van onze taal en tot schade van de binnenhalers.’
Schrijver noemt o.a Couperus, een Nederlander, die in zijn werken tal van Fransche
woorden gebruikt.
Onze sport is vergiftigd van vreemde woorden en een vreemdeling zou moeten
denken, dat de sport bij ons Hollanders zoo weinig gekend en beoefend was, dat we
niet eens woorden er voor in onze rijke taal konden vinden.
De omgangstaal, de nijverheid, stadhuistaal, vele schoolboeken,
spoorwegmaatschappi en, dagbladen, gunnen de vreemdelingen een ruime plaats,
ten koste van onze eigene kinderen.
Waar is dit euvel aan toe te schrijven:
1o Gemakzucht, 2o aanstellerij, 3o de moeilijkheid om een Hollandsch woord te
vinden bij 't invoeren van een buitenlandschen tak van sport, wetenschap enz.
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De Nederlanders doen blijkbaar of ze erkennen dat andere talen, vooral Engelsch,
rijker zijn, pittiger en kernachtiger.
't Staat niet gekleed en opgevoed om een goed Hollandsch woord te gebruiken in
plaats een Fransch of Engelsch, dat juist hetzelfde uitdrukt.
't Is waar, er zijn woorden in onze taal die burgerrecht hebben gekregen, die haast
niet vervangbaar zijn.
Welnu laten we die houden, maar - waakt, dat er andere binnen komen, als ge in
staat zijt ze tegen te houden!
‘Die modedingen’ zegt de Josselin de Jong, ‘zouden niet gevaarlijk zijn als ze
alleen in de spreektaal voorkwamen van enkelen; ze zouden wel weer verdwijnen,
maar zoodra dagblad- en andere schrijvers ze gaan gebruiken, zoodra ze in
schoolboeken van Nederl. Taalonderwijs voorkomen, waar ze vergoelijkend
bastaardwoorden worden genoemd, wordt de zaak bedenkelijk.’
't Moet zeer zeer zeker een hoogst zonderlingen indruk maken, dat zooveel
Nederlanders ijveren voor een Taalfonds ten behoeve der Transvalers, terwijl men
't kalm toelaat, dat in ons eigen land, de taal bedorven wordt op de ergerlijkste wijze.
De Heer de Josselin eindigt: ‘Indien in dezen iedereen eenvoudig zijn plicht doet,
kan er, zelfs zonder dat er een “vereeniging” worde opgericht nog veel goed gemaakt
worden. Omdat men echter weet, dat dit niet kan zonder een bond, of zoo iets, welnu,
dat men 't dan op die manier beproeve. - Wie weet of niet een “Vereeniging” tot
instandhouding der Nederlandsche taal, misschien nog meer zou kunnen stichten
dan b.v. de vereeniging van spellinghervormers, of 't taalfonds voor de Transvalers.’
De lezer vergeve me, dat ik misschien een bekende zaak ophaal en opnieuw onder
de oogen breng, doch daar allen 't belangrijke stuk van den heer de Josselin niet
kennen, kan 't wellicht niet overbodig zijn.
Toen ik mijn oproeping ‘taalzuivering’ schreef, was 't geheel in overeenstemming
met de gedachte van den heer de Josselin en den Hoogleeraar Vercoullie die in 't
September nummer schreef:
‘Al wat wij in deze zaak kunnen doen, is ons verzetten tegen nuttelooze vreemde
woorden en de plaats, van inheemsche woorden, niet door vreemde te laten innemen.
Een taal maakt men niet, vormt men niet op kunstmatige wijze.’
De schouderophalenden waarover ik sprak, waren van meening, dat ik mij aan 't
vertalen zou zetten: velen met mij.
Integendeel.
Wat ik bedoel, is 't oog laten vallen op de indringers die in de kolom ‘taalzuivering’
laten drukken, er de rechtgeaarde woorden naast te zetten. Wellicht blijven er velen
hangen, en houden hun plaats in onze taal.
Dat er velen 't met mij eens waren, wist ik en werd nu bewezen; doch de bedoeling
der opwekking was, om hen tot daad aan te sporen om mee te helpen redden, wat
nog te redden valt.
Niemand zal u kwaad aankijken of benadeelen, indien ge een goed Hollander zijt,
die zijn taal niet alleen bent, maar weet te gebruiken en in eere houdt.
Gaarne had ik evenwel gezien, dat de heer Meert, zijn meening had geschreven
over mijn ‘taalzuivering’ daar ik daaraan veel waarde hecht.
Leden van 't Verbond, helpt allen mee: in de toekomst wordt ons werk beloond.
Oudschans-Dentz,
Sekr. ‘A.N. V’ Z.A. Afd.
***

Neerlandia. Jaargang 2

's Gravenhage, 24 Jan. '98.
(Vereenvoudigde Spelling).
Het is wellicht van belang om, naar aanleiding van de kolom Taalzuivering, op de
volgende, min of meer bekende zaken de aandacht te vestigen.
Men wil, met betrekking tot z.g. vreemde woorden, een lijst maken van woorden
en uitdrukkingen, ‘die men gaarne zou veranderd en.verbeterd zien.’ Men stelle zich
hiervan echter niet te veel, haast schreef ik: niet veel, voor: geen leden van 't A.N.V.,
zelfs geen ‘geleerden’ (leden of niet-leden) kunnen veranderingen in de taal
aanbrengen. Geen verandering, hoe goed ook, zal ingang vinden, indien niet het
gansche volk, ‘de spraakmakende gemeente,’ er zijn goedkeuring aan hecht.
In elk geval moet men, met de vertaling of vervanging van vreemde woorden door
Nederlandsche, vooral op twee dingen letten. Bestaat er reeds, naast het vreemde,
een goed Nederlandsch woord, dat dezelfde beteekenis heeft, dan is het niet meer
dan natuurlijk, dat erop wordt gewezen, om in een dergelijk geval, het Nederlandsch
te gebruiken. Maar als dit niet zoo is, als men een woord moet maken, of als men
moet gaan vertalen, dan is het m.i. noodig min of meer scherp de grens te trekken
tusschen een werkelijk vreemd woord en een woord, dat reeds feitelijk geheel tot de
Nederlandsche taalschat mag gerekend worden. Om één voorbeeld te noemen: waarom
wil men nu (zie de Januari-aflevering) het woord lucifer (lusiefer) een vreemd woord
noemen, en er voor in de plaats stellen het (overigens niet onaardig) woord
vuurhoutje? Waarom is nu lusiefer een vreemd woord, en het woord cent (sent) niet?
Ook denke men bij zulk een vervangen aan de reeds bestaande samenstellingen
en afleidingen van het vreemde woord.
Laat nu het voorgestelde vuurhoutje nog zoo goed zijn: hoe denkt men over
vuurhoutjesdoosje, vuurhoutjesfabriek?
Zoo wil men het woord krant (over courant spreek ik niet, dit zou ik ook willen
doen vervallen) vervangen door nieuwsblad. Als afzonderlijk woord is daar, dunkt
mij, niets tegen (al is krant reeds geheel Nederlandsch).
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Maar wie zal ooit spreken van nieuwsbladenman' nieuwsbladenjongen,
nieuwsbladennieuwtjes (krantennieuwtjes), nieuwsbladenbericht, nieuwsbladendru
kkerij!
Nog één woord, ook uit de Januari-afl.
Niemand kan 't veroordeelen, dat men wil gebruiken terug in pl. v. retour. Maar
zou 't ook mogelijk zijn het woord retoerkaartje te doen vervallen? Een terugreis is
wat anders dan een retoerreis!
Bovenstaande opmerkingen achtte ik van eenig belang, daar men zoo licht kan
vervallen in een overdreven purisme, als b.v. een Spiegel en een Hooft.
Misschien mag ik ten slotte een aardig staaltje hiervan mededeelen.
In de ‘Ophelderingen’ achter De Geuzen van O.Z. van Haren wordt verhaald, dat
prins Maurits eens vroeg; ‘Wie zal mij nu eens in zuiver Nederduitsch zeggen, wat
ik gister morgen verricht heb?’ Men deelde hem toen het volgende mede:
‘Z.H. op Saturnusdag den vierden van Wiedemaand in de Klootslaandersbaan,
aan 't voorhoofd van de beheersching Hollandsche bewaarders, gesteldheid gevat en
den algemeenen Van der Duin naast zich hebbende doen plaatsen, zeg eerst de
oefening, en gaf na dezelve geschiktheid aan eenen van deszelfs
hulpelingen-algemeen, om aan den pilaarleider te zeggen, dat hij aan den grooteren
bevelen zoude, om het veldslagsgewijs geregelde zeker getal gewapende geoefende
krijgslieden te doen handwerken. De grootere snelde terstond, op eene groote
evenredige huppeling van de twee voorste en achterste voeten van zijn paard, naar
de rechtervleugel, en liet door een lichamelijken, met zes aan welken men stuivers
geeft, erkennen een losmaking draken van 't lijf;’ enz.
Dit zou in verstaanbaar Nederlandsch luiden: (zie Taal en Letteren, V. 71): ‘Zijne
Hoogheid op Zaterdag den vierden Juni in de Malibaan aan het front van het regiment
Hollandsche gardes post gevat, en den generaal Van der Duin naast zich hebbende
doen plaatsen, zag eerst de exercitie, en gaf daarna order aan een van zijne
adjudanten-generaal om aan den kolonel te zeggen, dat hij aan den majoor bevelen
zoude, om de armee (de troepen) te doen manoeuvreeren. De majoor snelde terstond
in galop naar den rechter vleugel, en liet door een korporaal met zes soldaten
verkennen een detachement dragonders,’ enz.
Om alle misverstand te voorkomen, wensch ik er nog even op te wijzen, dat ik dit
laatste volstrekt niet heb aangehaald, omdat ik, ook maar in de verte, bevreesd ben,
dat de in Neerlandia voorgestelde taalzuivering zulke afmetingen zou gaan aannemen.
P.L. VAN ECK, JR.

Bibliographie.
De School der Poëzie, verzen van Herman Gorter. Amsterdam, W. Versluys.
Het blijkt uit eene inleidende nota, - die op zichzelf althans in den aanvang
betwistbaar is, - dat Gorter er aan hecht, aan dezen bundel gedichten eene eigene en
afzonderlijke plaats te geven in de reeks van zijne werken, tevens buiten de boeken
der zoogenaamde ‘jongere’ schrijvers van na '80. Hij zelf zegt: ‘Er moet een andere
weg gevonden worden, langs welken de kennis van het algemeene in dat wat ons
aandoet, en in onze aandoeningen zelve, bereikt wordt... Dan geloof ik dat de poëzie
eerst zou stijgen tot die hoogte, waarop wij allen hopen dat zij komen zal. Deze
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reactie, loffelijk in haar zelf, tegen de ‘stroomingen in de diepte’, die in zwang zijn,
heeft den dichter, bezield als hij was door de gedachte dit ‘algemeene’ op te sporen,
van lieverlede er toe gebracht in abstracties te verdwalen, en zijn kunst te brengen
tot berijming van philosophischo bespielingen, die, hoe verheven ze ook zijn mogen,
voor ons het schoone dat Gorter, aan beeld en klank, ons meêdeelen kan, te loor doen
gaan. Overigens, de dichter voelt zelf wel dat hij in 't uitwerken van zijn aanvankelijk
plan te kort schiet, als hij verder schrijft: ‘..deze verzen,... zwak ook hierom, omdat,
terwijl ik de Natuur zocht, mij de Maatschappij verloren bleef.
Daargelaten of de Poëzie het, in onze tijden, nog vermag, ons te leeren ‘hoe (wij)
misschien tot beter inzicht en geluk komen (kunnen)’, kunnen we slechts, hoe ieder
van ons ook denke over de poëtische opvatting van Gorter, zijne groote oprechtheid,
en zijn diep kunstenaarsgeweten, - al drijft dit laatste hem soms tot té veel gezochtheid
in de bijzonderheden, - met bewondering erkennen. En die oprechtheid en dat geweten
straalt vooral door in het nog gansch nieuwe gedeelte van dezen bundel - die een
gedeeltelijke overdruk is van de vroegere ‘verzen’ - en kunnen slechts den eerbied,
voor Gorter, dien ook zijne tegenstrevers voor hem hebben, vergrooten.
Ook het groote beeldvermogen, dat den dichter, van bij zijn optreden in den
‘Nieuwen Gids’, opmerken deed; zoo ruim tot de schoonheid van de heerlijke ‘Mei’
bijdroeg; en ook, jammer genoeg, sommige duistere plaatsen uit ‘Verzen’ nog
verdmsteren kwam, blinkt hier in vollen glans, gelouterd nog door aangegroeide
zelf-kritiek en fijneren zin van het juiste beeld Had ik me niet voorgenomen, geene
voorbeelden te geven, hetgeen ons buiten het toegestane tekstperk zou leiden, dan
ware het me niet moeilijk dit of geen gedicht aan te wijzen, dat verdienen zou
opgenomen te worden in de nog te maken anthologie van 't allerschoonste dat in ons
Nederlandsch geschreven werd.
In één woord: ‘De School der Poëzie’, hoe onvolmaakt ook in sommige gedeelten,
verdient toch de plaats die ze beoogt in onze nieuwere letterkunde, en zal geen enkele
bibliotheek ontsieren, al wil Gorter zich maar niet beteren van sommige
versificatie-vrijheden, die voor ons, zoo niet feilen, dan... toch dwalingen zijn. We
kunnen dezen bundel, voor al wie belangstellend de jongste kunstbeweging in Holland
volgt, en ook nog voor ieder die, buiten vooroordeelen, de zuivere poëzie bemint,
slechts warm aanbevelen.
K.V.D.W.
- Nieuw Leesboek der Stenographie (Snelschrift). Met ingenomenheid vestigen wij
de aandacht van onze lezers op een werk, dat wij wegens de belangrijkheid, in ons
blad niet onbesproken kunnen laten. De heer Riënts Balt te Delft heeft er naar
gestreefd op de meest eenvoudige en nuttige wijze een snelschrift voor allen samen
te stellen, hetgeen hem volkomen is mogen gelukken. Behoeft men voor alle andere
stelsels maanden van ingespannen leertijd, zoo kan men zich met dit snelschrift, door
zijn buitengewone beknoptheid en vloeiendheid in weinige uren vertrouwd maken.
Dit stelsel is voorzeker in ieder opzicht onovertroffen en de goede naam, dien de
schrijver zich ook reeds buiten onze grenzen verwierf, moge ook den boekhandelaar
in den vreemde aanleiding geven tot nadere kennismaking. De heer Riënts Balt stelde
ons welwil lend eenige exemplaren van zijn geschrift terhand, die wij gaarne op
aanvraag aan bibliotheken, vereenigingen, enz., toezenden.
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- Der Atavismus: I. Der Atavismus und die Descendenzlehre; II. Der Atavismus und
die Morphologie des Menschen, door Dr. J.H.F. Kohlbrugge Utrecht, G.J.C.
Scrinerius, gr. 8o, 31 blz fl. 0.60.
Schr. bewijst door gepast uitgekozen voorbeelden dat de gevallen van atavisme
niets zijn dan ‘Variationen um ein Mittel’ en komt tot het besluit: ‘dass die Lehre
vom Atavismus nicht anf Thatsachen beruht’; buiten een paar lichte drukfeilen, wel
verzorgd.
- Den Aardbol om: Indrukken van een Reis om de Wereld. Amsterdam-Singapore,
door W. Meischke Smith, geïllustr. door H.J. Van Ooyen. Rotterd. Nygh & Van
Ditmar; p. 8o, blz. 376. fl. 1.60.
Een flink boekdeel, stevig en mooi papier en duidelijk gedrukt. Pittig geschreven
en alleraardigst geïllustreerd; geeft een ruimen blik in het leven aan boord van een
mailboot varende van London aan Gibraltar voorbij over Brindisi, Port-Saïd naar
Singapore, met levendige beschrijvingen van het sombere ‘Gib,’ de gloeiende hitte
op de Roode Zee te midden van de blakende zandvlakten der eindelooze woestijn.
Een boek dat zich makkelijk laat lezen en al keuvelend leerrijk en aangenaam eenige
uren laat slijten met een dankbaar gevoel voor den luimigen schrijver.
- Dr. Allard Pierson, door Dr. Joh. Dyserinck, te 's Gravenh., bij G.C. Visser, gr.
in-8. fl 0.40. Een overdruk uit De Tijdspiegel, 40 blz., waarin op zeer beknopte en
toch volledige wijze het zakelijkste uit Allard Pierson's leven en streven, in vloeiende
en waardeerende taal wordt medegedeeld. De vereering, die er uit doorstraalt, gaat
licht van den schrijver op den lezer over, zelfs voor diengene die anders niet zou
weten hoezeer een Allard Pierson zulke vereering verdient. Uitvoering verzorgd.
- Denkbeelden omtrent de reorganisatie van Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs,
door A.A. Beekman bij Thieme en Co, te Zutphon, gr. in-8, bl. 23. fl. 0.30.
Schrijver, hoofd der H.B Sch. met 5jarigen cursns te Schiedam, vindt het grootste
gebrek dat in Noord-Nederland het Middelb. Onderwijs aankleeft gelegen in het
aansluitingspunt (op 12jarigen cuderdom) tusschen dit en het Lager Onderw. Hij
wenschte den aansluitingstermijn te zien gebracht op 15 jaar en het Middelb. en
Gymnas. Onderw. heringericht tot een 3jarigen, hoogstens 4jarigen cursus, uitsluitend
belast met de opleiding tot de bijzondere beroepsvakken. O.i. een ernstig en op
ondervinding gesteund voorstel dat de moeite eener proefneming zou loonen.
- Schets van de Geschied. der Opvoedkunde naar het Duitsch boek van Dr. A.
Funke bewerkt en vermeerderd door G.L. Willems, kanton. schoolopziener bij A.
Siffer, Gent, gr. in-8. 240 blz fr. 3 00.
Werkelijk maar eene schets, toch geschikt om als leiddraad dienst te doen, vooral
bij het onderwijs op onze normaalscholen en voor andere vakmannen. De vertaling
is niet best uitgevallen; schrijver was niet genoeg op zijne hoede tegen de taal, welke
hij overbracht, en die te veel doorschemert. Zijn eigen taal laat overigens ook te
wenschen over, en een aantal drukfeilen ontsioren het werk (b.v. de § betrekkelijk
Comenius).
- Ontvangen: Koning Hagen, treurspel in verzen, in 5 bedrijven, door Hubert Melis,
bekroond in den driejaarlijkschen wedstrijd van tooneelletterkunde, uitgeschreveu
door de stad Antwerpen (1895-97). Antwerpen, Janssens en Zonen.
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- Onze Vlagge, Jong-Vlaamsch Strijdblad. 1e jg., afl. 1, 2. Antwerpen, Gilliams.

Eeuwfeest van Antoon Van Dyck.
Zooals gemeld werd, zullen in 1899, te Antwerpen, bij gelegenheid van de 300e
verjaring der geboorte van Antoon Van Dyck, zooals dit voor zijn meester Rubens
in 1877 gebeurde, groote feestelijkheden plaats grijpen, om den beroemden schilder
op luisterrijke wijze te herdenken.
De Heeren Joz. Malschaert en C De Kinder hebben met het oog op deze
plechtigheid een operatekst geschreven die door den componist L. Beyls getoonzet
wordt.
Deze laatste is de vervaardiger der muziek van het drama Genoveva van Brabant,
dat te Brussel, Gent en Brugge meer dan 40 opvoeringen beleefde, en van Diana,
een opera die opgevoerd werd door het Lyrisch Tooneel.
Schrijvers en componist bestemmen hun gewrocht, dat moet dienen ter
verheerlijking van een der beroemd-
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ste zonen van 't Vlaamsche land, voor de Vlaamsche Opera van Antwerpen.
Wij wenschen hun van nu den grootsten bijval en wenschen hun geluk met hun
ontwerp.

Het Land van de Klokken.
Een Fransch dagblad deelt het volgende mede:
‘Spreek me niet van de Russische klokken; 't zijn monsters met schorre stemmen.
De Zar Kolokol van Moskow is 23 voet hoog - maar kan nooit geluid worden. Big
Ben - Dikke Benjamin - van St-Pauluskerk te Londen, is geborsten. De Kaiserglocke
van Keulen geeft geen zuiveren klank. De Sturmglocke en de Thorglocke van
Straatsburg moesten hergoten worden.
Het Land van de Klokken is Vlaanderen. Daar woonden de beroemdste
klokkengieters van de wereld: Van der Gheyn, Dumury en Hemony. De beiaarden
van Brugge, van Mechelen, van Antwerpen zijn hun werk. De oudste klok van
Antwerpen is Horrida, gegoten in 1336, dus veertien jaar na den Guldensporenslag!
Breydel en De Coninck hebben haar misschien hooren luiden!
De Mariaklok van Antwerpen werd voor de eerste maal geluid bij de Blijde Inkomst
van Karel den Stoute, dus ook uit de veertiende eeuw. Carolus is een geschenk van
Keizer Karel. Zij werd gegoten met koper, zilver en goud, en heeft een half miljoen
waarde. Zij wordt tweemaal in 't jaar geluid.’
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Maart 1898.
Paul Kruger.
De uitslag van de presidentsverkiezing in de Zuidafrikaansche Republiek
is: Paul Kruger 12,764, Schalk Burger 3716 en generaal Joubert 1943
stemmen.
Paul Kruger - een man van Nederlandschen stam, door en door.
Een zoon van Jan en Jannetje, naar Potgieter's hart. Een man die niet enkel door
de stoere kracht, het onverzettelijke, de taaie volharding, het geduld, den praktischen
blik, waar wij Nederlanders bekend om zijn, maar evenzoo door zijn grootheid, door
het edelaardige, het grootmoedige in zijn karakter, dat we in onze uitnemendste
mannen vereeren, een onverdorven afstammeling is van het kleine volk, dat zijn
landaard heeft weten te handhaven, tusschen het nijpend opdringen van Duitschers
en Franschen in, en tegenover Engeland.
Een man die, al geeft men toe dat de omstandigheden meewerkten, wellicht meer
dan iemand uit ons volk (in den ruimen zin), in onzen tijd, aan de wereld getoond
heeft, hoe de ontembare Nederlanders, die vroeger den nek niet wilden buigen voor
den machtigsten koning op aarde, nog niet afgedaald zijn tot een nietigheid, die men
maar kan verwaarloozen.
Het Britsche rijk - en welke andere staat kan zich met evenveel recht het wereldrijk
van dezen tijd noemen? - heeft dit volk van ‘Boeren’ niet kunnen onderwerpen. Niet
alleen is bij herhaling de kracht der onoverwinnelijke Britsche wapenen gekeerd
door het zelfvertrouwen en den moed van het handjevol mannen, dat met Kruger en
andere aanvoerders bereid was te sterven voor de vrijheid van hun land, maar heel
de

PAUL KRUGER.

onpartijdige wereld heeft in de handen geklapt, toen de sluwe, brutale Brit ook op
het schaakbord der diplomatieke onderhandelingen door den eenvoudigen Boer mat
werd gezet. En niet op de wijze waarop de jonge held van Marryat zijn eerste
tweegevecht won: door er maar op los te slaan, zoo de ‘finesses’ van zijn tegenstander
waardeloos makend; integendeel, door op goed Hollandsche wijs recht door zee te
sturen, daarbij toch een open oog te houden voor elke kans, en met vaste hand toe
te tasten; zoo toonden die mannen van het Transvaalsche Veld, die nooit de zee
gezien hebben, hun zeemanschap; zoo hebben zij Cecil Rhodes, Chamberlain, de
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sterke en vernuftige regeering van Hare Koninklijke en Keizerlijke Majesteit geslagen,
dat de omstanders er schik in hadden.
De Brit kan het nog niet verkroppen.
Hij is echter edelmoedig genoeg - want de Engelschen zijn een groot volk - om te
erkennen dat Paul Kruger een buitengewone persoonlijkheid is. Hoor wat de Times
- het orgaan van de Chartercd Company, het conservatieve blad, dat zoo vaak hoogst
onbillijk geweest is tegenover de Zuidafrikaansche Republiek - zeide toen Paul
Kruger op den 10 Februari 1898 voor de vierde maal gekozen was tot president van
den Staat, welks onafhankelijkheid de groote meerderheid der Britten een doorn in
het oog moet zijn:
‘Weinig Engelschen zullen aarzelen om hem persoonlijk geluk te wenschen met de
overwinning, die hij behaald heeft. President Kruger heeft met volharding, moed en
bekwaamheid de gedragslijn gevolgd, die, helaas, door de overgroote meerderheid
van zijn medeburgers verlangd wordt... De opmerkelijke hoedanigheden door den
President aan den dag gelegd in het tijdvak van beproeving dat op den (Jameson's)
vrijbuiterstocht volgde, zijn in Engeland gewaardeerd, zelfs op een tijdstip toen de
hartstochten sterk geprikkeld waren, en er een gevaarlijke spanning bestond tusschen
de twee volkeren De heer Kruger heeft zijn partij zeer zeker met kalme zekerheid
en met handigheid gespeeld, en zonder zich door bedenkingen te laten weerhouden,
heeft hij zich de vele voordeelen van zijn standpunt ten nutte weten te maken. Maar
ofschoon hij zijn partij speelde met een gevatheid, die somtijds op 't randje af was,
en met een ongevoeligheid voor de ruimere opvatting van den toestand, welke zijn
aanspraak op Staatsmanschap beperkt; hij handelde toch met een koelbloedigheid,
met een juist begrip van wat den toestand op een bepaald oogenblik beheerschte, die
waarlijk bewonderenswaardig zijn geweest. Hij heeft nooit zijn kalmte verloren in
omstandigheden, die toch het oordeel zelfs van menschen, van hun jeugd af in
diplomatische zaken geoefend, gemakkelijk konden benevelen, en dat in een tijd
toen een enkele ondoordachte handeling, een enkele zwakheid zijnerzijds, onmetelijke
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rampen over geheel Zuid-Afrika gebracht zouden hebben...’
Met zoo'n lof uit den mond van een vijand, van wien men anders niet zeggen kan,
dat hij een open oog heeft voor het goede in zijn tegenstanders, mag Kruger tevreê
zijn.
Toen we zeiden dat Paul Kruger in merg en been een man is van ons volk,
bedoelden we niet dat hij alle karaktertrekken van de Nederlanders in zich vereenigt,
dat hij een typische Nederlander is. Dat is volstrekt niet het geval: veel van hetgeen
aan ons volk eigen is, vinden we in hem niet terug. Natuurlijk ook: de ontwikkeling
van het ras, de omstandigheden zijn zoo heel anders geweest, hier en ginds.
In zijn uiterlijk echter is de Staatspresident der Zuidafrikaansche Republiek een
Hollander van den ouden stempel:
‘Een zwaargebouwd, oudachtig man, wiens bewegingen de buitengewone
lichaamskracht aanduiden, die hij vroeger bezeten heeft; een krachtig, hoekig gelaat,
met ruwe trekken; ernstige, haast droevige, deffe oogen, die hij gewoonlijk half
gesloten houdt als in gepeins, maar die zich plotseling kunnen opensperren en zich
op u richten met een doordringen blik; gladgeschoren, op een dunnen witten ringbaard
na, die zijn ijzersterke kaak omkranst; lang, sluik, grof haar, sterk grijzend, recht
afgesneden in den nek - zoo vertoont zich de President, als hij langzaam oprijst om
den vreemdeling te begroeten, die hem komt opzoeken in de presidentswoning te
Pretoria. Staatsman, krijgsman en boer tegelijk, leeft hij op patriarchale wijze in den
kring van zijn groot gezin, en als er geen soldaat van de Staats-artillerie op wacht
stond voor de deur, zou men de residentie van den Staatspresident in niets kunnen
onderscheiden van de woning van een der andere gezeten burgers van de Transvaal.’
- Dit pennekrasje van president Kruger's persoon is een paar jaar geleden gemaakt.
Evenals Gladstone mist hij een stuk van een vinger. Zijn duim werd verbrijzeld
terwijl hij eens, als jongen, uit jagen was. De knaap trok zijn zakmes en sneed zich
het vingerlid af, zonder hulp, zonder verdoovingsmiddelen. Die Boeren zijn
grootgebracht in een harde leerschool, en men wordt niet kleinzeerig als men op zijn
tiende jaar deelneemt aan een ‘grooten trek’ in Zuid-Afrika. Kruger, die het levenslicht
zag in het district Colesberg (Kaap-Kolonie), op den 21 October 1825, trok in 1836,
met zijn vader Caspar, naar het tegenwoordige Natal. In het volgende jaar volgde hij
het commando dat de impi's van Dingaan, den Kafferhoofdman, die zulk een
schandalig verraad gepleegd had tegen de Boeren, versloeg. Reeds als knaap leerde
hij het slagveld kennen, en dus ook het hanteeren van het geweer.
Van onderwijs kon natuurlijk niet veel komen, in zulke omstandigheden. De jonge
Boeren leerden het leven, maar aan boekengeleerdheid bleven zij vreemd. Engelschen
hebben Kruger schamper verweten dat hij ter nauwernood zijn naam kan zetten. Dat
is overdreven; maar wat zou 't, al was het zoo? Diezelfde Engelschen hebben toch
de macht van zijn geest tot hun nadeel moeten ondervinden!
Eén boek leerde men kennen, en goed: den Bijbel. Het heilige boek heeft de Boeren
niet alleen vroomheid en levenswijsheid gegeven, het heeft hen ook behoed voor
verwildering. Want zelfs toen de jonge Kruger uit Natal naar de overzijde van de
Vaal getrokken was (1839) - de President is ouder dan zijn land; van een
Transvaalschen Staat kan men eerst spreken omstreeks 1850 - ook toen dacht men
nog weinig aan het bouwen van scholen: eerst moest het land op de wilde beesten
en de wilde menschen veroverd worden.
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Kruger heeft pas vrij laat aan de staatkundige zaken van 't land deelgenomen, maar
hij heeft zich al vroeg onderscheiden als krijgsman. Uitnemend scherpschutter - de
eerste van alle deugden, daar, - sterk en gehard, werd hij reeds in 1843 tot veldkornet
benoemd, in 1848 werd hij commandant, in 1852, op 27-jarigen leeftijd dus,
luitenant-generaal; van 1862 tot 1874 is hij commandant-generaal geweest. De wereld
echter kent Kruger niet als legeraanvoerder, zooals Joubert, Smit, Cronjé, maar als
Staatsman, en zijn groote hoedanigheden als Staatsman zijn inderdaad die, welke
eerst op lateren leeftijd tot hun volle ontwikkeling plegen te komen, en waarbij
schoolsche geleerdheid (men vergete overigens niet dat Kruger mannen als Jorissen
en Leyds naast zich gehad heeft!) minder onontbeerlijk zijn dan gezond verstand,
natuurlijke scherpzinnigheid, koelbloedigheid en vastheid van karakter.
Kruger is niet zoozeer door den wil van zijn volk, als door den drang van de
omstandigheden naar voren geschoven. Hij heeft altijd velen tegen zich gehad. Zijn
karakter en opvattingen waren zelfs voor velen van zijn Transvaalsche medeburgers
vaak te stug, te onhandelbaar, te beperkt.
Kruger is, zooals men weet, de vertegenwoordiger van de Dopper-partij, en al
vormt die de kern van het volk der Transvalers, er heeft altijd eene vrijzinniger partij
tegenover gestaan. Daar komt bij, dat Kruger zich lang op den achtergrond heeft
gehouden Nog van 1876 sprekend, schrijft Dr. Jorissen in zijn Herinneringen:
‘Niemand kon destijds in hem - Kruger - den man vermoeden, dien wij later hebben
leeren kennen. Dr. Jorissen aarzelt niet, het geringe verzet dat bij een deel der
Transvalers in 1877 bestond, tegen de aanhechting van het land bij de Engelsche
koloniën, aan deze overweging toe te schrijven: ‘Liever dan de kandidatuur van
Kruger te zien slagen, willen wij geannexeerd worden.’
‘De heer Paul Kruger was, en is,’ zegt Dr. Jorissen, ‘een man van diepe
religieusiteit, en wat vanzelf spreekt bij iemand, wien elke wetenschappelijke
Europeesche opvoeding ontbreekt, voor wien de Bijbel de eenige bron is, èn van
kennis, èn van godsdienstige begrippen, ongeveer van dezelfde levensbeschouwing
als die der protestanten uit de dagen der 16e eeuw aankleefde.’ En dan vertelt hij het
volgende voorval;
‘Wij waren te zamen op reis naar Europa; toevallig en tegen zijne gewoonte, laat
in den avond, was Kruger nog boven op het dek van de Dunrobbin Castle. De
verblindend schoone sterrenhemel, bijna in elken rimpel der zacht bewogen zee
weertintelend, voerde den heer Bok en mij als vanzelf tot eene wisseling van
gedachten over het groote systeem der wereld, zoo aangrijpend haar koepel boven
ons welvend. Ik gaf wat ik wist, en wij vormden het heelal van de kleine stof of
gasdeeltjes in zonnen, die hare planeten van zich afstootten en in eeuwigen
wentelkring om zichzelven medesleepten, in het eindelooze ruim. Ons gesprek was
opgewekt en ernstig geweest. Kruger had er geen deel aan genomen; ih had niet eens
opgemerkt dat hij er naar geluisterd had. Op eens viel hij mij in de rede en zei: “Hou
op, Dr. Jorissen, als gij gelijk hebt dan kan ik mijn bijbel wel over boord gooien.”
Zijn helder doorzicht gaf hem in een oogenblik het inzicht, waar de kloof gaapt
tusschen Oud en Nieuw.’
Dit heldere doorzicht is overal gebleken waar Paul Kruger, bekrompen en
bevooroordeeld wellicht in het kleine, zich met groote dingen te bemoeien had. In
zaken van Staat ziet hij even scherp als ver. Zoo is hij de aangewezen leider geworden
van zijn kleine volk in dagen van strijd tegen de overmacht. Ook wie 't minst zich
aangetrokken voelde tot zijn maatschappelijke en godsdienstige opvattingen, heeft
gereedelijk moeten toegeven dat Paul Kruger het eenig denkbare Staatsopperhoofd
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was, zoodra het er op aankwam, van de Transvaal, die vóór '77 nog maar een land
was, een Vaderland te maken. Vrijheid en vaderlandsliefde zijn zulke eenvoudig
oorspronkelijke begrippen, dat ze het best gevat, het volledigst verpersoonlijkt worden
door ruw-krachtige, oorspronkelijke naturen.
Toen kwamen de bange maar grootsche tijden van de bijeenkomst op Luipaardsvlei
(16 December 1879), en den slag op den Amajuba (27 Februari 1881). Den 10
December 1880 zeide Kruger te Paardekraal met welsprekenden eenvond: ‘Mijnheer
Jorissen, het is klaar.’ Kruger was 't, die, volgens den schrijver der Herinneringen,
op de bijeenkomst te Heidelberg - toen daags te voren de oorlog uitgebroken was,
en het er op aankwam de Engelschen in de Natalsche bergpas tegen te houden, tegen
Joubert in dien zin besliste. De steun, dien hij toen aan Jorissen gaf, heeft de
Transvalers de overwinning en de onafhankelijkheid bezorgd.
Hoe hij die onafhankelijkheid, nu twee jaar geleden, heeft weten te bewaren - het
zou haast een heleediging zijn voor onze lezers, hier nog in korte trekken er aan te
herinneren. Geen Nederlander, dien naam waardig, kan dat vergeten zijn.
Wij hebben zooeven aangehaald wat een groot, hem zeer vijandig, Engelsch blad
zeide van Kruger's Staatsmansschap in zóó hachelijke omstandigheden als het voorjaar
van 1896 over de onafhankelijke Nederlandsche Republiek van Zuid-Afrika gebracht
had. Maar wat de tegenstander natuurlijk niet zoo in Kruger waardeeren kan als wij,
dat is de grootheid van ziel, die uit Kruger's handelingen sprak. Kruger en
Chamberlain zaten toen aan het schaakbord, en de heele beschaafde wereld keek er
naar. Wij, Nederlanders, verbeidden iederen zet, dien de telegraaf ons overbracht,
met ademlooze belangstelling. En onze bewondering, onze eerbiedige vereering voor
president Kruger ging dan telkens, telkens meer, met een schok in de hoogte.
Kruger heeft toen méér gedaan dan het redden van de onafhankelijkheid van zijn
land: hij heeft alle weldenkenden eerbied afgedwongen voor de menschen, die aan
het hoofd staan van dat land.
Niet dat zijn bestuur zonder fouten is. Men verwijt hem dat hij te licht het oor leent
aan mannen, die zich van zijn invloed bedienen enkel om hun zakken te vullen; dat
hij niet den organiseerenden geest heeft, vooral niet den blik in financiëele zaken,
die het hoofd van de Zuidafrikaansche Republiek op dit oogenblik zoo bitter noodig
heeft.
Maar men kan niet van iemand verlangen dat hij tegelijk den eersten en den tweeden
prijs wint. 't Is nog pas gebleken, nu al tweemaal hinnen vijftien jaar, dat de Z.A.
Republiek vóór alles behoefte heeft aan een Staatsman, een man van gezag, een man
die allen in den band houdt. Niemand is daar zóó voor aangewezen als Paul Kruger.
En dat zijn volk er ook zoo over denkt, bewijst de overweldigende meerderheid,
waarmede hij in deze maand voor de vierde maal tot Staatspresident gekozen is. De
Transvalers voelen, dat zij hem nog niet kunnen missen: vooral misschien omdat zij
zich bewust zijn van hun grootste fout, gevaarlijker dan de buitenlandsche vijand.
Als zij het ‘Eendracht maakt Macht’ tot hun wapenspreuk gekozen hebben om telkens
herinnerd te worden aan die gulden spreuk van hun (en onze) vaderen, dan hebben
zij daar heel verstandig aan gedaan.
Menschen als Kruger zijn niet altijd gemakkelijk in den omgang. Voor veel zijn
zij ontoegankelijk. Men zou echter hoogst verkeerd doen te meenen dat hij bij
voorkeur reactionnaire maatregelen neemt. Dr. Hendrik P.N. Muller zegt in zijn
bekende levensschets van Oom Paul (In de Mannen van Beteekenis), waar hij toch
de fouten van Kruger's bestuur ook niet verbloemt: ‘Kruger's bestuur is inderdaad
Transvaal ten zegen geweest... Een der eerste Staatsdienaren der republiek, een man
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van onbetwiste politieke ervaring, verhaalde onlangs dat hij in den aanvang somtijs
Kruger's instructies verkeerd achtte en er zijn stem tegen liet hooren, doch dat de
ondervinding Kruger steeds in het gelijk heeft gesteld, zoodat hij nu altijd eenvoudig
diens bevelen uitvoert en daardoor geregeld slaagt.’ Dit moge
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nu wat te volgzaam zijn; een feit is 't dat wij hier wel wat ver af zitten om over
sommige tekortkomingen in het bestuur van een Zuidafrikaansche Republiek te
oordeelen Het volgende is kenmerkend: terwijl Dr. Jorissen de laksheid van de meest
ontwikkelde Transvalers tegenover de annexie in '79 toeschrijft aan hun vrees om
onder het bestuur van Kruger en diens Dopperpartij te komen, zegt Dr. Muller
uitdrukkelijk, dat de tegenstemmers bij Kruger's verkiezing in '93 - en zij vormden
bijna de helft van het aantal burgers, die hun stem uitbrachten - Kruger's bestuur te
liberaal vonden. Beide schrijvers zullen wel gelijk hebben.
We hebben al aangestipt dat de Z.A. Republiek onder Kruger's bestuur niet alleen
welvarend geworden is (dat is voor een deel aan het toeval te danken: de mijnen!),
maar ook geëerd in het buitenland, waar de Transvaal te voren zoo goed als onbekend
was. Tegenover den kinderachtigen nadruk, dien Engelsche bedillers op sommige
aartsvaderlijke of onbeschaafde eigenaardigheden van Kruger gelieven te leggen en
hun minachting tegenover den ‘Boer’, heeft een onzer bladen er onlangs op gewezen
dat aan dezen Trekboer, het burgerlijk Hoofd van een klein republiekje, aan 't einde
der wereld, opmerkelijk veel hooge ambtelijke onderscheidingen zijn toegekend.
Kruger is Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw, Grootkruis van de Portugeesche
Orde van de Onbevlekte Ontvangenis, van de Belgische Leopolds-Orde; Ridder 1e
klas van den Rooden Adelaar van Pruisen; Groot-Officier van het Legioen van Eer.
En neem daarbij in aanmerking dat hij geen Grootmeester kan zijn van een inlandsche
orde, want de Zuidafrikaansche Republiek heeft er geen. Het voorstel is wel eens
aan den Volksraad gedaan om een ‘Ridderorde van den Transvaalschen Adelaar’ in
te stellen, maar men vond dat deze ijdelheid streed met de zeden des volks.
Het is ook wel wat erg dat men in Engelsche tijdschriften, bijv. de Review of
Revicws, van Stead, den Boerenhater, altijd bijzonderheden hoort over Kruger's
slechte manieren en slecht-zittende kleeren. Noch met de Parijsche modes, noch met
het afieeren van kleine onhebbelijkheden (die alleen den vreemdeling kunnen
hinderen) hebben deze Voorttrekkers zich ooit kunnen ophouden. Zij hadden wel
wat dringenders te doen. Kruger is zeker niet beschaafder - naar 't uiterlijk - dan het
gros zijner landgenooten:
Hij stop sijn vaderlantse pijp,
Geef en puf, spuwt op de mat.

Enz. Maar, zooals de heer Muller zegt: dat Kruger's vijanden in zulke aanmerkingen
hun heil moeten zoeken, is een teeken dat geen ernstige blaam hem kan treffen.
En laat men toch niet beweren dat deze man onbeschaafd is, die zooveel
oorspronkelijke poëzie in zijn naar den vorm slecht verzorgde taal weet te leggen!
Kruger spreekt gaarne, naar Bijbelschen trant, in beelden. Wie herinnert zich niet de
treffende vergelijking, die hij eens maakte tusschen de Uitlanders en een schildpad?
‘Om een schildpad te dooden, moet gij wachten tot zijn kop uit zijn schild te
voorschijn komt,’ zeide hij. - En gedaan heeft hij het ook.
Tot de Engelschen, die zijn land den uitgang naar zee hadden afgesneden, zeide
hij: ‘Gij hebt mij opgesloten in een kraal.’ En toen de Johannesburgers het stemrecht
eischten, vergeleek hij ze bij den reiziger, die tot den voerman van zijn wagen zeide:
‘Geef mij de zweep en de teugels: onze goederen, onze belangen zijn immers ook
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in den wagen. Maar de voerman antwoordde: Ja, dat is goed en wel. Maar waar wilt
gij heenrijden? En hoe kan ik weten dat gij mijn wagen niet zult laten omvallen?’
De onafhankelijkheid van den Staat is naar Kruger's voorstelling een dijk, omringd
door bruisende wateren, waar veel onzindelijks in is, al zijn er ook goede druppels
onder. Binnen den dijk is helder, frisch water. Maar om nu te maken dat het water
van buiten, dat door alle scheuren en poriën naar binnen tracht te sijpelen, het goede
water niet verontreinigt, moet het wel aan een langzaam filtreeren onderworpen
worden...
Hij is ook niet bang om, als hij spreekt, recht op zijn doel af te gaan, al trapt hij
daarbij soms iemand op de teenen. Onlangs hield hij te Krugersdorp een rede. Er
waren veel Johannesburgers naar hier komen luisteren. Op zijn gewone manier begon
hij: ‘Vrienden!’ Toen, zich bedenkend: ‘Gij zijt niet allen vrienden hier: sommigen
onder ulieden zijn moordenaars en dieven. Toch zal ik tot u spreken...’ En hij hernam:
‘Vrienden, moordenaars en dieven!...’
Ten slotte moge dit stuk uit een dezer dagen door Kruger te Pretoria uitgesproken
verkiezingsrede aangehaald worden. Het zou den President nog beter kenschetsen
als het niet uit het Zuidafrikaansche dialect in gewoon Nederlandsch was
overgebracht:
Iemand had gevraagd of hij er voor was, dat de Traansvaalsche kinderen op school
meer vreemde talen zouden leeren? Kruger antwoordde:
‘Neen, want de moedertaal moet niet verloren gaan, want dan leest men ook den
bijbel niet meer in die taal, den bijbel onzer voorvaderen, die hun als gids gediend
heeft, toen zij naar hier zijn opgetrokken. Het is noodzakelijk om vreemde talen te
leeren, doch de moedertaal moet op den voorgrond blijven staan. Veel wetenschap
is goed, doch de godsdienst moet bovenaan staan, want zonder dezen kan van zulke
geleerde personen in vele gevallen gezegd worden: hoe grooter geest, hoe grooter
beest.
Een Engelsch minister prees mij dat ik Chamberlain zoo goed geantwoord had.
Ik zeide toen dat ik het niet zou hebben kunnen doen, wanneer ik een hooggeleerd
persoon wàs geweest. En ik meende dat, omdat ik blind en onbekwaam ben, doch
spreek: Heere en Uw knecht zal gehoorzamen, Hij leidt mij naar Zijn Woord. Ook
een der Engelsche parlementsleden wenschte mij geluk dat wij Jameson in handen
hadden gekregen en dat de burgers zoo barmhartig waren, terwijl ze toch niet erg
beschaafd waren, betgeen men niet kon kwalijk nemen, omdat ze nooit school hadden
gegaan Ik zeide dat wel toe te stemmen, doch hoopte dat ze nooit tot zulk een
beschaafdheid zouden komen dat, zooals te Port Elizabeth, de vrouwen bij de zee
waschten, en mannen kwamen zich daar uitkleeden en gingen zich wasschen voor
de oogen dier vrouwen.’

Onze Broeders de Walen.
We hadden geen ongelijk, toen we ons verheugden in 't verschijnen van het
strijdschrift van de Luiker Ligue Wallonne, Ten minste, zeiden we, zullen we weten,
waar ons aan te houden over Vlaamschgezinde overdrijvingen, enz. We weten thans
meer; weten ook waar ons aan te houden betrekkelijk de broederlijke gevoelens van
de Wallonisanten. Wij zelf spreken zoo dikwijls van onze Waalsche broeders en we
meenden het zoo oprecht. Want waarlijk, we hebben geen slecht karakter en we
zouden 't met hen wel kunnen vinden, op voorwaarde, dat ons samenwonen binnen
de grenzen van één land, ons geen menschonteerenden afstand oplegt van onze
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waardigheid van vrij en ontwikkeld volk; op voorwaarde, dat al onze rechten
gevrijwaard worden. En zijn we nog verre af, van een toestand, die ons volkomen
bevredigt, we willen rustig streven naar de volkomen erkenning van onze rechten.
We willen ons troosten, dat het afdwingen van die rechten, langs wettelijken weg,
zoo'n langen tijd vraagt, zeker als we zijn, dat rechtvaardigheid uiteindelijk zegeviert.
Ons geduld is alleen een vorm van taaie volharding en vastberadenheid. Dát verklaren
we: geen duimsbreedte van ons recht staan we af. Eerst en vooral willen we baas
zijn in ons eigen huishouding, zooals onze strijdleus: In Vlaanderen Vlaamsch het
verklaart. Dat zijn de Walen in 't Walenland ook. Niet alleen zijn ze dat, maar ze
haken naar 't oogenblik, dat de laatste Vlaming van den Waalschen bodem zal
verdreven zijn. Dat verklaren ze nu in hun strijdblad rondweg, schaamteloos brutaal.
In L'Ame Wallonne verscheen een artikel Chacun chez soi, dat overkookt van haat
en verachting. Dat artikel is zeer leerzaam. De inhoud van dat artikel komt hierop
neer. De strijd in 1830 door Vlamingen en Walen voor de vrijheid samen aangegaan,
is een echt misverstand geweest(1). De Vlaming streed tegen hem(2). die onmiskenbaar
het hoofd van den protestantschen godsdienst was; de Waal streed tegen hem, omdat
hij onmiskenbaar het hoofd van de Vlaamsche Taal was (SIC), welde de Waal
instinktmatig haat, omdat hij ze niet kan verstaan. De vraag van de vaderlandsliefde
werd in 1830 zelfs niet geopperd, omdat er eenvoudig geen Belgisch vaderland
bestond. Er zijn geen Belgen. Er zijn Vlamingen en Walen, dat wil zeggen, twee
volkomen verschillende rassen, elkander vijandig; waarvan de onderlinge vijandigheid
tot den voorhistorischen tijd opklimt. Deze twee rassen kunnen elkander tijdelijk
verstaan over gemeenschappelijke belangen, maar ware broederlijkheid kan er
tusschen hen niet bestaan. Vroeger hebben de Germaansche veroveraars de Kelten,
wier afstammelingen de Walen zijn, overrompeld en onderjukt, hebben ze gedwongen
zich in 't bergachtig gedeelte van ons land terug te trekken, waar de nood ze nijver
gemaakt heeft en waar zich aldus de Waalsche nijverheid heeft ontwikkeld. De
Germaansche veroveraar zette zich neer te midden van de vette weiden en de velden,
vruchtbaar gemaakt door het Keltische (d.i. het Waalsche) zweet. Daar liet hij zijn
ploeg door de ossen trekken en liet aan de zon en den regen de zorg over om zijn
koorn te doen rijpen. Maar dan is er een dag gekomen, dat die gemakkelijke arbeid
hem niet meer voeden kon. Toen heeft hij nederig om een plaats gesmeekt in de
werkhuizen van den Waal, dien hij vroeger beroofd had. En langzamerhand heeft
hij zich willen toeëigenen wat de Waal weer met moeite heroverd had, zeggende:
‘Gij zijt onze slaven van weleer. We ontnemen u uw werkhuizen, uwen handel, uw
nijverheid.’ Maar, hoopt de schrijver, de Walen zullen de Kelten van weleer niet
meer zijn. Ze zullen ‘den Vlaming terugdrijven naar zijn land; een kloeken schutsmuur
oprichten tusschen hun bezitting en zijn vraatzucht. Ze zullen hem opsluiten in zijne
provinciën en in zijn taal.’
Een dergelijk artikel is gevloeid uit de pen van iemand, dien de haat voor den
Vlaming waanzinnig maakt. Hij braakt uit, wat hem op 't haatdragend hart ligt.
‘Alhoewel hij een vreemdeling en een protestant was,’ zegt hij, ‘hadden 't de Walen
met Koning Willem kunnen vinden, had op hem niet de schandelijkste smet
gekleefd: dat hij Vlaming was(3).’ Hier zijn we verre van 't betwisten van taalrechten,
waarvan de gegrondheid, gezien door 't prisma van eigen belang, een beel ander kleur
kan hebben dan voor hem, die ze wil doen erkennen. Neen: het Vlaming zijn is een
erfsmet. Met zoo'n laaggezonken wezen moet men niet trachten in eendracht te leven,
(1) Wat ook onze meening is.
(2) Koning Willem.
(3) Synecdochisch natuurlijk.
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wanneer staatkundige gebeurtenissen ons opgesloten hebben binnen de grenzen van
een zelfde grondgebied. Neen; dat schepsel, dat veracht, dat verschopt men te meer,
wanneer zich dat durft inbeelden, dat het taalrechten heeft: ‘De roofzuchtige en luie
Teutoon van voor achttien eeuwen is weer ontwaakt in den Vlaamschgezinde van
heden.’
Met den schrijver van zulke woorden zou men medelijden kunnen hebben. Op ons
geweten kunnen wij 't verklaren, dat ons in 't heetste van den strijd, opgezweept als
we waren, door rechtsmiskenning, die meer
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dan een halve eeuw duurt, nooit een woord van haat, kleineering of verachting tegen
den Waal als Waal is ontvallen. Met de kalme waardigheid, die 't besef van ons goed
recht ons geeft, kunnen we ook voor dezen dollemanspraat de schouders opbalen.
Maar... dat artikel verschijnt in L'Ame Wallonne, het strijdblad van de Luiker Ligue
Wallonne, onder de bescherming, dus met de goedkeuring van de HH. Dupont,
ondervoorzitter van den Belgischen Senaat, Braconier, Charles, Magis, Nagelmakers,
Senatoren; Leo Gérard, burgemeester van Luik, Müllendorf, burgemeester van
Verviers, Sainctelette, burgemeester van Bergen. Door die Heeren wordt deze smaad
in 't aangezicht van 't Vlaamsche volk gesmeten. Door hen wordt de taalstrijd gebracht
op het terrein van den rassenhaat, dien ze aanhitsen. Daarvan zullen ze de volle
verantwoordelijkheid dragen. Wij voelen geen haat. Maar haat van anderen tegen
ons, stijft ons te meer in 't vasthouden aan ons recht. Dat optreden van Waalsche
Senatoren en Burgemeesters niet tegen Vlaamschgezinde heethoofden maar tegen
Vlamingen als Vlamingen is ons welkom. Want nu kunnen we gaan tot hen, die wij
naar Gemeenteraad, Kamer of Senaat zenden en hun zeggen: Ziet, in den strijd tot
het bekomen van onze Taalrechten, zijt ge nooit zelf rechtstreeks opgetreden. Onder
den drang van de openbaro meening hebt ge gesproken ten voordeele van en hebt
ge gestemd voor wetten, die onze grieven herstelden. Aan ons hebt ge het rusteloos
zwoegen overgelaten, om ons volk in en door zijn taal op te beuren; dat is: met
zoogenaamd flamingantisme hebt ge u niet bemoeid. Wel, waar zoo heftig opgetreden
wordt tegen het Vlaamsche Volk en zijn taal door Waalsche Senatoren,
Volksvertegenwoordigers en Burgemeesters; waar het Volk, Uw lastgever, aldus
bloedig gehoond wordt, hebt gij partij te kiezen en het van dien smaad te wreken;
anders zal men kunnen zeggen, dat dat Volk door U verraden wordt.

Naar den Congo-Vrijstaat.
Dr. Jan De Windt, beschermend lid van onze Vereeniging, werd door het Belgisch
Staatsbestuur uitgenoodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijken
onderzoekingstocht door Midden-Afrika. De jonge geleerde heeft de uitnoodiging
aanvaard en zal deelnemen aan den tocht Lemaire, die in April eerstkomende naar
het zwarte land vertrekt. De tocht zal de boorden van de Zambezi onderzoeken en
zich van de Oostkust Congowaarts begeven; hij is gelast een ontwerp van
grensscheiding op te maken.
Dr. De Windt vergezelt den tocht om aardkundige opzoekingen te doen. Hij heeft
in de aardkunde uitzonlijk schitterende studiën gedaan onder den Hoogleeraar Renard,
Gent, en werd in den Prijskamp onder de Belgische Hoogescholen bekroond voor
dat vak en studeerde nadien aan de Hoogescholen van Weenen en Berlijn, zoodat
hij goed berekend is voor de door hem aanvaarde taak. Hij neemt een prachtige
verzameling werktuigen mee, die hij voor zijn waarnemingen noodig heeft. Hij zal
den titel voeren van tweeden kommandant. De reizigers zullen vergezeld worden
door 60 soldaten en 200 dragers. De duur van den tocht wordt berekend op 18
maanden.
Onze hartelijkste wenschen vergezellen den knappen jongen man.

Het Nederlandsch officiëele Taal in België.
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Het wetsvoorstel De Vriendt-Coremans, waarbij het Nederlandsch verheven werd
tot den rang van tweede officiëele taal in België en door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in 1896 aangenomen, doch door den Senaat den 5 Februari
1897 verminkt terug naar de Kamer gezonden, is eindelijk weer in bespreking
gekomen, nadat we een oogenblik hadden moeten vreezen, dat die bespreking weer
zou verdaagd worden. De Heer De Vriendt heeft het wetsvoorstel verdedigd in een
belangrijke redevoering, waarin hij er zich vooral op toelegt de drogredenen te
ontzenuwen in den Senaat tegen de wet aangevoerd door Senator Tournay-Detilleux,
den heftigen bestrijder van de Vlaamsche eischen. Na hem heeft de socialistische
leider Van der Velde een zeer belangrijke redevoering uitgesproken, die bewijst dat
hij volkomen goed de beteekenis van de Vlaamsche Beweging tot heropbeuring van
het Vlaamsche Volk begrijpt. Het is lang geleden, dat over de Vlaamsche Beweging
met zulk een breede opvatting in de Kamer werd gesproken. We moeten haast
daarvoor teruggaan tot den tijd waarin Baron de Maere daar zijn magistrale
redevoering over de strekking van de Vlaamsche Beweging uitsprak. De wet vond
nog verdedigers in den Heer Colaert, afgevaardigde voor Ieperen en Anseele,
socialistisch afgevaardigde voor Luik, die zich zeer krachtdadig uitdrukte: niet een
vertaling, maar een officiëele, rechtsgeldige wetstekst kon de Vlamingen bevredigen;
volledige gelijkheid moest er zijn tusschen Vlamingen en Walen. De twee
socialistische afgevaardigden hebben niet nagelaten er op te wijzen, dat de taalstrijd
in den grond een klassenstrijd is; de strijd van het volk, dat aan zijn taal vasthoudt
tegen de hoogere standen, die ze hebben losgelaten om de voorkeur aan een vreemde
te geven. Wat de volksvertegenwoordigers uit de hoogere standen daartegen mogen
aanvoeren, in den grond is dat zoo. Die volksvertegenwoordigers, waaronder enkelen
het oprecht goed meenen, mogen in de Kamer al een redevoering ten gunste van de
Vlaamsche taalrechten uitspreken, het Fransch is hun omgangstaal en die van de
kringen, waarin ze zich bewegen en in die kringen wordt de volkomenste minachting
aan den dag gelegd voor de volkstaal, die er ook onbekend is, zoodat het Vlaamsche
Volk wel werkelijk ingedeeld is in een Vlaamschsprekende klas en een weinig talrijke
Franschsprekende klas, die evenwel als begoede klas in geestelijke outwikkeling
hooger staat en in 't bezit is van alle gewichtige ambten, waardoor de verfransching
bestendigd blijft. De tijd is dat alles aan 't veranderen. Verstandig zijn diegenen onder
de begoede klassen, die op de teekenen van den tijd willen letten en met hem meegaan.
De wet vond bestrijding bij den Heer Jeanne, vooruitstrevend vertegenwoordiger
voor Luik, die voor den dag kwam met de oudbakken en tot op den draad versleten
tegenwerpingen, waaraan we vanwege franskiljons van 't slag Tournay-Detilleux
gewoon zijn. O.a. dit, dat het Nederlandsch voor de Vlamingen een vreemde taal is;
een burgemeester van een Vlaamsch dorp had hem gezegd, dat hij den Heer De
Vriendt niet zou verstaan indien deze Nederlandsch tot hem sprak!!! Is het niet
bedroevend zooveel onkunde aan den dag te zien leggen in het Belgisch Parlement!
Wij, propagandisten van den Gentschen Tak van het A.N.V., die in 33
volksvergaderingen op kleine en groote Vlaamsche gemeenten ons volk hebben
toegesproken in 't Nederlandsch, hetzelfde Nederlandsch als dat wat we hier schrijven,
wenschten wel dat die Luiker Waal ons op onzen tocht door Vlaanderen kon
vergezellen. Hij zou er zich dan rekenschap van geven hoe het Nederlandsch voor
ons volk een vreemde taal is! En die zelfde Heer, vroeg zeer ernstig, als men een
officiëelen wetstekst in het Vlaamsch wou, in welk Vlaamsch men dien dan wel zou
vervatten! Dus dat die Belgische volksvertegenwoordiger niet weet dat het voertuig
van onze letterkunde het algemeene, eenvormige Nederlandsch is! Wellicht beeldt
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hij zich in, dat het bij ons gaat zooals in 't Walenland, waar Tati l' Perriqui om te
Namen vertoond te worden van 't Lnikerwaalsch iu 't Namensch moet overgezet
worden. Die Belgische volksvertegenwoordiger weet dan niet, dat we dagbladen
hebben als het Laatste Nieuws b.v. dat in 55,000 nrs iederen dag in alle Vlaamsche
steden en dorpen van Nieuwpoort tot Maeseick gelezen wordt. Hoe zou dat dan
mogelijk zijn indien de Vlamingen geen algemeene, eenvormige schrijftaal hadden?
Maar daarvan is een Belgisch volksvertegenwoordiger, die in de Kamer zit om
algemeene Belgische belangen te behartigen, niet op de hoogte! Moet dat niet een
hoogen druk geven van de knapheid van die Heeren! Nog werd de wet bestreden
door Baron Suoy wegens de rechtsverwikkelingen, waartoe het stemmen over den
Nederlandschen tekst zou aanleiding geven. Lorand, volksvertegenwoordiger voor
Virton, die steeds een vriend van de Vlamingen geweest is, sprak ten gunste van de
wet, maar stelde terzelfdertijd met de Heeren graaf Van Limburg Stirum, Heynen,
Malempré, Dauvister een wijziging voor, die de voordeelen van de wet ook zou
uitstrekken tot de 50,000 Duitschsprekende Belgen van Aarlen en 't omliggende.
De Heer Begerem, Minister van justicie, neemt ook het woord over het
wetsvoorstel; het ontwerp is het logisch gevolg van het grondbeginsel, dat alle burgers
de wet moeten kennen. De Minister zal de verdediging van het voorstel evenwel niet
meer hervatten; hij verwijst daaromtrent naar hetgeen hij vroeger in de Kamer en in
den Senaat gezegd heeft. Hij zal alleen stilstaan bij het geschil dat nu opgerezen is
tusschen de Kamer en den Senaat en de wijzigingen voorgesteld door de commissie.
De eerste stemming van de Kamer is de vrucht geweest van rijpe overweging. In den
Senaat daarentegen is het op 't laatst oogenblik, dat de wijziging van Lejeune werd
voorgesteld en voetstoots aangenomen. Die wijzizing ontzenuwt het ontwerp en
bekrachtigt een toestand, die op de ongelijkheid van de twee Belgische rassen berust.
Hij noodigt daarom de Kamer uit om het wetsvoorstel ongeschonden aan te nemen.
De Heeren Woeste en Vanderlinden verdedigen eveneens de wet, terwijl de Heer
de Montpellier de door hem voorgestelde wijzigingen verdedigt. De eerste is dat
wanneer niemand lezing vraagt van den Nederlandschen tekst, de lezing van den
Franschen zal volstaan. 2o de betwistingen over de verschillen tusschen de twee
teksten zullen door den wetgever beslecht worden en als er twijfel bestaat, zal de
Fransche tekst gelden.
De bespreking duurt voort. We hebben het verschijnen van het Maart-nr vertraagt
om er zooveel te kunnen over mededeelen. Naar alles zich laat aanzien zal het
wetsvoorstel door de Kamer aangenomen worden zooals de eerste maal.

Onnederlandsch.
L'Ame Wallonne verkneukelt zich bij de volgende mededeeling:
‘Verschrikkelijk schandaal. - Te Brussel - Vlaamsche gemeente bij de kracht van
een koninklijk besluit - twee stappen van de Kamer - heeft een papierhandelaar de
ongelooflijke onvoorzichtigheid begaan voor zijn venster een spijskaart ten toon te
stellen - trouwens prachtig geëtst - van den volgenden inhoud:
BANQUET
offert à leurs Majestés, la Reine et la Reine régente
par le conseil communal de Maestricht,
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le 22 mai 1897.
In 't Fransch, alleen in 't Fransch!!! Een officieël feestmaal, in Nederland, waar het
Nederlandsch

Neerlandia. Jaargang 2

5
gebannen is! Indien M. Coremans(1) dat ziet op zijn weg naar de Kamer kan hij er
gemakkelijk een toeval van moedertaal-morbus van krijgen.. Weldra zullen de Walen
die nog vasthouden aan de schandelijke gewoonte van Fransch te spreken, moeten
uitwijken naar het land van de lieftallige koningin Wilhelmina.’
Deze daad van den Maastrichtschen gemeenteraad is waarlijk onverantwoordelijk.
Dergelijk gemis aan zelfeerbied en zelfstandigheidsgevoel strekt hem waarlijk niet
tot eer en de Utrechtsche studenten hebben indertijd het feit naar behooren gelaakt.
De straf van die gemeenteraadsleden weze de ervaring, dat ze 't wapen van de
bespotting hebben geleverd aan Franskiljonsche Belgische bladen ter bestrijding van
de rechten van stam- en taalgenooten.
***

Dat het ondertusschen niet aan Nederlanders ontbreekt, die graag met een klad Fransch
pralen, is zeker. En wat Fransch! Onlangs kregen we 't volgende vermakelijk staaltje
te lezen, gedrukt op een briefkaart:
Rotterdam ......
Monsieur X, Gand.
Nous avons l'honneur de vous faire part, que nous nous permettons de tracer sur
vous la somme de fr..... à l'ordre de la D. Mij payable à.... en reglement de
marchandises suivant note ci-dessns, quelle traite nous reccommandons en votre
bonne protection.
Agréez, M....nos salutations distinguées.
X & ZONEN.
We begrijpen het volkomen, dat Nederlandsche handelsfirma's dergelijke gedrukte
kaarten hebben voor hun betrekkingen met Frankrijk, al ware 't dan nog zeer
wenschelijk, dat ze in onberispelijk Fransch gesteld waren. Maar voor hun
betrekkingen met België, vooral met Vlaamsch België, zijn dergelijke kaarten voor
't minst overbodig. In 't bewuste geval was dat des te meer overbodig, daar de
bestemmeling waarschijnlijk de Hollandsche firma in 't Nederl. had aangeschreven,
wat het adres op de kaart:
Monsieur X.
Holstraat
Gand
laat vermoeden.
Bij 't aan den dag leggen van meer zelfstandigheidsgevoel, had de Hollandsche
firma zich niet nutteloos belachelijk gemaakt.
(1) Vlaamschgezind Volksvertegenwoordiger voor Antwerpen en krachtig verdediger van de
Vlaamsche taalrechten.
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Benoorden Moerdijk.
Februari.
Nederlanders en buitenlanders. - Geen rassenhaat. A.C. Wertheim. Samenwerking bij de Inhuldigingsfeesten. - Oneenigheid in kunstzaken. Een artikel van Herman Gorter. - Nagelaten roman van Cd Busken Huet.
Ik weet wel dat ik u daar eigenlijk niet over schrijven mag. Ik zou beter doen, den
naam niet te noemen. Ik loop gevaar u te vervelen, misschien u te ergeren. Maar het
gaat met een kroniekschrijver, in deze dagen, zooals het met de gasten gaat op een
diner te Parijs, dat een geestig Franschman dezer dagen beschreven heeft. Ieder deed
zijn best over koetjes en kalfjes te spreken. Ze begonnen met het weer, toen kwamen
de hloemen op de tafel aan de beurt, toen het aanstaande carnaval. Telkens stokte
het gesprek. Ze keken malkaar zoo eens aan: op al die gezichten boven de witte
overhemden en de laaguitgesneden japonnen lag een gedwongen uitdrukking. Ze
badden elkaar iets te verbergen: ze waren vol van iets dat niet uitgesproken mocht
worden. Het instinct van zelfbehoud dreef hen tot gesprekken over ondenkbare,
onzinnige onderwerpen van tafelgesprek: de sterftecijfers van de Europeesche landen,
de beschaving van Madagascar. En altijd wist men het onderwerp te ontwijken. Toen
raakte men een klein beetje in vuur over de koloniën... Daar noemde een
ongeluksvogel Cayenne. En een ander zeide: Duivelseiland
Het woord was er uit. Hoe het afliep, weet ik niet meer, maar Caran d'Ache - wiens
talent er niet minder om is, al is zijn pen veil - Caran d'Ache schetste ons kort daarna
in een van zijn onbetaalbare satirische krabbels, hoe het kon afloopen. Nr 1. Een
familiediner. Gelukkige, glimlachende gezichten. ‘Surtout, ne parlons pas de Dreyfus!’
waarschuwt de pater Familias, met den vinger op den mond, terwijl de lepels in de
soepborden tikken... Nr 2. ‘Ils ont parlé!’ Teekening zonder woorden. De schotels
vliegen over tafel, mannen en vrouwen vliegen elkaar in 't haar, de lamp stort om...
De gevolgen zullen minder erg zijn; maar onder iets dergelijks hebben we in
Februari 1898 ook in Nederland te lijden gehad. Voor 't eerst sedert langen tijd heeft
bij ons, Hollanders, minnaars van onzen eigen ouden klokketoren, de belangstelling
in het buitenland, de belangstelling in onze eigen zaken op den achtergrond geschoven;
de kranten werden gelezen om de Parijsche telegrammen en berichten, in de
gesprekken waren Dreyfus en Zola schering en inslag; ja, ons Nederlandsche volk
benoorden Moerdijk, dat toch waarlijk voor geen klein geruchtje uit zijn tred gaat,
dat volk heeft vooraan gestaan (met België) in de rij der natiën, die aan Zola bewijzen
van instemming, gezamenlijke en persoonlijke, maar vooral persoonlijke, gezonden
hebben. Het heeft ons, Nederlanders, een aardig woord van erkentelijkheid bezorgd
van den man op wien aller blik gevestigd was: La Hollande petite et génereuse...
De lezer begrijpt dat ik mij hier niet bezighoudt met den diepsten grond van deze
rumoerige zaak, waarover hij misschien heel anders denkt dan ik. Om elke botsing
dienaangaande te vermijden, begin ik met gelijk te geven wie 't niet met mij eens is.
Tegenover de anderen hoef ik dat van zelf niet te doen.
Ik wilde alleen uitdrukkelijk laten uitkomen dat de overgroote meerderheid dezer
Nederlanders, betoogende voor een zaak, die hun eigen huis en hof geenszins raakt,
dit gedaan hebben uit den drang van hun gekren kt rechtsgevoel. Die geestdrift staat
mooi. Ze zal ons goed doen in de oogen ván de buitenwereld, waar men wel eens
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denkt dat een Hollander tegen geestdrift is als water tegen vuur. Wat alweer bewijst
dat men niet moet oordeelen naar den uiterlijken schijn.
In dit bijzondere geval kwam er bij dat wij Nederlanders een broertje dood hebben
aan rassenhaat en geloofsvervolging en al wat daarop lijkt. We hebben er ook reden
toe, zou ik denken. Geen volk misschien is zoo vrij van dergelijke vooroordeelen als
bet onze.
Maar hoezeer liegen dan toch reputaties! Wij heeten de Chineezen van Europa;
Parijs staat bekend als de Ville-Lumière. En ziedaar, de verlichte Franschen toonen
zich zoo bekrompen, eenzelverig en zelfgenoegzaam als Moskovieten. Vreemdeling
en vijand zijn haat gelijkluidende begrippen voor hen geworden. Wat over hun
grenzen gebeurt, toonen zij niet te hegrijpen. Zijkennen trouwens haast geen vreemde
talen (een ontwikkeld Nederlander kent er drie tot zes, tegenwoordig). Bijgevolg
blijven zij onbekend, niet alleen met het wezen der volkeren, maar ook met de
vreemde letteren. Niemand minder dan Jules Lemaître, de beroemde schrijver en
kritikus, lid van de Akademie, moest nog onlangs erkennen dat hij geen Engelsch
leest, en slechts een bedroevend klein beetje Duitsch.
Door ons zulke dingen nu en dan te herinneren, loopen wij geen gevaar, een
verwaterd volk te worden. Het gevaar voor ons ligt niet aan die zijde: van
overschatting van ons zelf hebben we - in den laatsten tijd althans - minder last gehad
dan van geringschatting van onze eigen kracht.
En is 't ook niet bemoedigend, een man als Dr. Schaepman te zien opstaan, en terwijl in Algeriē de joden worden doodgeslagen op straat, terwijl in Parijs de haat
zelf van zoogenaamd verlichten zich ook al tegen de protestanten keert - hem te
hooren zeggen, met een mooi gebaar dat aan den machtigen klank van zijn dreunende
verzen herinnert: ‘Geen anti-semitisme! Geen rassenhaat in ons vrij Nederland!’
Het zou ook wel schande zijn, in een land dat pas een A.C. Wertheim verloren
heeft. Voor dezen man, die zooveel goed gedaan heeft in velerlei opzicht, zal men
te Amsterdam een eenvoudig gedenkteeken plaatsen: een fontein met opschrift, in
het plantsoen dat naast den Parkschouwburg aangelegd wordt. De commissie, die
zijn nagedachtenis op zichtbare wijze in eere wil houden, heeft binnen een paar
maanden, zonder dat zij eenige bijzondere moeite behoefde te doen, 22,000 gulden
ontvangen. Van dat geld zal nu nog een gedeelte aan instellingen van weldadigheid
geschonken worden.
Ik noemde daareven Dr. Schaepman. Is het ook geen aardig klein bewijs voor de
eenheid van ons volk dat twee zoo verschillende menschen als Dr. Schaepman en
Marcellus Emants ter gelegenheid van de Inhuldigingsfeesten in den Haag, broederlijk
zullen medewerken aan de voorbereiding van een feestavond? Schaepman zal een
jubelzang dichten, waar Richard Hol de muziek bij maakt, terwijl Emants een
dramatische voordracht zal schrijven over een onderwerp uit onze geschiedenis. Het
gezelschap Pulchri Studio zorgt voor levende beelden.
De voorzitters van Pulchri en van den Kunstkring, de twee groote Haagsche
Schilders-Genootschappen, zijn dezer dagen door den Spectator op eenzelfde prent
voorgesteld als centauren. De redactie schreef er de vraag onder: Of de kunst bij zulk
een wedstrijd gebaat zou zijn? Het is, zou men zeggen, wel gemakkelijk, zoo'n vraag
te stellen, maar het veranderen van toestanden, die nu eenmaal vrij vast gevestigd
zijn, is geen lichte taak. En in kunstzaken is men 't immers zoo zelden ook maar bij
benadering eens. Alsof er geen kunstenaars waren, die met beide genootschappen
ontevreden zijn! Zonder een dergelijke wrijving zou, meenen we, de kunst zich ook
niet kunnen ontwikkelen. Zoo zijn er, bijvoorbeeld, hier en daar misschien nog
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eenvoudige menschen, die denkon dat de ‘mannen van '80,’ in weerwil van hun
uiteonloopenden aanleg, het over de hoofdbeginselen van hun kunst wel zoo wat
eens gebleven zijn; dat men hen, saamgenomen, tegenover het vroegere geslacht van
letterkundigen, zou kunnen stellen. Maar een van de jongeren van dat jonge geslacht,
Herman Gorter, heeft die eenvoudige zielen dan toch wel uit hun droom wakker
geschud. ‘De Nederlandsche poëzie van na 1880’ - zoo schreef hij in de inleiding
tot zijn School der Poëzie, in 't afgeloopen najaar verschenen - ‘was, als alle
burgerlijke poëzie, voor een deel valsch... pseudo - wat niet?’
Misschien vraagt iemand of de heer Gorter vindt dat alle poēzie van '80, door
velen zoo kartstochtelijk bewonderd en genoten - er zijn eigen vreemd-mooie verzen,
waar Van Deyssel ons indertijd zoo'n voortreffelijke bespreking van gegeven heeft,
niet het minst - of dat alles ook pseudo kunst was? Tenzij hijzelf het gevoel voor
kunst verloren heeft, kan hij natuurlijk niet ten volle meenen wat hij zegt.
Maar wel schijnt de heer Gorter zich zeer onvoldaan te voelen, in 't algemeen
heschouwd over het feit dat de dichters van '80 niet allen hun beloften gehouden
hebben. Hij heweert nu in het nieuwe tijdschrift De Nieuwe Tijd, de oorzaak en
tegelijk het geneesmiddel
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gevonden te hebben: onze kunst was te weinig gemeenschapskunst, we moeten
socialist worden; de nooden van het volk voelen, dan zal het wel gaan.
Heel erg nieuw is die opvatting niet. Aanbevelenswaardig (voor de kunst) lijkt de
aangewezen weg ons evenmin. Maar als ze ons weer wat mooie verzen van Herman
Gorter bezorgt, zal ze toch misschien meer goed dan kwaad doen.
Want we moeten dat theorieēn opstellen nu niet te ernstig opvatten. Men gaat bij
ons wel vaak mank aan het ook-eens-wat-willen-zeggen, en dan op hoogen toon.
Deze nieuwe ontboezeming van Dr. Gorter behoort in bezadigden trant - tot dezelfde
klasse van verschijnselen als het hakken en schelden op elkaar, dat de ‘mannen van
'80’ in veler oogen veel kwaad heeft gedaan. Of zulk voor 't voetlicht komen, om
onderlinge grieven te vertellen aan 't publiek, of beginselen uiteen te zetten, aan het
spel zelf geen afbreuk doet?
Aan zulke letterkundige verschijnselen ziet men weer de engheid van onze grenzen.
Een letterkundige gebeurtenis van belang is ongetwijfeld het verschijnen van een
nagelaten werk van Cd Busken-Huet. De Bruce's - Jozefine zal zeker geen
beginselenstrijd laten ontbranden, zooals Gorter's manifest reeds nu verweerschriften
van Kloos en Verwey heeft uitgelokt. Men zal dezen roman lezen met de piëteit, aan
een groot man verschuldigd - dat Huet een groot man voor onze letteren geweest is,
zal nu wel niet meer ontkend worden - en tevens met nieuwsgierige belangstelling
in de wijze waarop een roman opgezet en uitgewerkt werd in een tijd die nauwelijks
het vierde van een eeuw achter ons ligt, en die toch al tot een lang atgesloten tijdperk
schijnt te behooren.
ACTENOS.

Vlaamsche Kroniek.
De Vlaamsche Opera, van Antwerpen, zal haar eigen gebouw, haar eigen tempel
krijgen.
In antwoord op een verzoekschrift, dat dien wensch uitdrukte, heeft het college
van burgemeester en schepenen een gunstig verslag uitgebracht en de verklaring
afgelegd dat eerlang een begin van uitvoering van het ontwerp zou plaats vinden.
- Bij gelegenheid van haar 25jarig jubelfeest werd de verdienstelijke Vlaamsche
tooneelmaatschappij De Noordstar, van Brussel, vereerd met den titel van Koninklijke
maatschappij. Onze hartelijkste gelukwenschen aan dezen knappen tooneelkring.
- Op Woensdag 26 Januari ll. werd in de feestzaal van den Koninklijken Dierentuin
van Antwerpen een gansch Vlaamsch concert gegeven. Het programma bevatte
werken van Peter Benoit, Jan Blockx, Frank Van der Stukken, Em. Wambach en
Edw. Keurvels. Een talrijk en uitgelezen publiek woonde de uitvoering bij.
- Den 6n der afgeloopen maand had te Gent het aangekondigde Vlaamsche
Kunstfeest plaats, ingericht door den Vlaamschen Kunstkring Rust Roest. Dit feest,
waarvan het programma uitsluitend samengesteld was uit werken van den talentvollen
toondichter Edward Blaes, is ten beste gelukt, en heeft ieders bewondering gewekt.
De Heer Burgemeester van Gent, een afgevaardigde van het schepenencollege van
Ledeberg (waar meester Blaes bestuurder der muziekschool is), en een groot getal
personen van naam in de Vlaamsche Beweging vereerden het feest met hunne
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tegenwoordigheid. Kortom, dit Concert Blaes is een ware triomf geweest en voor
den toondichter, en de uitvoerders, en den inrichtenden Kring.
- Ook Brugge heeft deze maand hare Vlaamsche muzikale plechtigheid gehad.
Den 10 Februari ll. gaf de muziekschool haar 3e concert, onder het bestuur van den
Heer Leo Van Gheluwe, met de medewerking van Mevr. Soetens-Flament van
Antwerpen en van den Heer Anthonie van Brussel. Het feest was uitsluitend aan
Vlaamsche muziek gewijd en op het programma vonden we werken van K.L.
Hanssens, H. Waelput, P. Gilson en Peter Benoit. 't Was een heerlijke kunstavond.
- Op de jaarlijksche algemeene vergadering van den Vlaamschen Propagandakring
Gelijkheid van Brussel is de Heer advocaat Prayon-Van Zuylen tot voorzitter gekozen
voor 1898. Deze Kring besloot eene hardnekkige propaganda te maken ten voordeele
van het Wetsvoorstel De Vriendt, waardoor het Vlaamsch als officiēele taal in België
erkend wordt. Op 13 Februari heeft de Kring eene Vlaamsche Meeting gehouden te
Ternath bij Brussel, onderwerp: Wetsontwerp De Vriendt-Coremans. De zaal was
stampvol.
- De Laatste Zonnestraal, de cyclus gezangen van Hiel, zoo meesterlijk getoondicht
door Gustaaf Huberti, werd deze maand te Amsterdam uitgevoerd door de Vereeniging
Musis Sacrum, onder de leiding van Henri Brandts-Buys. Huberti was aanwezig,
Emmanuel Hiel was thuis weerhouden door de influenza. Het werk onzer twee
Vlaamsche kunstvrienden bekwam veel bijval; men zond aan dichter Hiel het volgende
telegram: ‘De Laatste Zonnestraal zal zeker niet voor het laatst hebben gestraald in
Holland.’ - Geteekend Huberti, Brandts-Buys, Orelio, Ankersmit en Dischgenooten.
- In de afgeloopen maand is van de pers gekomen Aan 't Minnewater, van Maurits
Sabbe.
Het werk van dezen jongen schrijver wordt door alle bladen zeer gunstig
gerecenseerd. Aan 't Minnewater bevat drie novellen, drie tafereelen uit het Brugsche
volksleven, op kunstige maar eenvoudige wijze weergegeven.
- Ook van Richard De Cneudt, een van onze jongste dichters, is een bundel gedichten,
Van Dichter Leven, verschenen, die het beste onthaal genieten.
- De Vlaamsche zangeres Mevr. Dirckx-Van de Weghe behaalt grooten bijval in den
schouwburg van Bayonne. De locale bladen spreken er met grooten lof over. De
Revue et Gazette des Théâtres noemt ze eene artiste van eersten rang, begaafd met
eene schoone stem, volmaakte dictie, dramatisch gevoel. Het blad La France geeft
ook een lofartikel en noemt Mevr. Dirckx-Van de Weghe eene groote artiste in den
vollen zin des woords.
- De Koninklijke Harmonie van Antwerpen zal in April het oratorio De Schelde van
Peter Benoit uitvoeren.
- Het schijnt dat eenige franskiljonsche burgerwachten van Molenbeek en Anderlecht
weigeren zich in het Vlaamsch te laten kommandeeren. Vlaamsch zeggen de
tegenstribbelaars, is hunne taal niet! We hopen, dat men kort spel zal maken met die
gekheid.
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- De Belgische Volksbond (die zegt 90,000 leden te tellen) heeft een verzoekschrift
gestuurd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers om dezer aandacht te vestigen
op de dringendheid van het wetsvoorstel De Vriende-Coremans.
- Den 13 Maart heeft te Brussel, in de Scala, de vergadering plaats gehad van den
Vlaamschen Volksraad, voorgezeten door den Heer J. Obrie, hoogleeraar te Gent en
Voorzitter van den Gentschen Tak A.N.V. De vergadering werd zeer druk bezocht;
Vlamingen uit alle deelen van het land waren opgekomen. De inrichting van de Kon.
Vl. Muziekschool van Antwerpen komt ter spraak. De schikkingen te nemen voor
den overgang van de stedelijke muziekschool tot Koninklijk Conservatorium hebben
nog altijd hun beslag niet gekregen. De vergadering beslist dat het Staatsbestuur zal
aangeschreven worden opdat er weldra een einde aan dien toestande kome.
Er wordt nog beslist dat er zal geschreven worden aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken, opdat de tekst van het kommando in het Nederlandsch voor
de burgerwacht zou vastgesteld en afgekondigd worden.
Het Wetsvoorstel De Vriendt komt ter spraak. Na een lange bespreking wordt
beslist: 1o Bij den Senaat aan te dringen dat de wet ongeschonden zou aangenomen
worden; 2o aan de Kamers en aan het Staatsbestuur te vragen, dat deze wet
aangenomen worde en in den loopenden zittijd nog afgekondigd. Voor de Vlaamsche
Opera te Antwerpen, die niet eerder leefbaar zal zijn, dan wanneer ze een eigen
gebouw zal hebben, zoodat ze ook Zondaguitvoeringen zal kunnen geven, wordt
voorgesteld een nationaal beschermingscomiteit dat voor geldelijken steun, te
verstrekken aan de opera, zorgen zou. Verder werd nog een voorstel geopperd, dat
een sprekersbond zou opgericht worden, die over geheel het land de
propagandabeweging zou uitbreiden, die met zulk goed gevolg in Oost-Vlaanderen
op 't getouw werd gezet door den Gentschen Tak van 't A.N.V.

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 entstaan.
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 hetaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Zuidafrikaan van
Nederlandschen hloede, 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.)
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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.
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.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
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Voor Zuid-Afrika:
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia Java.
Voor China: M. Speelman, Shanghaī.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
J. Straalman, Modderfontein,

Z.A.R.

J. Scott, Greylingstad, Distr. Heidelberg, Z.A.R.
K.H. Schadd,

Standerton, Z.A.R. B.

P. Hekmeyer,

Standerton, Z.A.R. B.

J.H. de Lange,

Standerton, Z.A.R.

J. Schijff,

Standerton, Z.A.R.

B.A. van Marle,

Standerton, Z.A.R.

C. Dingler,

Standerton, Z.A.R.

F. Dingler,

Standerton, Z.A.R.

R. Broekhoff,

Standerton, Z.A.R.

J. Van den Berg,

Standerton, Z.A.R.

A.J.M. Brandenburg,

Standerton, Z.A.R.

H. Reisiger,

Standerton, Z.A.R.

A.E.H. van Vossenknaap,

Standerton, Z.A.R.

W. van Wijk de Vries,

Standerton, Z.A.R.

C.W. Stharobintsky,

Standerton, Z.A.R.

C.J. Tomei,

Standerton, Z.A.R.

D. Graftdijk, jr,

Standerton, Z.A.R.

J.J. Reinders,

Standerton, Z.A.R.

C. Rink,

Standerton, Z.A.R.

C.E. van Schermbeek,

Standerton, Z.A.R.

H.F. Rijsenbach,

Standerton, Z.A.R.

A.J. Sarlemyn,

Standerton, Z.A.R.

P. Verkerk,

Standerton, Z.A.R.

G. Bouwens,

Standerton, Z.A.R.

(1) B. = Beschermend Lid.
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G.P.J. van Brussel,

Standerton, Z.A.R.

F.H. Schwarzenthal,

Standerton, Z.A.R.

A. van der Keemel,

Standerton, Z.A.R.

Robert Wilson,

Standerton, Z.A.R.

J. van Delden,

Standerton, Z.A.R.

S. Lettinck,

Standerton, Z.A.R.

H.J.C. Groeneveld,

Standerton, Z.A.R.

G. Churchill,

Standerton, Z.A.R.

W. van Dijkman,

Standerton, Z.A.R.

A.W. Oolders,

Standerton, Z.A.R.

A.G. Borger,

Standerton, Z.A.R.

W.L. Begeman,

Standerton, Z.A.R.

W.F. Wijthoff,

Standerton, Z.A.R.

A. Smorenburg,

Standerton, Z.A.R.

J. Houwink,

Standerton, Z.A.R.

W. van Vliet Haersveldt,

Standerton, Z.A.R.

B.J. von Pritzelwitz van der Horst,

Standerton, Z.A.R.

R.H. Nierstrasz,

Standerton, Z.A.R.

P.G. van Cleef,

Standerton, Z.A.R.

H.A. Wieland,

Standerton, Z.A.R.

P. de Gelder,

Standerton, Z.A.R.

J.P. Kromberg,

Standerton, Z.A.R.

F.J Van Muylwijk,

Standerton, Z.A.R.

E.H.M. Reynders,

Standerton, Z.A.R.

J.W. Gratama,

Standerton, Z.A.R.

J.R. Simon,

Standerton, Z.A.R.

J.A. van Rooy,

Standerton, Z.A.R.

H. Selle,

Standerton, Z.A.R.

L. Brinck,

Volksrust, Z.A.R.

W. de Boer,

Volksrust, Z.A.R.

G. Alving,

Volksrust, Z.A.R.

J.A. de Haas,

Volksrust, Z.A.R.

George A.D. Kraan,

Volksrust, Z.A.R.

S.W. Nyenhuis,

Volksrust, Z.A.R.

C. De Groot,

Volksrust, Z.A.R.
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J.M.G. Strunk,

Volksrust, Z.A.R.

L. Noë,

Volksrust, Z.A.R.

A. van Rijn.

Volksrust, Z.A.R.

G. Beirowski,

Volksrust, Z.A.R.

L. Götz,

Volksrust, Z.A.R.

J.E. van der Boom,

Volksrust, Z.A.R.

J.N. Raubenheimer,

Volksrust, Z.A.R.

F. Olie,

Volksrust, Z.A.R.

J.W.C. Oudegeest,

Volksrust, Z.A.R.

G.J. Happé,

Volksrust, Z.A.R.

B. Bousema,

Volksrust, Z.A.R.

C. Huttig,

Volksrust, Z.A.R.

A. Bakker,

Volksrust, Z.A.R.

H. van Dijk,

Volksrust, Z.A.R.

H. Stedeveld,

Volksrust, Z.A.R.

W.C. Faure,

Volksrust, Z.A.R.

R. Engeman,

Volksrust, Z.A.R.

W. Malga,

Volksrust, Z.A.R.

E. Bruderlin,

Volksrust, Z.A.R.

H.C. Gazendam,

Volksrust, Z.A.R.

J.C.J. Vorster,

Volksrust, Z.A.R.

J.C. Breitenbach,

Volksrust, Z.A.R.

G.J. Voss,

Platrand, Z.A.R.

P. Couzijn,

Paardekop, Z.A.R.

D. Jansen,

Kromdraai, Z.A.R.

H.F. Eekelaar,

Kromdraai, Z.A.R.

D.M.N. Paauw,

Vlaklaagte, Z.A.R.

J. Van den Burg,

Vlaklaagte, Z.A.R.

H.H. Sluy,

Val, Z.A.R.

B.A. Blits,

Val, Z.A.R.

A.L H. Theyse, Post Waterval,

Distr. Standerton Z.A.R.

A.B.D. Duyster,

Greylingstad, Z.A.R.

K.F.H. Bönnekamp,

Greylingstad, Z.A.R.

D.G.H. Blotkamp,

Greylingstad, Z.A.R.

A. Van den Berg,

Greylingstad, Z.A.R.
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A Bosch,

Vlakfontein, Z.A.R.

J.S. Noordendorp,

Kraal, Z.A.R.

A.S.P. van Trotsenburg,

Heidelberg, Z.A.R.

N.A.C. Graafland,

Heidelberg, Z.A.R.

P. Roeper,

Heidelberg, Z.A.R.

J. Vos,

Heidelberg, Z.A.R.

A.G. Langedijk,

Heidelberg, Z.A.R.

F.L. Storck,

Heidelberg, Z.A.R.

H.N. van der Made,

Rietvlei, Z.A.R.

A.J. Haentjes Dekker

Rietvlei, Z.A.R.

J.A.F. Daniëls,

Roodekop, Z.A.R.

J.A.H. Hoogenkamp,

Roodekop, Z.A.R.

J.C. Zijp,

Roodekop, Z.A.R.

H.M.J. van de Wall,

Platrand, Z.A.R.

Delft.
- Verheugen wij ons in den bijzonderen steun van invloedrijke personen als H.M.
Zakgelastigde W.L. Bosschart, te Teheran, en H.M. Consuls John W. Willekes, Mac
Donald, W.M. Van Haarst, Jhr. de Testa, resp. te Warschau-Copenhagen en Tripoli,
thans viel ons dezer dagen de eer ten deel een waardeerend schrijven te ontvangen
van H. M's Minister Resident F.M. Knobel, te Peking, waarin Z. Exc. ons verzoekt
het doel en streven van onze Vereeniging nader uit een te zetten.
Overtuigd als wij zijn dat Z. Exc., aan wiens doortastendheid en beleid de
Nederlandsche natie, evenals de Chineesche regeering reeds veel verschuldigd is,
het nationaal belang van het Verbond ten zeerste zal toejuichen, houden wij ons ook
van meerdere sympathie van de zijde der overige consulaire ambtenaren verzekerd.
- Wij zijn den Heer Higly, cadet der artillerie, onzen welgemeenden dank
verschuldigd, voor de pogingen, die hij aanwendt om ons Verbond bij zijne kameraden
aan de Kon. Milit. Akademie, te Breda, bekendheid te verschaffen. Wij twijfelen
niet of het zal den Heer Higly gemakkelijk vallen het ledental beduidend te versterken.

Batavia.
- Als briefwisselend lid treedt op de Heer H. Van Peene.

Standerton, Z.A.R.
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- Een nieuw Secretariaat wordt geopend in deze plaats, waargenomen door den Heer
C. Dingler, bus 44.
We betuigen onzen besten dank aan den Heer Van Cleef, Standerton, voor de
moeite door hem gedaan tot uitbreiding van onze Vereeniging; zijn oók de Heeren
Schadd en Hekmeyer dankbaar voor hun milden steun.

Johannesburg.
- Van sommige personen ontving de Hr. Oudschans-Dentz klachten, dat ze al lang
toegetreden zijn, doch nog nooit iets gehoord hadden van de Vereeniging. Dadelijk
nadat de namen aan het Secretariaat te Gent toekomen, worden aan de toetreders de
verschenen Nrs van den loopenden jaargang gezonden. De volgende Nrs worden
hun regelmatig toegezonden onder gedrukt en genummerd adres. De Heer
Oudschans-Dentz verzoekt ons, betrekkelijk de leden Zuid-Oosterlijn Z.A.S.M. mede
te deelen, dat de inteekenlijst van half-October hem eerst half-Januari is toegekomen.
De namen zijn in dit Nr gedrukt.

Oostende.
In overleg met den Vlaamschen Kring en de Vlaamsche Vaandelwacht heeft de
Oostendsche Tak van het A.N.V. den 13 Februari een vergadering belegd in 't lokaal
van den Vlaamschen Kring, te Oostende, waarin de Heer E. Janssens een voordracht
hield over de rol van onze taal in Vlaanderen, 1/ uit een maatschappelijk, 2/
staatkundig, 3/ opvoedkundig, 4/ rechterlijk, 5/ krijgskundig oogpunt. De voordracht
maakte op het opgekomen publiek een diepen indruk.

Gent.
De Gentsche Tak zet zijn reeks volksvergaderingen voort. Zijn propagandisten zijn
sedert Februari 1897 onafgebroken in de bres. De laatste volksvergaderingen werden
gehouden te Assenede, Wachtebeke, Sint-Niklaas, Buggenhout, Oost-Eekloo,
Dendermonde, Laarne, Drongen, enz. Overal is er een groote opkomst en wordt de
meeste belangstelling betoond. Onder zulke omstandigheden is het grappig, de
franskiljonsche Chronique van Brussel heel ernstig te hooren vertellen, dat Woeste
aan de Vlamingen een slechten dienst heeft bewezen, door de bespreking van de
Taalwet De Vriendt te vragen; dat niemand er nog aan dacht; dat ze begraven zou
gebleven zijn; dat zelfs de flaminganten er zorgvuldig over zwegen!!! En 't is nu
meer dan een jaar, dat gemeentebesturen, inwoners van gemeenten, grootendeels
door ons toedoen, week na week verzoekschriften naar de Kamer sturen, opdat ze
onmiddellijk het wetsvoorstel zou bespreken en het onverminkt aannemen. De
gemeenteraden van Vlaamsche steden en dorpen werden door onzen Gentschen Tak
uitgenoodigd om opnieuw verzoekschriften naar de Kamer te zenden; 118 hebben
dan ook andermaal de Kamer aangeschreven. Er kwamen buitendien verzoekschriften
in van de inwoners van 41 gemeenten. Wij hielden te Dendermonde onze 33e
vergadering. Overal waar we gaan, laten we een sterke groep leden van 't A.N.V. na,
lezers van ons tweede strijdblad, den Vlaamschen Strijd, waarvan het Maart-Nr op
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1400 ex. gedrukt werd. Te Assenede en Oost-Eekloo wonnen we op één Zondag 72
+ 112 leden. Wat is het onvergeeflijk dat onze andere takken toch maar geen teeken
van leven geven en den tijd in roestige rust laten voorbijgaan ondanks alle
aansporingen! 't Was een gezegenden tijd! Op een jaar tijds heeft de Vlaamsche
Beweging bij ons volk meer voortgang gemaakt dan op de voorgaande 60 jaren.
Honderden onverschilligen, die niet wisten wat Vlaamsche Beweging was, zijn door
ons gemaakt tot belangstellenden. Had men dien propagande-arbeid nu in ieder
Vlaamsche provincie verricht, zooals we er zoo dikwijls op aandrongen, wat een
leger zouden we thans hebben en hoe zouden de Tournay's op hun neus kijken! Maar,
o! die rustige rust!
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Een Mechelsche Tak.
In 't arrondissement Mechelen heeft de Vlaamsche Beweging sedert verleden jaar
renzenstappen gedaan. De kloeke houding onzer Vlaamsche werkers heeft boeren
en stedelingen wakker geschud.
Op de twintig volksvergaderingen en betoogingen, in Mechelen en omliggende
dorpen gehouden na de verkrachting van ons recht door den Senaat, hebben we de
verzekering opgedaan, dat het volk met ons gelijkheid wil.
Het welgelnkken van 't vertoog in 't begin van Maart ll., onderteekend door al de
katholieke maatschappijen der stad, twee en veertig in getal - de liberalen weigerden
- de onmiddellijke stemming eischende over de Wet De Vriendt-Coremans in de
Kamer, heeft ons het bewijs geleverd, dat we niet in de woestijn hebben gepredikt.
Willen ze, te Mechelen beschikken de Vlamingen over eene macht...
Doch de eenen trekken langs hier, de anderen langs daar; éénheid in den strijd is
er niet; en wanneer het er zal op aan komen ten koste van alles, recht te bekomen,
dan zullen er kunnen gevonden worden, bereid om den aftocht te blazen.
Jonge kerels, wemig talrijk, maar vastberaden en tot het uiterste gereed, hebben
getracht aan dien toestand een einde te maken.
Van heden af richten wij ons in als Mechelsche Tak van 't Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Eikels worden boomen.
Nietig bij zijn ontstaan, zal onze Tak groeien en bloeien. Moge hij eens onder
zijne breede takken een gansch arrondissement omvattend, mede het gevoel van
eigenwaarde van ons volk beschutten tegen verbastering en Fransche naäperij.
Moge onze Mechelsche Tak, te zamen met die van Gent. Oostende, Brussel, en
dien uit het verre Transvaal, berustend op den reusachtigen stam van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, rijke vruchten voortbrengen, waarvan elke eene veroverde
rechtsherslelling moet wezen ten voordeele onzer Dietsche taalgenooten.
DE STICHTERS.

De Fransche Beschaving.
In langen tijd las ik den Nederlandschen Spectator niet met zooveel genoegen als ik
het laatst deed, om een brief van Flanor, die evenzeer de overweging verdient van
Hollandsche cosmopolieten als van Vlaamsche franskiljons, voor wie geen ander
beschaving dan de Fransche bestaat. Naar aanleiding van het proces Zola, waarover
bij ook zijn woord wil zeggen, schrijft hij deze mooie bladzijde:
‘Maar - en 't is veel erger - ik zit telken avond te knarsetanden en te weenen over
een schoon en een groot volk, dat men ziet ondergaan in leugen en bedrog. Dit proces
doet, meer dan ooit te voren het geval was, blijken hoe innig verrot ook deze tak van
den Latijnschen stam is. En zelfs een Germaan ziet dit slechts met leedwezen; juist
misschien, omdat hij, als Germaan, het goede zoekt.
Wij, Nederlanders, zijn helaas! ietwat dubbelzinnig in ous wezen, een fout, die
gedeeltelijk te wijten is aan onze uitstekende eigenschap, het cosmopolitisme. Wij
zijn Germanen van geboorte, er is geen twijfel aan, van ons Vorstenhuis af tot den
minsten werkman toe. De oude Nassau-burg groet ons aan de boorden van de Lahn;
en een elk weet verwant te zijn aan de broeders aan de Oostergrens. En toch zijn
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velen van ons - en dikwijls de besten, de aristoi, Fransch naar opvoeding. De oudste
ons bewaard gebleven bede voor ons volk, van de lippen van den stervenden Zwijger,
klonk - 't heeft mij altijd gehinderd - in 't Fransch. Elke schooljongen weet ze u te
zeggen: ‘Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié, enz, enz. en dat voor enkele jaren onze
vorsten nog liefst Fransch schreven aan volbloed Nederlanders, dat... kan ik bewijzen.
Het is een treurig feit, dat in vele kringen, zelfs in vele burgerkringen, alleen wat
Fransch is, goed is. Wat niet Fransch is, is zoo onfijn, weet u. En voor alles wat van
de stamverwanten komt, heeft de welopgevoede jonkman en de prude demi-vierge
een woord van spot en verachting.
Zeker, ik ga er ook wel eens mede mee - want ik ben geen kritikus en geen
schriftgeleerde; ik mag dus dwalen - dwalen is het kenmerk van het mensch zijn! ik voel soms veel voor die Franschgezindheid. Hebben die Franschen ons niet altijd
bekoord en bekoren zij ons niet nog door hun taal en hun wezen? Wat weten zij ons
in te pakken met zoetvloeiendheid, met élégance! Hun schilderijen zijn dikwijls
bekoorlijk; hun letterkundige kunst innemend; hun vrouwen - en dat is een groote
macht in de maatschappij, niet waar, oude heer! onwederstaanbaar!
Ik en een ander laten ons dikwijls in slaap wiegen door dien sirenenzang. Maar,
is het ook dulce dissipere in loco, de man betaamt het te ontwaken uit den droom,
hoe zoet ook. Dat land, dat ons zooveel geeft, blijkt - men kan het thans niet meer
ontkennen - het model van immoraliteit. De rechtspraak zelve, de steunpilaar, het
palladium van elk volk, wordt beheerscht, mogelijk betaald door hen, die aan 't roer
staan. In dit proces over de schande van Frankrijk heeft de een een ambtsgeheim en
de ander is omgekocht; de een oordeelt zus over een geschrift; de andere zóó. En
waartoe dat alles; Om te redden la gloire de l'armée. 'n Armée is op zich zelve niets.
Zij dient slechts om desnoods een gloire te beschermen.
Als het zoo voortgaat, zal zelfs de millioenenhoofdige armée van Frankrijk niet
kunnen volstaan om de schande van Frankrijk te verdedigen. Van gloire bleef er
niets meer over in het land, waar de Arc de l'Etoile nog altijd overeind staat, de boog,
die - zooals V.H. zong - zoo hoog werd gemaakt, afin qne la gloire de la France
puisse y passer sans se courber. Beiersche soldaten mogen er onder door zijn gereden,
die schande was niet half zoo groot voor Frankrijk als... dit proces. En zoo'n volk
durft nog spreken van revanche. 't Is te belachelijk. Of er knoopen aan de slobkousen
zullen ontbreken, zooals in 1870, weet ik niet; maar... als morgen het Fransche leger
ten strijde zou trekken, - wat er ook zou ontbreken - mede zou trekken de verregaande
immoraliteit, de genotzoekende baatzucht,... de ondergangsbacil, die de Fransche
natie het leven neemt. En de Duitschers zouden ditmaal hun zegetocht niet behoeven
te eindigen te Parijs!
En naast de verontwaardiging rijst de plicht op eigen toestanden te zien. Een
bekende spreuk is het felix quem faciunt alinea pericula cautum. Wij behoeven ons
dat nu nog niet erg aan te trekken; en met trots verklaart men den vreemdeling, als
men over 't Zolaproces spreekt, dat zoo iets in Holland onmogelijk zou zijn. Dat het
ook onmogelijk blijve! Onze regeering is eerlijk en oprecht. Zelden is er een schijntje
van nepotisme; nooit van omkoopbaarheid. Laten we ons dus Germanen voelen,
eeerlijk en trouw - huisbakken eigenschappen, volgens de Franschen - en laten wij
ons niet verleiden door de schoonklinkende frazen van menschen, die ons kunnen
amuseeren, maar nooit opheffen. Het tegenovergestelde zou de ondergang zijn van
ons volksbestaan.’
We laten in 't midden of het cosmopolitisme zoo'n uitstekende eigenschap is van
het Nederlandsche volk. Wij houden 't met Neerland's volksdichter:
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Een wereldburger ben ik niet,
Hoe grootsch die naam mocht schijnen,

al moge men zijn poëzie ook al voor huisbakken schelden; en we gelooven niet dat
wereldburgers het Nederland der 17e eeuw hebben groot gemaakt, maar mannen
welke een onleschbare dorst naar vrijheid, naar zelfstandigheid tot heldengestalten
deed groeien. Is dat zelfstandigheidsgeveel bij 't Nederlandsche volk nog zeer
levendig? Wij Vlamingen, weten in ieder geval, dat het onze franskiljons, de
cosmopolieten, niet bezielt, volkomen gebiologiseerd als ze zijn door de beschaving,
waarvan Flanor ons 't verval schetste. 't Is waar, dat Frankrijk is een verleidelijke
sirène.
Frankreich hat es weit gebracht;
Frankreich kann es schaffen
Dasz so manches Volk und Land
Wird zu seinem Affen.

'n Aap, een kunstenmakend beest, zonder 'n gebaar van zijn eigen; dat Fransche
kunsten nadoet met de bevalligheid van den ezel, die pootjes geven wou; zijn taal
veracht en er toch maar in slaagt van het Fransch du belge te maken, ziedaar wel
onze franskiljon! Is de Nederlandsche cosmopoliet wel degelijker? Als het
cosmopolitisme zich uit door het voortrekken van het vreemde met geringschatting
van het eigene, kunnen we dat zoo'n uitstekende eigenschap niet noemen en zouden
't bedenkelijk achten indien dergelijk cosmopolitisme algemeen er wel een tintje van
heeft, bewijst o.m. zijn verslingerdheid op bastaardwoorden, die hij dan nog niet
altijd te best begrijpt, zooals Jan Van Rijswijck het op het laatste Congres te Dordt
aantoonde. Neerlandia opent haar kolommen voor taalzuivering. Maar zou 't niet
noodig worden als men een taal als deze te lezen krijgt: ‘De Heer R. is van zijn
uitstapje terug en was te D. het middelpunt van een elegant gezelschap van dames
en heeren, welke door hun epatante maar tevens hoogst gedistingueerde mondainiteit
de eenvoudige D- isten voortdurend renverseerden. Vooral de simplicité du
millionnaire, waardoor onze geachte stadgenoot uitmunt, vormde een nooit
opdrogende bron van bewondering voor de dandies van de D-sche haut commerce.
Wij heeten den H.R. weer van harte welkom in ons milieu.’ Zeker, buiten een
alleenstaand bastaardwoord kunnen wij niet; maar dat men zoo bij gansche
scheepsladingen het vreemde binnenhaalt, is dat gezond? Wijst dat niet op verval
van zelfstandigheidsgevoel, dat bij een volk de bron is van alle deugden, die het groot
kunnen maken? We vinden 't daarom goed dat Flanor zijn volk een waarschuwend
woord doet hooren. 't Mag wel noodig zijn in een land, waar de Alliance française
bloeiende takken schiet, wat wel op den duur niet zonder gevaar voor het volkskarakter
mocht blijken. We wenschen voor ons, dat wanneer we straks in 't Noorden voor
onze Vereeniging tot handhaving en verbreiding van onze Taal buiten Nederland
zullen optreden en steun zullen zoeken, hot cosmopolitisme niet in den weg zal staan
om ons dien te laten vinden.

Dr. Leyds.
De Hollandsche Revue had in den loop van verleden jaar een levensschets afgekondigd
van Staatssecretaris Leyds, waarin een mededeeling voorkomt, die geweldige opspraak
heeft verwekt. Dr. Leyds was aan Kruger voorgesteld geworden toen het driemanschap
in 1883 naar Europa gekomen was om, o.m., te Londen de Conventie van 1881
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veranderd te krijgen. Kruger wenschte namelijk voor de jonge Republiek de diensten
te winnen van een bekwaam rechtsgeleerde en in Dr. Leyds had hij zijn man. Beiden
waren het eens geworden over de voorwaarden, waarop Dr. Leyds mee naar Z.A.
zou gaan en hun onderhoud was afgeloopen, toen Dr. Leyds, vooraleer heen te gaan,
tot Kruger zei, dat hij nog een gemoedsbezwaar had, dat hij hem meedeelen moest:
hij geloofde in geen God. Kruger zweeg, maar
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dampte geweldig uit zijn pijp, terwijl hij voor zich uitkeek. Eindelijk verbrak hij de
stilte, zeggende: ‘Jong mensch, dat betreur ik voor u. Maar als ge nu als rechtsgeleerde
de Republiek trouw en eerlijk dient, dan behoeft dat geen onoverkomelijk bezwaar
te zijn.’ Daarop reikten de twee elkaar de hand en de President had nooit meer over
het onderwerp gesproken.
Dat zulk een openbaring, als ze waarheid behelsde, 't gemoed van een zoo diep
godvruchtig volk als de Boeren moest schokken, is licht te begrijpen en nog
gemakkelijker, dat de vijanden van den Staatssecretaris met gretigheid van dat wapen
tegen hem zouden gebruik maken. Wat dan ook gebeurde.
Den 5 Januari verscheen Land en Volk, het Hollanderhatend blad, met een artikel:
Ik geloof in geen God, waarvan de bedoeling natuurlijk was den Staatssecretaris
hatelijk te maken.
Welnu, de mededeeling van de Hollandsche Revue is eenvoudig onwaar en 't is
niet zonder belang, dat praatje uit de wereld te helpen. Destijds werd het na de
verschijning van de H.R. door een broeder van Dr. Leyds in de Hollandsche bladen
beslist tegengesproken. De Volksstem heeft Dr. Leyds zelf er over ondervraagd, die
niet minder beslist heeft ontkend. De Volksstem-man heeft zich ook tot den President
gewend, die verklaarde dat Dr. Leyds, op een vraag naar zijn godsdienstige
gezindheid, geantwoord had, dat hij behoorde tot de Hervormde Kerk, maar niet
orthodox was. Dat was de waarheid, waaraan we, omdat het niet zonder gewicht is,
een plaats geven.

L'Aurore en de Vlaamsche Beweging.
In l'Aurore van Parijs, het blad dat tengevolge van het proces Zola zoo bekend
geworden is, had een briefwisselaar den gezant van Frankrijk te Brussel aangevallen
omdat deze het eerevoorzitterschap had geweigerd te aanvaarden van een Brusselsche
Afdeeling van de Alliance Française en had betrekkelijk de Vlaamsche Beweging
van die gekke verdichtselen verteld, zooals ze alleen in een Fransch blad te lezen
zijn. Heeft niet nu weer Le Petit Parisien wereldkundig gemaakt, dat de ondersteuning
van den Nederlandschen schouwburg te Antwerpen.... een Duitsche kuiperij is om
Frankrijk's invloed in België schade te doen!
Op bewusten aanval in l'Aurore kwam een antwoord, in een brief van A. Dorval,
dat we hier mededeelen omdat er met gezond verstand over de eischen van de
Vlamingen gesproken wordt: ‘Er is ook spraak geweest van l'Aurore, zooals ik u
telefoneerde, op het afscheidsmaal door de Franschen aan M. de Montholon
aangeboden. Onze vriend Charles Rolland heeft protest aangeteekend tegen twee
van uw laatste artikelen betrekkelijk de weigering van officiëele bescherming aan
de Alliance Française.’ Indien er een waarborg van de vaderlandsliefde van den
minister noodig was, zei M. Roland, zou ik er gaarne voor instaan bij de Aurore, die
weet, dat ik een van haar vrienden ben. Maar de verdienste van M. de Montholon is
juist geweest dat hij de officiëele bescherming heeft verleend aan alle Fransche
Vereenigingen tot hulpbetoon evenals aan de Kamers van Koophandel. Wat de
Alliance Française betreft, die voor doel heeft de verbreiding van de Fransche taal
en de Fransche gedachten en die hier in strijd komen kan met de leden van Belgische
maatschappijen die de Vlaamsche taal en de Vlaamsche gedachten willen verbreiden,
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hij kon haar niet officiëel beschermen zonder zich te mengen in den strijd tusschen
Walen en Vlamingen, die een Belgische binnenlandsche quaestie uitmaakt.’
Na het feestmaal heb ik de gelegenheid gehad nog eens over dat onderwerp te
spreken met M. Rolland, die me gezegd heeft: ‘Ik heb te veel vriendschap voor
Vaughan en l'Aurore en bewonder te zeer het talent van Clémenceau om u niet te
verzoeken hun te willen zeggen, dat ze verkeerd werden ingelicht. De minister van
Frankrijk kon die Vereeniging niet beschermen zonder tegen de flaminganten op te
treden, die trouwens op verre na niet allen van vijanden van Frankrijk zijn en die
dikwijls zeer billijke eischen stellen. Zoo heb ik eigendommen in Vlaanderen; mijn
geburen, de boeren, spreken alleen Vlaamsch; ze willen niet weten van gendarmen,
tolbeambten en belastinggaarders, die alleen Fransch spreken en ze hebben gelijk.
Wanneer zekere overdreven flaminganten een vijandige houding hebben
aaugenomen tegenover Frankrijk, heb ik ze bestreden, zooals ge weet. Gij zelf zijt
mijn getuige geweest in een twist tengevolge van mijn polemiek in de Tablettes
Françaises tegen zekere Vlaamschgezinde germanophielen(1). Maar deze zijn de
uitzondering en wanneer de Vlamingen het recht eischen om geoordeeld, bestuurd,
onderwezen, gekommandeerd te worden in hun moedertaal, hebben ze gelijk en de
Franschen mogen hun daaromtrent niets verwijten. Het is aan den anderen kant
onwaar te beweren, dat de Vlaamschgezinden verduitschende oogmerken hebben;
ze hebben krachtdadig verzet aangeteekend, toen men het hun verweten heeft en
hebben verklaard, dat indien ze tot geen Franschen willen gemaakt worden door
dwang, ze evenmin willen verduitscht worden, maar Vlamingen willen zijn en blijven.
Beeldt gij u misschien in dat de Vlaamschgezinde Vereenigingen de bescherming
inroepen van het Duitsch of het Hollandsch gezantschap?’
Ik zal hierbijvoegen, dat ik u zelf onlangs in dezen geest geschreven heb, naar
aanleiding van zekere uitlatingen van een Duitschen annexionist, waartegen de
flaminganten met kracht zijn opgekomen. Zoo is het ook gelegen met het bezoek
van de Duitsche burgemeesters te Antwerpen, dat alleen handelsoogmerken had en
dat des te beter te verstaan is daar tengevolge van Méline's tarieven België thans het
meest handel drijft met Duitschland en niet meer met Frankrijk. Wie is daarvan de
schuld?
De Vlaamsche Beweging is een gerechtvaardigde volksbeweging; zij staat gelijk
met de Czechische beweging in Bohemen, de Rumeensche in Hougarije; 't is een
volk, dat het onvervreembaar recht eischt om in zijn taal bestuurd te worden. Zeker
zijn er overdrijvingen evenals niet gerechtvaardigde tegenkantingen. Maar het bewijs
dat de Vlaamsche eischen zeer gegrond zijn, is dat ze ondersteund worden door de
socialisten en de radicalen, allen door het Walenland gekozen, zelf Walen, beproefde
vrienden en bewonderaars van Frankrijk....
Ziedaar de taal van het gezond verstand, die een schrille tegenstelling vormt met
den dollemanspraat uitgekraamd door onze franskiljonsche pers en door de Luiker
Wallonisanten.

Over Taalzuivering.
Johannesburg, December 1897.
(1) Hier schiet het geheugen van den Heer Rolland evenwel te kort. De Heer Prayon van Znylen,
advocaat te Brussel, een kranig figuur in den Vlaamschen Taalstrijd en de schrijver van het
degelijk vlugschrift l'Egalités des deux langues, met wien de Voorzitter van de Fransche
Handelskamer het aan den stok heeft gehad, is allesbehalve een germanophiel.
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Aan den Weled. Heer OUDSCHANS-DENTZ,
te Johannesburg,
Zuid-Afrikaansche Republiek.
Geaehte Heer,
‘Neerlandia’ van November '97 bevat een voorstel van U, inhoudende om ter
verheffing, uitbreiding en instandhouding van onze taal Nederlandsche woorden te
zoeken of te smeden ter vervanging van leelijke Fransche of Engelsche woorden,
die in onze taal gebruikt worden. Afgezien van het gevaar, dat er door het opzettelijk
smeden van Nederlandsche woorden iets kunstmatigs in de taal zou kunnen komen,
betuig ik U niettemin hartelijke instemming met Uw streven tot instandhouding en
bevordering van onze schoone en rijke moedertaal.
Hier in Johannesburg wordt men als goed Nederlander, die zijn taal in eere wil
houden en zuiver bewaren, telkens geërgerd door het gebruik van onnederlandsche
woorden. En - helaas - het moet gezegd worden, de Afrikaners gaan daarin voor.
Algemeen hoort men hier in 't Nederlandsch gelijk U bekend is, om iets te noemen
de woorden Breakfast (ontbijt), Breakfasten, Dinner (middagmaal), Dinneren, Supper
(avondeten), Supperen, Boarding (kost), Boy (jongen), Missis (Mevrouw of Juffrouw),
Street (straat), Shop (winkel), Bottle(flesch), Office (kantoor), Ticket (toegangskaart),
enz., woorden, die ook door onnadenkende Nederlanders uit 't Engelsch worden
overgenomen. Inderdaad de invloed van de Engelsche taal is hier ontzettend en het
moet voorwaar verwondering baren, dat de oogen van de Holl. Afrikaners in de
Republieken van Zuid-Afrika niet meer open zijn voor het groote gevaar, dat hun
zelfstandig volksbestaan te duchten heeft, indien ze niet met alle macht den invloed
van de Engelsche taal te keer gaan. Hadden ze toch meer een geopend oog voor dit
werkelijk niet denkbeeldig gevaar, dan zouden ze meer hun eigen taal spreken, minder
toelaten, dat allerlei Engelsche woorden zich in hun taal nestelden en zich meer
toeleggen op 't aanleeren van het beschaafd Nederlandsch. Thans spreken de meeste
Afrikaners buiten den huiselijken kring bij voorkeur Engelsch. Men kan in dit land
schier geen Afrikaan ontmoeten, of hij begint met Engelsch. Komt hij in een winkel,
hij doet zijn bestelling in 't Engelsch; reist hij en heeft hij zijn medereiziger iets te
vragen, hij doet de vraag in 't Engelsch. En alleen als hem een antwoord in 't
Hollandsch gegeven wordt, schijnt hij den moed te bezitten om in 't
Afrikaansch-Hollandsch te spreken. Vanwaar toch deze ellendige gewoonte? Waarom
begint de Afrikaan, wiens moedertaal het Afrikaansch-Hollandsch is, niet met zijn
eigen taal? Waarom verloochent hij zijn eigen, zoetvloeiende taal ter wille van 't
harde, stootende Engelsch? Hij wil immers niet onder Engelsche heerschappij komen?
Maar ziet hij dan niet in, dat de eerste stap om daaronder te komen is het eeren en
bevorderen van de Engelsche taal, door welke immers de Engelsche geest onder het
volk komt. Waarom begint elke Holl. Afrikaan - en elke Nederlander in Zuid-Afrika,
voeg ik er bij, - ingeval hij een onbekende ontmoet en hij heeft iets te zeggen, niet
eerst met zijn eigen taal, die toch de officiëele taal van den Oranje-Vrijstaat en de
Zuidafrikaansche Republiek is? Als hij bemerkt, dat hij in 't Hollandsch ganschelijk
niet verstaan wordt - dus in de uiterste noodzakelijkheid, - kan hij altijd nog van 't
Engelsch gebruik maken.
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Begrijpt men dan niet, dat, zoo algemeen meer Nederlandsch werd gesproken, de
Engelschman wel gedwongen zou zijn Hollandsch te leeren of zich Nederlandsch
sprekende bediende aan te schaffen?
Ik wenschte wel, dat de Hollanders en Afrikanen, zonder de Engelsche
verwaandheid bij ons in te voeren, wat meer gevoel van eigenwaarde en fierheid aan
den dag legden en 't Nederlandsch als No één beschouwden.
En dan vanzelf zullen de bovengenoemde en andere Engelsche woorden door de
Nederlandsche vervangen worden. Nu schijnt mij de beweerde liefde van de Afrikanen
voor hunne taal meer in woorden dan in daden te bestaan.
Doch er is meer, Geachte Heer, waar ik mij over wilde uitspreken. Er zijn in 't
Nederlandsch vreemde woorden ingeslopen, die als vreemde woorden niet zoo
dadelijk
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te herkennen zijn en die daardoor te meer te duchten zijn ten aanzien van 't zuiver
bewaren onzer taal. Om mij voorloopig tot 't Engelsch te bepalen, noem ik de woorden
pier, meeting en stoppen. Het gebruik van 't woord pier voor havenhoofd schijnt zelfs
bij de Holl zeelieden burgerrecht te hebben verkregen. En 't algemeene gebruik van
meeting voor openbare vergadering of volkssamenkomst is zoo sterk, dat zelfs in
een blad als Neerlandia dit herhaaldelijk voorkomt. Wat stoppen betreft, ik houd mij
verzekerd, dat van de tien, die zeggen de trein stopt te X....., er nauwelijks negen
zijn, die weten, dat ze dan eigenlijk het Engelsche werkwoord to stop gebruiken.
Men bedoelt niet met dit stoppen dichtmaken, zooals in den zin: Mijn moeder stopt
mijn kousen, maar men bedoelt daarmee ophouden of stilhouden. Men zou ook
kunnen zeggen: de trein doet X..... aan. Hier in Zuid-Afrika zijn tal van Engelsche
uitdrukkingen en zegswijzen in gebruik in Nederlandsche of schijnbaar Nederlandsche
woorden.
En juist het gebruik van schijnbaar Nederlandsche woorden in een verkeerde
on-Nederlandsche beteekenis is een grooter gevaar voor onze taal dan vreemde
woorden, die als zoodanig onmiddellijk te herkennen zijn, omdat de eerstbedoelde
ongemerkt, verraderlijk de taal vervalschen. Het woord stoppen in den zin van
stilhouden is een taalverarming (wat sommige vreemde woorden niet zijn), daar we
dan twee begrippen, dichtmaken en stilhouden door een en hetzelfde woord
uitdrukken. Zoo heeft men ook het woord bemerking in plaats van op- of aanmerking,
opname, afname, aanname, inname enz. in plaats van opneming, afneming,
aanneming, inneming, enz., woorden, die rechtstreeks het karakter onzer taal aantasten,
omdat ze door het algemeen niet als vreemde inkruipsels worden herkend. Tot deze
klasse behoort ook het woord maken in den zin van doen. Het is geen goed
Nederlandsch te zeggen een reis of een wandeling maken. We doen een reis of
wandeling. Ook het woord verpakken voor inpakken is on-Nederlandsch. Verpakken
is anders pakken. Maar alles| wordt tegenwoordig mooi verpakt, in plaats van
ingepakt.
En juist tegen zulke vreemde invloeden dienen we tot zuiverhouding onzer taal
bijzonder op onze hoede te zijn, meer nog dan tegen het gebruik van vreemde
woorden. Voor 't overige geef ik toe, dat dit gebruik soms tot in 't belachelijke loopt.
Men kan inderdaad een glimlach niet weerhouden, wanneer men b.v. Holl.
dienstmeisjes elkander hoort groeten met een bonjour! Dit wordt dan doorgaans
uitgesproken als bonsoer of besoer! Is het Nederlandsche goeden dag niet meer
goed? En waartoe bonsoir voor goeden avond? En café voor koffichuis? En bureau
voor schrijftafel en kantoor? En affaire voor winkel, zaak? En pantalon voor broek?
En tailleur of tailor voor klcermaker? En avenue of allée voor laan? En bassin voor
vijver of kom? En volière voor vlucht? En shawl voor omslagdoek? En restauratie
voor eethuis? En cadeau voor geschenk? enz. enz.
Ziedaar, Geachte Heer, aan uw wensch eenigszins voldaan. Om niet te uitvoerig
te worden, eindig ik thans. Er is over dit onderwerp anders ontzaglijk veel te schrijven.
Liefde tot onze schatrijke taal gaf mij deze opmerkingen in de pen. Aangenaam zal
het me zijn, als mijn kort stukje aanleiding geeft tot eenige gedachtenwisseling over
deze belangrijke zaak - het zuiver houden onzer taal.
Geloof mij met de meeste hoogachting
Uw Medeslrijder,
JAC. COST.
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Taalzuivering.
IN PLAATS VAN:

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

abonnement = inteekening.
abolitie = afschaffing.
nonsens = onzin, wartaal.
absent = afwezig.
accepteeren = aannemen.
applaudisseeren = toejuichen.
actrice = tooneelspeelster.
botanie = planten- of kruidkunde.
bureau = schrijflessenaar.
cachet = zegel.
magnifiek = prachtig.
phantasie = inbeelding, gril.
physica = natuurkunde.
testimonium = getuigschrift.
thesaurier = schat- of penningmeester.
transpireeren = uitwasemen, zweeten.
merci = dank je (u).
bonjour, bonsoir = goeden avond, goeden morgen.
bottel = flesch.
relaties = betrekkingen.
gepresseerd = haastig.
gratie = genade.
illuminatie = verlichting.
indemniteit = schadevergoeding.
delicaat = zwak.
exact = nauwkeurig.
informatie = inlichtingen.
prosit = wel bekome 't u! gezondheid!
quantiteit = hoeveelheid.
quitantie = ontvangstbewijs, kwijtbriefje.

Een Nederlandsche Handelsbank in Perzië.
In aansluiting aan onze mededeelingen in Neerlandia, Nrs 1 en 2, moeten wij tot ons
leedwezen mededeelen dat de pogingen, tot de oprichting van een Nederlandsche
Bank in Perzië, door den Heer Van der Klaauw, onze Secretaris voor Midden-Azië,
hier te lande aangewend als mislukt zijn te beschouwen.
Helaas, wij staan weder voor een dier feiten, die getuigen van de onbuigzaamheid
en eenzijdigheid in ons land, waar het geldt het steunen van der ondernemingsgeest,
het bevorderen van het prestige van onze natie in den vreemde, en het ontginnen van
nieuwe arbeidsvelden voor handel, nijverheid en scheepvaart.
De hoofdredenen, waarom het lot in dezen zoo spoedig beslist is, schijnen ons
verre van verstandig te zijn. Het is weder het oude lied: 1o Is de belangstelling al
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zeer gering doordat het geen plan is dat in Ned. Indië verwezentlijkt zou worden; 2o
de angst voor concurrentie!
Wat het eerste betreft, zoo schijnt de Nedl. fabrikant, koopman en kapitalist,
behoudens de uitzonderingen, slechts oog te hebben voor zaken en ondernemingen,
die in ons Indië tot stand komen.
Aangaande het 2e voorwendsel, zoo dunkt ons dat, uit een zuiver handelsoogpunt
gezien, ten stelligste overdreven.
Men weet dat de firma Hotz en zoon, Rotterdam-Teheran, met groote opofferingen
er in geslaagd is een ruim afzetdebiet in Perzië te verkrijgen. Aan deze firma, wier
vast standpunt in het verre Oosten een eer is voor den Nederlandschen handel, zou,
zoo men zegt, eene niet onbeduidende mededinging worden aangedaan, indien een
Nederlandsche Bank te Teheran werd opgericht, aangezien deze zich niet uitsluitend
op geldelijke zaken zou toeleggen, maar ook goederenen produkten-handel zou
moeten bevorderen. Ziedaar beknopt de hoofdredenen. Niet uit gebrek aan geld, maar
hoofdzakelijk om de flinke firma Hotz en Zoon zelfs niet het geringste stukje te
betwisten in een land als Perzië, mislukt een grootsch plan als dit, hetwelk een
fondament had hunnen worden voor Nederlandsche invloeden in Midden-Azië.
Bevreesd voor mededinging, voorwaar een treurige opvatting, een bewijs van
weinig zelfbewuste kracht, een bedroevend teeken van de steeds nog heerschende
verslapping.
Wij brengen hulde aan H.M. Zaakgelastigde en Consul Generaal, den Heer W.L.
Bosschart, van wien het initiatief nitging, en die na diep indenken in een hoogst
belangrijke zaak als deze, behoorde te mogen rekenen op den steun van zijn
landgenooten.
Zwaar zal de verantwoording drukken op hen, die een zaak van zulk nationaal
belang op eenzijdige wijze hebben tegengewerkt en doen mislukken.
Wij kunnen hieraan toevoegen, dat de Heer Van der Klaauw niet naar Meshed zal
terugkeeren en het Secretariaat aldaar voor onbepaalden tijd wordt opgeheven.
J.C. VAN DER CHYS, Jr.

Twee nieuwe Nederlandsche Bladen.
Op 4 Maart zou te Johannesburg een tweede Nederlandsch nieuwsblad uitgegeven
worden onder den naam van De Rand Post. Het blad zal tweemaal in de week
verschijnen.
Te Krugersdorp, waar Ons Volk verschijnt, wordt thans ook een tweede blad
uitgegeven De Voortrekker, door de Vrijheids-Drukpers-Maatschappij. Het verschijnt
eenmaal in de week. De politiek van het blad is zuiver republikeinsch en zal tot
hoofddoel hebben het verdedigen van de Transvaalsche onafhankelijkheid tegen alle
aanmatigende en gevaarlijke elementen van binnen zoowel als buiten den Staat.
De uitgever is de Heer B.J. Viljoen, vroeger opsteller van Ons Volk, afgetreden
nadat dit blad gekocht werd om de candidatuur van Schalk Burger voor het
Presidentschap te verdedigen.
Aldus neemt het aantal Nederlandsche bladen in Z.A. toe, een bewijs, dat onze
taal er niet op achteruit gaat.

Strijdfonds.
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Verleden jaar, na de verminking van het wetsvoorstel DE VRIENDT-COOREMANS,
door den Senaat, openden we in Neerlandia een inteekenlijst tot het verzamelen van
een Strijdfonds, dat de onkosten moest bestrijden van een reeks volksvergaderingen,
te beleggen door den Gentschen Tak A.N.V. in Oost-Vlaamsche gemeenten, waarin
het Wetsvoorstel onder de aandacht zou gebracht worden voor het Vlaamsche Volk
en waarin de gelegenheid zou gegeven worden aan ons Volk om zijn vasten wil te
kennen te geven om rechtsherstelling te bekomen. We zijn gegaan, Zondag na Zondag,
van Gemeente tot Gemeente; hebben een reusachtige propaganda gemaakt; onze
arbeid werpt gulden vruchten af: honderden en honderden onder de nederigste
Vlamingen hebben zich bij ons aangesloten om recht te bekomen en storten ieder
maand hun halven stuiver, waarvoor ze ons tweede strijdblad den Vlaamschen Strijd
ontvangen. Van dat blad werden voor Maart 1400 exemplaren gedrukt. Straks komt
de Wet weer voor den Senaat. We willen den Senaat stellen voor het overstelpend
bewijs, dat het niet alleen enkele flaminganten zijn die herstelling vragen van
gewettigde grieven, maar het Volk, dat opstaat en recht eischt.
We hadden verleden jaar een som van 1400 fr. verzameld. Die raakt op. De zenuw
van den oorlog is er noodig om vol te houden. Maakt men ons 't volhouden mogelijk,
dan zal onze propaganda binnen een niet al te langen tijd een ommekeer
teweeggebracht hebben in de Vlaamsche taaltoestanden. We openen daarom een
nieuwe inschrijving.
Prof. Obrie

fr. 5.00

J. Wannijn

fr. 5.00

Ed. Fabri

fr. 5.00
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Overdracht

fr. 15.00

Van Bockstaele

fr. 5.00

Is. Albert

fr. 5.00

A. Sevens

fr. 5.00

G. De Meyer

fr. 5.00

K. Lybaert

fr. 5.00

H. Meert

fr. 5.00

Mevr. H. Meert

fr. 5.00

Van Hauwaert

fr. 5.00

A. Van Waesberghe

fr. 5.00

Prof. Fredericq

fr. 5.00

De Vogelaere

fr. 2.00

Van Hanswijck

fr. 2.00

P. Anri

fr. 2.00

Moens

fr. 2.00

G. Staes

fr. 2.00

Verschillenden

fr. 9.00

Vanwege Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht

fr. 500.00
_____

Totaal

fr. 584.00

Verscheidenheden.
De gunstig bekende boekhandel- en uitgeversfirma J. Dusseau & Co, Kaapstad en
Amsterdam, zal, na deugdelijke inlichtingen te hebben ingewonnen, haar zaak
uitbreiden en een hulpbuis in de Transvaal openen.
Salonwagens voor Transvaal. - De president der Transvaal, de heer Kruger, laat
bij de firma Wegmann & Co, te Kassel, nieuwe salonwagens maken. Drie daarvan
zijn reeds naar Pretoria verzonden. De wagens worden uit elkaar genomen, in kisten
gepakt en over Hamburg naar Zuid-Afrika gezonden.
- De Burger van Bloemfontein, het Rhodesgezinde blad, heeft opgehouden te
verschijnen, bij gebrek aan ondersteuning. Dat pleit voor den gezonden volksgeest
in den Vrijstaat.
- De Senaat van de Vereenigde Staten heeft den 18 Januari den Lodge-bill
aangenomen, waardoor inwijkelingen, die nog lezen noch schrijven kunnen uit de
Vereenigde Statee gemeerd worden. De Volksstem van De Pere, Wise, en de Vrije
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Hollander, Orange City, Jowa. teekenen protest aan tegen de wet, van een Vlaamsch
en een Hollandsch standpunt.
- Jameson heeft aan een Financial News-man meegedeeld, dat hij overtuigd was,
dat Rhodes dit jaar weer Eerste Minister van de Kaap-Kolonie zou worden. - Of de
Afrikaners het zullen gedoogen?
- Zoeloeland, Mapoeta- en Tongaland werden den 30 Dec. bij de Kolonie Natal
ingelijfd.
- In 1896 kwamen omtrent 17000 personen naar Zuid-Afrika, waaronder 2000 van
Nederlandsche afkomst.
- Te Nieuw Groningen, Vereenigde Staten, werd een Nederl. Zanggezelschap
opgericht met R.A. Hyma als onderwijzer, Fred. Westveld als voorzitter en Hendrik
Jekel schrijver.

Bibliographie.
Stenographie. - De vele aanvragen, die wij naar aanleiding van onze mededeeling
betreffende het nieuwe leerboek der stenographie ontvingen, nopen ons
belanghebbenden mede te deelen dat het werk van den Heer Riënts Balt voor fr. 0.80
en niet voor fr. 0.30, zooals eerst foutief werd gedrukt, bij de Sekretariaten in Zuiden
Noord-Nederland verkrijgbaar is gesteld.
- Van het werkje van den Heer Riënts Balt ontvingen we den tweeden druk.
- Sociale Schetsen, door Helene Mercier, bij H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, kl.
in-8o. 287 blz., fl. 1.90. Een flink geschreven en wel doordacht boek, getuigend van
ervaring op sociaal gebied, van bekendheid met de jongste toestanden en werken
hierop betrekking hebbend. Het is de vrucht van edele ingeving. Bespreekt de
vrouwenvraag uit een verheven oogpunt, met een bezadigd en gezond oordeel over
rechten en plichten wederzijds van mannen en vrouwen; dit hoofdstuk kan zelfs
verstokten innemen. Recht leerrijk ook de geschiedenis van het reuzenwerk door de
beroemde Octavia Hill te Londen verricht, een zegen voor de armen en misdeelden
in de afschuwelijke achterbuurten en krochten der monsterstad. Niet onbelangrijk
ook ‘de productievereenigingen’ in Frankrijk, dat wel echter kon volledigd worden
wat de glasblazerij te Albi aangaat, naar de laatste berichten van daar die op verre
na geen rooskleurig licht werpen op de arbeidstoestanden onder dat socialistisch
dwangbeheer.
Schrijfster wijst met nadruk op het punt dat alle verheffing der maatschappij moet
uitgaan van veredeling der gemoederen, dus van zedelijken aard moet zijn en zij
heeft gelijk. Dit boek moest door niemand ongelezen blijven.
- Problèmes d'esthétique et de morale, par C.R.C. Herckenrath; Paris, F. Alcan, 1898,
in-18o. Fr. 2.50.
Naar onze meening een niet geslaagde poging van een Noordnederlander om in 't
Fransch te schrijven en nog wel over bijzonder moeilijke vraagstukken als de
behandelde; d.z.: le sentiment du beau - le sublime - le problème du tragique - le
eomique et le rire - le problème moral. Fouten tegen taal en taaleigen hinderen zeer
bij het lezen. De hoofdstukken over le tragique en le comique komen ons oppervlakkig
voor, het eerste bovendien eenzijdig beperkt tot de Fransche kunst, de minst tragische
van allen. Ter vergelijking aanbevolen: Leven en Werken van Körner, door Dr Haller,
bij A. Siffer, Gent, 1897. Fr. 1.00.
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Waarom legt of laat Sch. Groningen, waar hij leeraar a/h Gymnasium is, in Holland
leggen?
- Transvaalsche Herinneringen 1876-1896, door Dr. E.J.P. Jorissen.
Amsterdam-Pretoria. De Bussy, 1897, omvat de geschiedenis van het meest bewogen
tijdperk van de Zuidafrikaansche geschiedenis, de inlijving van Transvaal in 1877,
haar weer onafhankelijk worden in 1881 en den Jameson-inval in Januari 1896,
verhaald niet alleen door een ooggetuige maar door iemand, die in die gebeurtenissen
een van de belangrijkste rollen gespeeld heeft, rol welke altijd tot beil gestrekt heeft
van zijn aangenomen vaderland. Recht aangrijpend is de bladzijde, waar de
vergadering beschreven wordt van den Uitvoerenden Raad en de Commandanten,
waarin na een strijd van vier uren door Kruger geleverd, besloten werd Jameson en
zijn gezellen aan de Engelsche regeering uit te leveren om door haar terecht te worden
gesteld. Het vaste vertrouwen van de Afrikaners was dan, dat Engeland recht zou
hebben gesproken. Die recbtspraak kennen we thans. Die rechtspraak zal
diepingrijpende gevolgen hebben voor de wordende geschiedenis van Zuid-Afrika.
Voor dat hij ze kon voorzien of de mogelijkheid er van aannemen, schreef Jorissen
als slot van zijn boek: ‘Wat ik mij nooit heb kunnen voorstellen nog in mijn leeftijd
verwezenlijkt te zien, zou dan vrij spoedig tot stand komen; de hoop door mij in 1881
voor den Vrijstaatschen Volksraad uitgesproken, zou vervnld worden: De Vrijheid
zal in Afrika rijzen, gelijk de zon uit morgenwolken, zooals de Vrijheid rees in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika; dan zal het zijn van de Zambesie tot aan
Simonsbaai: Afrika voor den Afrikaner!’ De twee Zuster-Republieken zijn thans
nauw aan elkaar gesloten; de Afrikaner uit de Kolonie houdt het met zijn broeders
uit den Vrijstaat en uit de Z.A.R.
- Verschenen: Schets van het Recht van de Zuidafrikaansche Republiek, door Maurits
Josson; 933 blz. Gent, Van der Poorten.
- Dictionnaire français-néerlandais des termes de droit par Paul Bellefroid,
avocat-avoué, juge-suppléant au tribunal de Hasselt, chargé de cours à l'Université
de Liège. Hasselt, Ceysens. Pr. 5 fr. 1897.
In 1820 was te Brussel een Dictionnaire portatif français-hollandais des termes
de droit, par un magistrat de l'ordre judiciaire, verschenen, in 1823 volledigd door
een bijvoegsel. Sedert dien tijd had geen tweetalig woordenboek van de rechtstaal
in België meer het licht gezien. Toch deden de wetten op het gebruik van het
Nederlandsch in België klemmend de behoefte aan een dergelijk werk gevoelen, dat
door geen advocaat, geen rechtsgeleerde, die hun studiën in 't Fransch deden, in
Vlaamsch België kan gemist worden. Het werk van den heer Bellefroid voorziet in
deze behoefte. Het is geen wetenschappelijk werk, dat de beredeneerde verklaring
geeft van alle Nederlandsche rechtsuitdrukkingen en de bron aanwijst, waar ze te
vinden zijn. Het is een werk voor de praktijk, dat geroepen is om aan Vlaamsche
advocaten uitstekende diensten te bewijzen. Op het oogenblik, dat er zooveel gezegd
en geschreven wordt over het Nederlandsch als rechtstaal, is het woordenboek van
den heer Beitefroid een werk, dat op zijn tijd komt: er kan geen beter bewijs geleverd
worden van de geschiktheid van onze taal als rechtstaal, dan aan te toonen, dat ze
een wedergade geeft voor ieder Fransche uitdrukking.
- Starkadd, drama in verzen, in vijf bedrijven, door Alfred Hegenscheidt. Overgedrukt
uit Van nu en straks.
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Dit drama is, voor onze letterkunde, eene wezenlijke verrijking 't Is al heel lang
geleden dat we in onze taal een werk van die waarde te lezen kregen, een werk dat
tevens ernstig is, en zich boven het jammerlijk en banaal litteratuurtje, dat in
Vlaanderen wortel geschoten heeft en dat zoo spoedig mogelijk moet uitgeroeid
worden, verheft met zijn kloeken bouw van vers en handeling. Al bevat het ook
kleine feilen van techniek, al zijn niet alle deelen even gelukkig behandeld, al draagt
het ook wel, op enkele plaatsen, lichte sporen van overijling, die verwonderen mogen,
komend van Hegenscheidt. toch mag Starkadd naast Rodenbach's Gudrun gelegd
worden, zonder dat de vergelijking het al te zeer op den achtergrond doe treden. Wel
is de karakterteekening, met het oog op eene opvoering, voor sommige personnages
wat àl te flauw, en schijnen de twee vrouwenfiguren, en vooral Helga, wel wat àl te
veel opgeofferd, - dit tot groote schade van een paar plaatsen in het drama; maar
daarnaast komen tooneelen voor van zoo'n groote dramatische kracht - zoo, b.v., de
moord op Froth gepleegd door zijn eigen, lamlendigen zoon - dat ze, bij de lezing,
de min goed geslaagde gedeelten wel ras vergeten laten.
Maar het meest bevielen ons de lyrische scènes van het drama, onder meer: het
begin van het vierde bedrijf, en de eigenlijke zangen van Starkadd. Ze komen ons
vermoeden versterken, dat Hegenscheidt vooral een lyrisch dichter is. Voor mij
persoonlijk zal Starkadd de vroegere verzen van Muziek en Leven, uit Reeks I van
Nu en Straks niet doen vergeten, en wellicht zullen die sonnetten me langer in het
geheugen en in het gemoed blijven dan dat drama, hoe goed dit ook ineen zitte en
hoe kranig dit ook behandeld zij. 't Is daarom dat we van hem gaarne een volkomen
lyrisch drama, waar ook meer plaats zou gegund worden aan het beeld, dat heel pover
is in Starkadd, zouden lezen, waar zijne lyrische gave, met zijne onbetwistbare
dramatische kunde vermengd, op den voorgrond zou treden, en ons aldus een geheel,
een compleet denkbeeld zou geven van zijn wezenlijk groot talent.
Die armoede van beelden, waarover ik het daareven had, blijkt vooral in de
tooneelen, waar de Schrijver de menschen uit het volk, o.a. de twee visschers, laat
optreden. Hegenscheidt laat hun, om meer volkstüm
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lichkeit aan hun gesprek bij te zetten, uitdrukkingen gebruiken, die wel meer in de
Brusselsche volkswijken dan aan de kusten van Denemarken zullen thuis hooren;
terwijl het zoo gemakkelijk was een veel beteren uitslag te bekomen door het
aanwerven van de beeldspraak, die aan het volk eigen is, en die van land tot land
zooveel niet verschilt, dat ze onwaarschijnlijk zou voorkomen in den mond van een
Deenschen visscher. Dit is wat me het meest tegenstaat in dit kloek en eerlijk werk,
dat, ik herhaal het, aan het hoofd staat van hetgeen in de laatste jaren hier te lande
in druk verscheen.

Davidsfonds.
Katholieke Vereeniging gesticht tot opbeuring van het Vlaamsche Volk door middel
van de moedertaal. De leden betalen een bedrage van ten minste 5 fr. 's jaars. waarvan
zij boeken ontvangen, die een handelswaarde hebben van omtrent 8 franken.
Men schrijft in bij de Secretarissen van de afdeelingen en voor Gent bij den heer
A. SIFFER, St-Baafsplein

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)

Neerlandia. Jaargang 2

1 25

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

TIJDSCHRIFT VAN HET WILLEMS-FONDS, 6 00
gewijd aan letteren, kunsten en
wetenschappen. Verschijnt den 1en van
elke maand. Per jaar
VIRGINIE LOVELING. Een dure Eed. 2de
uitg. (Nr 141).

2 00
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April 1898.
Hoffmann von Fallersleben(1).
Het eeuwfeest zijner geboorte.
2 April 1798 - 2 April 1898.
Het was op 2n April ll. eene eeuw geleden, dat in het kleine Duitsche plaatsje
Fallersleben, in het land van Lüneburg een der vele Hoffmann's werd geboren, die
Duitschland aan de biographische woordenboeken uit elkaar gaf te houden.
Deze achtte het niet onnuttig, tot verduidelijking zijner persoonlijkheid, behalve
zijn doopnamen August Heinrich, ook nog den naam zijner geboorteplaats aan te
nemen, en als August Heinrich, Hoffmann von Fallersleben, heeft hij het van ons,
Nederlanders, weten af te dwingen ten minte zoo hoog in onze achting en liefde te
moeten aangeschreven worden als in die zijner Duitsche landgenooten.
Na een literarischen en politieken levensloop, dien wij in een volgend nummer
schetsen zullen, heeft Hoffmann von Fallersleben het van zijn volk verdiend dat op
het rood-groen-gouden Helgoland, die Nederduitsche rots in zee, aan den mond der
Elbe, zijn borstbeeld werd opgericht in Oogstmaand van het jaar 1891 onder het
opflakkeren van de geestdrift aller Duitschers, omdat hij daar een eenvoudig lied
had gedicht:
‘Deutschland, Deutschland über alles
Uber alles in der Welt;’

welk lied meer gedaan heeft voor de grootheid van Volk

HOFFMANN VON FALLERSLEBEN

en Vaderland dan de kunde en dapperheid van tien befaamde generalen.
De geboorte van dat lied hebben de Duitschers zich ter goeder ure herinnerd en
het buldefeest, dat rond het gedenkteeken van Hoffmann werd gevierd, was een van
die opwellingen, waar het dankbare hart van geheel een groot volk zich lucht in geeft.
Wij vragen ons af waarom een oproeping, die dan in Nederland gedaan werd, om
den dichter der vrijheid voor Duitschland, der nationale wedergeboorte voor ons,
Vlamingen, den baanbreker en voorlichter onzer letterkundige geschiedenis in de
middeleeuwen, meê te gaan vieren, geen voldoende gehoor vond.
(1) Het portret van Hoffmann werd ons welwillend afgestaan door Mevr. de Wed. J.F. Heremans.
Hoffmann was zeer bevriend met de familie Heremans, waar hij herhaaldelijk, op zijn reizen
in Zuid-Nederland, de gastvrijheid genoot.
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Wij achten het een plicht, die verzuimd werd, als aan 't voetstuk van het
Hoffmann-monument op Helgoland geen onvergankelijke ijzeren eerekroon gehecht
is, door ons daarheen gebracht met een talrijke afvaardiging van geheel den
Nederlandschem stam en getuigend dat wij het niet vergeten hebben hoe die dichter
van het Duitsche volk ook voor ons heeft gezongen en gedicht:
Vlaanderen bovenal
Heb ik u lief.
Waar ik ook ben en vaar
Gij zijt mij altijd naar!
Vlaanderen bovenal
Heb ik u lief.

En juist hier immers mocht de hartverkrimpende achterdocht, die ons in België zoo
stelselmatig en gedurig, zoo ten onrechte vooral tegen Duitschland en alles wat
Duitsch is, door eene franschdolle pers wordt ingepompt, haren myopenbril afleggen,
en rond en vrank vooruitgaan ter onbewimpelde hulde aan een man, die ook uit zijn
hart had gedicht dezen gouden raad:
Suche nicht das Heil im Westen;
In der Fremde wohnt kein Glück;
Suchst du deines Glüekes Festen,
Kehre in dich selbst zurück.

Dat ŕechtschapen lied der waarschuwing, dat ook onzen grooten JAN-FRANS
WILLEMS heeft getroffen, geven wij hier liefst in zijn geheel en in de verdietsching
die Willems ervan bezorgde. Het klinkt nog alsof het dezer dagen was gedicht.

Aan Vlaamsch België
Zoek geen heil in Zuid of Westen!
Bij den vreemde is heil noch eer:
Wilt ge uw volksgeluk bevesten,
Keer dan tot u zelven weer.
Op de deugd der voorgeslachten
Ruste uw Staatsgebouw voortaan:
't Zelfvertrouwen, 't roembetrachten
Leer de Leeuw u op uw vaan!
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Laat u door geen Waal vertreden,
Buig niet voor zijn overmoed;
Maar bewaar uw taal en zeden,
Uwer vaadren goed en bloed.
Dan eerst moogt ge er van gewagen,
Dat gij voor uw rechten pleit;
Dan herbloeien eens de dagen
Uwer oude heerlijkheid.

Het gouden hart, waaruit deze klanken galmden, was een warm en gezond Germaansch
hart, en de galmen, die bij die tonen in onze harten opgaan, schijnen te willen
antwoorden dat ook wij ons met vreugde Germanen gevoelen, als wij aldus door
Duitschers bejegend worden.
De aanspraken van Hoffmann von Fallersleben op dat oorbroederlijke wedergevoel,
zijn overigens vele.
Wie heeft de lente in zijn boezem niet voelen ontluiken bij 't lezen of hooren zingen
van die levensfrissche dietsche Looverkens, die vele Nederlandsche, ja bijna al onze
jonge Vlaamsche componisten hebben verleid tot wedijveren in klanken met hunne
zoete poëzie.
Nicolaï, Tinel, Anthennis, Van Duyse hebben gelezen in den rijken tuin, door
Hoffmann geplant, en op welks ingang hij deze echt broederlijke Duitsche
vreugdeklanken dichtte:
Nein, du bist noch nicht verloren,
Schönes, gottgesegnet Land!
Ueber dir und deinen Thoren
Ruht noch schirmend Gottes Hand.
Deine Sprach' und Sitte lebt noch
Ueberall in Stadt und Land,
Und der Vorzeit Ruhm erhebt noch
Jedes Herz und jede Hand.
Freiheit had dir Gott gegeben:
Sei dan frei, du freies Land!
Frei zu edlem Thun und Streben!
Frei von wälschem Lug und Tand.

Om zoo te zingen moet men liefhebben, en liefde wordt slechts uit goede kennis
geboren. Ook, hoe diep en alzijdig had Hoffmann ons Dietsche, ons Vlaamsche volk
leeren kennen en minnen.
Onze taal schreef en sprak hij als muziek, en, moesten wij het der moeite waard
achten haar te verdedigen, met bewijzen, tegen de aanblaffers, die haar voor ruw en
grof uitschelden, wij zouden in de eerste plaats hun een der Looverkens van Hoffmann
mogen voorneuriën. Zacht als vogelgekweel, zoet als bloemenwalm!
Luister naar dit ééne en hoor het zingen op de lieve muziek van Nicolaï:

Mijn Liefken, mijn Somer.
Het loof valt van de boomen,
De bloemkens slapen al,
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En niewers horic clinghen
Der voghelkens geschal.
Wat roect (raakt) mi of de lovers
Of gheel si sin of groen:
Wat roect mi, wat de bloemkens
En wat de voghels doen!
Mijn liefken is mijn somer,
Mijn hoop op die ik bouw,
En al de lovers spruten,
Als ik mijn liefken schouw.
Mijn liefken is mijn somer,
Mijn wensch en mijne coor (keur)
En al de voghels singhen;
Als ik mijn liefken hoor!
Mijn liefken is mijn somer,
Mijn liefken is mijn lust,
En al de rosen bloejen
So dicmaal si mi cust.

En zoo zijn er heele rozenperken in Hoffmann's tuin.
Wie onder ons heeft zoo in middeleeuwsch Dietsch gezongen? Bilderdijk en
Willems hebben er zich laten aan bedriegen en enkele dier Looverkens voor echt
genomen, verwijzende naar de XVe eeuw. Willems heeft er een van laten
binnensluipen in zijne Oud-Vlaamsche liederen, vóór dat Hoffmann de schuld van
het vaderschap had bekend. Dat was een gulle grap van den snedigen man. Prudens
van Duyse en Pol de Mont hebben beproefd, die taal en dien toon terug te vinden,
maar de palm der Looverkenspoëzie is aan den Duitschen Hoffmann gebleven. Men
geve toch ter wille van ons trachtend kunstgenot de Looverkens weer uit!
Om die kennis onzer aloude taal met zulke virtuositeit aan den dag te kunnen leggen,
heeft Hoffmann ook zijn leven in onze oude letteren en grootendeels in ons land
doorgebracht.
Zes maal, in 1821, in 1837, in 1839, in 1854, 1855, 1856, bezocht hij Noord- en
Zuid-Nederland. Hij was de gast en de vriend van den stroeven Bilderdijk, van den
aartsvaderlijken Jan-Frans Willems, van den rondborstigen J.-F. Heremans. Hij
makkerde met onze Vlaamsche studenten, met Julius Vuylsteke, met Tony Bergmann,
die hem huldigden en die hij in hunne Almanakken dichterlijk aanmoedigde.
Overal waar hij tehuis was bracht hij nieuwe jeugd en nieuwen levensmoed; overal
ook stak hij het licht aan zijner heldere en degelijke Duitsche wetenschap.
Als Bilderdijk, en Helmers, en Tollens nog volop klaroenden en trompetterden boven
den waren toon der hartspoëzie, maakt hij hun kond dat die klassieke bazuinerij van
gisteren was en dat een nieuwe lente was aangebroken, een nieuwe morgen aan 't
krieken ging.
En hij opende hunne harten en oogen voor hetgeen zij verleerd hadden te zien en te
waardeeren, voor den rijkdom en de hooge waarde onzer middeleeuwsche letteren,
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voor de frissche gezondheid dier oude ware poëzie. Hij opende de wondergalerij
zijner Horae Belgicae, eene verzameling van een tiental lijvige boekdeelen vol
meesterstukken door hem ontdekt of vergaard en uit hart en gemoed onzer dichterlijke
helden-vaderen gevloeid; doch door de geleerde tijdgenooten evenzoo erg bejegend
als onze heerlijke Vlaamsche puikgebouwen in gothiek en ronaissancestijl het werden
door 't geslacht der steenoverbakkers van 1830.
De les van Hoffman heeft rijke vruchten gedragen. De schoonheden van Floris en
Blancefloer, van onze middeleeuwsche liederen, van onze kluiten, boerden en
abelespelen drongen zich op aan de nieuwe jeugd. Willems haalde den Reinacrt de
Vos voor den dag, en op de baan, door Hoffmann gebroken, zette Jonckbloet weldra
den meesterlijken voet. Die school van letterkundige geschiedenis en van taalknnde
was geboren, welke een kroonjuweel mag heeten voor het verjongde Nederland.
Als zelfs in onze Belgische Fransche letteren een geest van natuurlijke frischheid en
nieuwheid is gevaren; als we de lentejeugd begroeten in een De Cort, eeu
Dautzenberg, een Van Beers, een de Mont, een Vuylsteke, een De Geyter, een
Antheunis, 't is uit Duitschland dat hij kwam, die geest, en 't is Hoffmann von
Fallersleben geweest, die de Goede Boodschap bracht.
En dat leven, dat hij aldus had verwekt, vooral hier in Vlaamsch België, dat hij zoo
noode van 't Noorden scheiden zag in 1830, dat nieuwe leven sloeg hij als een
zorgende vader gade in zijne gelukkige ontwikkeling. En 't griefde hem tot het einde
zijns levens, als hij zag of vernam dat de meerderheid zijner Duitsche landgenooten,
in België verblijvende, de Vlaamsche Beweging met den nek bejegenden en liever
zich bakerden in de hoogere Fransche wereld onzer verbasterden en verbasteraars,
dan de broederhand te reiken aan de gezonde Vlaamsche kern van het volk.
Soms nam hij nog wel eens de zweep der satire ter hand, om die Duitsche
medeplichtigen onzer misdadige verfranschers te tuchtigen, al waren zij ook
grootambtenaars van het Duitsche Rijk, gelijk die heer von Balan, die in 't volgend
gedicht wordt bestraft:

Sr. Excellenz
dem Gesandten des Deutschen Reiches
zu Brüssel
Herrn von Balan.
Ist das ein deutscher Reichsgesandter,
Der weder deutsch noch vlämisch spricht?
Er fühlt den Welschen sich verwandter,
Die Stammgenossen kennt er nicht.
Er weiss nicht, dass der Diplomaten
Urvater stammt aus diesem Land:
Vlamingen waren seine Pathen
Und Reinaert hat man ihn genannt.
Schon diesem Meister werth zu Ehren,
Möcht' ich dort ein Gesandter sein:
Die Fransquillons zwar zu belehren.
Das fiel auch dann mir noch niet ein.
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Doch sag' ich frie: ‘Fluch allen Ränken!
Dies edle Volk am Scheldestrand,
Es ist in Sprache, Kunst und Denken
Mit uns wie weiland stammverwandt.’
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN.

Schloss Corvey, 12 Oct. 1873.
Hij mocht het wel zingen, de hartelijke Hoffmann:
‘Vlaanderen bovenal
Heb ik u lief!’

Van die liefde gaf hij nog een sprekend bewijs in zijne laatste levensjaren, toen hij
ook van Duitschland verdiend had algemeen geëerd en gehuldigd te worden als een
der Vaders van het ‘groote Vaderland,’ dat naar Bismarck's verklaring niet min
verschuldigd is aan de liederen zijner dichters dan aan 't zwaard en het bloed zijner
krijgslieden.
In 1871 werd door het Duitsche volk eene grootsche hulde gebracht aan Hoffmann
von Fallersleben, den dichter en zanger der vrijheid, niet minder dan de vernieuwer
der Duitsche letterkundige wetenschap.
In de grootsche kunsthaale te Hamburg werd hem zijn prachtig borstbeeld
aangeboden, een meesterwerk van Fritz Neuber.
Hoffmann's dankbaarheid ging zeker in de eerste plaats naar zijn eigen volk; maar
ook onmiddellijk kwam een andere gedachte bij hem op: De Nederlanders moesten
dat borstbeeld hebben!
En een kunstige nameking werd vervaardigd en ten geschenke gezonden aan de
Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taal- en Letterkunde.
In 1874 stierf Hoffmann te Corvey, in Hannover. In 1884 werd hem in zijn geboorte
plaats een gedenkteeken opgericht. In 1891 herdacht het Duitsche volk op Helgoland
den dichter van een der breedst gevleugelde Duitsche Volksliederen.
En niemand buiten Hiel en Beroit en de eerste oproepers tot eene hulde der
Nederlanders op Helgoland niemand onder ons heeft er aan gedacht de schuld der
dankbaarheid te vervullen tegenover een man, die voor ons zooveel heeft gedaan en
zooveel is geweest.
Den dankbaarheidstocht der Nederlanders naar Helgoland voorziende en
wenschende, dichtte Hiel en zong Benoit:
Hoog, Helgoland! het heilig strand
Met zijnen rooden klippenstrand,
Waar Hij met gloed in 't rein gemoed,
Bezong de lente en 't liefje zoet;
Waar Hij, bij 't blauwe baargebral,
Zong dat het klonk ten allen kant:
‘Duitschland, heilig Vaderland!
Duitschland! Duitschland over alles
Duitschland! Duitschland bovenal!’

Hiel en Benoit hebben gelijk had, en wij allen waren schuldig dat we in 1891 reeds
een plicht der dankbaarheid niet volbrengen gingen.
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Maar daar daagt eene nieuwe gelegenheid op om goed te maken wat verwaarloosd
werd.
Duitschland viert het eeuwfeest van Hoffmann's geboorte.
Wij moeten ook gaan vieren en de ijzeren huldekroon der Nederlanders in 't
voetstuk van het Hoffmannmonument gaan lasschen, met de hoofdstrofe van zijn
lied onder onzen dankenden groet gegrift:
Vlaanderen bovenal
Heb ik u lief!
Waar ik ook ben en vaar
Gij zijt mij altijd naar.
Vlaanderen bovenal
Heb ik u lief.
***

Wij komen in 't volgend nummer bijzonderlijk terug op de voorgestelde gezamenlijke
reis naar Noord-Duitschland en op de betooging ter eere van Hoffmann von
Fallersleben door de Nederlanders in te richten.
Naar Oostland willen wij rijden!
Brugge. J.
SABBE.

Benoorden Moerdijk.
Maart.
Berlage's Beurs. - De Tempeliers. - Mincelijn. - Van Houten's Cacao-park.
- Leerplicht, dienstplicht en jeugdige misdadigers. - Het 50jarig bestaan
van de Grondwet. - Feesten bij de inhuldiging; ook stichtingen?
‘In een heerlijk alles vergeten, als een bezoeker uit verre streken die, op
architectonisch schoon belust, de groote koopstad aan Y en Amstel aandoet, zag ik
de Beurs daar plotseling voor me, vierkant geplant, waardige tegenhanger van dat
andere gebouw, daar aan den. Dam, dat men gewoon is het Paleis te noemen... En
me langzamerhand, als bij een ontwaken, alles herinnerende: alle bezwaren tegen
het ontwerp ingebracht, alle artikelen in de bladen, alle gesprekken, die ik aangehoord
had, het eene al zwaartillender dan het andere, was ik blijde dat er één rustige werker
geweest was die, schijnbaar buiten alles en allen staande, zijn ontwerp voltooid had,
en den Raad eenvoudig weg om goedkeuring gevraagd had tot verwezenlijking van
zijn ideaal, en - die goedkeuring had verkregen’.
Die rustige werker is de Heer Berlage, en die dit schrijft is een vakgenoot, een
mededinger van hem: de Heer Kromhout. En een heugelijk feit is het zeker, dat op
weinige uitzonderingen na de mannen van het vak en het ontwikkelde publiek het
met den heer Kromhout eens zijn in diens meening over het nieuwe Beursplein, dat
de vreemde leegte van het Damrak nu eindelijk zal vullen. Dit beursplan is dan ook
zoo mooi dat, als eenstemmigheid in zaken van kunst met een contradictio in terminis
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was, we zouden zeggen: al wie oog voor een mooi gebouw heeft, moet het mooi
vinden.
Kracht en eenvoud, zoo vat een ander beoordeelaar zijn meening over Berlage's
plan samen. Het zal bij niemand opkomen, de groote verdiensten van Berlage's
voorgangers in het buitenland en van zeer enkelen in ons land, gering te schatten;
toch is dit plan een gebeurtenis op kunstgebied, een hervormingsdaad.
Zijn gebouw, zooals het in teekening al spoedig door kranten en tijdschriften
bekend is gemaakt, doet nog het meest denken aan Florentijnsche bouwwerken, maar
het is allerminst nabootsing. De kunstenaar heeft zich bij het ontwerpen van zijn plan
in de eerste plaats gekeerd tegen het misbruik van overlading met versierselen; niet
alleen de eenvoud, de eenheid, de grootschheid van een gebonw gingen aldus te loor:
ook uit een practisch oogpunt was die richting, langs welke in den laatsten tijd zooveel
gebouwen verknoeid zijn, sterk af te keuren, want aan al die bijkomstigheden, die
hinderlijke overtolligheden waren, ging heel wat geld heen, dat voor welbegrepen
verfraaiing van het werk had kunnen dienen.
‘Waarom, zegt Berlage, zou een gladde muur niet mooi kunnen zijn, als hij maar
goed in de verhoudingen zit en de uitwerking ervan behoorlijk gesteund wordt door
torens, daken, poorten?’
En zoo heeft deze bouwmeester stoutweg een gevel van honderd veertig meter
lengte opgetrokken (aan het Damrak), zonder balkons of portieken of eenig relief,
en toch zal deze vermetele oplossing van het heftigst omstreden onderdeel van alle
mogelijke Amsterdamsche beursplannen misschien wel het beste deel blijken van
dit werk.
Zoo komt gelukkig ook hier nieuw leven. Ik sprak de vorige maand van een nieuwe
beweging (is ze eigenlijk wel zoo nieuw?) op letterkundig gebied, naar aanleiding
van Gorter's inleiding tot zijn School der Poëzie. In andere provinciën van het Rijk
der Kunst is ook wel te bespeuren dat men zich opmaakt om nieuwe paden te betreden,
maar schoorvoetend. We kunnen niet zeggen dat Bouman's Tempeliers, hoe zich ook
de talentvolle toondichter, de librettist, de kunstenaars van de Nederlandsche Opera
geweerd hebben, méér heeft verworven dan een succès d'estime. En Molkenboer's
Mincelijn? Het stuk is den 24n in de Stadsschouwburg te Amsterdam opgevoerd. Het
is, zooals men weet; een reeks van vijftien tafereelen, geen drama in den eigenlijken
zin; Molkenboer heeft er wel zoo iets als een dichterlijke vertelling voor samengesteld,
doch niet als hoofdzaak: meer als aanleiding om een proeve te laten zien van hetgeen
hij beoogt; een soort van Gesammtkunst: samenwerging van de onderdeelen en van
al het uiterlijke bij een vertooning met de handeling van het stuk zelf. Om zijn eigen
woorden te gebruiken: hij wil toonen ‘dat door zuiver decoratieve samenstelling
(door onderling verband tusschen decor, costuums, plantatie, verlichting) één geheel
kan verkregen worden, meer eenvoudig, niet kostbaarder en zeker beter te verdedigen
dan onze huidige mise-en-scène, waarin gedachte, compositie, kleurenharmonie en
verlichting zoo miskend worden.’
Wie zal dit laatste tegenspreken? Wie ziet niet in dat men later om onze
tooneelschermen, onze tooneelverlichting, de kleeding onzer kunstenaars meelijdend
zal glimlachen, haast evenzoo als wij nu glimlachen om de menschen uit Molière's
tijd, die vetkaarsen gebruikten als voetlicht? Of men den Heer Molkenboer in zijn
theorieën volgen zal, is een andere zaak. Voorshands schijnt daar weinig kans op,
want de vooostelling heeft - ten deele zeker omdat men niet begrepen had waar het
om te doen was, en naar de vertooning kwam kijken om de vertooning zelve - niet
voldaan. Maar dat neemt niet weg dat Molkenboer's pogen zeer prijzenswaardig is.
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Want het is hervormen vóór en na, en waarlijk, hoe sneller de tijd gaat - en die
gaat snel tegenwoordig - des te dringender heeft men daar behoefte aan. Op
maatschappelijk gebied evenzeer als in kunstzaken: hervormen en wijzigen, geleidelijk
als het kan, met schokken als het moet. Vreemd, dat dit alternatief voor zoovelen
nog dreigend blijft bestaan. Maar men gaat toch ook meer en meer inzien dat evolutie
revolutie voorkomt. Na Van Marken en Stork, om maar een paar van de grootsten
in ons land te noemen, zal nu de door haar cacao wereldberoemde firma Van Houten,
een plan ten uitvoer leggen om op doeltreffende wijze te zorgen voor de belangen
van haar personeel, en flink in 't groot, want de inrichting, die zij te Weesp laat maken,
kost haar zoo wat twee millioen gulden. Het is de beste reclame die ik nog van deze
fabriek gehoord heb, en dat zegt wat.
Intusschen zit ook onze regeering niet stil, dat moet men haar nageven. We doen
nu niet aan politiek, en ik zal dus noch beschouwingen over het vóór en tegen, noch
voorspellingen over de kansen ten beste geven, maar wil enkel wijzen op de twee
hoogst belangrijke wetsontwerpen die dezer dagen druk besproken worden in de
Noord-Nederlandsche pers: het wetsontwerp tot invoering van den algemeenen
dienstplicht, en dat op den leerplicht. Nog een andere plicht heeft de aandacht der
regeering getrokken - een zaak waarover de meeningen niet zoo sterk uiteen zullen
loopen als de beide andere - dat verbetering betracht moet worden in de berechting
van jeugdige misdadigers.
Terwijl er zooveel te doen is over de vraagstukken die de wetgevende macht tot
een oplossing moet brengen, is het vijftigjarig bestaan van onze grondwet van 48,
het halve eeuwfeest, van de tegenwoordige parlementaire instellingen, vrij stilletjes
maar toch niet onopgemerkt voorbijgegaan. Men heeft er bij deze gelegenheid nog
eens met erkentelijkheid aan gedacht, hoe het beleid en de toewijding van koning
Willem II destijds de rumoerige en revolutionnaire beweging die zich aldus zoo
heftig uitte, van ons land heeft afgewend
En zoo komen we weer op de voorbereiding van het Inhuldigingsfeest in het najaar,
en het zou ook moeilijk zijn, daar niet over te spreken. De toebereidselen zijn in
vollen gang. Geen week gaat voorbij of men hoort van een nieuwe cantate, een
nieuwen bundel feestliederen, plannen voor schoolfeesten, optochten, en wat niet al.
Een goede tijding is, tusschen haakjes, dat de Rembrandt-tentoonstelling, die bij de
najaarsfeesten hoort, heel aardig schijnt te zullen slagen: uit den vreemde komt veel
medewerking. Gelukkig denkt men, naar aanleiding van de inhuldiging van koningin
Wilhelmina, ook nog aan andere dingen dan pretmaken: er wordt bijvoorbeeld door
de bestrijders van den drankduivel een beweging op touw gezet tegen het misbruik
van sterken drank bij dat nationale feest. Of 't veel helpen zal?... Laten we niet
pessimitisch zijn. Sommigen vinden dat er wat erg veel plannen gemaakt worden,
voor versieringen, optochten, enz. enz.; men kan moeilijk aannemen dat al die zeker
goed bedoelde plannetjes tot iets moois en iets aardigs zullen leiden, on de vraag is
gewettigd of men wel genoeg oog heeft voor een waardiger wijze om een gebeurtenis
als deze te vieren. Men wil het volk geen pretjes, en de natie geen vreugdebetoon
onthouden, maar in de richting die de ‘Wilhelmina-vereeniging’ inslaat: doelende
op een stichting tot verpleging van krankzinnigen, zou méér te doen zijn. Waarom
zouden de volks-sanatoria voor borstlijders, een zaak die men in den laatsten tijd
met loffelijken ijver ook hier te lande heeft aangevat, niet óók op dien weg liggen?
Dat zou een prachtig gedenkteeken zijn aan de troonbestijging van de koningin.
ACTENOS.
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Het Nederlandsch Officiëele Taal in België.
Andermaal is het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans door de Kamer van
volksvertegenwoordigers aangenomen geworden, niet zooals het door den Senaat
gewijzigd werd, maar nagenoeg zooals het door de voorstellers werd ingediend,
zoodat van de wetten niet een officiëele vertaling wordt gemaakt, maar dat ieder wet
ook in een Nederlandschen rechtsgeldigen tekst verschijnt. Nog eens werd de wet
met groote meerderheid van stemmen aangenomen: 99 tegen 19; andermaal hebben
de meeste Waalsche volksvertegenwoordigers, ondanks het lawaai van franskiljonsche
bladen, geluisterd naar hun rechtvaardigheidsgevoel en hebben voor de wet gestemd.
Nu is de wet weer voor den Senaat gekomen. Wat zal haar lot daar zijn? De tijd
zal het uitwijzen. De Vlamingen waren vol hoop. Gunstige berichten waren in omloop.
Verschillende Vlaamsche Senatoren, die een
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eerste maal tegen de wet hadden gestemd, schenen nu tot inkeer gekomen te zijn.
Het scheen zelfs, dat Baron Surmont de Volsberghe, door wiens schuld eigenlijk de
Wet in den Senaat is verongelukt, genegen scheen om voor de wet te stemmen, daar
het nu toch gebleken was, dat heel het Vlaamsche Volk taalgelijkheid wil. Het schijnt
evenwel, dat de Vlamingen zich al te vroeg verblijdden over de bekeering van den
zondaar. Wat de andere Senatoren betreft, men weet omtrent hun gevoelens niets
met zekerheid. Zij behooren tot een bij uitstek verfranschte kaste, die geleefd heeft
boven en buiten het volk; wier ontwikkeling zich niet aansluit aan die van het volk
en die bang is voor de zich opdringende volksbeweging, welke die ontwikkeling op
gansch nieuwe wegen wil sleepen. Nu, dat is hun voorland en daar zullen ze toch
niet aan ontsnappen. Voor 't oogenblik is de toestand nog zoo, dat rechtserkenning
voor het Vlaamsche Volk van hun houding afhangt. Zoodat het lot van de wet nog
niet heelemaal verzekerd is. Maar om 't even. Wordt de wet aangenomen, 't zal ons
welkom zijn. Wordt ze niet aangenomen, ons is 't nog wel omdat we weten, dat we
gelijkheid zùllen verkrijgen. Maar wordt de wet niet aangenomen, dan verhaast de
kaste. die ons het recht onthoudt, alleen het oogenblik, waarop ze voorgoed met den
volkswil zal te rekenen hebben. Tot nu toe hebben de Senatoren dien volkswil niet
moeten vreezen. Partijbelang beheerschte alles en taalbelangen moesten veelal voor
partijbelangen zwichten. Maar de tijden veranderen en veranderen snel. On
berekenbaar is het gunstig gevolg van de verminking van de Taalwet voor de
Vlaamsche Beweging geweest. Mocht het voorheen den schijn hebben, dat alleen
letterkundigen, taalliefhebhers aan taalrechten vasthielden en herstelling van
taalgrieven eischten; dat de Vlaamsche Beweging een staf had, maar geen leger; de
rechtskrenking in den Senaat heeft het leger op de been gebracht. In honderden en
nog honderden vergaderingen heeft het saamgestroomde volk zijn beraden wil te
kennen gegeven om recht te verkrijgen. Wil de Senaat verstokt blijven in de boosheid
en ons bij voortduring dat recht onthouden, we rapen den handschoen op. Ons hoort
de zege.
Ondertusschen is de bespreking van het Wetsvoorstel in den Senaat aangevangen op
voorstel van den Antwerpschen Senator Cogels, nadat de tegenstrevers nog eens
getracht hadden de bespreking van de Wet te doen verdagen tot na het Paasch verlof.
Daarin zijn zij niet geslaagd. De bespreking werd ingeleid door een redevoering van
den Heer Dupont, Senator voor Luik, die zich beroept op het national gevoel van
den Senaat en hoopt, dat deze zich aan zijn eerste stemming houden zal Hij hecht
groot belang aan de afkeurig van de Wet door vier oud-ministers van justitie bij de
eerste bespreking; hij vaart uit tegen den huidigen minister van justitie, M. Begerem,
die de Wet krachtig heeft verdedigd in de Kamer en beweerd had, dat de wijziging
Lejeune (een officiëele vertaling van den tekst van de wetten, maar geen
rechtsgeldigen Nederlandschen tekst) ongrondwettelijk is en den toestand verergert,
daar ze de minderheid van het Nederlandsch tegenover het Fransch bekrachtigt. Men
beweert, dat de Koning geen wetstekst bekrachtigen kan, die niet in werkelijkheid
door de Kamers aangenomen werd. Maar dat zou de Koning niet doen: hij bekrachtigt
een Franschen tekst, waarbij een Nederl. vertaling, waarover niot gestemd werd.
Men kan niet beweren dat zulks ongrondwettelijk is.
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- Maar, dat is het juist wat de Vlamingen niet bevredigt. Zij zijn in 't land een groote
meerderheid. Zij willen niet, dat hun taal ondergeschikt zij aan een ander, die voor
hen een vreemde taal is. Ze willen gelijkheid. Die bestaat niet. Daarom willen ze die
gelijkheid door eene Wet gewaarborgd zien. Dat is de strekking van het Wetsvoorstel:
naast den Franschen tekst van de wetten een officiëelen rechtsgeldigen
Nederlandschen tekst. Alleen daardoor wordt de gelijkheid verwezenlijkt.
De heer Dupont tracht te bewijzen, dat de wet de noodzakelijkheid medesleept
voor de Waalsche bestuurs- en gerechtsambtenaren van de kennis van het
Nederlandsch De Walen verkeeren thans in een bevoorrechten toestand in België.
De Waalsche ambtenaar behoeft geen tweede taal te kennen. Met de kennis van zijn
taal alleén klimt hij tot de hoogste ambten. Geen Vlaamsch beambte kan in Vlaanderen
de nederigste bediening bekleeden zonder Fransch te kennen. De Vlaming leert
Fransch; de Waal - ten minste het type Dupont, Tournay-Detilleux - wil geen
Nederlandsch leeren. Zijn onkunde geeft hem in de werkelijkheid ontzaglijk veel
vooruit op den Vlaming, daar deze tot nog toe alleen Fransch heeft geleerd om aan
den Waal de studie van 't Nederlandsch te besparen. Dezen bevoorrechten toestand
te bestendigen is wat de Wallonisanten willen.
Hoe vreedzaam ook, alle streven om hem te wijzigen wordt door hen bekampt
onder voorwendsel, dat het antinationaal is. De nationale eenheid is voor hen allen
gewaarborgd, wanneer de Vlaming, ter wille van den Waal, Fransch blijft leeren
terwijl de Waal zich om de taal van den Vlaming niet behoeft te bekreunen. Men
kan licht begrijpen, dat die toestand van feitelijk knechtschap den Vlaming zwaar
weegt; en mogen de Wallonisanten nu nog zooveel lawaai maken, wij berusten er
niet in. We zullen geen nationale eendracht ondermijnen. Maar tot den prijs van ons
gedwongen knechtschap is ze te duur gekocht.
Na den Heer Dupont komt de Heer Tournay-Detilleux aan 't woord, die een lange
historische verhandeling afleest. We kunnen ze wegens haar lengte niet ontleden. 't
Zijn trouwens, behalve de historische beschouwingen, die voor doel hebben aan te
toonen, dat het Fransch in België steeds den voorrang had op het Nederlandsch en
dat het daarom maar bij 't oude moet blijven, steeds dezelfde uit de lucht gegrepen
beweringen: de Vlamingen willen de Walen dwingen Nederlandsch te leeren; ze
willen aan hun taal den voorrang op de Fransche verzekeren. Het streven van de
flaminganten heeft geen ander doel.
De HH. Vilain XIII (stemde vroeger tegen), Lammens, de Crombrugghe lezen
redevoeringen ten voordeele van de Wet. Ook de Heer Struye (Ieperen), die vroeger
tegen stemde, laat zich ten voordeele van de Wet uit.
De bespreking zal na het Paaschverlof, Woensdag 13 April hervat worden.
N.S. Vrijdag, 15 April, 7 uur. We vernemen dat de Taalwet in den Senaat met 47
stemmen tegen 39 aangenomen is.

Vlaamsche Kroniek.
Eindelijk hebben we nogmaals de taal wet onverminkt aangenomen gekregen. Met
99 stemmen tegen 19 heeft onze Kamer van Volksvertegenwoordigers, de wet gestemd
waardoor het Nederlandsch, de taal der meerderheid der Belgische bevolking, tot
officiëele taal nevens het Fransch wordt uitgeroepen. Wat zal de Senaat nu doen?
De wet nogmaals verwerpen, zooals reeds een eerste maal gebeurde? We durven
hopen van neen; we verwachten dat de Heeren van de Hooge Kamer, de wijsheid
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aan de grijsheid zullen paren, en niet meer aan de rechtvaardige eischen van ons
Vlaamsche volk zullen wederstaan. Velen hebben zich den eersten keer laten vangen
in den valstrik, gespannen door Lejeune, en zoo de wethelpen verminken. Maar de
Heeren Senatoren hebben kunnen zien dat we onze eischen krachtig en hardnekkig
volgehouden hebben; en we mogen hun verzekeren dat we niet zullen rusten, vooraleer
dat we volledige Gelijkheid bekomen hebben. Want geheel Vlaanderen door dreunt
het Gelijkheid. Al de Vlamingen zijn het eens aangaande de Wet De Vriendt. Geen
enkel Vlaamsch dagblad, geen enkel Vlaamsche Maatschappij of Kring, niet één,
die de stemming niet eischt. We wachten dus uwe stemming af, Heeren Senatoren,
en zal die beantwoorden aan de verwachting van uwe lastgevers, de Vlaamsche
kiezers, dan zal het feest zijn in Vlaanderen, maar mocht het anders wezen, dan, wee
u, verraders van Land en Volk!
- Wij hebben reeds aangekondigd dat weldra het oratorio Lucifer, van Peter Benoit
en Emmanuel Hiel, te New-York zal worden uitgevoerd. Thans vernemen wij dat
een toonkundige, welke tijdens de feestelijkheden van het Kon. Vl. Conservatorium,
de uitvoering van de Rubenscantate in den Dierentuin bijwoonde, het materiëel van
dit werk gevraagd heeft om het te Buda Pesth (Hongarije) uit te voeren.
- Uit Italië zijn insgelijks verschillende werken van meester Peter Benoit gevraagd,
waaronder zijne grootsche schepping De Oorlog, gedicht van Jan Van Beers.
- Ons Woord, tolk van den kring Diesterweg, bevat een nieuw werk van Julius De
Geyter, voor den tekst, en van Peter Benoit, voor de muziek. Het is getiteld Het
Koninginnelied en dagteekent van Juli 1878, doch was nog niet uitgegeven. Woorden
en muziek, even gemoedelijk, zijn de beide dichters waardig. Komt dit lied in den
handel, dan zal het zeker door alle zangers gewild worden.
- Dezer dagen heeft de knappe Antwerpsche orkestbestuurder, Edward Keurvels, de
hand gelegd op een ongekend werk van Peter Benoit, waarvan zelfs Benoit zich het
bestaan niet herinnerde. Het is een orkeststuk Spokendans getiteld en in 1857 door
den meester, korts voor zijn vertrek naar Duitschland, na zijne overwinning in den
prijskamp van Rome, getoondicht.
- Eenige jonge Antwerpsche componisten, waartusschen leerlingen onzer
Muziekschool, hebben een bundel liederen uitgegeven, waarvan de muziek, zang en
begeleiding voor piano, door hen werd vervaardigd. Deze bundel, die door anderen
zal gevolgd worden, is zeer schoon gedrukt en bevat 12 liederen der heeren Flor.
Alpaerts, Ernst Brengier, Willem De Latin, Em. Delin, Lod. Ontrop, Benoit Salu en
Julius Schrey, allen zeer zangerig en keurig op woorden van Jan Ellen, Guido Gezelle,
Fr. De Cort, Pol de Mont, A.C.W. Staring, Fr. Van Eeden, Lod. Ontrop, Victor De
Meyere en Albrecht Rodenbach. Hij is te verkrijgen bij den muziekhandelaar Faes
en wij bevelen hem ten zeerste aan.
- Op 12 Maart sprak Dr. Maurits Sabbe in de Afdeeling Brussel van het Willemsfonds,
over de Oude Vlaamsche Liederen, voordracht die gepaard ging met de uitvoering
van eenige onzer oude liederen. De groote zaal was meer dan eivol, want vele
personen moesten, bij gebrek aan plaats, terug huiswaarts keeren. M. Sabbe verwierf
veel bijval met zijne in alle opzichten hoogst belangrijke studie.
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- Als een bewijs van de uitbreiding, die onze taalbeweging neemt, kan het volgende
gelden: tot op 1 Maart hebben niet min dan 167 gemeenten vertoogschriften naar
de Kamers gestuurd, opdat het taalwetsontwerp, dat gelijkheid uitroept op taalgebied
van Vlamingen en Walen, vóór de verkiezingen zoude gestemd worden.
- Een onzer Vlaamsche kunstschilders, M. Ferdinand Willaert, heeft een zijner werken
aan het municipaal museum van Pau verkocht. Het tafereel verbeeldt de Achterlei te
Gent.
- Met het meeste genoegen hebben we vernomen, dat onze landgenoot, de heer Brahm
Van den Berg, de talentvolle pianist, teruggekeerd van Algiers, thans benoemd is tot
hoofdleeraar voor klavier aan het Sutton-Conservatorium. Naar gezegd wordt, moet
hij daar, in Engeland, door zijn kundig spel grooten opgang ge-
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maakt hebben. Onze beste gelukwenschen aan onzen jongen landgenoot.
- In zijne redevoering, bij de bespreking der Wet De Vriendt-Coremans, in de
Kamer, heeft de Heer De Vriendt er zich op toegelegd de bewering te wederleggen
als zou de Nederlandsche taal niet rijk genoeg zijn aan technische benamingen om
tot wetgevenden tekst te kunnen dienen. Hij bewees ook dat het Nederlandsch wel
degelijk als rechterlijke taal kan gebruikt worden. Het nieuw Strafwetboek der
Nederlanden, de Leergang en het Handboek van Professor Obrie, der Hoogeschool
van Gent, bewijzen zulks ontegensprekelijk
- Op 13 Maart II: had te Brussel de zitting plaats van den Vlaamschen Volksraad.
Talrijk waren de afgevaardigden uit alle hoeken van Vlaanderen opgekomen. Aan
het lokaal, op de de Brouckereplaats, wappert de vlag der Vlamingen, met den Zwarten
Leeuw op gouden veld. In de diepte der zaal, achter het bureel, bemerken wij het
opschrift in overgroote letters: Wanneer krijgen wij de Gelijkheidswet? En voor de
tafel, waaraan de leden van het bestuur plaats nemen, is een doek gespannen, waarop
men leest: Gelijkheid In de zaal wordt het Nr 9 verkocht van De Vlaamsche Strijd,
inhoudend eene levensbeschrijving van Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche
Beweging. De zitting wordt te 2 1/2 uren geopend. Aan het bureel zetelen MM.
Obrie, leeraar aan de Hoogeschool van Gent, voorzitter; Semey en Fabri, Gent; Van
den Weghe, leeraar, Oostende; Pauwels, advocaat, Antwerpen; G. De Roey, voorzitter
van de Vlaamsche Waeht, Antwerpen; Fr. Reinhard, Brussel. De bijzonderste punten
aan de dagorde waren: Vlaamsche Opera van Antwerpen; Vlaamsch in de
Burgerwacht (schutterij); Het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen
en het Wetsvoorstel De Vriendt-Coremans.
- Te Brugge heeft de heer Maurits Kufferath een voordracht gehouden over de
Vlaamsche muziek. Die voordracht ging gepaard met de uitvoering van werken van
eenige Vlaamsche meesters: Benoit, Waelput, Van Gheluwe, Mestdagh en Wybo.
De vertolking was schitterend, en het publiek werd letterlijk in vervoering gebracht.
Stillekens werkt zich de vaderlandsche kunst op den voorgrond. Onze vijanden
kunnen ze niet meer loochenen, want ze bestaat wel degelijk, in hare scheppers en
in hare vertolkers. Nog een tiental jaren verder en men zal er geene andere meer
lusten. Dit laatste is zoo waar, dat er bijna geen enkele groote muziekuitvoering meer
plaats grijpt zonder dat onze Vlaamsche meesters op het programma staan. Zoo wordt
er aangekondigd dat op het groot liefdadigheidsconcert, dat de Antwerpsche
onderwijzerskring Diesterweg, op 18 April a.s. zal inrichten, benevens Mozart,
Mendelssohn en Schuman, ook de Vlamingen Blockx en Gevaert op het programma
staan. Van deze laatste zal de feestcantate Jacob Van Artevelde uitgevoerd worden
met 300 uitvoerders.
- De kennis van het Nederlandsch wordt voor de Walen in 't openbaar leven al meer
en meer onmisbaar. Uit Brussel wordt aan een dagblad geschreven:
‘Het nut van het Vlaamsch. - M. Vergote zal binnen kort als gouverneur van
Brabant vervangen worden. Het gouvernement had voor dien moeilijken post een
man, een hoogen ambtenaar, die al zijn vertrouwen geniet en zeer zeldzame en
hooggeschatte bestuurlijke kwaliteiten bezit. Maar die ambtenaar is een Waal en
kent geen Vlaamsch. Dat heeft onze ministers aangezet naar eenen anderen kandidaat
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uit te zien: het zal nu waarschijnlijk M. de Trooz zijn, afgevaardigde van Leuven,
die M. Vergote zal opvolgen.’
- Wij vernemen dat onze talentvolle Vlaamsche zanger, de tenor Van Dijck, de
opera van Weenen verlaat, waar hij, evenals in Duitschland, Rusland en Frankrijk
zoo'n grooten bijval genoot. Van Dijck keert naar België terug; men zegt dat hij zich
op een buitengoed, te Cappellen bij Antwerpen zal vestigen.
- Herbergprinses, de Vlaamsche Opera van Blockx en De Tière, is gedurende de
afgeloopen maand een tiental malen te Gent en ook te Brugge opgevoerd, met een
kolossaal succes. Maar helaas! die twee Vlaamsche steden hebben slechts eene
Fransche vertaling gekregen! En dat in 't hartje van Vlaanderen!?
- Het is nu reeds vastgesteld dat Herbergprinses a.s. winter te Brussel en te
Bordeaux (Frankrijk) zal opgevoerd worden. Het zal de eerste maal zijn dat een
zangspel van Vlaamsche kunstenaars in Frankrijk zal opgevoerd worden.
- Gedurende de voorgaande maand hebben twee Vlaamsche Studentenlanddagen
plaats gehad, te Luik (in 't hartje van 't Walenland!) en te Antwerpen. Beide zijn
uiterst wel gelukt.
O.

Dood van Lodewijk Be Hondt.
Uit Brussel vernemen wij het overlijden van den heer L. De Hondt, raadsheer in het
Verbrekingshof.
De heer De Hondt was een der allerbekwaamste en geleerdste leden der rechterlijke
macht in België. Hij was den 23n April 1828 te Brugge geboren en vergat nooit, dat
hij een Vlaming was.
Hij trad in de magistratuur als rechter, in den tijd dat de Vlamingen nog niet
beschermd waren door de taalwet van 1873 en vòòr het gerecht in 't Fransch werden
behandeld Al wat in zijne macht was, stelde De Hondt in 't werk om dien
wraakroependen toestand te milderen.
In 1842 was de vertaler van ons Burgerlijk Wetboek, de dichter Ledeganck,
gestorven. Wie zou zijn voortzetter zijn? In dien tijd waren schier al onze
rechtsgeleerden Franschgezind of onverschillig voor de rechten der Vlamingen.
De jonge De Hondt nam die zware erfenis over en in 1859 bezorgde hij de 4e
uitgave van Ledeganck's werk met bijvoegingen en beknopte uitlegging van de
Belgische wetten, welke aan het Burgerlijk Wetboek wijzigingen hebben toegevoegd
Reeds in 1868 en herhaaldelijk later werd dit zoo nuttig werk herdrukt.
In 1867 had De Hondt de vertaling geleverd van ons nieuw strafwetboek en in
1870 schonk hij ons de vertaling van ons Militair Wetboek.
Hij werkte sedert jaren aan eene geschiedenis der zoogezegde taalgrieven in den
Hollandschen tijd, van Waterloo tot aan de Belgische omwenteling van 1830. Het is
te hopen, dat zijne opzoekingen niet zullen verloren zijn en dat hij reeds het
handschrift van zijn boek heeft kunnen voltooien. Kalm, scherpzinnig, onpartijdig
en tevens warm Vlaamsch- en Nederlandschgezind als hij was, kon hij beter dan
iemand het licbt der historische waarheid over dat zoo verkeerd beoordeeld tijdvak
der regeering van Willem I laten schijnen.
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In 1886 benoemde hem de heer Minister de Moreau onder de achttien eerste leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie; doch hij zond zonder aarzelen zijn ontslag
aan den minister, geërgerd als hij was door de stelselmatige uitsluiting der liberalen.
Toen in 1897 de groote meerderheid der raadsheeren van het Brusselsch
Verbrekingshof een vertoogschrift aan den Senaat zond tegen de taalwet De
Vriendt-Coremans, weigerde de heer De Hondt zich bij die ongepaste en onbillijke
betooging aan te sluiten.
De Hondt, die gedurende eenige jaren voorzitter was der Gentsche Afdeeling van
het Willemsfonds, telde niets dan vrienden, want de geleerde Vlaamsche jurist was
een der beminnelijkste menschen, die men denken kan. Zijne nagedachtenis zal lang
in eere blijven.
(Volksbelang).

Waalsche Beweging.
De Wallonisanten zijn dapper in de weer om te verhinderen, dat het wetsvoorstel De
Vriendt-Coremans door den Senaat aangenomen zou worden.
Te Brussel belegde de Propagande Wallonne een volksvergadering in het Café
d'Lxelles om verzet aan te teekenen tegen het wetsvoorstel. Op die vergadering heeft
men een Waal, Labenne hooren uitroepen: ‘Het Vlaamsche ras is verbasterd. Ik
wensch uit al mijn krachten de inlijving van België bij de Fransche Republiek.’ In
de zaal werd deze wensch begroet met de kreten van: ‘Vive la France!’ Wat toch
alles de Waalsche Senatoren niet beletten zal op het aambeeld van de vaderlandsliefde
te slaan.
Den 3 April werd ook te Luik een zoogezegde nationale Waalsche Landdag
gehouden, die evenwel geen overweldigenden bijval schijnt gehad te hebben. Enkele
maatschappijen van buiten Luik zouden daar vertegenwoordigd zijn. De
afgevaardigden zouden aan 't station van de Guillemins afgehaald worden en
stoetsgewijze naar den Casino Gretry gebracht. Tot opluistering van den stoet moesten
kartels dienen met opschriften, waarvan enkele beleedigend voor het Vlaamsche
volk waren. O.a. opschriften kon men lezen: ‘Flaminds d'potince, vos n'qwerez qu'
de displi. - Li Walleve ax Wallons. - A bas la loi de races. - A bas les traîtres, vive
la patrie. - Le flamand obligatoire... jamais! Séparation plutôt que le joug du
flamingantisme. D.i. Vlaamsch galgengebroed, gij zoekt niets dan twist; Het
Walenland aan de Walen; Weg met de rassenwet; Weg met de verraders, leve het
vaderland; Het Vlaamsch verplichtend... nooit! Liever de scheiding dan het juk van
flamingantisme!
Wat op die vergadering verteld werd? Dingen in dezen aard: “De Vlamingen willen
de Walen in de slavernij brengen! Maar de Walen zijn opgestaan en laten de tanden
zien! Wij moeten vereenigd oprukken tegen een muitersvolk, dat van de Walen een
verdrukt volk wil maken!” Op de vergadering sprak o.a. tegen de taalrechten van de
Vlamingen M. Hallet, gemeenteraadslid en provincieraadslid te... Gent, in Vlaanderen.
Die zal bij de volgende verkiezing met zijn kiezers af te rekenen hebben.
Te Antwerpen werd ook op 3 April door een aldaar opgerichte Ligue contre les
exagérations flamingantes een vergadering belegd, nadat een andere den voorgaanden
Zondag mislukt was. Het ging op deze vergadering nog al woelig toe, want de
Vlamingen, getergd door dat verzet tegen hun taalrecht in hun eigen stad, waren
talrijk opgekomen, wat aanleiding gaf tot opstootjes en tusschenkomst van de policie,
die de sabel trok. In 't gewoel werden een tiental personen gekwetst. Na den afloop
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van de Waalsche vergadering hielden duizenden Vlamingen een optocht door de stad
en meetings werden dadelijk gehouden in drie politieke lokalen: De Vos (liheraal),
het Koningske (katholiek), De Werker (socialistisch), waar het woord gevoerd werd
door Frans Reinhard, lid van ons algemeen bestuur.
Naar aanleiding van de Waalsche vergaderingen te Antwerpen, werd door de
Vlamingen een onpartijdige vergadering belegd op den 11n April in het lokaal Thalia
te Antwerpen, waarop de Walen tot tegenspraak uitgenoodigd werden. De vergadering
werd voorgezeten door adv. Adolf Pauwels. Er werd gesproken door Max Rooses,
Wildiers, Reinhard, Pol de Mont, De Witte ten voordeele van de Wet. We gaan die
redevoering voorbij; er is sedert twee jaar zooveel over de Wet gepraat, dat alles,
wat ten voordeele kan pleiten, overbekend is.
Belangwekkender was het optreden van twee Walen om de Wet te bestrijden.
Alhoewel de Voorzitter ingestaan had voor de vrijheid van het woord, werd het bij
tijden woelig in de zaal, wanneer de Vlamingen
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boorden, welke buitensporige aanmatiging aan den dag gelegd wordt door de Walen
en vooral hier door dat tweetal ten overstaan van 2000 vergaderde Vlamingen. Zoo
vond de heer Bertrand “dat de Wet nutteloos was en ongelegen kwam” Voor de
Walen natuurlijk. Maar deze hebben over niets te klagen. Alleen de Vlamingen, wier
taalrecht in den huidigen toestand gekrenkt is, hebben te oordeelen over de
noodzakelijkheid van de wet.
De heer Bertrand “kan zich een wet in twee teksten niet voorstellen; een wet heeft
een tekst, geen twee waarop men steunen kan”.
Daarop werd in de zaal geroepen: Wel dan de Vlaamsche tekst in de taal van de
meerderheid.’ Verder bestreed de heer Bertrand de taalgelijkheid; ‘Er hoefde geen
gelijkheid te bestaan omdat er in België geen twee talen waren. Men spreekt van de
Vlaamsche taal. Maar dit bestaat niet. Men heeft het dialect van Antwerpen, dat van
Gent, dat van Brugge, enz. Evenzoo voor het Waalsch. Er was in België eene taal,
het Fransch; noch de taal van de Walen, noch die van de Vlamingen; maar eene
verbindingstaal voor de twee Belgische rassen’. Hevige tegenspraak in de zaal.
‘Gelijkheid was in tegenspraak met de politieke inrichting van ons land. Onmiddellijk
na 1830 was het Fransch tot eenige officiëele taal uitgeroepen en op dien grondslag
rustte het Belgische Staatsgebouw. Men kwam altijd voor den dag met de
taalgelijkheid in Zwitserland. Maar dat was iets heel anders. Zwitserland is geen land
in den politieken zin, maar een vereeniging van Bondstaten, een Confédération.
België was een land met ééne officiëele taal. In 1830 had men een Belgisch volk,
een natie gevormd.’ Zijn deze staatkundige denkbeelden van den heer Bertrand niet
zeer merkwaardig en proeft men er niet ten duidelijkste uit, dat de Waalsche Beweging
geen ander doel heeft dan een bevoorrechten toestand te bestendigen? Er zijn, wel
is waar, in een hoekje van Earopa, zoogenaamde Belgen, door de wisselvalligheden
van de Staatkunde opgesloten binnen dezelfde landsgrenzen; maar deze Belgen
bestaan uit twee rassen, verschillend in oorsprong en in taal: de Germaansche
Vlamingen en de Keltische Walen. Heeft men van België nu in 1830 een zelfstandig
land gemaakt, waarom zon dat feit de ondergeschiktheid van een van de Belgische
rassen aan 't ander moeten meesleepen, wat toch het geval is, wanneer de taal van
het een ondergeschikt is aan de taal van het ander? Dan immers liever de Belgische
nationateit opgelost en zoo nocdig een Bond gevormd waardoor èn de waardigheid,
èn de zelfstandigheid van de twee Belgische rassen gevrijwaard wordt. De heer
Bertrand bestreed de taalwet ‘omdat ze de kennis van het Nederlandsch aan de Walen
opdrong. Met de wet zou het onmogelijk zijn voor de Walen om nog ooit een
Waalschen Minister te krijgen.’ Wel, ware 't zoo buitensporig. dat ook een Waalsch
Minister de twee landstalen kende, zooals ook alle Vlaamsche Ministers die kennen?
Een Vlaming kan met zijn taal alleen, zooals een Vlaamsch redenaar zei: ‘nog
geen bruggedraaier worden in zijn eigen Vlaanderen.’ Dat is veel erger!
‘De Walen leeren geen Vlaamsch, zei nog verder de heer Bertrand, omdat ze bij
de kennis van het Vlaamsch niet hetzelfde belang hadden als de Vlamingen bij die
van het Fransch. Ze zouden het Nederlandsch dan ook nooit leeren!’ Zie dàt was
voor de vergadering te kras. Zoo ten overstaan van 2000 Vlamingen, waaronder
honderden Fransch hadden geleerd om geen ander reden dan om den
Vlaamschonkundigen Waal ten dienste te staan, te komen verklaren: ‘Leert gijlieden
maar voort Fransch, om onzentwil; wij verkiezen uw taal niet te leeren’, dat was nu
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toch àl te driest en nu werd de vergadering waarlijk woelig. Die verklaring schildert
den Wallonisant nu eens in al zijn overmoed.
Wat grooter belang zouden de Vlamingen nu toch wel bij de kennis van het Fransch
hebben? Wel zijn er kategorieën Vlaamsche burgers, voor wie die kennis van belang,
voor sommigen onmisbaar is. Onmisbaar alleen wanneer men te doen krijgt met
Nederlandschonkundigen. Dat is alleen het geval voor den Belgischen handelaar in
zijn handelsbetrekkingen met Frankrijk en voor den Vlaamschen ambtenaar, die den
Belgischen Burger, 'tzij Vlaming of Waal moet ten dienste staan.
Maar niet minder recht is het, dat ook de Waalsche ambtenaar den Belgischen
Burger kan ten dienste staan, dus dat hij eveneens de twee laudstalen kenne. Indien
voor de handelsbetrekkingen met het Walenland, de kennis van het Fransch onmisbaar
is, dan is het omdat de Vlaming sedert 1830 Fransch heeft geleerd ter wille van den
Waal om dezen de moeite van het leeren v. het Nederl. te sparen. Dat is een uitslag,
verkregen door de verfransching van het onderwijs in Vlaanderen en daarvan plukt
de Waal de vrucht. Ander belang bestaat er nu voor de kennis van het Fransch voor
den Vlaming in doorsnede niet.
Zijn volledige ontwikkeling van normaal beschaafd mensch kan bij in normale
toestanden in en door zijn eigen taal bereiken en wil hij stijgen tot hooger
ontwikkeling, dan zal de kennis van het Fransch hem nuttig zijn, maar niet meer dan
die van het Engelsch, het Duitsch, waarvan de letterkunde veel uitgebreider is;
evenzeer als de keunis van vreemde talen den Franschman voordeelig zijn zal, dien
het werkelijk om een rijke, veelzijdige geestesontwikkeling te doen is.
Nu, het doet geen kwaad, dat een Waal ons is komen vertellen, wat hij denkt over
de verplichting van het aanleeren van een tweede taal voor ieder van de beide
Belgische rassen. Dat, hehalve de krachtige, gezonde verdediging van de wet door
twee ander Walen, was het belangwekkendst, wat voorviel in deze vergadering, die
in de grootste geestdrift uiteenging.

Het Doel van de Walen.
We hebben het gezegd: het drijven van de Walen tegen de Taalwet heeft geen anderen
oorsprong dan hun zucht om den bevoorrechten toestand van den Waal in België te
vrijwaren. Wat ze praten over verdrukking, ze meenen het niet. De Voorzitter van
de Propagande Wallonne, van Brussel, Chomé, belijdt openhartig het doel van de
Waalsche propaganda. Vóór den Luikschen Landdag schreef hij in de Chronique:
‘De redenaars van Luik moeten zich weten te bedwingen en de palen van de
voorzichtigheid niet te buitengaan. Niet eene beleediging moet naar 't hoofd van de
Vlamingen geworpen worden en hun taal, die schoon, gespierd, kleurrijk is, moet
vrij blijven van belachelijke spotternij.
Wat men moet bevechten, is de aanmatiging van de fluminganten, die hun taal op
een voet van gelijkheid met het Fransch willen brengen.’
Dus, de meerderheid van het Fransch handhaven, ziedaar wat ze willen.
Hoe ondertusschen de aanmaning tot gematigdheid van den Heer Chomé is
opgevolgd geworden, bewijzen de plakkaten in den optocht te Luik gedragen:
Flaminds d' potince, Vlaamsch galgenbroed.

Gent.
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Den 20n Maart richtte de Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond
twee volksvergaderingen in over het wetsvoorstel De Vriendt te Malderen en te
Lebbeke.
Te Malderen werden de sprekers hartelijk ontvangen door den heer Augustinus
Vrankaert, die de meeting, vroeger te Buggenhout gegeven, bijgewoond had, en al
het mogelijke gedaan had om, ook te Malderen, de Vlaamsche Beweging bekend te
maken. Met eenige woorden verwelkomde de heer Vrankaert de propagandisten,
wien het veel genoegen deed, zulk een hartelijke, welgemeende en sierlijke ‘speech’
vanwege een eenvondig boer aan te hooren.
Dan trok men al te zamen naar het lokaal der Fanfaren, waar die maatschappij
zich vereenigde en ook de heer Burgemeester de Gentsche sprekers hartelijk welkom
heette. Vandaar ging het in stoet, door de Fanfaren voorafgegaan, naar den ‘Hertog
van Beieren’ waar de meeting plaats had.
Aan het bureel namen nevens de heeren Burgemeester en Vrankaert en de sprekers,
ook eenige inwoners van Buggenhout plaats, die de Gentsche sprekers vergezeld
hadden.
De heer De Vogelaere opende de zitting en kenschetste in eenige korte woorden
het streven van het. Algemeen Nederlandsch Verbond.
Daarna spraken de heeren Van Rent rghem en Sevens over de wet De
Vriendt-Coremans en onze Vlaamsche grieven.
Langdurige toejuichingen onderbraken beide sprekers, en getuigden hoe diep de
aanwezigen getroffen waren, en hoe zij ook inzagen dat het tijd werd, dat de toestand
van minderheid waarin de Vlamingen sedert 68 jaar hadden verkeerd zou ophouden.
Ook werd, ten voordeele der taalwet, naar den Senaat eene petitie gestuurd, met
honderden handteekeningen bekleed en vele aanwezigen werden lid van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Te Lebbeke genoten de Gentsche propagandisten eveneens een uitmuntend onthaal.
De zaal der oude jongenspatronage was door een 300tal personen ingenomen. Daar
ook werden de sprekers, de heeren Haarryk, Van Daele en De Witte, geestdriftig
toegejuicht en werd de petitie naar den Senaat met talrijkehandteekeningen bekleed.
Den 27n Maart belegden we volksvergaderingen te Beveren-Waes en te Opdorp,
Den 3n April traden we op te Hamme. Deze was onze 38 meeting. Overal heeft
het volk blijk gegeven van zijn wil taalgelijkheid te bekomen. Desniettegenstaande
zullen Dupont en Tournay-Detilleux toch maar voortgaan met te beweren, dat het
volk zich om geen taalrechten bekommert.

Zuid-Afrika.
Onder de laatst geregistreerde nieuwe Transvaalsche Compagnies bevindt zich een
Schuller Diamond Mines Ltd., met een maatschappelijk kapitaal van niet minder dan
£ 400,000.
Diamanten werden ontdekt op de plaats Rietfontein, distrikt Pretoria, door Schuller,
die zich de minerale rechten op deze plaats verzekerd heeft voor een aantal jaren van
den oorspronkelijken eigenaar en zijn rechten overgemaakt aan de Schuller Diamond
Mines.
De wetgever evenwel heeft in de Z.A.R. nog niet bepaald op welke wijze
diamantmijnen zullen uitgebaat worden en alle zich in den grond bevindende
edelgesteenten behooren aan den Staat. Zoodat men niet weet wat deze Diamond
Mines Ltd. uitvoe ren zal.
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Wat de mijnen betreft, ontdekt op gouvernementsgronden, geeft de Volksstem aan
de hand, dat de Staat die zelf uitbaten zou tot eigen voordeel in plaats van ze zoo
goed als weg te schenken aan vreemdelingen. Het zal er op aankomen die mijnen uit
de klauwen te honden van de kliek, die de hand gelegd
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heeft op de De Beers-mijnen te Kimberley en ze te bewaren ten nutte van de burgers
van het land in plaats van ze te laten dienen tot verrijking van aandeelhouders in
Europa.
Wanneer men nagaat, dat de De Beers-Maatschappij ieder jaar een zuivere winst
doet van ten minste 18,750,000 fr., zon de Z.A.R. wel groot ongelijk hebben de
mijnen op gouvernementsgronden in handen van vreemdelingen te laten komen, die
niet tevreden met de schatten, die ze uit den Transvaalschen bodem halen, maar
aldoor aan 't kuipen zijn tegen de veiligheid van den Staat.

Borckenhagen in Zuid-Afrika.
Waar we in deze aflev. het portret en de levensbeschrijving mededeelen van een
Duitscher, wiens invloed voor de heropbeuring van een deel van den Nederlandschen
stam van zeer groot gewicht was, kunnen wij niet nalaten een woord te wijden aan
de nagedachtenis van een ander Duitscher, die voor onzen stam in Zuid-Afrika een
man van zeer groote beteekenis is geweest.
Op 5n Februari is tè Bloemfontein (Oranje-Vrijstaat) overleden de redacteur en
eigenaar der Express, C. Borckenhagen.
Ofschoon Duitscher van geboorte en hij, in Zuid-Afrika gekomen, weinig Engelsch
en geen Hollandsch kende, had hij zich beide talen zoo eigen gemaakt, dat hij in zijn
blad, dat zoowel in het Engelsch als in het Hollandsch verschijnt, vlotweg in de eene
zoowel als in de andere schreef
Het was een scherpe pen die hij voerde; zijn hekel was voor Rhodes, de Kaapsche
ministers en al wie hij vijanden van Zuid-Afrika achtte, onmeedoogend; hij was een
meester in de polemiek. En onvermoeid was hij om de belangen der Afrikaanders
ten allen tijde met het geduchte zwaard van zijn geest bij te springen. De zaak van
het Hollandsche element in Zuid-Afrika en met name de twee republieken lijden in
zijn dood een zwaar verlies.
Bij zijne begrafenis sprak de oud-president Reitz met hoogen lof van den
overledene. Borckenhagen, zeide hij, had hem tijdens zijn presidentschap dikwijls
met zijn raad bijgestaan en ongetwijfeld ook wijlen den president Brandt en president
Steyn.
In de brieven en telegrammen, uit geheel Zuid-Afrika toegestroomd, wordt
Borckenhagen geroemd als voortreffelijk mensch en uitnemend Staatsburger. Een
Vrijstater noemt hem ‘een der vaderen van ons land’ Vrijstaters uit Kaapstad seinden
o.a.: ‘Ons land verliest een held.’ Uit Fauresmith: ‘Vlaggen hangen halfmast ten
teeken van rouw over een, wiens verlies voor onzen staat onherstelbaar is.’ Uit
Harrismith: ‘De zaak der replublieken verliest een goed en onverschrokken man.’
Uit Vredefort: ‘Onze boeren gevoelen zijn afsterven diep. Wij weten nog niet wat
wij verloren hebben.’ Uit Smithfield: ‘Onze staat heeft zijn trouwsten kampvechter
verloren.’
En zoo gaat het maar door.
Hoe groot moeten zijn verdiensten voor den Vrijstaat en geheel Zuid-Afrika wel
geweest zijn, en hoe hoog zijn karakter, dat het geheele Afrikaanderdom,
tegenwoordig vooral niet te vriendelijk gezind voor allen, die niet tot ‘ons volk’
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behooren, dezen man uit den vreemde zoo hartelijk betreurt. Een machtigen
tegenstander hebben de Engelschen in Zuid-Afrika verloren.
Hij heeft voor zijnen dood nog de voldoening gesmaakt, de eerste jaarlijksche
bijeenkomst der afgevaardigden van de beide republieken te beleven, op welke
bijeenkomsten de gemeenschappelijke belangen van de twee landen zullen worden
behandeld. Het streven van Borckenhagen was een nauwe vriendschap tusschen de
beide republieken, met een federatie in de toekomst.

Kaap-Kolonie.
Aan Ons Land (Kaapstad) wordt geschreven:
‘Aan den Editeur,
Mijnheer, - In de Kerkbode, het officiëel orgaan der “Nederduitsch” Geref. kerk,
worden korrespondenten verzocht om den geachten zaakgelastigde te adresseeren
als volgt:
Rev. J. Roos,
Box 144,
Cape Town.
Waarom dan in het Engelsch?
Is:
Ds. J. Roos,
Bus 144,
Kaapstad,
niet net zoo duidelijk? Het laatste is nog een letter minder.
De uwe,
Vriend der Moedertaal.’
De Nederduitsch Geref. Kerk is haar naam onwaardig, als ze de taal van de Afrikaners
niet in eer houdt.

Johannesburg.
29 Maart 1898.
Geachte Heer Secretaris,
Aan de leden werd gezonden onderstaande bekendmaking:
‘Aan de leden wordt hierbij bekend gemaakt dat de tweede algemeene vergadering
zal plaats hebben op Zaterdag 19 Maart e.k. 's avonds, om 8 uren, in de groote
bovenzaal van het Grand National Hotel, alhier.
Punten van behandeling:
1.
Vaststelling der statuten.
2.
Verkiezing van het hoofdbestuur der Z.-A.-Afdeeling.
3.
Voorstel tot oprichting van den Tak Johannesburg.

Neerlandia. Jaargang 2

4.

Rekening en verantwoording van den penningmeester en hetgeen verder ter
tafel zal worden gebracht.

Het voorloopig Bestuur:
H.J. Louw, voorzitter.
K.H.F.C. Oudschans-Dentz, schrijver,
C. Temmerman, penningmeester.
Joh. C.J. Leyds.
D.H. Stiglingh.
Jac. Post.
Arie Van den Broek.
J. De Vries.
Alle belangstellenden hebben toegang tot deze vergadering.
De leden worden dringend verzocht deze helangrijke vergadering niet te
verzuimen.’
Na verbazend veel drukte eindelijk Algemeene Vergadering, 19 Maart begonnen.
Half negen opent de voorzitter de vergadering. Aanwezig de HH. Louw, Temmerman,
Oudschans-Dentz, Post, Van den Broek. Leyds heeft ontslag ingediend voor eenige
weken. Voor den aanvang diende De Vries ontslag in, dat voor kennisgeving door
de bestuursleden werd aangenomen.
Ongeveer 80 aanwezenden. De Heer du Buy was ook ter vergadering. De secretaris
leest de advertentie voor uit de Krant (Afrik. gewoonte). De Voorzitter houdt de
volgende rede:

Mijne Heeren,
Als voorzitter van 't voorloopig bestuur der Z.-A. Afd. v/h A.N.V. acht ik het mijn
taak U allen in de allereerste plaats welkom te heeten op deze vergadering.
Het doet ons genoegen U als leden van 't Verbond aanwezig te zien.
De meeste HH. hier aanwezig zullen wel in zekere mate weten met welk doel wij
hier heden avond bijeen gekomen zijn. Het voorloopig bestuur heeft zijn taak tot
dusverre volbracht. De statuten van de Z.-A. Afd. zijn in Neerlandia verschenen, de
propaganda is zoodanig in de hand genomen, dat het thans noodzakelijk geworden
is aan de vereeniging in Z.-A. vasteren vorm te geven.
Aan den wensch van 't Hoofdbestuur in Europa, hebben wij, ofschoon nog
voorloopig zitting hebbendde, gemeend, te moeten gehoor geven. Het betreft hier
n.l. 't verkiezen van een Hoofdbestuur van de Z.-A. Afd. bestaande uit leden in
Transvaal, Oranje-Vrijstaat en de Kaap-Kolonie. Wij zullen U een lijst van kandidaten
voorleggen, welke wij naar ons beste weten samengesteld hebben; wij hopen dat de
daarop voorkomende kandidaten, door u bij stemming verkozen zullen worden. Het
zij hier gezegd, dat reeds eenige Heeren zich bereid hebben verklaard om, indien
verkozen, in 't Hoofdbestuur zitting te nemen. - Wij kunnen er met vreugde op wijzen,
dat 't A.N.V. in Z.-A. voordurend met groote schreden vooruitgaat. In den korten
tijd, dat de vereeniging in dit werelddeel vasten voet heeft gekregen, is 't ledental tot
652 gestegen, voorwaar een aanmoedigend teeken! Dat daaronder zich betrekkelijk
nog weinig geboren Afrikaners bevinden, is te wijten aan de onbekendheid, die 't
Verbond hier tot nu toe in zekere mate heeft gehad. Laten wij daarom u één zaak,
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mijne Heeren, vooral op 't hart drukken. Gij, van wie wij mogen verwachten, dat
allen de warmste sympathie gevoelen voor 't verbond en zijn streven, gij zult zeker
't groote belang inzien, dat voor de Afrikaners er in gelegen is, zich bij de vereeniging
aan te sluiten. Wij verkeeren op 't oogenblik in een tijd, dat donkere wolken zich aan
den politieken hemel in Z.-A. samentrekken. In elk opzicht moeten de Afrikaners
tegen aanvallen van buiten bestand weten te zijn.
Een onder de zwakste punten, waar een volk getroffen kan worden, dat is de taal.
Een aanval op de taal is een aanval op 't volk zelf. Een Zuidnederlandsch schrijver
heeft dit kernachtig uitgedrukt met de woorden: ‘De taal is gansch het volk’.
Dus, Mijne Heeren, een moeilijk, doch grootsch werk ligt voor ons. Wij wenschen
aansluiting van alles wat is van Nederlandschen bloede; laten Afrikaners, Hollauders
en Vlamingen zich onder één vaan scharen; laten allen den broederband sluiten tot
bescherming van hun schoonste sieraad! de gemeenschappelijke taal.
Gij allen zijt aangewezen met ons uw beste krachten in te spannen tot bevestiging
van 't doel. Helpt dus allen medewerken aan een krachtige gropaganda onder de
Afrikaners.
Dit alleen zal ons in 't eind de zege brengen. Wij moeten onze leden niet bij
honderden, maar bij duizenden tellen. Hiermede, Mijne Heereu, hoop ik in 't kort
gezegd te hebben, wat wij wenschen en wat wij willen Met een krachtig Lang leve
't Hollandsch Zuid-Afrika! besluit ik deze woorden.
De voorzitter deelt nog mede, dat de burgemeester de Villiers zoo mogelijk komen
zou, en dat de statuten, die door den secretaris zouden voorgelezen worden, eenigszins
verschillen met de gedrukte uit Neerlandia, daar ze door 't bestuur nog eens nagegaan
waren en enkele onjuistheden weggenomen, enkele punten toegevoegd waren.
De statnten worden voorgelezen en daarna artikelsgewijs besloten goed te keuren.
Daarop volgde een woordenwisseling, o.a. over tongvallen. Tot half twaalf duurde
de vergadering. 14 artikelen werden
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behandeld. Tal van amendementen werden voorgesteld, zooveel, dat ze allen niet
eens in behandeling kouden worden genomen. Er scheen een geest te heerschen, om
niet goed te vinden wat de statuten aangaven en amendementen aan te brengen. 't
Woord werd gevoerd door de HH. Leyds, du Buy, Van Lier, Van Bruggen, Jaski,
Levy, de Vries, V. Wynbergen, Pels, Mammes. Daarop werd om half twaalf 't voorstel
van den Heer. Jac. Post in rondvraag gebracht om de vergadering te verdagen tot
Zaterdag 26 a s. 'tgeen met groote meerderheid werd aangenomen.
De H.V. Wijnbergen bracht ten slotte een woord van dank uit aan den voorzitter,
die de zoo moeilijke vergadering had geleid, waarop de Voorzitter de vergadering
sloot.
***
De volgende week hoop ik u 't slot en iets beters te kunnen mededeeleu. Er is veel
te veel tijd heengegaan met 't tobben over kleinigheden in de statuten.
Met vriendelijke groeten,
OUDSCHANS-DENTZ.

Pretoria.
DE TOONEELVEREENIGING: HOLLAND.
Op 1 Februari jl. werd te Pretoria opgericht de Tooneelvereeniging Holland, onder
voorzitterschap van den Heer H. Daleboudt.
Het doel der Vereeniging is, door het opvoeren van zoo mogelijk oorspronkelijke
Hollandsche tooneelstukken, den bloei en vooruitgang van de Nederlandsche taal in
de Zuid-Afrikaansche Republiek te bevorderen.
Het aantal werkende leden, waarvoor een maximum is vastgesteld, is reeds voltallig,
zoodat voorloopig geen werkende leden meer kunnen worden aangenomen.
De contributie voor kunstlievende leden bedraagt 10 sh. per 3 maanden.
In studie is genomen: De Student thuis, van F. Van Eeden.
Waarschijnlijk zal dit stuk voorafgegaan worden door: Een vergeefsch Offer,
tooneelspel in één bedrijf, door een onzer stadgenooten.
Belangstellenden, die nadere inlichtingen wenschen, kunnen deze verkrijgen bij
den Heer J. Van de Wall, postbus 484.
Kennisgeving van oprichting is verzonden aan de Vereeniging: Onze Taal.
Wij wenschen de jonge Vereeniging een lang leven van bloei en ontwikkeling toe.
D.B.

Mijn vrouwtje het 'n senn gekrij.(1)
Ek is so blij, ek is so blij,
Mijn vroutjie het 'n seun gekrij,
Hij lijk precies nes ek:
Hij het mijn oge, mond en neus,
En is 'n dikke vette reus,
Ek is so in mijn skik.
(1) Uit den Bundel: Sestig Uitgesogte Afrikaanse Gedichte, door F.W. Reitz.
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Mijn pa is blij, mijn ma is blij,
Mijn vrous familjie oek daarbij,
Hul krij nie klaar met kijk;
Van 's morrens vroe tot 's avons laat
Hoor ek maar hoe die mense praat,
Dat hij so na mij lijk.
Partij keer huil hij wa! owa!
En trek sijn lippies nes sijn ma,
Maar anders is hij soet;
Die skapie is so reg gesond,
Hij kijk so slim die kamer rond,
En suig, en slaap so goed.
Johannes, zal ons hem laat doop,
Sijn jurkie is al lank gekoop,
Mijn nuw manel is klaar;
Oom Jannie sal ons peetoom maak,
Want anders is die Ou geraak,
Zijn ‘pitjies’ in gevaar.
'n Dokter, en 'n Predikant
Is allernoodigst in ons lant,
Maar ook 'n advokaat;
Dit sal jul later ook wel lees,
Eers sien hoe hij kan praat.
Non, lesers van ‘Die Patriot,’
Een enkel woordjie nog tot slot,
Dan eindig ek mijn taak:
Ek wens jnl' seuntjies mooi en vris,
Maar, dat jul' ook so danbaar is
As ‘Jan wat versies maak.’

Onnederlandsch.
Naar aanleiding van het art. in 't vorig nummer ontvingen we een paar brieven, een
uit Ieperen, een uit den Haag. Ieperling klaagt er over, dat hij vanwege Hollandsche
Maatschappijen van verzekering op het leven, slechts uitsluitend in 't Fransch gedrukte
stukken ontvangt. Hagenaar zendt ons onderstaande ter opneming.
***
In aansluiting bij hetgeen vermeld werd in het vorig nummer van Neerlandia wensch
ik het volgende te brengen onder de aandacht van Neerlandia's lezers:
Van een firma, te Brugge gevestigd, ont vang ik geregeld wijn. Mijn brieven
worden altijd in 't Nederlandsch opgesteld; maar het antwoord steeds in.... het Fransch.
Dat de gemeenteraad van Maastricht zich belachelijk maakt door aan Neerland's
koningin aan te bieden een ‘banquet’ staat vast; maar die dwaasheden zullen wel
ophouden.
Koningin Wilhelmina is zeer op haar eigen taal gesteld. Haar moeder is haar in
dit opzicht voorgegaan en menig lid van den Hollandschen adel heeft zich reeds een
minder aangename bejegening moeten laten welgevallen, omdat zijn kinderen niets
anders spraken dan Engelsch of Fransch.
HAGENAAR.
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***

Hagenaar wenscht ons zeker, naar aanleiding van onze mededeeling betrekkelijk de
R'damsche firma, te herinneren aan 't spreekwoord: Wie zich aan anderen spiegelt,
spiegelt zich zacht. We webben 't niet noodig, dat men 't ons herinnere, dat bij ons
de verfransching diep ingekankerd is. We weten 't maar te wel. Lange jaren heeft
men ons volk in de school verfranscht. Daar heeft een groot deel er van alle
zelfstandigheidsgevoel, allen trots verleerd en zoo komt het, dat Vlaamsche firma's,
ook voor handelsbetrekkingen in Vlaanderen en met Holland, zich van het Fransch
bedienen - volsatrekt zonder noodzaak. Maar de handelwijze van de Brugsche firma
is eenvoudig onbeleefd. Hagenaar beproeve evenwel eens, wat een ander Haagsch
lid doet, dat op alle rekeningen, hem gezonden door tailors, confiseurs, boulangers,
coiffeurs schrijft: ‘Aan den heer X., kleermaker, bakker of haarkapper. - Rekeningen
gesteld in een andere dan de Nederlandsche taal, kunnen in Laan van Meerdervoort
200 niet in aanmerking komen.’ We zijn overtuigd, dat hij tot een uitslag komt.

Verkeerde Gewoonte.
In Soerja Soemirat (Semarang) komt een artikeltje voor over Schoolverzekering in
België, waarin we lezen: ‘Met medewerking der onderwijzers neemt de
schoolverzekering in Charleroi, dank zij vooral den steun van den gouverneur der
provincie Hainaut, in omvang toe... In Mons is het aantal verzekeringskassen 11,
doch het fonds is rijk 894,778 francs (frank). In Tournai zijn deze cijfers 40 en
473,180... ’
Vele Noordnederlanders bezigen voor Belgische plaatsen uit de Waalsche
provinciën, die benevens hun Franschen ook een gangbaren Nederlandschen hebben,
liefst den Franschen. Er zijn er wel die 't doen voor Vlaamsche steden. We herinneren
ons nog een grappige reisbeschrijving geleverd door een dame in Elsevier's
geïllustreerd Maandschrift, waarin ze haar bezoek beschreef aan Ypres, Bruges,
Courtrai, en sprak van de hotels de ville, de beffrois, de carilloas, de grand'-places,
de rues van die steden en wat weet ik welke gekke dingen meer. Dat deed deze dame
zeker, omdat ze met een klad Fransch wou uitpakken. Gebruiken andere
Noordnederlanders Fransche Belgische plaatsnamen, omdat hun de Nederlandsche
onbekend zijn, dan schijnt dat te wijzen op gebrekkig onderwijs in de aardrijkskunde
in 't Noorden. We weten niet of de gebezigde handboeken voor dat onderwijs ook
spreken van de provincie Hainaut, Namur, Liège, van de steden Mons, Tournay,
Namur, Liège, Huy, Arlon; van de rivier de Lys, enz.
Doen ze 't, dan is dat stellig verkeerd. De Vlaming spreekt van Henegouwen,
Namen, Luik, Bergen, Doornik, Hoei, Aarlen, de Leie. Waar Nederlandsche
plaatsnamen gangbaar zijn, is het nutteloos, die voor de Fransche prijs te geven

Taalzuivering.
Naar den wensch van den Heer Oudschans-Dentz zou in deze afl evering de lijst van
gewraakte bastaardwoorden en de op- of aanmerkingen medegedeeld worden, door
belangstellenden ingezonden. De belangstelling is wezenlijk groot geweest, zoodat
er mag uit blijken een algemeene wensch om onze taal zoo zuiver mogelijk te houden.
We kunnen alle brieven, die we over het onderwerp ontvangen hebben, niet
mededeelen, omdat ze te veel ruimte zouden innemen. Trouwens, de inhoud, behalve
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de bij bepaalde woorden gemaakte aanmerkingen, komt vrij wel op 'tzelfde neer.
Daaromtrent zijn allen 't eens: de taal zuiveren goed; doch zoo maar niet in 't honderd.
Men moet te werk gaan met bedachtzaamheid. Laat deze een vaste regel zijn: Wanneer
naast het bastaardwoord in onze taal een eigen woord bestaat, laten we dan aan het
eigen woord vasthouden en 't vreemde vermijden. Wanneer naast het vreemde
algemeen gebruikelijke woord geen eigen woord bestaat, dan dient het gewoonlijk
tot niets er een te willen voor scheppen: ingang zal het toch niet vinden.
Ziehier nu de ingekomen opmerkingen:
3, 4, 5 p.f. (pour féliciter) met gelukwenschen = m.g.; p.c. (pour condoléances)
met rouwbeklag = m.r.; p.p.c. (pour prendre congé) met afscheidsgroet = m.a. K.D.B. (Brussel) zou liefst het voorzetsel met weglaten en schrijven g.w., r.b.. a.g.
- Dat kan niet. Dat zouden gallicismen zijn. In het Fransch schrijft men op kaartjes
b.v. remercîments zonder aanwijzing door een voorz. van de betrekking, waarin het
znw. elliptisch voorkomt. Dat wordt door Vlamingen nagevolgd, die op dankkaartjes
voor bewijzen van deelneming in den rouw laten drukken: Bedankingen!! Dat is
volkomen Fransch. Daarom zijn de voorstellen van den H. Oudsch. (niet nieuw; zie
o.a. Jan Verdam, Geschiedenis der Nedl. Taal) aan te bevelen. R.
10 nota bene = naschrift of ns. - K.D.B. (Brussel) en Rasch (Jhbg) doen terecht
opmerken, dat naschrift = post-scriptum is. Rasch stelt voor nota bene = let wel = l
w. aan te bevelen.
Dus 10 nota bene - let wel = l.w.; 10a. postscriptum = naschrift = n.s.
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12 idem = dezelfde. Rasch: ook hetzelfde.
14 interessant = belangwekkend; Rasch: ook belangrijk, boeiend. - De twee laatste
woorden geven niet heelemaal hetzelfde begrip weer als interessant.
16 militarisme = krijgskunde. Rasch: verkeerd. - Inderdaad: krijgskunde is geen
militarisme, dat alleen beteekent: heerschappij van de militairen, soms weer te geven
door sabelregeering.
18 retour = terug. Van Eck vraagt of 't mogelijk zou zijn het woordje retoerkaartje
te doen vervallen. De Vlamingen kennen 't niet. Bij hen moet het dus niet vervallen.
Ze hooren in 't Fransch spreken van een coupon aller et retour en spreken zelf van
een kaartje heen en weer of gaan en keeren, of trachten op eenige andere wijze het
begrip te omschrijven. Toch is terug voor retour zeer aan te bevelen aan Nedl.
postbedienden, die onbestelbare Neerlandia's geregeld naar 't secretariaat terugzenden
met retour er op, alsof hun taal te arm was om dat uit te drukken.
19 courant of krant = nieuwsblad. Van Eck, Rasch wenschen het woord krant in
't geheel niet te zien vervallen, de eerste wegens de samenstellingen waar het deel
van uitmaakt en die door geen samenstellingen met nieuwsblad kunnen vervangen
worden. Zeer gegrond. Krant te willen verbannen is een voorbeeld van overdrijving,
waarvoor taalzuivering zich te hoeden heeft.
20 lucifer = vuurhoutje. Fabius (Breda), Van Eck, Rasch maken aanmerking. Terecht. Lucifer is in deze opvatting niet aan een vreemde taal en is daarom wel zeer
eigenaardig Nederl. Vuurhoutje is Zuidafrikaansch. Het is zeer goed gevormd; maar
dat is nog niet voldoende opdat het onze lucifertjes zou kunnen verdringen. De
Vlamingen hebben geen vast en algemeen woord voor dat begrip, maar spreken van
stekskens, sulferstekskens, sulferpriemkens of priemkens, krasjerkens (krassen),
allumetjes, enz., enz. Uit de algemeen Nedl. letterkunde kennen ze geen ander woord
dan lucifer, zoodat het maar raadzaamst is hieraan vast te houden.
21 maidenspeech = eerste redevoering. Aanmerking van Rasch, die vreemde
woorden doelmatig indeelt in: 1o internationale woorden; 2o mode-woorden; 3o
aanhaling en aanraadt den strijd alleen te voeren tegen de mode-woorden en de andere
te laten voor wat ze zijn. Maidenspeech is een internationaal woord. Eerste
redevoering is alleen een kleurlooze omschrijving van het begrip. Er zijn van die
uitdrukkingen in een taal, zoo pittig, zoo eigenaardig, dat ze in een vreemde taal niet
weer te geven zijn zonder alle kleur en geur te verliezen.
25 bowlen = werpen. Rasch zou de voorkeur geven aan 't gemeenzamer gooien.
Betrekkelijk de sportwoorden raadt Rasch aan na te gaan, welke uitdrukkingen in
verordeningen en verslagen door den Nedl. Voetbalbond gebezigd worden.
36 lunch = tweede ontbijt. Fabius vindt deze omschrijving onjuist, wanneer men
de oorspronkelijke beteekenis van ontbijt in 't oog houdt. Rasch en Fabius stellen
beiden voor: koffiedrinken (koffietafel). Dat kan uitstekend passen voor den
Noordnederlander. De Zuidnederlander weet over 't algemeen niet wat onder dat
koffiedrinken verstaan wordt. Hij drinkt 's morgens bij 't ontbijt koffie met een
boterham en doet 'tzelfde tusschen 4 en 5 uur, wat in West-Vlaanderen zelfs den
naam draagt van vespereeren en gebruikt tusschen 12 en 2 uur zijn hoofdmaaltijd
(gekookt; soep, aardappelen, vleesch, groenten), terwijl de Noordnederlander tusschen
12 en 2 uur koffie drinkt en daarbij koud vleesch of iets dergelijks gebruikt, terwijl
hij reeds ontbeten heeft met eieren, kaas, ham, rookvleesch, koffie of thee. Men ziet
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dus, dat verschil in gewoonten soms in den weg staat tot het vinden van een algemeene
vertaling van een vreemde uitdrukking. De Vlaming gebruikt eenvoudig het
middagmaal, terwijl de Engelschman luncht.
44 bicycle = rijwiel. - Fabius: rijwiel = vélocipède; bicycle = tweewieler. = Ja,
wanneer men het onderscheid wil maken. Maar anders kan rijwiel zeer goed
synecdochisch voor alle soorten van fietsen gebruikt worden.
45 lawn-tennis. Rasch. Als internationaal woord niet te vervangen.
69 carroussel = mallemolen. Rasch: draaimolen.
76 chronometer = tijdmeter. Rasch: Als internationaal niet te vervangen.
86 commis-voyageur = reizend handelsbediende. Rasch, Fabius, J.: handelsreiziger.
De Vlamingen bezigen steeds dit laatste woord.
87 componist = toondichter. Fabius: ook toonzetter.

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 (Hoempéta).
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 boekhaudel; 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 daarvan
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.
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Secretariaten van het A.N.V.
Algemeen Seeretariaat: 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.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Voor Zuid-Afrika:
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Oost-Indië:
A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suirname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
H. Van Peene, Batavia, N.O.J.
Gust. Hagelsteen, Batavia, N.O.J.
Mr. C. Loosjes, Den Haag, N.-N.
Mej. Hilda Ram, Antwerpen, Z.-N.
Maurits Dierickx, Bleyberg, Z.-N.
W. Mensens, Waterval-Boven, Z.A.R.
H.W. Cochius, Waterval-Boven, Z.A.R.
J. Groff, Jhbg. Z.A.R.
Joz. De Coene, Kortrijk, Z.-N.
De Lecluze, Assebroeck, Z.-N.
Roegiers, Burgemeester, Oost-Eekloo, Z.-N.
Van de Voorde, Oost-Eekloo, Z.-N.
Freule F. Van der Feltz, Arnhem, N.-N.
Maurits De Clerck, Gent, Z.-N.
Fr. Wouters, Heist-o.-d.-Berg, Z.-N.
M. Gerstenhauer, Meiningen, Duitschland.
G. De Ruyter, Ledeberg, Gent, Z.-N.
P. Bellefroid, Hasselt, Z.-N.
Ltkg. Genootschap Flandria, Leuven, Z.-N.
P. Haeck, Turnhout, Z.-N.
Rudolf Suy, Brussel, Z.-N.
W.D. Koot, Jhbg. Z.A.R.
(1) B. = Beschermend Lid.
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S. Memper, Jhbg. Z.A.R.
B. Memper, Jhbg. Z.A.R.
P.F. Van Straten, Jhbg. Z.A.R.
G.A.C.D. de Haas, Jhbg. Z.A.R.
A. Van Leersum, Jhbg. Z.A.R.
A. Schouteden-Wins, Brussel, Z.-N.
Felix Van Landuyt, Aalst, Z.-N.
Ad. Starmans, Luik, Z.-N.
Flor. Blondeel, New Rochelle, Vereen. Staten.
F.W. Reitz, Oud-Pres. O.V., Pretoria, Z.A.R.
F.J. Domela Nieuwenhuis, Cons. v. Ned. Pretoria, Z.A.R.
H. Klijnveld, Volksrardslid, Bethulie, O.V. B.
G.P.C. Snijman, Weginspecteur, Zeerust, distr. Marico Z.A.R.
W.H. Doorman, Griffier, Naturellenhof, Zeerust, distr. Marico, Z.A.R.
G.E. Ter Haar, Gouv. ondw. Kafferkraal, Zeerust, distr. Marico, Z.A.R.
I.C. Slebos, Gouv. ondw. Kafferkraal, Zeerust, distr. Marico, Z.A.R.
A. Staflen, Gouv. ondw. Kafferkraal, Zeerust, distr. Marico, Z.A.R.
G. Geertsema, Gouv. ondw. Kafferkraal, Zeerust, distr. Marico, Z.A.R.
W. Bovenschen, Z.A.S.M. Jhbg., Z.A.R.
H.J. Barentsz, Z.A.S.M. Jhbg., Z.A.R.
F.L. Fokkens, ondw. Onstwedde, Gron. N.-N.
A.J. Cost Budde, Deventer, Gron. N.-N.
Mej. A. Cost Budde, Deventer, Gron. N.-N.
Mr. C.E. Van Marle, Deventer, Gron. N.-N.
Alfred Scheys, Luik, Z.-N.
Dr. J.S. Halbertsma, Rotterdam, N.-N.
F. Coeckelberghs, Heyst-op-den-Berg, Z.-N.
Van den Driessche, Laken (Brussel), Z.-N.
G. Robelus, Gent, Z.-N.
N. Moens, Gent, Z.-N.
Arth. Buysse, adv. Gent, Z.-N.
R. De Cneudt, Gent, Z.-N.
L. Roelofsen, Amoerang, Nedl. Indië.
Van den Heuvel, Gent, Z.-N.
E.W.F. Van Walcheren, Gorontalo, Celebes.
J Huyser, den Haag, N.-N.
Th. Kronenberger, Cluysen-Terdonck, Z.-N.
Mr. J.A. Feith, Groningen, N.-N.
Prof. J. Woltjer, Amsterdam, N.-N.
Mevr. H.J. Kiewiet de Jonge-Van der Sande, Dordrecht, N.-N.
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Mevr. de Wed. L. Vriesendorp de Jonghe, Dordrecht, N.-N.
H.J.A. Simons de Ruyter, Waterval Boven, Z.A.R.
M.B.P. Kamperduin, Waterval Boven, Z.A.R.
L.A. Aarsse, Jhbg. Z.A.R. B.
W. Hidma, Jhbg. Z.A.R.
Johs Leendertz, Jhbg. Z.A.R.
F.K.A. Jansma Van der Ploeg, Jhbg. Z.A.R.
A. Beck, Jhbg. Z.A.R.
Mr. W. De Ridder, Dordrecht, N.-N.
Mevr. M. Tijssens-Snijder, Dordrecht, N.-N.
F. Tijmstra, Dordrecht, N.-N.
F. Lehouck, St-Joost-ten-Oode (Brussel), Z.-N.
Jozef Arijs, Aalst, Z.-N.
G. Courtmans, Schaarbeek, Brussel, Z.-N.
Van den Daele, Bergen, Z.-N.
Lenaerts. Z.-N.
Prof. J.E. Heeres, Delft, N.-N.
G.J. Hooyer, Arnhem, N.-N.
J.G.D. Wateler, dir. Z.H. Landb. Crediet, Den Haag, Noord-Nederland.
P.C. Valter, Pretoria, Z.A.R.
Mensing en Visser, uitg. Den Haag, N.-N.
H. Ten Zeldam Ganswijk, Nijmegen, N.-N.
J.D. Hooglandt Azn., Amsterdam, N.-N.
Dr. S. Schippers, Amsterdam, N.-N.
Mr. J.P.A.N. Caroli, Amsterdam, N.-N.
J.P. Wijnmolen, Amsterdam, N.-N.
J.C.G. Gravé, Amsterdam, N.-N.
Dumoleyn, Dokter, Assenede, Z.-N.
Colle-Loontjens, Drongen, Z.-N.
Achille Denoo, Gent, Z.-N.

Gent.
Men leze de advertentie van de Parakan Salak Thee-Onderneming op de laatste blz.
Personen, die voor deze maatschappij wenschen werkzaam te zijn, kunnen zich
wenden tot het Secretariaat A.N.V. Gent.

- Algemeen Bestuur van het A.N.V.
- Den 3n April greep te Antwerpen in de trouwzaal van het Stadhuis een vergadering
plaats van de Bestuursleden van de Afdeelingen Noord- en Zuid-Nederland,
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voorgezeten door Prof. Kern. Waren aanwezig uit Noord-Nederland: Prof. Kern, Dr
Kiewiet de Jonge, Mr. De Ridder; uit Zuid-Nederland: Burgemeester Van Rijswijck,
Max Rooses, J. Obrie, Fredericq, Reinhard, Kesler, TSjoen, Meert. De HH. Van den
Weghe, Heuvelmans, Bauwens hadden zich laten verontschuldigen. Door de
vergadering werd een ontwerp van statuten besproken en vastgesteld, dat openbaar
zal gemaakt worden, wanneer de Noordnederlandsche Afdeeling, die de
rechtspersoonlijkheid aanvraagt, er de goedkeuring zal op erlangd hebben. De
vergadering is dan overgegaan tot de keus van vier leden voor het hoofdbestuur voor
N.-N. en vier voor Z.-N. Voor N.-N. werden de aanwezige HH. Kern, Dr Kiewiet de
Jonge, De Ridder gekozen en werd aan 't Bestuur van de Noordnederlandsche
Afdeeling overgelaten een vierde lid aan te stellen. Voor Zuid-Ned. viel de keus op
de HH. Obrie, Fredericq, Max Rooses, Meert.
Voor Zuid-Nederl. werden aangesteld als Voorzitter: Baron Aug. de Maere van
Aartrijcke. Ondervoorzitter: J. Obrie. Schrijver: H. Meert. Penningmeester: Fabri.

Zuid-Afrika.
- Onze leden in Zuid-Afrika worden verzocht hun jaarlijksche bijdrage te willen
inzenden aan den penningmeester voor Zuid-Afrika, C. Temmerman postbus 1601,
Johannesburg.

Nedl. Oost-Indië.
Wij knippen uit Hollandia het weekblad voor Nederlanders in Londen en het
buitenland de volgende opmerkingen:
‘Onze taal in Indië.
De redacteur van een te Padang verschijnende Maleische krant, gewezen Inlandsch
onderwijzer op Sumatra's Westkust, heeft een artikel geschreven over de
wenschelijkheid, dat de Inlandsche bevolking zich vertrouwd make met onze taal,
als het middel om daardoor tot een hoogere beschaving te komen.
Hij meent dat wij verplicht zijn de kennis van onze taal, onze zeden en kundigheden
te verspreiden, om daardoor te beter onze regeeringstaak te kunnen volbrengen.
Zonder kennis van onze taal kan het onderwijs op school den inlander niet baten.
Want in het Maleisch zijn geen boeken geschreven, die kennis vermeerderen.
En de schrijver betreurt het daarom, dat het onderwijs in onze taal van de hoogste
klassen der Indische scholen gebannen is.
Dit is een fout, een heel groote fout.
Dit kan moeilijk weersproken worden. En wij hopen daarom dat dit artikel zeer
de aandacht zal trekken.
Het is vooral de taak van het Algemeen Nederlandsch Verbond den nieuwen
Minister van Koloniën hierop te wijzen.’

Srijdfonds.
Vorige lijst

fr. 584.00
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V.d.P.

fr. 10.00

A. Cassiers

fr. 5.00

M. Van den Bergh

fr. 5.00

Mevr. Van den Bergh

fr. 5.00

Flor. Van Duyse

fr. 5.00

A. Siffer

fr. 5.00

L. Smeding, Nedl. Boekh. Antwerpen

fr. 10.00

J. Roelant

fr. 1.00

L. Willems

fr. 5.00

A. Van Wint, Antw

fr. 2.00

V. De Vleeschouwer

fr. 2.00

Dr. H. Logeman

fr. 2.50

K. Van de Woestyne

fr. 1.50

G. Van Rijn

fr. 2.00

F. Van Keirsbilck

fr. 2.00

A. Campers

fr. 2.00

Max Rooses, Antw.

fr. 5.00

Boute

fr. 2.00

J. Pée

fr. 1.00

G. D'Hondt

fr. 1.00

P. Allaert

fr. 0.50

Dr. Jan De Windt

fr. 10.00

Dr. M. Sabbe

fr. 2.00

Herm. Sabbe

fr. 2.00

H. De Marez

fr. 1.00

O. De Vigne

fr. 5.00

A. Biltris

fr. 5.00

Verschillenden

fr. 0.96

Omhaling op een vergadering van het
Comité voor het Standb. J. Fr. W.

fr. 24.00
_____

Totaal

fr. 713.46

Vondels Lucifer.
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Een Engelsche vertaling van Vondels Lucifer, verscheen te New-York. Ze werd
bewerkt door Mr. C.L. van Noppen en fraai uitgegeven door de Continental Publishing
Co. Mr. Aart heeft zeer schoone teekeningen tot opluistering van den tekst gemaakt.
Het boek is in 1250 genummerde exemplaren gedrukt waarvan het grootste gedeelte
genomen werd door de leden van de Holland Society te New-York.
Het vraagstuk van Lucifer op Milton's Paradise Lost heeft aanleiding gegeven tot
veel geschrijf. Het Engelsch lezend publiek zal nu, met de Engelsche vertaling in de
hand, zich rekenschap kunnen geven van de punten van overeenkomst tusschen de
twee werken.

Handel en Nijverheid.
Wij ontleenen de volgende beschouwingen aan de jaarberichten der firma: Wed. I.
Van der Chys en zoon, te Delft.
De afdeeling Thee schrijft aan het slot van haar belangrijk overzicht het volgende:
‘Was onze natie de eerste welke in het begin van de zeventiende eeuw de thee van
China haalde en in geheel Europa bekendheid verschafte, het is deze zelfde natie
welke in den persoon van H.M. Minister Resident F.M. Knobel, geaccrediteerd aan
het hof te Peking, aan het einde van de negentiende maatregelen neemt om dezen
weleer bloeienden tak van landbouw (voor China) en van handel (voor Nederland)
voor een' algeheelen ondergang te behoeden. Het mocht namelijk den
vertegenwoordiger onzer natie gelukken, zijne denkbeelden over de theecultuur in
zoodanigen vorm aan de autoriteiten in de Chineesche hoofdstad voor te dragen, dat
onmiddellijk daarvan eene keizerlijke Proclamatie het gevolg was. ZHEd. Gestr.
licht zulks toe met statistische bewijzen, de vermindering van China's theeexport
gedurende de laatste jaren duidelijk aangevend, terwijl daarbij gevoegd is de vertaling
in het Chineesch van een schrijven van eenige Nederlandsche thee-invoerders. Hiertoe
bevolen zijnde, vaardigde de Onder Koning Liu van de Liang-Kiang-provinciën een
decreet uit ter verspreiding door de districthoofden aan de bevolking en theeboeren,
hen aanmanende de grootst mogelijke zorg te besteden aan de theecultuur en aan de
verbouwing, bereiding, tijd van plukken der bladeren, enz., enz. Deze uitvaardiging
eindigt aldus: ‘Dat niemand schuldig bevonden worde mijne vermaningen niet te
hebben opgevolgd,’ geteekend: Liu, Onder-Koning van de Liang-Kiang-Provincie.
‘The Grocer, door wiens tusschenkomst wij dit feit, waarop onze natie trotsch
mag zijn, aan de Engelsche wereld bekend maakten, begint een hoofdartikel met den
aanhef: ‘The interesting letter we publish from Messrs Wed. J. Van der Chijs & Zoon,
shows that the Dutch merchants have not lost the spirit of enterprise they possessed
in the days when Chinatea was a novelty in Europe’, hetgeen eenieder hier te lande,
bij den handel betrokken, aangenaam moet zijn te vernemen. Dit waardeerend artikel
bevindt zich in het nummer van 15 Januari 11.

Bibliographie.
Zestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte door F.W. Reitz. Amsterdam, Pretoria.
Boekhandel voorheen Höveker en Wormser.
Deze bundel verzameld door ex-president Reitz v.d.O.V.S. is zeer afgewisseld
van inhoud, bevat vaderlandsche godsdienstige gedichten, luimige stukjes, balladen,
fabels, verhalende gedichten, historische en wat niet mocht ontbreken, een paar
liederen op den jingo.
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Wij prijzen den bundel, zeer net ingebonden, sterk aan allen, die kennis willen
maken met de eigenaardige, pittige spreektaal van onze Zuidafrikaansche taalbroeders.
In Zuid-Afrika zal het boek wel zijn weg vinden. Het beleeft zijn tweede uitgaaf.
Elders deelen we als proef een van de luimige gedichtjes mee. Het boek bevat tal
van bij de gedichten passende plaatjes.
- De Trekboeren te St. Januario Humpata door Ds. D. Postma, Amsterdam-Pretoria.
Boekhandel, voorheen Höveker en Wormser.
Het is de geschiedenis van den Trek van een partij Boeren uit de Z.A.R. vertrokken
in 't begin van 1875, dwars door de Kalahari heen naar de Noordwestzijde van Afrika.
Van deze Boeren heeft zich de dichtste groep neergezet te St-Januario, Humpata, in
Portug.-Angola; anderen hebben zich gevestigd in Duitsch Damaraland en
Namaqualand. Het is een belangrijke
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blz. uit de geschiedenis van de verbreiding van den Nederl. stam. Het werk
opgeluisterd door een aantal platen, portretten van voormannen, landschappen,
inboorlingen. enz.
- Teedere Zaken. Een debat over het prostitutievraagstuk in de Z.A.R. met Dr. F.
Vredenrijk-Engelenburg, Editeur van de Volksstem door C. Spoelstra Ned.-Herv.
Predikant te Pretoria. 3e vermeerderde druk. Amsterdam-Pretoria. Boekhandel
voorheen Höveker en Wormser.
De ondertitel zegt genoeg wat het werk is. De ontucht was te Jhbg. onrustbarend
toegenomen. Door een aantal vrouwen te Jhbg. werd aan de Regeering een adres
aangeboden, waarin op de uitbreiding van ontucht gewezen werd. De Volksstem had
over de zaak geschreven. Reglementatie van bet kwaad of onverbiddelijk verbod?
Het spreekt vanzelf dat Dr. Spoelstra zich voor 't-laatste verklaart. Zijn werkje over
het vraagstuk is zeer uitvoerig. Er werd dan ook door den Volksraad een strenge wet
aangenomen inhoudende volstrekt verbod van ontucht.
- Afrikaner, wees Uzelf! door A.J. Van der Walt (Gatsrond, Z.A.R.).
Amsterdam-Pretoria, Höveker, 1897. - Een roman geschreven door een Afrikaner,
die onder den overweldigenden indruk van den Jameson-inval als schrijver voor zijn
volk is opgestaan. De titel zegt er genoeg de strekking van. Boek I, behelst: Boer of
Brit? of de Familie *** en de lotgevallen van een Engelschgezinden Afrikaner, dat
reeds in Neerlandia verscheen; in Boek II, Een Kalahari-drama, beschrijft Laurens
Van Jaarsveld zijn vrijen om Sarie Van Reenen op den Boeren-trek door de Kalahari
op weg naar Hoempata, waarvan de zedeles is, dat er geen verbintenis tusschen den
waren Afrikaner en den Engelschman mogelijk is; Boek III, Afrikaner, wees Uzelf!
schetsen uit het Zuidafrikaansche burgerleven, brengt ons ten volle in het verloop
van den Jameson-inval. Het boek van den Heer Van der Walt is geen zuiver
letterkundig werk; de eenheid er van wordt nogal dikwijls verbroken door
uitweidingen die buiten 't verhaal staan en den schrijver zijn doel moeten helpen
doen bereiken: het zelfstandigheidsgevoel bij den Afrikaner op te wekken. Het was
ons een aangename verrassing onder deze uitweidingen een blz. te vinden ontleend
aan het artikel De Afrikanergeest uit Neerlandia, April 1897. Maar zooals het is,
meenen we dat het op den Afrikaner weldadig zal werken. Moge het voor de
Afrikaansche taalbroeders zijn, wat Conscience's Leeuw van Vlaanderen voor de
Vlamingen geweest is.
- Aan het Minnewater, 3 schetsen uit het Brugsche leven, door Dr. Maurits Sabbe,
144 blz. in-4. Met etsen en penteekeningen van Em. Renders. De Nederlandsche
Boekhandel. Antwerpen. Prijs ingen. 5 fr. - geb. 6 fr.
‘Een geurige, kleurige vrucht’, zooals M. Rooses in zijn brief aan den schrijver
zegt, komt Dr. Sabbe ons aandragen met zijn Brugsche novellen; een vrucht van
eigen bodem, die ons de plaats, waar zij rijpte, doet minnen en waardeeren. Wie
Brugge in hare kalme pracht reeds mocht bewonderen, wie vooral reeds genot kon
smaken in hare stille liefelijkheid, die zal in het boek van Dr. Sabbe aanleiding vinden,
om zijn bewaarde indrukken te verlevendigen, zal er stof aantreffen om zich de
schilderachtigste hoekjes met meer frischheid voor den geest te tooveren en heel
wereldje typen om ze te bevolken, typen, die niet alleen te Brugge te huis hooren,
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maar wier hoekje daar zelfs is aangeduid. En nochtans is de locale kleur niet
overdreven, want die menschen zijn niet uitsluitend Brugsch, zij zijn Vlaamsch.
Hunne karakters zijn zoo treffend geschetst en dringen zich door hunne waarheid en
hunne werkelijkheid zoo aan ons op, dat we ze afzonderlijk in hunne lijst gaan plaatsen
en de gebeurtenissen op den achtergrond dringen. Vandaar dat onwaarschijnlijkheden
als het heetebrood blazen en het tweegevecht in den hof ongemerkt voorbijgaan.
De oploopende stijfhoofdige Vinckemeyer, de goedhartige, onafhankelijke Verelst,
de eenvoudige, vreesachtige Tierentijn, de twee potsierlijke oud-soldaten zijn mannen,
die we zoo goed weten in alle kleine steden te bestaan, maar die we hier zoo speciaal
Brugsch gevoelen. Het nog behaagzieke Barbaraatje, dat ons doet glimlachen, de
goedaardige tante Balo, wier geschiedenis ons een traan doet wegpinken, het brave
Stientjie en het symathieke Cieltjie, benevens de miniatuur-figuurtjes van Ursulaatje
en Jantje zijn ons allen bekende wezens, wier optreden ons zoo een genoegen
verschaft, omdat we ze herkennen op een tooneel, dat het Minnewater tot achtergrond
heeft. De heele kleine burgerklasse wordt ons hier afgemaald met zooveel waarheid
en leven, met zooveel kleur en verscheidenheid, met zooveel warmte en gevoel dat
we overtuigd zijn dat de schrijver in persoon zijn indrukken is gaan sprokkelen en
in de catechisatie van Barbaraatje en op den doortocht van de processie en zelfs op
het trapje. Het kan niet anders of tal van die gebeurtenissen heeft hij zelf mogen
gadeslaan of beleven, en zonder photographie te leveren heeft hij die zoo weten te
verwerken, te schikken en aan elkander te rijgen, dat we slechts heel zelden den draad
kunnen ontdekken.
- Vox clamantis. Eenige beschouwingen over de voorgestelde facultatiefstelling
van het Grieksch op de gymnasia, door Dr. H.J. Polak, gr. in-8o (32), bij J.B. Wolter,
Groningen...... fl. 0.60
Hoewel in 1885 geschreven, naar aanleiding van een artikel door Mr. B. Mees in
het Septembernummer van De Gids geschreven, dat de wenschelijkheid der
afschaffing van het Grieksch voor het meerendeel der leerlingen der Nederlandsche
gymnasia bepleitte, kon Schrijver het heden, bij een vernieuwd voorstel tot
afschaffing, onveranderd heruitgeven. Op bezadigden toon, zooals het te verwachten
was van een man van rijke ervaring, is dit vlngschrift toch met warmte geschreven,
en voor vakmannen overtuigend. Het is een kreet des harten. Sch. stelt voor niet
facultatief stellen, wat neerkomt op afschaffing, die meteen die van het Latijnsch
onderwijs moet na zich sloepen, maar wel verplichtend maken voor allen, echter op
voorwaarde minder talrijke en verschillende schrijvers vluchtig en broksgewijze te
doorloopen, maar dan ook grondig; hetgeen zou te bereiken zijn, zelfs met inkorting
van het aantal lesnren. De moeilijker meesterwerken zouden behouden blijven voor
buitengewoon aangelegde naturen of rijper studie.
Wij wenschen van harte voor volk en Sch. dat de kreet moge gehoord worden en
hij niet in deserto klinke.
- De Historie van Floris en Blanchefloer, door H.J. Boeken. Van Looy, Amsterdam.
In zooverre het mogelijk en geoorloofd is, de dichters in klassen te schikken,
moeten we H.J. Boeken een dichter van den tweeden rang noemen. Eer vertaler dan
oorspronkelijk dichter, en in zijne oorspronkelijke gedichten nog aan de groote
modellen der antieke of vroemde literaturen herinnerend; aldus komt hij ons voor;
een der geleerdste onder de woordkunstenaars zijner generatie, uitstekend latinist in
zijne schoone vertaling van Apulejus' Gouden Ezel, getrouwe en tevens zangerige
vertolker van Petrarcha's Canzone, en, in zijne kritische studies, nauwgezette en vaak
vernuftige kenner van klassieke en oud-Nederlandsche letterkunde, geeft hij maar
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al te dikwijls blijken van zijne wetenschap in zijne persoonlijke verzen, welke
daardoor van lieverlede, 't zij eene archaïsche tint, 't zij een Latijnschen zinsbouw,
't zij een Italiaanschen strofenvorm en -gang krijgen, die er zeker vaak mooie, maar
- althans voor hem die meer of minder bedreven is in zake literatuur - toch nooit
diepeigenaardige gedichten van maken.
En tot in de taal toe die Boeken gebruikt, vindt men iets vreemds, dat al heel
on-Nederlandsch voorkomt. Het schijnt wel alsof de schrijver eene voor hem vreemde
taal bezigt, ofwel alsof hij zijne zinnen uit eene vreemde taal overgezet had; en het
is slechts na inspanning dat men alles te genieten krijgt wat hij in zijne - wij herhalen
het: vaak mooie en sierlijke - verzen geven wou.
Dit geldt ook voor deze Historie van Floris en Blanchefloer, aan onzen Dirk van
Assenede ontleend, en geschreven in een zeer zuiveren, maar Italiaanschen vorm.
Bij de lezing aanvankelijk wrevel verwekkend, weet het echter weldra, door een
gelukkige keus van zeer schoone beelden en door het geleidelijke van het verhaal,
te boeien. De gebreken van hierboven vergeten zijnde, kan men het werk slechts
loven. Het is, in onze laatste poëzie, het gedicht dat wellicht het beste samengesteld
is. Want Boeken is geen spontaan dichter, en daarom moeten we de zorg en de
gevatheid der compositie prijzen.
Door een gedeelte van ons lezend publiek zal deze Historie gewis met plezier
doorbladerd worden. In allen gevalle en door iedereen zal het werk interessant
genoemd worden, omdat het een ernstig gewrocht van een ernstig schrijver is.
- Ontvangen vanwege het Vlaamsch Pleitgenootschap van de Balie van Brussel:
De gelijkstelling der landstalen. Verslag uitgebracht namens de parlementaire
Commissie, door Mr. A. Prayon van Zuylen, advocaat bij het Hof van Beroep; met
een vertaling in het Fransch. Brussel, Lecomte. Dat zeer degelijk verslag over het
vraagstuk van de gelijkstelling van onze beide landstalen gaf aanleiding tot het
uitdrukken van den wensch van het Pleitgenootschap, dat de Senaat het Wetsvoorstel
De Vriendt onveranderd mocht stemmen.
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Mei 1898.
Juliaan de Vriendt.(1)
‘Mannen van karakter!
Wie geeft ons mannen van karakter?’
***

Zou er wel iets zijn, waaraan deze tijd groter en dringender behoefte heeft dan aan
mannen van karakter?
Eerbied heb ik zo goed en zo veel als de beste voor kunde en wetenschap, voor
vaste grondbeginselen en overtuiging, voor heldere leer en duidelike programma's.
Wat betekenen echter wetenschap en kunde, als men de pit en het merg daarvan
niet weet toe te passen op het leven?
Wat zijn grondbeginselen, zelfs de verhevenste, wat is een overtuiging, zelfs de
meest oprechte, als men ze niet kan, - als men ze niet durft omzetten in daden, - in
daden! Zeggen kan mooi zijn, voorzeker; doch zeggen én doen zijn alleen een man
waardig, - een man!
En waartoe dienen leer en programma's, zij mogen dan noch zo voortreffelik
beredeneerd en logies samengesteld wezen, wanneer zij, die ze aankleven, er hun
beste krachten niet aan wijden, om er ook anderen voor te winnen?
Kunde, wetenschap, - grondbeginselen en overtuiging, leer en programma's - dood
zijn die alle, ‘dood

JULIAAN DE VRIENDT.

als het geloof zonder de werken,’ zolang ze geen invloed krijgen op de maatschappij.
‘Mannen van karakrer!
Wie geeft ons mannen van karakter?’
***

Ook de Vlaamse Beweging heeft behoefte aan mannen van karakter!

(1) De Heer de Mont schrijft in vereenvoudige of Kollewijn spelling, waarin ook zijn tijdschrijft
De Vlaamsche School verschijnt.
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Flaminganten, - wij tellen er duizenden in haast al de standen van onze Belgiese
samenleving; honderden in de rangen van elke van onze staatkundige partijen;
tientallen in het onderwijs, in elk openbaar bestuur; velen in onze zogenaamde
gekonstietueerde lichamen, in onze gemeente- en gouwraden, in Kamer en Senaat.
De leer en het programma van onze Beweging kennen zij allen, - zowel die eerste
duizenden als die laatste velen! Aan grondbeginselen en overtuiging mangelt het die
allen niet; altans - zij zeggen het toch zelf, want allen behoren zonder twijfel wel tot
een of ander vereniging, zo al niet tot een uitsluitend of hoofdzakelik Vlaamse, dan
toch tot een staatkundige, in het programma waarvan die grondbeginselen en die
overtuiging in duidelike eisen staan geschreven.
Zijn er echter wel velen, - zouden er duizend, zouden er, in geheel Nederlands
België, wel honderd te vinden zijn, die den moed bezitten, konsekwent te zijn met
hun eigen ziel, en uit de zo hooggeroemde leer en de in zo trots een taal gestelde
programma's gevolgen af te leiden voor het leven?
‘Mannen van karakter!
Wie geeft ons mannen van karakter?’
***

Wij hebben behoefte aan Vlamingen uit één stuk, die het voor spotternij houden, de
leus van hun partij toe te passen in slechts éen enkel, - en niet in alle vakken van ons
maatschappelijk bestaan. Wij moeten mannen hebben, die niet alleen zeggen, maar
vooral doen; die niet meenen, hun Vlaamse plicht gekweten te hobben, wanneer zij
de lange lijst van onze eisen mede hebben ondertekend, maar die zich, integendeel,
door dat handteken in geweten verbonden achten, nu ook de hervormingen te
bewerken, in deze eisen geformuleerd. Mannen moeten wij hebben, niet die zich
Vlaming noemen zo lang zij noch maar kandiedaat, maar het tevens en vooral zijn,
- zijn, nadat wij, hun mandatarissen, ze gekozen hebben.
Waarom kwijnde, van 1840 tot vóor slechts zeer weinige jaren, onze partij, zo niet
omdat diegenen onder ons, welke wij, met onze kiesbriefjes, onze... redevoeringen
en... ons geld, tot leden van gemeenteen gouwraden, tot schepenen en burgemeesters,
tot volksvertegenwoordigers en senatoren, en - door onzen
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invloed - tot goeverneurs en zelfs mieniesters hadden verheven, zich in deze nieuwe
hoedanigheid, op een enkele uitzondering na wellicht, niet anders wisten te gedragen
dan de eerste de beste franskiljon?
Wie zich Vlaming noemt en beweert prinsiepen te hebben, die weze dan ook
Vlaming overal elders dan in de toneel- of muziekmaatschappij, waarvan hij
erevoorzitter of eenvoudig lid is, namelik: in zijn gehele handel en wandel. Hij weze
het als opvoeder van de jeugd, als ambtenaar tot dienst van het volk; hij weze het als
magiestraat, als geleerde, als kunstenaar ..., als alles!
Hij weze het - in de allereerste plaats - in zijn eigen gezin, tegenover kind en
vrouw! Hij, de sterke, legge zijn trots niet af voor de geringste uit mode, ijdelheid
of vooroordeel voortspruitende Franse gril van deze zwakken, die nimmer zullen
eerbiedigen wat hém zelf de moeite niet waard was door alle anderen te doen
eerbiedigen in zijn onmiddellikste omgeving, in dat eigen huis, waar zijn wil wet en
zijn overtuiging reliegie diende te zijn.
Hoevelen kennen wij er niet, die door en door Vlaamse programma's hielpen
stemmen en opmaken, doch die in hun bizonder leven spreken en denken, schrijven
en doen als waren zij Franskiljons?
Wij moeten mannen hebben - ja, het hoge woord moet er uit - Vlaams vóór en
boven al het andere, Vlaams eerst en dán katholiek of lieberaal, eerst Vlaams en
dán demokraat of sosiealiest, vermits het bestaan van welke partij dan ook in het
lange leven van een ras of een volk toch niets meer is dan een voorbijgaand, een
tijdelik, ofschoon zeker uiterst gewichtig aksiedent, terwijl de aangeboren aard, de
nasjonalieteit van dat ras of volk, eigenlik toch onder elk regiem kan en in de
allereerste plaats dient behouden te blijven, behouden, gaaf en ongeschouden
behouden, als eerste en enige voorwaarde van alle ontwikkeling en alle
vooruitgang.
***
't Was daags vóór de eindelike stemming door de Senaat van de jongste taalwet, dat,
in een vergadering van Vlaamsgezinden van alle partijen, te Brussel, in De oude
Beurs, een volksvertegenwoordiger de volgende woorden uitsprak, die ik - met een
noch meer algemene toepassing - aan allen, die zich tot de Vlaamse Beweging
bekennen, tot overweging en behartiging, tot naleving vooral, zou willen aanbevelen.
‘Als Brusscls afgevaardigde verklaar ik hier, dat degenen, die tegen ons goed
recht zullen stemmen, er niet meer op mogen rekenen, dat een enkel Vlaming
hun kandiedatuur zal ondersteunen, om het even tot welke partij hij dan
behoort!’(1)
Dát was, eindelik, de taal van een man, - een man van karakter.
Wie die woorden uitsprak, was geen ander dan de eerste neerlegger van de
ontwerp-wet, die onze taal, na volle 68 jaar van vernedering en schande, tot ambtelike
taal van ons koninkrijk verheffen zou.
Hem, Juliaan de Vriendt, wil ik hieronder nu, in brede trekken, pogen te schetsen
als kunstenaar en als Vlaming, - in beide hoedanigheden als man van karakter.
***
(1) Laatste Nieuws, 17 April, Bijvoegsel.
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Het is, op de keper beschouwd, geheel overbodig, de artiest, Juliaan de Vriendt, te
scheiden van de voorstander van ons taalrecht, die dezelfde naam draagt. En dan
noch is overbodig niet het juiste woord, omdat het eigenlijk geheel onmogelik is.
Als kunstenaar behoort de Vriendt tot diegenen, die - als Leys en Lies, als zijn
broeder Albrecht, Verwee, Stobbaerts, Courtens, Verstraete, Claus, Baertsoen, Juliaan Dillens, de Rudder, Lagae, Lambeaux, - Schadde, Baekelmans, Delacenserie,
Blomme, - Waelput, Benoit, Blockx, Mestdagh, van Duyse, Gilson, - ook daargelaten
noch de taal, welke zij tot betietelen of schrijven van hun werk gebruikten, - zich
onmiddellik, door en in dat werk zelf, als Vlamingen veropenbaren.
En nu bid ik recht vriendelik de lezer, mij niet verkeerd te begrijpen.
Als ik de kunst van de gebroeders de Vriendt een bij uitstek Vlaamse noem, dan
denk ik niet zo zeer aan dat altijd en altijd weer opnieuw geroemde Vlaamse koloriet,
als wel aan iets dat, in mijn oog, heel wat hoger staat en waar velen noch steeds geen
gevoel en wellicht niet eens oog voor hebben: ‘de wijze van opvatten en uitdrukken.’
Men mag mij gerust een ketter noemen, indien ik zeg, dat op ónze dagen vooral,
dat aloude en terecht geprezen koloriet niet éens meer als een teken kan gelden van
het heuse Vlaams-zijn van een kunstschilder. Van de-n-ene kant toch zijn de uitheemse
schilders, - Franse zoowel als andere, - legio, die het, wat de kleurenpracht betreft,
voor Noord- noch Zuid-Nederlanders hoeven af te leggen, en - van de-n-andere kant
is er niets zo gemakkelik, als een paar dozijnen uitnemende Hollandse of Vlaamse
negentiendeeuwers op te noemen, van wie de kleurbehandeling, laat me zeggen: de
kleurviezie, al bizonder weinig overeenkomt met die van onze grootste Nederlandse
meesters van vóor twee eeuwen.
Het dient eindelik eens duidelik gezegd, dat die algemeen verspreide legende, als
zou het hoofdkenmerk van onze nasjonale Nederlandse school in het koloriet liggen,
in werkelikheid dagtekent eerst uit het bloeitijdvak van onze Vlaamse en Hollandse
Wedergeboorte en hoofdzakelik berust op de beschouwing van de meesterwerken
van Rubens, Jordaens, Rembrandt, Hals.
Het eigenlik en heus ‘eigendommelike’, nasjonale, Vlaamse of Hollandse zit 'm
echter dieper, veel dieper dan in deze mooie uitwendigheid: - de kleur; dieper zelf
dan in de tekening, voor zoveel men deze beschouwt als afzonderlik deel van de
kunst. Wie wil weten, wáar het 'm zit, die kan het gaan vragen aan Leys, aan H. de
Braekeleer, aan Israëls, aan Baertsoen, beter noch: aan juist diegenen van onze
meesters, aan welke wij al te weinig denken en bij welke wij veel, veel te weinig in
de leer gaan: die van vóor de glorieuze Rubens, - met name Kwinten Matsijs, Rogier
van der Weyden, Lukas van Leiden, Hugo van der Goes, Memlinc, de van Eycken.
Zeker - ook die waren koloriesten, - doch zal er wel iemand staande houden, dat
zij het waren zo als Rubens en van Dyck? En dan - al wás er geen onderscheid
hoegenaamd tussen hun kleurbehandeling en die van de latere Nederlanders, - is dát,
wat bij de beschouwing van hun heerlike scheppingen in de alleerste plaats treft, dát
wat er ons uren en uren vóor doet stil blijven, dàt wat wij er ook van meenemen in
onze herinnering, niet iets geheel anders dan die kleurenpracht?
Hun opvatting van het leven eerst, hun daarmee in het nauwst verband staande
opvatting van de kunst, dát is het heus en waarachtig kenmerkende in die allen. Zij
zagen het leven eenvoudig, waar, gezond, rein; - zij droegen het met deemoed en
gelatenheid; zij hielden het veel meer voor een middel tot eigen verreining en
verheffing dan als een tot genot. En voor zulke mannen kon de kunst niet anders zijn
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dan een uiting van eenvoudige, ware, gezonde, reine gevoelens, een vertolking van
de ziel veel meer dan een nabijkomen van de stof.
Zó ook - mutatis mutandis - het leven en de kunst van mannen als Leys, de
Braekeleer, de gebroeders de Vriendt.
Wie nu, met steller van deze regelen, eens voor goed de overtuiging heeft opgedaan,
dat oprechtheid en waarheid de eigenst-eigen kenmerken zijn van die hoogste plastiese
kunstenaars onder alle Duitse volkeren: de Nederduitse gotieken, die zal dan ook
geen moeite hebben, om in de beste olieverfschilderijen en waterverftekeningen van
Juliaan de Vriendt zelf, Het Huisje van Nazaret, Doornrozeken, De Dochter van
Jaïrah, Hoe de Herderkens Jezuken te Bethlehem welkom zongen, Van een Prinsesje,
enz., ook, naast in 't oog vallende hoedanigheden van vorm en kleur, die beide
onfeilbare nasjonalieteits-kenmerken te erkennen.
Dat Juliaan, of beter, de gebroeders de Vriendt zelf geen andere opvatting hebben
van de nasjonalieteit in de kunst, wie het niet mocht weten, leze er de belangwekkende
opstellen over na, door beiden, in de jaren 1871-72 ongeveer, in De Zweep eerst, in
het Journal des Beaux-Arts daarna, onder de leennaam Floris afgekondigd.
Deze gehele, in het opzicht van de gedachte uitstekende studie, is éen warm pleidooi
tegen het verderfelike eklektisme, en tegelijkertijd een duidelike uiteenzetting van
al de wezenlike verschillen, die elke Duitse kunst van elke Helleense of Latijnse
onderscheiden.
Floris doet vooral uitkomen, hoe de Duitse kunst, altans: zo lang zij gevrijwaard
bleef voor uitheemse invloeden, haar iedeaal niet vond in lichamelik, - maar wel in
zedelik schoon; hoe zij dus ook versmaadde de uitwendige vormen te veredelen,
doch het zieleleven vertolkte in de uitdrukking van het gelaat met nauweliks iets van
dat bij alle Latijnen zo op de voorgrond staande gebarenspel.
Ziehier hoe ik zelf in een studie, waartoe ik de lezer even durf verwijzen, deze
verdienste van de gebroeders de Vriendt heb uiteengezet:
‘De redenering van Juliaan de Vriendt was een zeer eenvoudige. Met de meest
gezaghebbende woordvoerders van de Europeese kunstkrietiek uit de jaren 1860-1870
stelt hij vast hoe, van al de nasiën, tot de groep van de Noordervolken behorende,
België de enige was, wier schilderschool, in haar geheel genomen, tenemaal
afgeweken scheen van haar nasjonale eigenaardigheden; hij wees er op, hoe het
ietaljanism van Rubens en zijn tijdgenoten eerst, het pseudo-klassiesisme van David
en zijn Belgiese volgelingen, ja, zelfs het grotendeels onder de invloed van Le
Naufrage de la Méduse hier te lande overgeplante romantisme, onze kunstenaars
altijd meer en meer hadden doen afdwalen niet alleen van de rechtstreekse waarneming
van de maatschappij, waaruit zij toch zelf gesproten waren en waarvan zij van
natuurwege de kenmerken in zich droegen, maar ook van die natuurlike, eenvoudige,
oprecht waarheidlievende manier van opvatten, inkleden en weergeven, welke alleen
met de aangeboren aard van deze kunstenaars en dit volk overeenstemt.
Hoe de ware, noch niet verbasterde, noch door geen invloed van school en strekking
ontaarde Nederlander, scheppend in al de kracht van zijn oorspronkelikheid, voelt,
ziet, opvat, uitbeeldt -, om dat te leeren, moest men noch bij Wappers en de Keyser,
noch bij van Bree, Navez en Herreyns, noch bij Rubens en van Dyck te rade gaan,
maar wel, over deze allen en hun meesterstukken heen, terugkeren tot de priemietieve
Zuid- en Noord-Nederlanders, tot Matsijs en Lukas, tot van der Weyden en Memlinc,
tot van der Goes en van Eyck.
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Tot de ouden terug - maar niet zó, dat men van hen alleen uiterlike vormen en
nóch eens vormen, dus: om 't met zijn waren naam te noemen, 't versteende deel van
hun kunst, overneemt; neen, op de levenselementen van hun kunst, hun opvatting,
de geest zelf van die opvatting, dàarop komt het aan. Zoals zij zelf, bij 't scheppen
van hun meesterwerken, zo
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moet de artiest van heden, zal hij werkelik de artiest zijn van zijn volk en van zijn
land, gaan staan tegenover de natuur: die artiest breke, als mensch en als kunstenaar
beide, tenemaal en te volle met alle van buiten af door tijd of mode of school
opgedrongen konvensies en voorschriften, om, vrij en ongehinderd, opbloeiend in
de volheid van zijn aangeboren natuur, te scheppen uit die volheid, en zich bij dat
scheppen alleen te laten geleiden door de eeuwige beginsels van zedelike oprechtheid,
waarheid, eenvoud.’
En Floris vatte, ten slotte, zijn gehele redenering samen in deze veelbetekenende
woorden:
‘Een zedelike wedergeboorte is de eerste noodzakelikheid voor de Vlaamse
schilders! Wij moeten terugkeren tot onze eigen Vlaamse volksgebruiken, tot
ons eigen nasjonale leven! Wij moeten Vlaamse karakters verwekken, om
Vlaamse kunstenaars in het leven te roepen. Langs die weg, en tangs die weg
alleen kan men hopen op een toekomst, waarin er weer een levende, werkelik
populèère kunst in Vlaanderen zat bestaan.’
Is het nodig er op te wijzen, lezer, dat er, in al die ons maar té goed bekende
Frans-Belgiese dagbladen, welke ons maar steeds het antwoord schuldig blijven op
deze beruchte vraag uit wijlen De Flamingant:
‘Waartoe dienen toch de 200,000 frank fonds secrets, welke jaarliks door de Franse
Kamer op de begroting worden ingeschreven, ten behoeve van de pers in België,
pour le service de la presse en Belgique,’
een storm van verontwaardiging, - o! geveinsde veel meer dan oprecht gevoelde,
- opging tegen de twee jonge kunstenaars, die, ja, verwaand genoeg waren, de
schilders op te roepen, om zich als scheppende artiesten en omdat zij artiesten zijn,
aan te sluiten bij de Vlaamse Beweging?
Reeds in 1874 schreef mijn wakkere vriend Sabbe in Het Nederlandsch Museum:
‘De taak, welke de heeren de Vriendt zich zelven hebben opgelegd, is zwaar, en zal
hen wel aan het verwijt van hoogmoed blootstellen. Maar zij mogen zich geruststellen
en denken, dat hoogmoed veelal slechts de hooge moed is, om het wettige bewustzijn
van eigen waarde in daden te vertolken; een drijfveer soms tot ongekende
scheppingskracht: met éen woord, de hoogste graad van moed, gelijk men het te
recht heeft genoemd...
Niettemin heeft een kwaadwillige kritiek het tegen hen aangelegd. Zij brandmerkte
hen als opruiers, zocht de openbare denkwijze te misleiden, zoohaast deze naar hun
gedachten scheen over te hellen, - en hun kunststrevingen verlagend tot een ellendige
partijkwestie, bleef zij halsstarrig weigeren huu werken naar den maatstaf van een
nieuw beginsel te beoordeelen, dat geheel afbreekt met het oude wetboek van
aangenomen stelsels en voorschriften.’
Die heren voorzagen destijds noch niet, dat zij, weinig jaren later, diezelfde leer
zouden goedkeuren, namelik, wanneer de tentoonstellingen van De Twintigen en La
libre Esthétique hen eerst met de werken van Engelands Pre-Rafaëlieten zouden
hebben bekend gemaakt!
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Dat mannen als Pfau, Chesneau, ja, Taine zelf, het in den grond met Floris eens
waren, dát hadden die hooggeleerden natuurlik toen noch niet ontdekt! Zó vroeg zijn
die lui er gewoonlik niet bij... Daar weet Peter Benoit ook noch iets van te vertellen,
meen ik!
***

Als eigenlik flamingant, - zo men wil, als terugvorderaar van het ons na 1830
wederrechtelik ontvreemde volksrecht, - trad Juliaan de Vriendt, meen ik, eerst een
goede acht jaar geleden op, namelik, toen hij, in de eerste na de aanneming van het
algemeen stemrecht gevolgde verkiezing, tot afgevaardigde van Brussel werd
uitgeroepen.
Zij, die als de ondergetekende, Juliaan de Vriendt langer dan van gister of eergister
kennen, weten allen, dat het hem bij zijn algemeen bekende bescheidenheid nooit in
de hersens zou zijn gekomen, een polietieke rol te spelen, noch veel minder zich
voor welk openbaar ‘lichaam’ dan ook verkiesbaar te stellen. Voor een man, die het
met zijn kunst zo ernstig meent, die in de beoefening en volmaking van die kunst zo
geheel opgaat als hij, volstaat immers de boven alles en noch eens alles geliefde
scheppende arbeid geheel, om zelfs het langste leven te vullen! Tans kwamen echter
de flaminganten van zijn polietieke richting tot hem, en drongen aan en bezwoeren
hem, zich als kandiedaat, als Vlaamsgezind kandiedaat, te laten voordragen. Zij
haalden hoog op van de diensten, welke hij, zo hij uit zijn vreedzame afzondering
wilde te voorschijn treden, aan de Vlaamse Beweging zou kunnen bewijzen; zij
wezen er op, hoe bitter klein het aantal werkelike Vlaamsgezinden, ‘op welke men
rekenen mag en kan’, in de Kamer tot dan toe geweest was... Kortom, zij wisten de
zaak zo netjes te wenden en te keren, dat het weldra was, als moest de geplaagde en
gekwelde, uit louter plichtbesef alleen, aan hun uitnodiging gehoor verlenen en als
zou het verraad, of bijna verraad geweest zijn, dit niet te doen.
‘Ik zou mij zelf voorgekomen zijn als een minder goed Vlaamsgezinde, “bekende
de Vriendt zelf mij later,” zo ik aan zulk een dringende oproep niet gehoorzaamd
had. 't Moest nu eens waar zijn, wat mijn vrienden zo handig vóor mijn ogen hadden
doen schitteren! Ik moest nu eens werkelik in staat zijn, om, als
volksvertegenwoordiger, een of andere dienst te bewijzen aan het Vlaamse volk! En
dan - Slingeneyer had wel iets vermocht voor de kunst!... Wie weet of ik ook in dát
opzicht niet enig nut zou kunnen stichten!’
En zie, hoe zonderling de dingen in deze wereld soms toegaan! Deze eerst
weerspannige, lang noch aarzelende, zeker nieuwbakken polietieker, juist deze zou,
in luttel jaren, aan de Vlaamse Beweging diensten bewijzen, die elk onpartijdige niet
aarzelen zal gelijk te stellen met de gewichtigste, die ons ooit door anderen bewezen
werden.
Elk Vlaming weet, met welke tergende onbeschaamdheid zekere Waalse
volksvertegenwoordigers herhaaldelik de voorstanders van het Nederlands hadden
uitgedaagd, om onze taal te gebruiken in de debatten van het wetgevend lichaam.
De Vriendt was het, die - de eerste van allen - niet eenige inleidende volzinnen
als protestasie, maar een gehele, meer dan een vol uur durende rede, in de taal van
de 3/5 van 's lands bevolking uitsprak, - een daad van moed, waardig van een ‘man
van karakter,’ die weet wát hi wil, en - wát hi wil, ook durft; - een daad van wijs en
prakties beleid, die - in éens - een eind stelde aan de oude en tot op de draad versleten
bewering: ‘Votre flamand n'est qu'un infâme jargon, un ramassis de patois! Vous
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vous garderez bien de le faire entendre dans cette enceinte, car vous ne savez que
trop bien, que vos amis mêmes ne vous comprendraient pas!’
Dat de Vriendt de eerste neerlegger was van de pas gestemde wet, waaraan, met
zijn naam, ook die van Mr. Edw. Coremans werd verbonden, is algemeen bekend.
Het was echter niet voldoende, het ontwerp neer te leggen, en er op het gepaste
ogenblik voor te spreken - er diende vooral voor gezorgd te worden, eerst - dat het
Staatsbestuur er in toestemde het in bespreking te brengen, daarna, dat er een
meerderheid gevonden werd, om het te stemmen. De Brusselse Vlamingen weten,
wat al moeite de Vriendt zich heeft gegeven, in 1896-97 om bij vijand en vriend
steun te vinden voor zijn ontwerp, in 1897-98 om die steun niet te verliezen.
Ik durf er bijvoegen, dat - zo in 1898 zekere leden van de Senaat voor hun neen
van 1897 vastberaden een ja hebben doen horen, ook déze bekering - een late, wel
is waar, maar toch óok eentje - grotendeels aan zijn krachtig optreden te wijten is.
De betekenis van deze onze jongste wet hier nochmaals te doen uitschijnen, zal
wel niet meer nodig wezen. In het vorig nummer van Neerlandia toch werd er
breedvoerig en met kennis van zaken over gesproken.
Enkel wil ik er even nadruk op leggen, dat, zo deze wet ook al niet het
onmiddellike, praktiese nut oplevert, waarover wij ons bij meer dan éen vroeger
gestemde taalwet verheugden, zij toch in zedelike betekenis alle andere reeds
afgedwongen taalverordeningen ver achter en beneden zich laat.
Waar de wetten van 1873, het gebruik van het Nederlands voor een gedeelte van
het Gerecht, van 1878, het gebruik van het Nederlands in bestuurlike zaken, en van
1883, het gebruik van het Nederlands in het middelbaar onderwijs regelende, enkel
en alleen enige grieven deden verdwijnen, daar moeten wij de jongste wet aanzien
als een eerste en - zo wij eensgezind willen - beslissende stap op de baan, die voeren
zal naar de algehele gelijkheid.
Noch dient gezeid, dat de drie vroegere wetten alleen van kracht zijn in onze eigen
Vlaamse gewesten, en dan noch niet eens in alle. De kantons Landen, Edingen, en
honderden van onze taalgenoten in het hoofdzakelik Vlaamse arrondissement Brussel
blijven immers verstoken van al de voordelen, door deze wetten bedoeld.
Zo als Het Volksbelang zeer ter snede deed opmermerken: ‘De Walen bleven,’
ook na 1883, ‘burgers van eerste klas, en de Vlamingen werden nog steeds behandeld
als burgers van tweede of zelfs van derde klas.’
Dank zij de wet de Vriendt-Coremans voelt nu ook de Vlaming zich burger, - zij
't noch lang niet volkomen, - in zijn eigen land. De wetgeving zelf erkent ziju taal
niet alleen als zulkdanig, maar van heden af als mede-offiesjele taal van het Rijk, let
wel: niet als tweede, maar als gelijk-berechtigde offiesjele taal.
Deze wet ontneemt - in éens - aan de Waalse minderheid, al de zedelike voordeelen
van de taalvoorrechten, welke zij zich, in 1831, zo arglistig en raphandig wisten toe
te eigenen.
En zó verwierf zich de oprecht overtuigde katholiek, Juliaan de Vriendt, hetzelfde
recht, dat b.v. de oprecht overtuigde lieberaal, Mr. Julius de Vigne, zich in 1883
mocht verwerven, dat namelik op de hartelike dankbaarheid ook en vooral van de
Vlaamsgezinden van een andere polietieke richting.
Zó ten minste vat ik, vrijzinnige, de dingen op. Rechtvaardigheid kan nooit meer
vereren, dan waar zij tegenover andersdenkenden of andersgelovigen wordt
uitgeoefend.
Komaan! Laat die breedopgevatte rechtvaardigheid ten minste de leus worden en
blijven van alle Vlaamsgezinden. Wij kunnen er zeker van wezen: wij hebben er
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veel, zeer veel bij te winnen, - reden genoeg, trouwens, opdat de Fransgezinden ze
ons van harte kwalik nemen, ja, er ons om verketteren zouden...
Ei mij! Wie van ons allen is noch onnozel genoeg, om zich in te beelden, dat deze
heren ons in het tegenovergestelde geval - d.i.t.z., wanneer wij uit louter
partij-verblindheid de diensten, ons door anderen dan ónze polietieke vrienden
bewezen, weigeren te erkennen, - zullen zegenen?
Kom! Kom! Ne soyons pas si naïfs, niet waar?
Vlamingen van alle kleur, brengt met mij, die deze regelen voor u heb geschreven,
met dezelfde oprechtheid
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hulde aan katholieken als de Vriendt en Coremans en aan lieberalen als de Vigne,
Rooses en van Rijswijck!
Eensgezind in het vereren van allen die onze zaak dienden, - maar ook even
eensgezind in het bestrijden van allen, die er zich tegen kantten!
Wie het ook zijn mag, tot welke polietieke richting hij ook behoort, - hij die heult
met de ontaarders en verbasteraars van ons heerlik volk, zij voortaan ons aller vijand.
Met alle kracht moeten wij verhinderen, dat noch ooit een enkel anti-flamingant,
- Vlaming of Waal om 't even, - in Vlaams-België gekozen worde.
Jongens van Artevelde! Weest gij de eersten, om deze mannelike houding aan te
nemen, ‘pour faire ce beau geste!’
Herinnert u de woorden, door de Vriendt uitgesproken in De oude Beurs te Brussel.
Overal moet voortaan de leus weerklinken: ‘Wie niet met ons is, die is tegen ons!’(1)
***
‘Mannen van karakter!
‘Wie geeft ons mannen van karakter?
Meer en meer en altijd meer mannen van karakter als Juliaan de Vriendt!
POL DE MONT.

Hoffmann von Fallersleben.
Naar aanleiding van het voorgaand artikel door Jul. Sabbe aan de nagedachtenis van
Hoffmann von Fallersleben gewijd, brengen wij, om der waarheid wil, volgend
gedicht dat van breeder belangstelling onder de Vlamingen getuigt dan onze lezers
naar het slot van bedoeld artikel zouden kunnen aannemen. Het verscheen in het
destijds nog bestaand tijdschrift: Dicht- en Kunsthalle.

Groet uit Vlaanderen.
‘Naar 't Oosten willen wij varen’
Uit Vlaand'renland, ten verren strand
En roemend onze stemmen paren
Bij die der dichte broederscharen
Ten feest gestroomd op Helgoland.
Aanhoor ze meê met welgevallen,
Want bij dit heuglijk hooggetij
Daar 't nageslacht bij duizendtallen
Vereenigd laat uw naam weerschallen
Behoort het dankbaar Vlaand'ren bij.
o, Minlijk Dichter, nooit volprezen,
Gij zijt van d'ed'len één geweest
(1) Toen deze regelen geschreven werden, had zich juist het geval Hallet voorgedaan. Ik stel
met een gevoel van trots en dankbaarheid vast, dat, dank zij de flinke houding van onze
vrienden Devigne en Fredericq, onze partij, neen, ons volk is gevrijwaard voor de schande,
de man, die zijn eigen Vlaamse medevrijziunigen te Luik voor bedriegers en intrieganten
heeft uitgemaakt, noch eens te meer tot kandiedaat van een Vlaamse kiesomschrijving te
zien uitgeroepen. Het beau geste is dus gedaan en al wie flamingant is juicht, die het deden,
toe. Antwerpen, Leuven, Brugge, Hasselt, heel Vlaanderen moet dit voorbeeld volgen!
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Die 't volk zijn toekomst hebt gewezen
En bij wier lied, de taal, verrezen,
Weer uitstraalt eigen aard en geest.
Het wapen aan uw' hand ontgleden
Wij voeren 't kloeker nog dan ooit;
Weldra ook is de strijd gestreden,
Herleeft ons glorierijk verleden
En bloeit het zaad door u gestrooid.
o, Dan, dan kan het Volk weer zingen
Wien moed tot zingen lang ontzonk.
Zijn zangen zullen streelend dringen
Tot hem wien zij tot eere klingen
Die Vlaand'ren ‘hand en herte’ schonk.

Sept. 1892.
Dr HALLER.

Benoorden Moerdijk.
De Oorlog en onze koloniën. - De ‘Friesland’ naar de West. - Worden wij
in Oost-Indië door Japan bedreigd? - De Pedir-Expeditie. - Het bezoek
van de Koninginne aan Parijs. - Kwestie-Israels. - Het eerste
Nederlandsche Philologen-Congres.
Heeft Nederland rechtstreeks belang bij den oorlog, die nu tusschen de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika en Spanje uitgebroken is?
De vraag is dadelijk gedaan en door sommigen toestemmend beantwoord. Hierbij
wordt buiten rekening gelaten dat ook onze handel en ons verkeer met de twee
oorlogvoerende Staten er veel last van kunnen hebben, middellijk. Zulke ongeregelde
toestanden zijn nooit prettig, en men weet nooit wat er gebeuren kan bij het aanhouden
van schepen onder onze vlag, om naar contrebande te zoeken, te meer daar noch
Spanje, noch Noord-Amerika het Parijsche verdrag tegen de kaapvaart geteekend
hebben. En hoe zullen wij kleur bijzetten aan onze verkoopen, indien ons van een
van beide kanten onrecht mocht geschieden? Een vlootvertoon?... Hm! De tijden dat
een Hollandsche vlootvoogd den bezem in den mast voerde, zijn lang voorbij, en ze
zouden niet kunnen terugkeeren, al heerschte er een wakkerder geest in ons volk dan
't geval is. Of men zich veel zou bekommeren om ons protest, als het er op aan kwam?
Het valt te betwijfelen. Beter is 't ongetwijfeld, voorbereid te zijn op de daad zelf,
en dan onmiddellijk op te treden, hetgeen althans ten aanzien van onze koloniën kan
geschieden.
Curaçao, de overige kleine Nederlandsche Antillen en Suriname liggen om zoo
te zeggen aan den rand van het terrein, waar wellicht het vinnigst gestreden zal
worden. Suriname loopt als deel van het vasteland wel geen gevaar, maar mag men
hetzelfde ook zeggen van de Nederlandsche Antillen? Saba, St-Eustacius, Saint-Martin
liggen op 200 mijlen van Porto-Rico; Curaçao, Bonaire, Aruba op 400 mijlen. Als
vluchthaven zou ook het bezit van een van de kleinere eilandjes voor beide
oorlogvoerende partijen hoogst belangrijk kunnen zijn.
Onze regeering heeft er de Friesland heengezonden. Dat is een klein, maar modern
schip, dat een beter vertoon maakt dan een van de groote houten en ijzeren kasten
van weleer, thans vrijwel waardeloos geworden in een zeeoorlog. Maar jammer is
het dat de Evertsen, in plaats van naar Lissabon te gaan om er de Vasco da
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Gama-feesten meê te vieren, niet óók naar de West gezonden wordt. Feestvieren en
groote mannen herdenken is goed, op zijn tijd, maar zaken gaan voor. Twee
oorlogschepen zouden toch al weinig genoeg geweest zijn, met een smaldeel van
vier of vijf onzer beste gepantserde schepen zouden onze koloniale belangen in de
Nieuwe Wereld volkomen beveiligd geweest zijn, want zulk een macht, al is ze niet
groot, zou bij een botsing tusschen de oorlogvoerende partijen, volgende op een
schending van ons gebied, door ons partij-kiezen tegen den schender den doorslag
kunnen geven, en daar men dit zou inzien, zou de schending zeker achterwege blijven.
Men denke ook niet te licht over de zedelijke uitwerking op het buitenland, als
Nederland weer eens flink voor den dag kwam, ook op krijgskundig gebied.
In de Oost zijn onze belangen grooter, maar het gevaar ligt dààr veel verder in het
verschiet. Het zou, naar sommigen vreezen, alleen kunnen bestaan in het geval dat
Amerika de Filippijnsche eilanden buitmaakte. Zouden de Vereenigde Staten deze
Spaansche kolonie kunnen behouden? Ze ligt wel wat al te ver weg. En wie weet of
Japan dan niet alles zou doen om zijn eilandenrijk naar het Zuiden uit te breiden nu uitbreiding van zijn gebied op het vasteland van Azië bezwaarlijk of onmogelijk
geworden is - of het in ruil daarvoor niet geneigd zou zijn, Amerika de behulpzame
hand te bieden in den oorlog; een hulp die beslissend zou zijn? Daar is niets
ondenkbaars in, zelfs niets wat onwaarschijnlijk is. We zouden dan Japan als naaste
buren krijgen.
En daar heeft men een zwaar hoofd in. Het jonge, vooruitstrevende, krachtig zich
ontwikkelende Japan! Wij geven al het voorafgaande grif toe, maar zien het gevaar
van het laatste veel minder in. Liever een mededinger als Japan, dan een mededinger
als Engeland. Door het bezit van de Filippijnen zou juist voor een goede poos voldaan
zijn aan den landhonger van Japan, als het dien gevoelt; en voor 't overige, de
Japanners zijn eigenlijk reeds onze buren (Formosa ligt niet zoo ver van het noorden
van Borneo) en in de toekomst zullen wij toch met deze krachtige mogendheid tot
een schikking moeten komen. Wie zich verbeeldt dat wij het ooit met geweld tegen
dit rijk van 40 millioen zielen, dat zijn hulpbronnen pas gaat ontwikkelen, kunnen
opnemen, heeft toch een vreemden kijk op de werkelijke machtsverhoudingen!
Ziedaar reeds een te groote hoeveelheid politiek om nu nog over de Pedir-expeditie
te spreken, over den veldtocht die, onder leiding van kolonel van Heutsz, ondernomen
zal worden naar een broeinest van Atjeesch verzet. We kunnen ook wel wachten tot
deze expeditie aan den gang is. Zelfs in Noord-Nederland schijnt dit plan veel minder
de aandacht te trekken dan het verdient, want het is hoogst belangrijk. Niemand kan
voorspellen of we sedert de laatste frontverandering ten aanzien van Atjch op den
goeden weg zijn, maar er is althans volharding in onze tegenwoordige Atjeh-politiek.
En, zij 't ten koste van zware offers, reeds heeft een voorloopige goede uitslag deze
pogingen bekroond. Wie weet of de expeditie naar Pedir niet de aanvang is van het
einde van dezen sleependen, kankerenden kolonialen oorlog, die onze krachten
verlamt, terwijl er zooveel gewichtige dingen te doen zijn, nu al een kwart-eeuw
lang.
Wij zijn - gelukkig niet ter zake van Atjeh - dezer dagen in de groote buitenlandsche
pers veel genoemd De Koninginnen hebben zich op reis door Frankrijk een dag of
vijf te Parijs opgehouden, en hoewel zij reisden onder den schuilnaam van gravinnen
van Buuren, hebben de regeeringspersonen toch aandacht geschonken aan dit bezoek,
en Faure en Hanotaux zijn meer dan eenmaal in tegenwoordigheid van Hare
Majesteiten geweest. Ook voor de Nederlandsche koloniete Parijs was het een
heucbelijke gebeurtenis, en het is wel vleiend, aardige portretten van de Koningin
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en vriendelijke bijschriften te zien in groote bladen als de Gaulois en de Monde
Illustré. Over de lieftalligheid van de jonge Koningin was maar één roep.
De Nederlanders te Parijs mochten voor deze gelegenheid, die hen samenbracht,
dankbaar zijn, want de geruchtmakende kwestie Israëls was wel geschikt om
misverstand, verwijdering en vijandschap te kweeken. Al wat uit die droevige zaken
van Dreyfus en Zola voortspruit, of ermeê in verband staat, schijnt op noodlottige
wijze tweedracht te zaaien. Maar het best zal zijn over de kwestie-Israëls niet meer
te spreken, vooral nu de zaak reeds in de volksvertegenwoordiging behandeld is, en
men niet kan verwachten dat ze nog eenig gevolg zal hebben.
Liever wijzen wij op een feit, in deze maand voorgevallen, en voor het meest
ontwikkelde deel van ons volk van groot gewicht: het eerste Nederlandsche
Philologen-Congres is op 13 en 14 dezer te Amsterdam
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gehouden. Het plan dat - hoezeer 't in kiem véél onder is - in 1895 ernstig ter hand
genomen werd, is dus verwezenlijkt; van alle zijden waren de belangstellenden naar
de hoofdstad gekomen; dit eerste Congres is volkomen geslaagd. Men kan zich eenig
begrip vormen van het belangwekkende dat daar te hooren is geweest, als men het
lijstje van de voornaamste onderwerpen overziet. Prof. Symons sprak over de
opleiding van de leeraars in de moderne talen, daarbij wijzend op het gewicht van
algemeene ontwikkeling, van klassieke studie, van ruimere behandeling der nieuwere
letterkundige geschiedenis voor die aanstaande leeraren. Dr. v. Oppenraay, uit
Katwijk, bestreed het drilstelsel dat op sommige gymnasiën nog te veel bestaat;
hoofddoel moet daar vooral zijn: vorming van den geest. Dr. W.H.v.d. Sande
Bakhuyzen, uit Utrecht, brak een lans voor het behoud van het Grieksch op het
Gymnasium; Dr. R. Leyds sprak over een dergelijk onderwerp - dat zij in dezen kring
steun vonden, behoeft geen betoog. Prof. Kern drong er op aan dat onze klassieke
philologen de vergelijkende taalstudie als bijvak beoefenen; zij zouden er in menig
opzicht bij winnen. Het Romaansch en het kunstmatig Latijn, de oorsprong van de
oudste Duitsche lyriek, het paleis van Odysseus, de verwoesting van Jeruzalem,
werden besproken door Prof. v.d. Vliet, Dr. Frantzen, Professor v. Leeuwen, Prof.
Valeton. Opmerkelijk waren ook de opvoedkundige beschouwingen van Prof. van
den Es en anderen.
In zijn openingsrede wees Prof. Naber er terecht op dat de Nederlandsche
wetenschap universeeler is dan de Fransche, Duitsche, Engelsche, die veel meer een
nationaal karakter hebben. En kamergeleerden in den ouden, ongunstigen zin zijn
zij niet. Hun werk vindt ook buitenslands veel waardeering. Toch, zeide Professor
Naber, blijft de Nederlandsche stempel op hun geschriften gedrukt, en in dat opzicht
zijn de stamgenooten van over de grenzen geen buitenlanders; gaarne begroette hij
daarom de geleerden uit Zuid-Nederland.
ACTENOS.

Het Nederlandsch Officiëele Taal in België.
Eindelijk zijn 68 jaar na de omwenteling, die 't Koninkrijk der Nederlanden in twee
deelen scheurde, de Vlamingen in België de gelijken van de Walen geworden. Hun
taal is niet meer ondergeschikt aan de Fransche maar is met deze op gelijken voet
gesteld. Zij zijn voortaan geen burgers meer van tweeden rang in hun vaderland. Ze
voelen zich vrij van de vernederende oudergeschiktheid, waarin ze zich tot gisteren
bevonden.
Bestrijders van de wet, die daardoor niets anders beoogen dan een eigen,
zelfstandige ontwikkeling van het Vlaamsche Volk tegen te houden, hebben gezegd,
dat die wet alleen een voldoening schonk aan de eigenliefde van de flaminganten.
Maar als het zoo was, waarom dan den heftigen tegenstand, die de wet zoolang
hangende heeft gehouden?
De Walen hebben ze bestreden omdat ze beweren, dat ze de kennis van het
Nederlandsch aan de Walen opdringt: een Waal zou in 't Walenland geen rechter
meer kunnen zijn, zonder Nederlandsch te kennen nu dat de Nederlandsche tekst van
de wet ook rechtsgeldig is. En in de Wetgevende kamers zullen de Voorzitters,
Onder-Voorzitters, Secretarissen, Verslaggevers Nederlandsch moeten kennen. Wel,
al moet de Wet zulke gevolgen hebben, dan kan die verbreiding van de kennis van
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het Nederlandsch ons niet dan zeer welkom zijn. Sedert 68 leeren wij, Vlamingen,
Fransch ter wille van de Walen; wat meer is, ter wille van hen heeft gansch onze
opvoeding tot groote schade voor onze integrale ontwikkeling berust op valsche
grondslagen. Dat zij eindelijk onze taal leeren, waar wij de hunne kennen, is niet
meer dan billijk.
Maar al had de Wet ons niets meer dan een zedelijke voldoening gebracht, dan
nog zouden we ze van een buitengewoon gewicht achten. Of rekent men het
waardigheidsgevoel van een volk voor niets? Een volk dat vrijwillig in een toestand
van vernedering, van ondergeschiktheid berust, is een volk zonder veerkracht, waar
niets grootsch van te verwachten is. Dat ons Volk geen vrede heeft gehad met den
toestand, waarin zijn taal sedert 1830 gebracht was tegenover het Fransch; dat het
door een wet zijn taal heeft doen gelijkstellen met het Fransch, ook al had het daar
niets bij gewonnen dan een zedelijke voldoening, strekt het tot eer. Daarom was dan
ook de vreugde in 't Vlaamsche land innig en algemeen en werd de overwinning
overal gevierd, te Brussel, te Antwerpen, te Brugge, te Gent en elders, door optochten,
feestelijke vergaderingen, klokgelui, vlaggen. Bij die eerste opwelling van geestdrift
zal het niet blijven. Men wil de overwinning op grootsche wijze vieren. Ook is er
spraak van een grootsch volksbanket te Brussel aan te bieden aan de Vaders van de
Wet. Te Gent nam onze Tak A.N.V. het initiatief van 't inrichten van een grootsche
Volksbetooging in deze stad te houden op 17 Juli. De dag werd zoo laat gekozen
omdat we den vollen tijd zouden hebben van de betooging iets indrukwekkends te
maken.

De Waalsche Beweging.
De Wallonisanten zijn niet in hun schik met de stemming van de wet De Vriendt.
Ze zijn 't hart in. Ze beleggen vergaderingen van verzet tegen de wet. 't Zal eilaas!
weinig baten.
Ziehier 't verzoekschrift door de Ligue Wallonne van Luik aan den Koning
gezonden:
SIRE,
De Walen zijn diep bedroefd.
Zij hadden vertrouwen in de wijsheid van de Hooge Kamer; ze meenden nadat de
Senaat een eerste maal een onrechtvaardige en gevaarlijke wet had afgestemd, de
wet De Vriendt-Coremans, hij op zijn oordeel niet zou terugkomen en in 't land geen
verderfelijken broederhaat zou zaaien.
Ze hebben zich ongelukkig bedrogen.
Ze hebben geen ander hoop dan die op een machtige en beslissende tusschenkomst.
Ze komen Uw Majesteit ootmoedig smeeken dat U niet toelaten zoudt, dat men
aldus moedwillig tweedracht zou brengen in het land.
Ze doen U eerbiedig opmerken, dat die verderfelijke wet België terugvoert tot de
slechtste dagen van voor 1830 en ze slaken een alarmkreet, zooals de Belgen van
dien tijd, die ongelukkig door Koning. Willem niet aangehoord werd.
Ze zijn van oordeel, dat het handelen is als slechte vaderlanders het land te beroeren
om een ijdele bevrediging van eigenliefde en ze smeeken den Koning zich te verzetten
tegen dit schandaal.
Ze nemen trouwens eerbiedig de vrijheid Uw Majesteit te doen opmerken, dat een
zoo gewichtige stemming, die de verbrokkeling van het land kan na zich sleepen,
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slechts met een zeer kleine meerderheid werd uitgebracht en dank zij de toevallige
afwezigheid van besliste tegenstanders van het ontwerp.
Ze vertrouwen op Hem, die met de Kamers in België de Hoogste macht
vertegenwoordigt.
Gelief, Sire, de eerbiedige gevoelens van Uw gehoorzame onderdanen te
aanvaarden.
Voor de Ligue Wallonne:
De Schrijver,
J. CLOSSE.
De Voorzitter,
JULIEN DELAITE.
Door frankiljonsche bladen werd dan ook het gerucht verspreid, dat de Koning de
Wet weigerde te onderteekenen. Zelfs had de buitenlandsche pers het overgenomen.
Doch ook deze laatste hoop ontsnapt aan de Wallonisanten en ze zullen de bittere
pil in al haar bitterheid moeten slikken. De Koning zou er zich wel voor wachten het
Vlaamsche Volk te tergen. Zaterdag, den 30 Maart deelde Minister Begerem te Gent
mede, dat de Wet onderteekend was en dat ze weldra in het Staatsblad zou
verschijnen.

Het Gentsche Gemeenteraadslid Hallet.
In onze voorgaande afl. deelden we mede, dat het Gentsche gemeenteraadslid Hallet
(een Waal) den Waalschen Landdag op 3 April te Luik had bijgewoond en daar de
Wet De Vriendt had bestreden, terwijl hij op ergerlijke wijze de Vlamingen had
gekrenkt, die hem gekozen hadden. We voegden er bij, dat hij in de volgende
verkiezing met zijn kiezers zou af te rekenen hebben.
Hij heeft bij voorbaat afgerekend.
Voor de aanstaande wetgevende verkiezingen werd zijn candidatuur voorgesteld
in de Liberale Associatie te Gent. Hij vond natuurlijk verdediging bij de franskiljons
en door de kiescommissie werd een stemming uitgebracht met 17 stemmen tegen 14
waarbij hij als candidaat van de Associatie in aanmerking kon komen. Doch de
Vlaamschgezinde candidaten Julius De Vigne en Albert Fredericq, twee zeer
verdienstelijke mannen in onzen taalstrijd, verklaarden, dat ze niet als candidaten
wilden staan op een lijst, waarop de naam van den Heer Hallet zou voorkomen. M.
Hallet is daarop genoodzaakt geworden zijn candidatuur in te trekken, die hij eerst
hardnekkig had staande gehouden.
Hij heeft het daarbij niet gelaten. Zoo sterk voelde hij tegen zich de openbare
denkwijke, dat hij een neerlaag in de aanstaande provinciale verkiezing (hij was
uittredend provincieraadslid) heeft willen voorkomen. Hij heeft tegelijkertijd zijn
ontslag genomen als provincieraadslid en als gemeenteraadslid.
Dat is dus weer een overwinning van ons streven. Bij de volgende
gemeenteverkiezing zal moeten gezorgd worden, dat de Gentsche gemeenteraad nog
gezuiverd worde van enkele andere franskiljons.

Het Nederlandsch in Waalsche Scholen.
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Het onderwijs van het Nederlandsch breidt zich gaandeweg uit in de scholen van het
Walenland (Franschsprekend gedeelte van Belgiê). Tijdens de bespreking van het
Wetsvoorstel De Vriendt in de Kamer, deelde de Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs, de Heer Schollaert, mede dat op minder dan een jaar het
aantal Waalsche lagere scholen, die de studie van het Nederlandsch als leervak hadden
aangenomen met 170 was toegenomen. Op 48 Waalsche Middelbare Scholen hadden
44 de studie van het Nederlandsch verplichtend gemaakt.
De uitslagen van de werkzaamheid van de Vlaamsche Beweging doen zich dus
gevoelen. Zoo komt de tijd, dat de Waal zich niet meer op zijn onkunde van het
Nederlandsch zal kunnen beroepen, waar de Vlaming het recht van zijn taal doet
gelden. Thans zijn er nog in Vlaanderen een derde van de leeraars, die geen
Nederlandsch kennen, terwijl nauwelijks 1/7 van de onderwijzers in 't Walenland
van Vlaamschen oorsprong zijn.

De Vertaling van het Belgisch Staatsblad.
Op 15 Februari jl. stuurde het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds eene klacht
aan den Minister van Justitie (die klacht, waar de lieve Heer Bara zulk een vriendelijk
gebruik in den Senaat van maakte), over de gebrekkige vertalingen, die maar al te
dikwijls in het Staatsblad voorkomen. Dat de gedane opmerkin-
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gen, over het algemeen, gegrond waren, is helaas! niet te ontkennen, ofschoon er
toch wel een paar verdiende bij waren. Maar wie meet hoofdzakelijk daarvoor
verantwoordelijk gemaakt worden?
Wel, de vertalers, hoor ik antwoorden
Een oogenblikje, als 't u belieft. Niemand zal het, denk ik, betwisten, dat het geene
lichte taak is zijne eigen taal zuiver te leeren schrijven; ja, dat men hiertoe slechts
na veeljarige studie kan geraken. Welnu, men weet in welko voorwaarden de
Vlaamsche leerlingen, in dit opzicht, verkeeren. Sedert 1830 tot op onze dagen liet
het taalonderwijs in al onze scholen zeer veel te wenschen over. In de lagere scholen
begonnen baat- en eerzuchtige onderwijzers zoo vroeg mogelijk de kinderen naast
Vlaamsch ook Fransch te leeren: zoodoende hoopten zij van hier of daar eenen
leerling meer te krijgen. De ouders, uit de naburige gemeenten, zouden wellicht
vernemen dat men daar meer zorg aan het onderwijs in de Fransche taal besteedde
dan elders en zouden er hunne kinderen heen zenden. Met Fransch immers geraakte
men overal, met Vlaamsch nergens. En zoo leerde men, ten nadeele der moedertaal,
zoo vroegtijdig Fransch als het maar kon. De andere onderwijzers mochten al
overtuigd zijn dat die doenwijze slecht was, ze moesten, om het korstje brood, met
den stroom mee, - wat de gemeenteoverheden ten andere begunstigden.
En nu nog altijd is de toestand onbevredigend, en wel, o.a. in de dusgenoemde
‘hoofdstad van Vlaanderen’; in de stad van waar op 15 Februari de klachten tegen
de slechte vertalingen van het Staatsblad opgingen. Zoo berichtte de Gentsche
briefwisselaar van het Laatste Nieuws, op 17n April 11. in zijn ‘Dagelijksch Nieuws
uit Gent’, dat het Nederlandsch als moedertaal der meeste leerlingen het overwicht
zal hebben in den lageren graad en in het 1e studiejaar van den gemiddelden graad
der Gentsche scholen, terwijl het Fransch in de hoogere afdeelingen de voorkeur zal
genieten.
Daaruit volgt dus dat de Vlaamsche kinderen reeds in de lagere klassen aldaar
Fransch zullen moeten leeren; later ook in de middelbare en dat zij zulks niet alleen
ook in de hoogere zullen meeten doen, maar dat de studie der moedertaal hier bij die
van het Fransch zal achterstaan; - dus juist gedurende den tijd waarop het leeren der
moedertaal met meer vrucht dan vroeger kan geschieden, daar de kinderen wat beter
beginnen te oordeelen.
Wat meer is, door dat op den achtergrond schuiven der moedertaal in de hoogere
afdeelingen, wordt zij tegenover de Fransche vernederd; - wat niet bijdragen zal om
eenen bijzonderen eerbied voor haar in te boezemen. Maar bah! het is ook maar
Vlaamsch!
En wie is het die zulke schadelijke maatregels neemt? Het stadsbestuur zelf! Ja,
lezer, het gemeentecollege der dusgedoemde ‘hoofdstad van Vlaanderen!’
En dat geschiedt zonder dat iemand in de Arteveldestad daar verzet tegen
aanteekent!
En dat gebeurt namens de gelijkheid der twee nationale talen!
Men zou zoo iets eens te Luik, namens de taalgelijkheid, moeten beproeven!
Voorheen moesten de kinderen zeer vroeg Fransch beginnen te leeren, daar dit tot
alles en het Vlaamsch tot niets leidde. Nu hebben de Vlamingen eindelijk bekomen
dat hunne taal, in de wetgeving, zooveel als de Fransche, zal gelden, en thans willen
de Gentsche stadsbestuurders dat de schoolkinderen reeds in de lagere afdeelingen,
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namens de taalgelijkheid, Fransch leeren! Voorwaar, zulke loensche piketterijen zou
men beter aan franskiljonsbesturen overlaten; dergelijke doenwijze toch is die niet
van lieden, die het met eene gezonde, degelijke volksontwikkeling goed meenen.
Daarom, Vlamingen, oogen open en gehandeld eer het te laat is.
Want, laat ik het vragen: is het onder dergelijke omstandigheden te verwonderen
dat de Vlamingen zulk eene gebrekkige kennis hunner eigen taal opdoen? Is het
wonder dat zij er, met behulp van het hun verstrekt onderwijs, nooit toe komen hunne
eigen taal behoorlijk te schrijven?
En hoe kan het dan bevreemden dat er onder hen zoo weinig goede vertalers te
vinden zijn?
Want men lette wel: vertalen is veel moeilijker dan opstellen. Niet alleen omdat
men, behalve zijne eigen taal, ook zeer goed de taal moet kennen waaruit men overzet,
maar bovendien omdat men, wanneer men niet ijzervast in zijne eigen schoenen staat,
zoo zeer onder den invloed der taal geraakt waaruit men overzet dat men, zoo die
taal Fransch is, niets dan eene soort vertaald Fransch zal leveren; m.a.w. eene vertaling
die zal krielen van onnederlandsche uitdrukkingen en gallicismen.
Zal ons volk dus ooit eene voldeende kennis zijner eigen taal bekomen, zoo moet
in onze eigen gewesten het onderwijs onzer taal steviger ingericht worden dan zulks
tot dus verre het geval was (dus niet op zijn Gentsch!) en moeten wij ook voor alles
bekwame taal-onderwijzers hebben.
Brussel.
K. DE BRUYNE.

Deli (Sumatra)
Waarom moet de Hollander zich dààr de kaas van het brood laten eten?
Jan Tabak schrijft in de Tel. uit Deli:
‘Een veel langer en heviger regentijd dan andere jaren; daardoor bergen modder,
onberijbare wegen en huisarrest; werkelijk, we zijn niet te benijden.
't Behoeft dus mijn lezers niet te verwonderen, wanneer ik eens begin te mopperen;
en heusch, als goed vaderlander bestaat er reden voor. Wanneer ik de consulaire
verslagen met erg veel belangstelling geklaagd zie, dat b.v. in de provincie Bahia of
in Wladiwostok nog niet zooveel Hollandsche boler of katoentjes worden
geïmporteerd als in het belang van den Nederlandschen handel wel wenschelijk zou
zijn, dan word ik wel eens wrevelig, als ik de slapheid van dienzelfden
Nederlandschen handel in onze eigen koloniën zie. En waaraan is het te wijten, dat
in dit rijke Deli haast alle handel in de handen van Duitsche firma's is? Niet dat ik
iets tegen onze ijverige werkzame naburen heb, verre van dien; maar prettig is 't niet,
te zien dat op ieder gebied van handel in deze residentie de Hollanders de tweede of
in 't geheel geen viool spelen.
De zeer belangrijke materialenhandel (attaps, planken, enz.) is hoofdzakelijk in
handen van Duitsche firma's.
Gereedschappen, en daarvan worden er heelwat jaarlijks gebruikt, betrekken we
door de Duitsche agenten van Duitsche fabrikanten.
De grootste toko-zaken zijn alweer in hunne handen, als b.v. Skatz & Co, die aan
juweelen alleen (ik heb 't uit goede bron) een ton gouds jaarlijks omzetten, natuurlijk
voornamelijk hun afnemers vindende onder de inlandsche hoofden.
De drie photografische ateliers ter Oostkust zijn eigendom van zeer bekwamo
Duitsche photografen. De stoomhoutzaagmolen van de Zwitsersche firma K.
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Kottmann en Co. is een wonder van vindingrijkheid en vindt eerst sedert korten tijd
bij een Hollandsche firma concurrentie. Aan het hoofd van de drie hotels, die wij
rijk zijn, vinden we, naast een Hollander, een Deen en een Duitscher. In de
petroleum-exploitatie en exploratie valt men over de vreemdelingen, en onder de
bekwaamste tabaksplanters vindt men er vele.
Dit is geen verblijdend overzicht en werpt geen schoon licht op den
ondernemingsgeest van het tegenwoordige Holland. Ik heb me wel eens afgevraagd,
of het niet nuttig zou zijn, voor Holland eveneens consulaire handelsagenten in de
buitenbezittingen aan te stellen, evenals Duitschland b.v. hier vertegenwoordigd is.
De ambtenaren staan te veel buiten den handel, en het Koloniaal Verslag kan uit
den aard der zaak niet op één lijn gesteld worden met de consulaire verslagen, zooals
we die uit het buitenland ontvangen.
Een van de medewerkende oorzaken, waardoor Duitschers en Zwitsers op
handelsgebied zooveel meer praesteeren dan wij, Hollanders, moet ongetwijfeld
gezocht worden in de opvoeding, die ons ten deel valt. In dat opzicht staan de
Duitschers, maar vooral de Zwitsers, ver boven ons; en zoolang de handelsopleiding
in Holland niet op geheel andere leest wordt geschoeid, zullen we steeds als het
hinkende paard achteraan komen.
Reeds in 1881 wees de Heer Cremer in zijne belangwekkende brochure De
Toekomst van Deli, er op, dat “het Nederlandsch element niet in die mate
vertegenwoordigd (is) als men dat zou kunnen verwachten van een Nederlandsche
kolonie.”
En iets verder zeide de tegenwoordige minister:
“Wil men derhalve, dat eene kolonie als de onze, waar, laten we dit niet over het
hoofd zien, reeds een belangrijk getal flinke Nederlanders werk vinden, nog meer
ten nutte strekke onzer jongelingschap, men trachte dan te leveren vooral zulke, die
practisch ontwikkeld zijn, die zelven de handen uit de mouwen hebben leeren steken.”
De heer Cremer had toen meer het oog op geschikte jongelui voor de cultuur; maar
voor den handel gaat dat ook op.’

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. O anje-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 bandhaving, 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
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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.
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.
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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.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Voor Zuid-Afrika:
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Oost-Indië: A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Begunstiger: G. Birnie, Deventer, N,-N.
Lombaard, uitgover, Lebbeke, Z.-N.
Dubois, zoon, Lebbeke, Z.-N.
Lagae, Brussel, Z.-N.
Alb. De Swarte, Elsene, Z.-N.
Lambertus Meyer, Jhb., Z.A. R
Adriaan J.W. Visée, Jhb., Z.A. R
M.J. Berckenhoff, Kon. M. Ac. Breda, N.-N.
C.G. Bach, Kon. M. Ac. Breda, N.-N.
J. Groenhof, Kon. M. Ac. Breda, N.-N.
J.H. Everwijn Rückert Kon. M. Ac. Breda, N.-N.
P.J. Lukwel, Hamburg, Duitschland.
Michel Boon, Leuven, Z.-N.
Van de Walle, Notaris, Mechelen, Z.-N.
De Chateleux, Antwerpen, Z.-N.
Lod. Claessens, Antwerpen, Z.-N.
Lod. Veders, Antwerpen, Z.-N.
Mevr. V. Maas-Oudschans, Haarlem, N.-N.
Fr. Henderickx, Breedene, Z.-N.
Aug. Mussche. Gent, Z.-N.
Rich. Verheugen, Gent, Z.-N.
Mr. H. Van Laren van Themaat, Leiden, N.-N.
J.W. Mooyen, Jhbg. Z.A.R.
K. Pentinga, Jhbg. Z.A.R.
C.J. Van Batenburg, Jhbg. Z.A.R.
J. Cochius, Jhbg. Z.A.R.
H.A. Cornelissen, jr., Jhbg. Z.A.R.
(1) B. = Beschermend Lid.
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A.A. Oudegeest, Jhbg. Z.A.R.
L.C. Wicherlink, Jhbg. Z.A.R.
P.M.C. Valter, Uitg. Randpost, Jhbg. Z.A.R. B.
A.C. Floor, Jhbg. Z.A.R.
Piet Heesterman, Jhbg. Z.A.R.
S. Posthuma, Jhbg. Z.A.R.
J.J. Floor, Hoofdonderw. Jhbg. Z.A.R. B.
F.C. Colder, Jhbg. Z.A.R.
H. Staas, Jhbg. Z.A.R.
J.B. Schoenzetter, Jhbg. Z.A.R.
Ed. Roosbroecke, Antwerpen, Z.-N.
Ach. De Bevere, Antwerpen, Z.-N.
Hub. Laroche, Nederl. Tooneel, Antwerpen, Z.-N.
Huyghelen, beeldhouwer, Antwerpen, Z.-N.
Martin Vets, Antwerpen, Z.-N.
J.L. Mees, Antwerpen, Z.-N.
Frans Verheyen, Antwerpen, Z.-N.
Williame, Antwerpen, Z.-N.
Ad. Wellekens, Antwerpen, Z.-N.
J.Th. Heins, Cadet K.M.A., Breda, N.-N.
P.H. De Boer, Cadet K.M.A., Breda, N.-N.
A.M. Verhaar, Cadet K.M.A., Breda, N.-N.
Everwijn Rückert, sr, Amsterdam, N.-N.
W. Koopal, Antwerpen, Z.-N.
Lod. Joosen, Antwerpen, Z.-N.
Gustaaf Cloots. Antwerpen, Z.-N.
Alf. Lenglé, Ledeberg, Z-N.
Edgar Dobbelaere, Gent, Z-N.
Gust. De Bruycker, Gent, Z-N.
Gust. De Bruycker, Gent, Z-N.
L. De Brauwere, Gent, Z-N.
J.L. Claeys, Gent, Z-N.
De Wilde, Ledeberg, Z-N.
S. Marissen, Gent, Z-N.
A. Blyau, Ieperen, Z-N.
Heynderickx, Ieperen, Z-N.
Dr. E. Hildesheim, Springs, Z.A.R.
W. Steuerwald, Jhbg. Z.A.R.
C. Bicker-Caarten, R'dam, N.-N.
Mr. Jan Smit, Azn. Gorkum, N.-N.
Mej. M.W. Maclaine Pont, Zetten, N.-N.
J.H. Van Boelens van der Haer, Den Haag, N.-N.
A. Diewout, Gadet K.M.A., Breda, N.-N.
C. Kies, Gadet K.M.A., Breda, N.-N.
C. Dinger, Gadet K.M.A., Breda, N.-N.
P. de Kok, Gadet K.M.A., Breda, N.-N.
E. de Kok Gadet K.M.A., Breda, N.-N.
E. Behiels, Halle, Z.-N.
B. Remy, Gent, Z.-N.
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J.W. de Graan, Amsterdam, N.-N.
C. Struyck, Brazzaville, Fransche Congo.
Pater Fr. Willibrod, Stanley Falls, Congo-Vrijstaat.
E. Van de Woestyne, Gent, Z.-N.
Jozef Germanes, Gent, Z.-N.
Lodewijks, Gent, Z.-N.
Lod. Claes, Coolkerke bij Brugge, Z.-N.
Henri Freericks, Amsterdam, N.-N.
G. Buys, Soerabaia, N.O.I.
J.P.R. Hermans, Medan, Deli, Soematra, N.O.I.
C. Wegenaar, onderw. Samarang, Java, N.O.I.
W. Kaarsen, onderw. Samarang, Java, N.O.I.
Th.H. Hofs, onderw. Samarang, Java, N.O.I.
D.L. Rosenquist, Djombang, Java, N.O.I.
J.C. Van Freyburg, Ambt. B.B. Magelang, N.O.I.
Karel Van de Sande, Haecht, Z.-N.

Gent.
Men leze de advertentie van de Parakan Salak Thee-Onderneming op de laatste blz.
Personen, die voor deze maatschappij wenschen werkzaam te zijn, kunnen zich
wenden tot het Secretariaat A.N.V. Gent.

Zuid-Afrika.
- Onze leden in Zuid-Afrika worden verzocht hun jaarlijksche bijdrage te willen
inzenden aan den penningmeester voor Zuid-Afrika, C. Temmerman postbus 1601,
Johannesburg.
- Herhaaldelijk ontvingen we klachten over niet bestelde Neerlandia's in de Z.A.R.
We hebben reeds verklaard, dat de schuld niet aan ons ligt: naarmate ons de namen
van leden toegezonden worden, ontvangen allen dadelijk de Nrs van den loopenden
jg.; dan worden de adressen gedrukt en de volgende Nrs onder gedrukt en genummerd
adres toegezonden. Onze secretaris Oudschans-Dentz te Jhbg. heeft daarom de zaak
nagegaan, bevonden dat de schuld lag aan postambtenaren in de Z.A.R.; heeft daarop
een klacht ingediend bij 't Bestuur en onderstaand antwoord ontvangen:
Postkantoor Jhbg. 25-3-'98.
Weled. Heer Oudschans-Dentz, Bus 751, Jhbg.
WELED. HEER,
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In antwoord op uw klacht van 12 dezer met betrekking tot de aflevering van
Neerlandia, heb ik de eer U mede te deelen, dat de betrokken ambtenaar door mij is
beboet, en dat het tijdschrift in kwestie nu is afgeleverd.
Ik heb de eer te zijn,
Uw dw.
TULLEKEN,
Postmeester.
We hopen vast, dat er nu geen redenen tot klagen meer zullen zijn. Mocht er nog
aanleiding tot klagen bestaan, dan verzoeken we de leden nadrukkelijk ons dadelijk
op de hoogte te brengen.
- Onze leden in België, die hun aflev. als postabonnement ontvangen, moeten bij
niet bestelling een aanklacht indienen op hun postkantoor.
Delft. - Voorloopig zal het adres van den Heer J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft, zijn:
H. Van der Chijs, Artushof, Hamburg.

Johannesburg.
Voortzetting der tweede algemeene Vergadering in 't Grand National Hotel,
Johannesburg.
Aanwezig 't geheele voorloopige Bestuur: Louw, Oudschans-Dentz, Temmerman,
Stiglingh, Post. Van den Broek. 27 leden en 5 bezoekers.
Om half negen opent de voorzitter de vergadering. Wanneer elk der aanwezigen
de leden- of bezoekerslijst geteekend heeft, deelt de Voorzitter mede, dat wij 't
wenschelijk hebben geacht om de voorstellen allen schriftelijk te laten indienen, met
't oog op de voorgaande vergadering. De vergadering betuigt ten zeerste instemming
hiermede, waarna de secretaris de statuten begint voor te lezen.
Art. 16 en 17 geedgekeurd; art. 18 veranderd door 't voorl. Bestuur in: 't Bestuur
is gerechtigd ten allen tijde een buitengewone algemeene vergad. van leden bijeen
te roepen.
Art. 19. Over 't aanvullen tusschentijds van vacatures, die op de eerstvolgende
algem. vergad. moeten bekrachtigd worden, volgt dan eene drukke bespreking door
de HH. Levy, Mammes, Van Os, Van Wijnbergen en De Vries. 't Voorstel van den
Heer Levy gesteund door den Heer De Vries, luidende: ‘...door benoemingen, waarover
op de eerstvolgende algem. verg. eene beslissing moet worden genomen,’ wordt
aangenomen met 13 tegen 10 stemmen.
Art 20, 21 goedgekeurd.
Art. 22. De Heer Snoey-Kievitt vraagt inlichtingen over eereleden, wie 't kunnen
worden, door wie ze moeten worden voorgesteld. De HH. Post en Wijnbergen
bespreken dit punt, waarop laatstgenoemde een voorstel indient, gesteund door den
Heer Levy, dat namelijk een twintigste van de leden of 't Bestuur 't recht hebben om
personen, die zich jegeus 't Verbond verdienstelijk hebben gemaakt, als eereleden
voor te stellen. - Dit voorstel wordt met 17 tegen 8 stemmen aangenomen.
Art. 23. Voorstel van den Heer Van Lier om dit art. te wijzigen als volgt: Die leden
van 't A.N.V., welke niet in Z.-A. woonachtig zijn, doch bij toeval een alg. verg. van
leden van A.N.V. Z.-A. Afd. bijwonen, hebben een raadgevende stem. - 't Voorstel
werd ondersteund door den Heer Levy en met groote meerderheid aangenomen.
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Art. 24. Hierover werd door de HH. Van Wijnbergen, Mammes en Post een drukke
bespreking gehouden. De Heer Van Wijnbergen stelde voor, toe te voegen: Bij alle
andere persoonlijke stem mingen zal de gewone meerderheid beslissen. - Met 13
tegen 12 stemmen werd dit verworpen.
Door den Heer Levy wordt voorts een art. voorgesteld toe te voegen, 'twelk door
den Heer Van Lier gesteund werd, en 'twelk slechts 1 stem tegen had. Het artikel
luidt. Van algemeene vergaderingen zal minstens een week te voren schriftelijk
kennis worden gegeven, met opgave van alle te behandelen punten.
Art. 25 wordt goedgekeurd. Art. 26; voorgesteld door den Heer Van den Broek
dat zoodanig te wijzigen, dat alle bezittingen, waarover de Z.-A. Afd.
beschikkingsrecht mocht hobben verkregen, overgaan aan 't Staatsmuseum te Pretoria
bij ontbinding van 't Verbond. De Heer Van Wijnbergen steunt dit en 't wordt
aangenomen met 22 tegen 2 stemmen.
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Art. 27 aangenomen.
Art. 28. Voorstel van den Heer Levy om toe te voegen: 20 leden van de Z.-Afd.
zullen door middel van een schriftelijk verzoek te eenigen tijd van 't Bestuur der Afd.
kunnen verlangen, dat zulke vergaderingen binnen 14 dagen zullen opgeroepen
worden met opgave van bijzonderheden.’ De Heer Mammes steunt dit. Wordt
aangenomen met 23 tegen 3 stemmen.
Ten slotte stelt de Heer Wijnbergen voor toe te voegen: Bij voorkomende gevallen,
waarin de statuten niet voorzien, kan 't Bestuur voorloopige maatregelen nemen. Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen.
De statuten zijn daarna afgehandeld. De Heer Mammes stelt voor het thans in zijn
geheel aan te nemen, 'tgeen de Heer Post steunt, en wat met luide goedkeuringen
wordt aangenomen.
De Heer Offenberg vraagt thans 't woord, daar tot kiezing van 't afdeelingsbestuur
zal worden overgegaan, 't voorloopig bestuur aftreedt. De Voorzitter verzocht hem
te wachten tot na de verkiezing. Door den Voorzitter wordt nog medegedeeld dat,
blijkens ontvangen berichten, enkele onjuistheden voorkomen in de statuten n.l. daar
waar staat Hoofdbestuur. Dit moet zijn: Bestuur der Afdeeling Z.-A. of
Afdeelingsbestuur. Het Hoofdbestuur is in Europa gevestigd.
Door den Heer Van Wijnbergen wordt een voorstel ingediend om Bestuur te zetten
in plaats van Hoofdbestuur, wat na ondersteuning met meerderheid wordt
aangenomen.
't Voorstel van den Heer De Vries wordt eveneens, na ondersteund te zijn,
aangenomen, n.l.: dat wijzigingen en redactie aan 't bestuur kan worden overgelaten.
De Heer Cohen stelt thans voor: De Randpost te Johannesburg zal erkend worden
't officiëel orgaan te zijn van de Z.-A. Afd. v. 't A.N.V. Na ondersteuning wordt dit
verworpen met 17 tegen 6 stemmen.
Thans volgt de verkiezing. De Secretaris leest de namen voor van de Heeren, die
door 't voorloopig Bestuur zijn voorgesteld voor 't Afdeelingsbestuur, te weten: de
Heeren Dr. Reitz, Middelberg, Dr. Engelenburg, Du Buy, Van Trotsenburg,
Gregorowski, advocaat Smuts, Isaac Van Alphen, Zulch de Villiers, voor Transvaal.
De Heeren Jan Hofmeyr, Dr. Viljoen, Dr. Hofmann, Professor De Vos, Ds. Lion
Cachet voor de Kaap-Kolonie. Voor den Vrijstaat hebben zij geen kandidaten. Van
de voorgestelden hebben verscheidenen bij eventuëele verkiezing de benoeming
reeds aangenomen.
Daarop volgt een drukke bespreking uit hoeveel leden 't Afd. Best. zal bestaan, of
die ook bestuursleden van den opterichten Tak kunnen worden, of 't aantal voor elk
land nu reeds moet bepaald worden, enz. De Heeren Cost, Budde, Van Lier, Levy,
Temmerman. Mammes, Post, Van Wijnbergen bespreken dit punt, waarop de Heer
Cohen een voorstel indient, om de verkiezing niet te doen plaats hebben, maar te
verdagen tot 9 Mei, gedrukte copieën te zenden der statuten aan de leden A.N.V. Z.-A.
Afd., de namen der kandidaten op te geven, de kiezing op dien datum te houden.
Door de Heeren Mammes, Levy, Post wordt dit druk besproken. Aangezien de Heer
Mammes ondersteunt, komt 't in stemming en wordt verworpen met 17-tegen 8
stemmen.
De Heer Pels meent daarop minstens 20 leden te benoemen. De Heer Van Lier
oppert 15 leden.
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Door den Heer V.d. Broek wordt een schriftelijk voorstel ingediend om 14 leden
te benomen, behalve den eerevoorzitter en de 6 andere bestuursleden, in het geheel
dus 21 leden.
Slechts 1 stem is hier tegen, 1 onzijdig en 23 voor, aldus aangenomen.
In plaats den Heer Van Trotsenburg stelt de Heer Van Lier voor den Heer Valter,
uitgever Randpost. De Heer van Wijnbergen stelt voor den Heer Meiring te
Bloemfontein. De Heer V.d. Broek, Dr. Brill, in den Vrijstaat; de Heer Cost-Budde,
Dr. Reinink, te Pretoria; De Heer Post, Ds Postma; de Heer Van Lier, Consul der
Nederl. De Waal; de Heer De Vries, den Consul-Generaal Domela Nieuwenhuis en
wordt de Heer Moorrees nog voorgesteld. De Heer Temmerman noemt ten slotte
den Heer Franken te Bloemfontein.
Er staan derhalve 23 kandidaten, waarvan 12 Hollanders en 11 Afrikaners.
Door den Voorzitter worden verzocht de stembriefjes op te halen, de Heeren
Leendertsz, Geyer, Levy, die zich daarmede belasten, evenals de Heeren Van Lier,
De Vries en de Secretaris.
Na 10 minuten wordt de uitslag voorgelezen.
Uitgebracht: 24 stemmen, waarvan 1 blanco en 1 ongeldig, dus 22 geldig, de
volstrekte meerderheid is derhalve 12. Daarvan kregen de Heeren Hofmeyr, Viljoen
en De Villiers 21, De Vos, Reitz 20, Van Alphen, 19, Middelberg, Du Buy, Brill 18,
Hofmann, Smuts, Meiring, De Waal, Engelenburg 17, Moorrees, Domela Nieuwenhuis
16, Gregorowski 15, Valter 14, Reinink, Lion Cachet 13, Franken 10, Van Trostenburg
7, Ds Postma 8. Behalve de Heeren Postma, Van Trotsenburg werden allen dus
gekozen. Op den Heer Van Wijnbergen werd nog 1 stem uitgebracht.
Door den Heer V.d. Broek wordt de oprichting van den Tak Johannesburg
voorgesteld en met grooten bijval gestemd en aangenomen.
Er komen 3 voorstellen in: 1e De Heer Van Lier om 't Bestuur van den Tak uit 7
leden te doen bestaan, gesteund door den Heer Aarsse; 2e van den Heer Levy, die
voor 10 leden is, gesteund door den Heer De Vries; 3e van den Heer Pels, die 15
leden voorstelt, gesteund door Post.
't Voorstel van den Heer Pels verworpen met 17 tegen 3, dat van den Heer Levy
aangenomen met 12 tegen 19. - Dat van den Heer Van Lier ingetrokken.
De Heer Pels stelt voor 't afgetreden voorloopig Bestuur der Afd. en de Heeren
Van Os, Geldenhuis, De Vries (lid Staatsraad) en Du Buy.
Voorgesteld worden nog de Heer Dieperink (Lid Eerste Volksraad), Lombaard
(Veldcornet), Mammes, Van Brugge, Valter.
De stemming heeft plaats en na opneming blijkt de uitslag als volgt: Louw, V.d.
Broek 19, Stiglingh, Oudschans 18, Temmerman 16, Lombaard, P. Van Os, Mammes
15, Post 14, De Vries 12, Dieperinck, Geldenhuis, Valter 8, Du Buy, Van Brugge 5,
Geyer, 2, A.B. Van Os 1, Joh. Leyds 1, Offenberg 1, Cohen 1, Van Wijnbergen 1,
Levy 1.
Uitgebracht 20 stemmen, 1 blanco.
Verkozen dus de Heeren Louw, Oudschans-Dentz, Stiglingh, Van Os, Post, Van
den Broek, Mammes, Lombaard, De Vries, Temmerman, zijnde 5 Afrikaners, 4
Hollanders en een Vlaming.
De Voorzitter verklaart 't aan te nemen, de overige leden ook. (Luide toejuiehingen.)
De Penningmeester Temmerman leest voorts den staat van ontvangsten en uitgaven
voor, door 't voorloopig Bestuur nagezien, goed bevonden.
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De Voorzitter vraagt of de vergadering een commissie benoemen wil om de
rekening na te gaan, waarop de Heer Van Os voorstelt ze aan te nemen, 'tgeen met
algemeene stemmen wordt goed gevonden.

Rekening tot op 16 maart 1898.
Ontvangsten:
Bijdragen over 1896-97

£ 33.15.6

Bijdragen over 1898

£ 54.19.0
_____

Totaal

£ 88.14.6

Uitgaven:
Papier, postzegels, verzendingskosten,
enz., door Temmerman, 1896-97

£ 3.10.6

Kabelgr. Dordrecht

£ 1.11.3

Temmerman, 1898

£ 7.6

Oudschans, Febr.-Oct. 1897

£ 1.8.0

Oudschans, Oct.-Maart 1898

£ 1.14.9

Oudschans, Drukwerk

£ 1.18.0

Port van een kist

£ 1.16.0
_____

Totaal

sP 12.6.0

Gezonden aan M. Meert, Gent

£ 37.13.9
_____

In kas

£ 38.15.6

De Heer Van Wijnbergen brengt warmen dank aan den Voorzitter en 't voorloopig
Bestuur dat is afgetreden, en eindigt met een hoezee voor de Zuid-Afr. Afd., dat door
alle aanwezenden wordt herhaald.
Na een hartelijk woord van dank van den Voorzitter aan de vergadering, wordt
die om half één gesloten.
N.S. Den 31 Maart vergaderde het Takbestuur van Jhbg. Werden benoemd: tot
Voorzitter: Louw; tot Ondervoorzitter: Arie Van den Broeck; tot Secretaris:
Oudschans; 2e Secretaris: Post; Penningmeester: Temmerman; 2e Penningmeester:
Van Os.
Tot het maken van 't huishoudelijk reglement werden gekozen: Louw, V.d. Broek,
Oudschans en Mammes.
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Door den Heer Mammes werd voorgesteld, dat er een commissie zou worden
benoemd uit 't Takbestuur om samen te werken met een Commissie uit Tot Nut van
't Algemeen, ten einde een onderzoek in te stellen naar den toestand van 't nationaal
onderwijs van blanke kinderen in Jh'burg en dit de regeering voor te leggen om in
dien toestand verbetering te brengen. Algemeen aangenomen. Benoemd: Louw, V.d.
Broeck, Van Os, Mammes, Temmerman.
Als afgevaardigden voor 't feestcomité van de kroningsfeesten van Koningin
Wilhelmina werden benoemd voor 't A.N.V. Jhbg. Tak: Mammes, Oudschans.

Taalzuivering.(1)
119 Diner = maaltijd of middagmaal.
120 Passeeren = aangeven of doorgeven. B.v. aan een lange tafel zittend, zegt
A tot B: ‘Passeer mij de peper even.’
Passeeren = voorbijgaan. B.v. Vele lieden passeerden heden morgen ons huis.
Passage = doorgang of toegang. B.v. De passage in de X-straat is gestremd of
verboden passage (verboden doorgang).
Passage billet op eene boot = reiskaartje.
Passage = gaanderij. B.v. De Winkelpassage in het Paleis voor Volksvlijt.
121 Visites maken = bezoeken afleggen.
Visitekaartje = naamkaartje.
Visiteboekje = naamkaartenboekje.
122 Kaartjes pousseeren = kaartjes afgeven.
123 Étui = hoos, koker.
124 Ordonnansendienst = kondschapsdienst.
125 Talud = glooiing.
126 Editie = oplaag.
127 Fauteuil = leunstoel.
128 Publiek als bijv. nw. = openbaar.
129
130 Horizon = kim, gezichteinder.
131 Karakter = inborst. B.v. Het karakter van dien man is goed.

(1) Ingezonden door den Heer Fabius, cadet der cavallerie te Breda.
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Karakter = kenmerk. B.v. Deze handeling moet het karakter hebben van een
schijnaanval.
Karakteristiek = kenschetsend.
132 Protesteeren = zich verzetten. B.v. Ik teeken protest (verzet) aan.
133 Positie = houding. B.v. Zijne positie was erg onverschillig.
Positie = toestand. B. Ik bevond mij in eene moeilijke positie.
Positie = hoedanigheid. B.v. In zijne positie als burgemeester, enz
134 Justitie = gerecht.
135 Diarrhée = buikloop.
136 Reparaties = herstellingen.
137 Defect = geschonden of stuk.
138 Pantalon = broek.
139 Rail = spoorstaaf,
140 Physiek = lichamelijk.
141 Intellectueel = geestelijk.
142 Manier = wijze. gewoonte. B.v. Zijne manier van doen. A heeft slechte
manieren.
143 = Soliede duurzaam.
144 Geconserveerd = bewaard. B.v. Ik heb het vleesch goed geconserveerd.
Geconserveerd = verduurzaamd. B.v. Verduurzaamde levensmiddelen.
145 Qualiteit = hoedanigheid.
146 Quantiteit = hoeveelheid.
147 Kwartierlijst = woninglijst.
148 Echo = weerklank.
149 Enthousiasme = geestdrift.
150 Visioen = hersenschim.
151 Dictionnaire = woordenboek.
152 illusie = luchtkasteel.
153 Principe = beginsel (grondbeginsel).
154 Pleizier = genoegen.
155 Dialect = tongval.
156 Debat = gedachtenwisseling.
157 Dispuut = woordentwist.
158 Discussie = woordenwisseling, bespreking.
159 Origineel = oorspronkelijk.
160 Souvenir = herinnering.
161 Cadeau = geschenk.
162 Pedant = verwaand.
163 Surprise = verrassing.
164 Financiëel = geldelijk.
165 Financiën = geldzaken.
166 Kwestie = geschil, vraag. B.v. Ik had kwestie met hem, enz. De kwestie is,
enz.
167 Taille = leest.
168 Bureau = schrijftafel. Vgl. 97.
169 Burcel = Schrijfkamer.
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170 Genealogie = geslachtkunde.
171 Manege = rijbaan.
172 Informeeren = zich op de hoogte stellen, navraag doen, navragen.
173 Communicatie = gemeenschap.
174 Thesaurier = schatbewaarder.
175 Joviaal = rond, rondborstig.
176 Dateeren = dagteekenen.
177 Instituut = kostschool, vereeniging of genootschap.
178 Solliciteeren = dingen naar.
179 Bouquet = ruiker.
Bouquet = geur (van wijn).
180 Expressie = uitdrukking.
181 Revue = wapenschouwing, overzicht.
182 Recommandeeren = aanbevelen.
183 Cahier = schrift, schrijfboek.
184 Vocabulaire = woordenlijst.
185 Expert = deskundige.
186 Deponeeren = neerzetten, plaatsen, neerleggen.
187 Mankeeren = missen, ontbreken, iu gebreke blijven.
188 De face = van voren.
189 De profil = van terzijde.
190 Fantaseeren = verzinnen.
191 Lawine = sneeuwval.

Onze Letterkunde in Italië.
In de Illustrazione popolare, giornale per le famiglie van Milaan verscheen een
vertaling in verzen van Virginie Loveling's Buitenmeisje, onder den titel La
Campagnola, door ons lid Commandeur Leopoldo Bizio.

Zuid-Afrika.
Het Zuidafrikaansch Bijbelgenootschap heeft zijn 51e jaarvergadering gehouden.
Gedurende het afgeloopen jaar werden 42,889 bijbels en nieuwe testamenten verkocht,
20,420 in het Nederlandsch; 14,112 in het Engelsch en 8,257 in het Kaffersch.
Het jaarlijksch verslag is gedrukt in 3000 Nederl. en 2000 Engelsche exemplaren.

Nederlandsche Uitwijking naar Zuid-Afrika.
Het verslag van den Nederl. Consnl-Generaal te Pretoria, den Heer
Domela-Nieuwenhuis, over 1896 en de vier eerste maanden van 1897, deelt mee dat
de immigratie van vreemdelingen in Z.A. over 1896 op omtrent 17,000 personen
mag geschat worden, waarvan 2000 van Nederlandsche afkomst.

Kaap-Kolonie.
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Op de Bondsvergadering (Afrikaner Bond) gehouden op 2 Maart 1898, bij den Heer
A. Van Reenen, Jagersfontein, werd gesproken over de uitgave van een Nederlandsch
blad te Steynsburg. De zaak werd verwezen naar het districtsbestuur.
***

Op de volgende wijze kondigt Ons Weekblad (Kaap) het huwelijk aan van Dr. Viljoen,
leeraar te Stellenbosch en warm voorstander van onze taal in Z.-A.:
‘Naar wij vernemen gaat Dr. Viljoen, van Stellenbosch, zijn geboortestaat voor
goed verlaten op 30 dezer, om zich in den Vereenigden Staat te vestigen, waar hij
een gepaste betrekking gevonden heeft. Hij vertrekt met de Union-boot. Zijn vrienden
hier en elders wenschen hem goede reis en een gezegend huwelijksleven toe.’
We voegen hierbij onze beste heilwenschen voor onzen dapperen medestrijder.

Natal.
Aan den Natal Afrikaner (153.98) wordt uit Greytown geschreven, dat de Hollandsche
klassen in de Gouvernementsschool bloeiend zijn. Op het oogenblik is het aantal
leerlingen grooter dan ooit te voren, nl. 53, waaronder 11 meisjes Wat in deze
volkomen verengelschte Kolonie bepaald bemoedigend kan heeten.

Een nieuw Nederlandsch Blad in Zuid-Afrika.
Dezer dagen gewerd ons nit Johannesburg het eerst verschenen nummer der Randpers,
een nieuwsblad dat reeds met welwillendheid in de Nederlandsche pers besproken
werd.
Met genoegen hebben ook wij kennis genomen van de wijze, waarop de redaktie
zich voorstolt de groote nationale belangen der Boeren te behartigen. Zij zou, zooals
zij in haar hoofdartikel aanvoert, de courant liever te gronde zien gaan, dan lijdelijk
of actief mede te doen aan maatregelen, die de zelfstandigheid der Boeren-Republiek
in gevaar zouden kunnen brengen.
Aan het slot van de voorrede wordt een bijzonder oegevend oordeel gevraagd voor
het eerste nummer. Wij meenen dat de redaktie hier wel bescheiden is, en is het onze
overtuiging dat daar waar men zich reeds in zulk een flink standpunt mag verheugen,
de toekomst zeker zonder bedenken kan worden tegemoet gegaan.

Congo-Vrijstaat.
We ontvingen onderstaanden brief uit Veurne.
HEER OPSTELLER,
Laat me toe uw aandacht te vestigen op de rol van de Nederlandsche Taal in den
Congo-Vrijtaat: mijns wetens wordt daar alles in het Fransch behandeld. En nochtans
is het een onloochenbaar feit, dat de groote meerderheid der zendelingen, soldaten,
handelaars, enz. uit Vlaamsch-België afkomstig zijn! Mijns dunkens is het de plicht
dier Vlamingen dit onmetelijk veld ten voordeele van de Nederlandsche Taal te
ontginnen.
Een woordje over de pogingen die tot dit doel gedaan zijn of kunnen gedaan
worden, zou mij - en vele andere lezers van Neerlandia, denk ik - machtig veel
genoegen doen.
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Met hoogachting,
A.B.
Ik zal ouzen vriend trachten te bevredingen, ten minste, hem mededeelen, wat ik
zelf weet.
Wat hij vermoedt is volkomen waar: gansch het Bestuur van den Congo-Vrijstaat,
de inrichting van het leger is op Fransche leest geschoeid. Zooals hij wel weten zal,
dragen de postzegels, kaarten, munten van den Congo-Vrijstaat uitsluitend Fransche
opschriften. De Congo-Vrijstaat wil gereedelijk den geldelijken steun van het
Belgische Volk, dus ook dien van het Vlaamsche Volk aanvaarden; maar om uit
dankbaarheid ons maar, om te beginnen, de bevrediging voor onze eigenliefde te
schenken postzegels, postkaarten en munten met tweetalige opschriften of benevens
Fransche ook Nederlandsche te drukken of te slaan, zooveel gewaardigt het Bestuur
van den Congo-Vrijstaat zich niet. We mogen onze landskinderen naar het Zwarte
Land zenden om er als helden te sterven zooals De Bruyn; we mogen er jonge
geleerden laten heen trekken, zooals nu weer onze Vlaamschgezinde vriend Jan De
Windt, wetenschappelijk onderlegd zooals niet een tot nog van diegenen, die 't land
gingen doorvorschen; we mogen aldus aan den Staat de beste diensten bewijzen door
de schatten die 't land mogelijk in zijn schoot verborgen houdt aan 't licht te brengen;
tot heden toe worden we alleen waardig gekeurd om te betalen; niet om onze taal
door het Bestuur als de taal van de grootere helft van het Belgische volk erkend te
zien. En zoolang de Congo een Vrijstaat blijft, zal dat ook zoo blijven. Kening
Leopold is de Vorst van den Staat en, mogen de omstandigheden er hem soms toe
brengen in 't openbaar een woord Nederlandsch te spreken, dat hij zorgvuldig van
buiten heeft geleerd, hij vindt in den grond het streven van de Vlamingen naar het
herstel van hun taalrechten lastig en hinderlijk en zoolang hijbaas blijft in den Congo,
dringt het Nederlandsch er niet officiëel binnen.
Kennis van de beide Belgische landstalen wordt dan ook niet vereischt van de
ambtenaren en Nederlandschonkundigen bekleeden juist de vetste plaatsen te Boma.
Dat die kennis wel eens noodig blijkt, bewijst het volgende. In 1895 waren er
onderhandelingen tusschen het Bestuur van den Congo-Vrijstaat en Boeren gevestigd
te Hoempata in Portugeesch Angola, over een Trek naar Kwango. Er werd uit
Hoempata aan den Gouverneur-Generaal te Boma geschreven. De brief was natuurlijk
in 't Nederlandsch; even natuurlijk dat de Gouverneur-Generaal hem niet verstond;
geen van de menschen van 't Bestuurspersoneel verstond hem. Men moest er mee
rondloopen tot
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men eindelijk te recht kwam bij een dokter, destijds te Boma gevestigd, die hem kon
vertalen. Deze kleine mededeeling, bewijst van hoe weinig belang de kennis van
onze taal door het Bestuur van den Vrijstaat geacht wordt.
Het spreekt ook vanzelf, dat er volstrekt niets van ambtswege gedaan wordt om
onze taal eenigszins in den Vrijstaat te verbreiden. Men zou er de gelegenheid toe
hebben in de scholen van de zendingen. Maar dat schijnt van ambtswege eerder
tegengewerkt te worden dan begunstigd.
In België worden tal van Congoleesche kinderen opgevoed. Uitsluitend in 't
Fransch. Dat is 't geval in de meisjes- en de jongenskostschool te Gijsegem. Wel
moge men een negertje in onze taal een gelukwensch leeren opdreunen, wanneer de
jonge Aalstenaar Boone, die zich onderscheiden heeft in de gevechten tegen de
Mahdisten, op 't stadhuis van zijn geboortestad ontvangen wordt; dat strekt alleen
om de oogen te verblinden: te Gijsegem worden de negerkinderen grondig verfranscht.
Onlangs bevond ik me op den trein van Aalst naar Antwerpen. Te Gijsegem stapten
drie negerinnetjes op van zoowat 17 jaar, voor zoover ik 't aan hun zwart bakkesje
of liever aan hun lichamelijke ontwikkeling kon zien. Ze begonnen onder mekaar te
praten: 't was Fransch. Het ging heel vlot en met dezelfde aanstellerige stembuigingen
als van al onze verfranschte kostschooljuffertjes. Als ze wat uitgebabbeld waren,
nam de een (Marie Eylyla, heette ze; de andere droegen de lieve namen van Anna
en Gabrielle) een boek ter hand; 't was een Fransche spraakkunst. Dat gaf me
gelegenheid om een gesprek met haar aan te knoopen en na te vragen of ze ook nog
audere talen kende of die leerde te Gijsegem. Neen, wat haar zelf betrof, ofschoon
ze reeds 10 jaar te Gijsegem was. Maar Anna leerde Vlaamsch. Ik vroeg daarop aan
Anna of ze wat kon spreken. Geen schijn van. Ze kende alleen woorden. Spreken
kon ze niet: ‘Le flamand est trop difficile,’ zei ze me. Alsof het niet buiten kijf was,
dat de Fransche spelling, de Fransche spraakkunst oneindig moeilijker zijn dan de
Nederlandsche. Maar voor Anna ken het wel den schijn hebben alsof het Nederlandsch
moeilijker was, omdat het weinige theoretisch onderwijs, dat ze in die taal ontving
door geen oefening hoegenaamd gesteund werd. Vlaamsch gewaardigen zich de lieve
zusters te Gijsegem niet te spreken. Integendeel: ze verbieden streng aan de leerlingen,
dat ze Vlaamsch zouden spreken op de speelplaats. Wie zich aan dat misdrijf schuldig
maakt, krijgt la clef en moet een cent boet betalen en moet met den sleutel rondloopen
tot ze een gezellin op 't Vlaamsch spreken betrapt, wie ze dan haar sleutel kan geven.
Het weinige theoretisch onderwijs in 't Nederlandsch, dat de meisjes ontvangen is
dus volkomen onvruchtbaar, vooral daar haar van een anderen kant feitelijk verachting
voor onze moedertaal ingeboezemd wordt. Marie Eylyla zal nu weldra naar den
Congo terugkeeren om zich te wijden aan het werk van de beschaving van haar
natuurgenooten, maar ook ..... aan hun verfransching.
Als men aldus den Congo zal verfranscht hebben, is hij precies rijp om door
Frankrijk overgenomen te worden. Het leger, thans in 't Fransch aangevoerd, kan
van den eenen tot den anderen dag onder 't kommando van Fransche officieren komen:
de Congoleesche soldaten zouden 't verschil niet eens gewaar worden.
In de volgende aflevering kom ik op de zaak terug. Nog dit. Onze vriend vraagt,
wat zou kunnen gedaan worden voor de verbreiding van onze taal in Congoland.
Hierover zullen we handelen. Maar om iets in Congo te kunnen uitrichten, moeten
onze betrekkingen met dit land uitgebreid worden. We weten dat daar vele, Vlamingen
verblijven, en niet alleen Vlamingen door geboorte, maar van de rechte soort:
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Vlaamschgezinden. Laat ieder, die daar een vriend of een kennis heeft, hem
aanschrijven om lid te worden van het A.N.V. Afleveringen van Neerlandia en
toetredingskaarten hebben we voor dat doel altijd beschikbaar voor wie ze vragen
willen. Dat kan al dadelijk gedaan worden. Op die wijze wordt de grondslag gelegd,
waarop we verder bouwen kunnen. Ook kan ieder, die eenige nadere inlichtingen
heeft omtrent het verfranschingswerk in den Congo de zaak helpen voorbereiden,
door in Neerlandia mede te deelen wat hij weet.
HIP.

Vereenigde Staten
Een Schuttersbond te Green Bay. - Zondag namiddag, 20 Maart, werd er eene
vergadering gehouden door de bewoners van het Verloren Land en eenige ingezetenen
van Green Bay, bij Frank Van Kessel, Biebels oude standplaats, Town Preble,
ongeveer tien minuten gaans van het einde van den straatspoorweg, bij Hagemeister's
brouwerij. Er werd besloten een schuttersbond op te richten, waaraan voorloopig de
naam gegeven werd van de Hollandsche Schictvereeniging, die thans 41 leden telt.
Ware de vergadering bekend gemaakt en de wegen niet zoo slecht geweest, het getal
leden zou veel grooter zijn. Er werd het volgende bestuur gekozen: President, Henri
V.d. Heuvel; vice-president, Martinus V.d. Langenberg; secretaris, Matheus Liussen;
2e secretaris, J.L.F. Janssen; directeurs, Pieter Baeten, Pieter V.d. Langenberg. Het
inleggeld is bepaald op 50 cents, en zal gecollecteerd worden bij de algemeene
vergadering. Er zal een schutsboom geplaatst worden van 70 tot 80 voet hoog.
***

In de Vereenigde Staten verschijnen thans ongeveer 3200 dag- en 1500 weekbladen,
waaronder 24 talen vertegenwoordigd zijn. De meeste worden natuurlijk in het
Engelsch geschreven, maar er zijn toch voor de landverhuizers uit allerlei Europeesche
landen, tal van bladen in hun eigen taal. In bijna alle groote steden Duitsche bladen
te vinden. In het Fransch verschijnen 7 dag- en 8 weekbladen, in het Zweedsch 30,
in het Nederlandsch 59 bladen, in het Noorsch 11, in het Poolsch 22, in het Spaansch
18, in het Portugeesch 5, in het Finlandsch 5, in het Italiaansch 4, in het Czechisch
3 en in het Russisch 1.
***

Te Little-Chute en te Hollandtown bereidt men zich voor om het halve-eeuwfeest
van de Hollandsche nederzetting in beide plaatsen te vieren. De viering zal gehouden
worden in Juni.
***

Een Commissie tot het voorbereiden van het halve eeuw-feest van de stichting van
Little Chute, bestaande uit Martin Weyenberg, Voorzitter, John A. Kilsdonk,
Secretaris, en John Hammen heeft aan de pioniers van 1848 de volgende uitnoodiging
gezonden:
‘Hierbij wordt bekend gemaakt dat de bewoners van Little Chute en omgeving
besloten hebben het halve-eeuw-feest of den vijftigsten verjaardag te vieren van de
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eerste nederzetting van de Hollanders in Outagamie en aangrenzende counties. De
viering zal beginnen den 13n Juni 1898. De Commissie is van gedachte dat gij een
geschikt persoon zoudt zijn om ous bij te staan in het voorbereiden en regelen van
het programma. Gij wordt daarom uitgenoodigd ter bijwoning van een vergadering
in Hammen's zaal op den 14 Maart 1898, des morgens om 10 uur, om de commissies
te benoemen, die noodig mogen zijn.’
***

Little Chute zal weldra een heele kolonie nederzetters hebben in Woodcounty. De
volgenden zijn reeds vertrokken: Martin Hartjes, C. Van Asten, Ed. Lamers, A.
Verhagen, J. Wildenberg, A. Kroll en J. Ebben. Allen zijn zeer ingenomen met de
streek.
***

De wrok over het doorgestane leed in den 80jarigen oorlog tegen Spanje, schijnt nog
bij alle Nederlanders niet bekoeld te zijn, blijkens 't volgende bericht uit Chicago:
‘Een honderd en vijf en twintig Hollanders oefenen zich met ernst tweemaal per
week op den hoek van de 18e str. en Blue Island ave. Zij voelen den ouden wrok van
de Hollanders tegen de Spanjaarden en wachten verlangend opgeroepen te worden
om met de Dons zaken te doen. J.M. Bonga is kapitein en Ed. Boersma 1e luitenant
der compagnie.
De aanwerving ging snel, zoodat er besloten werd de manschappen in twee
compagnies te verdeelen. Bij den Staats adjudant-generaal is eene aanvraag gedaan
voor wapens. Dezelve ging vergezeld van een aanbod van de diensten der
Compagnies. Kapt. Bonga is een der meest enthousiastische soldaten in Chicago.
Hij is sedert 1883 een actief lid van de Illinois Nationale Garde geweest, staande bij
Troep A van de 1e cavalerie en Camp E van het 2e regiment.
‘Wij hebben met de Spanjaarden eene oude rekening te vereffenen’ zeide Kapt.
Bonga. ‘Als er wat te vechten valt, dan willen wij een kans met hen wagen, en wij
beloven u, dat wij ons dapper weren zullen. Ik heb van Colonel Maxwell van den
gouverneursstaf de verzekering ontvangen, dat men ons van wapens voorzien wil.
Hij was mijn oude commandant in Troep A en weet dat de Hollanders klaar voor
den oorlog zijn vooral met de Spanjaarden.’
Volksstem (De Pere, Wisc.)

Een Standbeeld voor Jan-Frans Willems
Onderstaand bericht werd gezonden aan Vlaamsche en Nederlandsche bladen, aan
Belgische en Hollandsche kunstenaars.
STAD GENT.
Comité voor het Gedenkteeken aan Jan-Frans Willems.
Gent, den 14n April 1898.
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MIJNHEER,
Wij hebben de eer U ter kennis te brengen dat een wedstrijd, waarvan programma
hieronder, geopend is voor het oprichten van het gedenkteeken Jan-Frans Willems,
en dat de datum voor het inzenden der eerste proef op 1n Juli 1898 bepaald is. Het
tijdstip, vastgesteld voor de voltooiing van het gedenkteeken, zal niet toelaten dezen
datum te verschuiven.

Programma:
Een wedstrijd, waaraan alle Belgische als Nederlandsche kunstenaars deel mogen
nemen, is ingesteld voor het oprichten van een prachtgedenkteeken ter vereering der
nagedachtenis van Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche Beweging.
Het comité laat aan de kunstenaars vrije keus over aangaande den aard van het
gedenkteeken. Het moge een standbeeld of een zinnebeeldig gedenkteeken zijn,
steeds moet het Jan-Frans Willems voorstellen als verheerlijkte verpersoonlijking
van den Vlaamschen Strijd.
Het gedenkteeken zal moeten gemaakt worden, opdat het op de plaats tusschen
het Belfort en de hoofdkerk, vóór den nieuwen Nederlandschen Schouwburg, kunne
opgericht worden. De kunstenaars moeten hun ontwerp zóo schikken, dat het het
geenszins door zijne afmetingen schaadt aan den aanblik der omringende gebouwen,
maar veeleer moet helpen tot verfraaiing der heerlijke plaats, die daar wordt aangelegd.
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Het moet slank, sierlijk en tevens indrukwekkend zijn.
De wedstrijd zal uit twee proeven bestaan.
De eerste proef zal bestaan in het leveren eener geboetseerde schets of maquette
van het gedenkteeken met zijne onmiddellijke omgeving, uitgevoerd op eene schaal
van 1/10 en volledigd door teekeningen, welke de werken aanduiden, die op de schets
niet verbeeld zijn, alsook door een geteekende schets van de omringende plaats, in
perspectief, het gezichtspunt ondersteld zijnde op 20 meter afstand vóór het beeld,
om te kunnen oordeelen over den indruk, dien het gedenkteeken daar moet maken.
Deze proef, waarbij een gezegelde omslag, den naam van den kunstenaar
vermeldende, moet gevoegd zijn, zal vóór 1n Juli 1898 ten Stadhuize moeten ingediend
worden.
Een jury, bestaande uit den voorzitter van het comité en acht leden, waaronder
vier gekozen in den schoot van het comité en vier kunstenaars, zal over de waarde
en de verdiensten der ingezonden werken beslissen en de gebeurlijke mededingers
tot de tweede en beslissende proef aanduiden.
De tweede proef zal bestaan in eene zeer omstandige schets van het gedenkteeken
op de schaal van 1/5, met eenige deelen op grootte van uitvoering; een omstandige
metingstaat, de te gebruiken materialen aanduidende, arduin en brons, met bestek
der kosten, zal er moeten bijgevoegd zijn.
De totale prijs van het gedenkteeken, met inbegrip van grondvesten, voetstuk en
alle loonen, zal de som van vijf-en-twintig duizend frank niet mogen overtreffen.
Indien het Comité het beslist, zal de inzender van de bekroonde schets verplicht zijn
ze tegen deze bepaalde som uit te voeren. Het Comité behoudt zich echter het recht
voor hem een premie van 5000 frank(1) uit te betalen en zich zelf met de uitvoering
te belasten. In dit geval zal de bekroonde kunstenaar al de noodige teekeningen voor
het voetstuk en de gebeeldhouwde gedeelten in pleister, moeten maken.
De mededingers tot de tweede proef zijn niet verplicht stipt de schikkingen hunner
eerste schets te volgen; zij zullen er mogen van afwijken, op voorwaarde nochtans,
niets aan de schetsen der andere mededingers te ontleenen.
Deze proef zal plaats hebben binnen de twee maanden, te rekenen van de uitspraak
der eerste proef. De juiste datum zal door de dagbladen aangekondigd worden.
De jury zal beslissend de ingezonden ontwerpen rangschikken en oordeelen of het
beste waardig is uitgevoerd te worden.
Op voorstel van de jury kan het Comité een premie van 600 frank en 400 frank
toekennen aan niet bekroonde ontwerpen.
Het bekroonde ontwerp zal het eigendom van het Comité blijven.
Aanvaard, Mijnheer, de verzekering onzer hoogachting.
NAMENS HET COMITÉ:
De Eere-Voorzitters:
FR. DE POTTER.
PAUL FREDERICQ.
(1) 3000 frank bij het afleveren van het of de beelden, op grootte van uitvoering, met de noodige
teekeningen, plannen, enz. voor het voetstuk, enz. - en 2000 frank voor het toezicht over de
uitvoering van het geheele edenkteeken.
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De Voorzitter:
JULIUS OBRIE.
De Ondervoorzitters:
FL. VAN DUYSE,
J. VERCOULLIE.
De Schrijvers:
K. LYBAERT,
O. VAN HAUWAERT.
De Penningmeester:
A. SIFFER.

Kroningsfeesten.
We ontvangen 't rolgende bericht:
NATIONAAL HULDEBLIJK.
Sub-Commissie. - Antwerpen.
Antwerpen, April 1898.
MIJNHEEREN.
Alle Nederlanders, die met hart en ziel gehecht zijn aan het Huis van Oranje,
waardeeren de wijze waarop Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes van
het Koninkrijk, Hare hoogst belangrijke taak heeft opgevat en tot nog toe de leidster
is onzer veel geliefde Koningin Wilhelmina.
Ruim 140 vaderlandlievende mannen uit alle provinciën van ons Rijk, waaronder
ook die in de koloniën zijn werkzaam geweest, hebben het plan gevormd om in 1898,
ter gelegenheid van de meerderjarigheid van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina,
een geschenk aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe aan te bieden als nationaal
huldeblijk, als teeken van dankbaarheid voor Hare goede zorgen in het waarnemen
van Hare gewichtige betrekkingen van Regentes en Voogdes.
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe heeft te kennen gegeven dat, hoewel Hare
Majesteit bij de aanbieding van een Huldeblijk, een stoffelijke gift aan Hoogstdezelve
persoonlijk gedaan, zoude moeten weigeren, het Harer Majesteit aangenaam zal zijn
om de giften, die voor dit doel worden ingezameld, te doen besteden aan het een of
ander liefdadig doel.
Om aan dit plan uitvoering te geven, werd in Nederland eene hoofdcommissie
gevormd. Deze hoofdcommissie bracht provinciale commissiën tot stand en het is
op haar verzoek dat zich ook in België eene commissie heeft samengesteld, welke
in eenige der voornaamste Belgische steden sub-commissiën heeft in het leven
geroepen om zoo doende de in België verblijfhoudende Nederlanders in de
gelegenheid te stellen om hunne sympathie voor deze zaak te toonen. De
ondergeteekenden, welke de Sub-Commissie te Antwerpen vormen, vertrouwen, dat
van alle zijden grootere en kleinere bijdragen zullen toevloeien, zoodat het huldeblijk
inderdaad een Nationaal geschenk worde, der Natie waardig en in verhouding staande
tot de hoogst belangrijke diensten, aan deze door Hare Majesteit de Koningin-Weduwe
bewezen. Zij noodigen u derhalve beleefdelijk uit met hen in te schrijven voor een
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bedrag geheel naar uw welgevallen, waartoe bij onderstaande adressen tot einde
April(1) nog gelegenheid zal bestaan.
Voorzitter: J.A. Van den Bergh, Groote Kauwenberg, 17; Penningmeester: G.J.
Kortman, Reyndersstraat, 37; E.J. Boks, Provinciestraat (Zuid), 93; W.A J. Van
Haaren, R.K. Priester, Cuylitsstraat, 23; L. Hermans, Rembrandtstraat, 37; S. Parser,
Meir, 48/1; S. Reijnders Bisdom, Zuiderlei, 73; L.H. Smeding, St-Jacobsmarkt, 50;
J.H.C. Wagener, Predikant Ned. Herv. Gemeente, Nerviërsstraat, 36.

Bibliographie.
Helleensche studiën, door Dr. Ch. Van Deventer, bij S.L. Van Looy, te Amsterdam,
320 blz., fl. 2.90.
Een flink geschreven boek, dat een gunstig denkbeeld geeft van de Hollandsche
kritiek over de Oudheid, in tegenstelling met de ons bekende oppervlakkige Fransche
studies. Bij het lezen van die fraai geschreven bladzijden, krijgt men den indruk, dat
de schrijver, die zich voor niet meer dan een dilettant uitgeeft, zeer goed in de Oude
Kunst ingewijd is. Door hem voorgelicht, ontdekken we allerlei schoonheden in de
classieke schrijvers, die ons bij eene oppervlakkige lezing ontsnappen. De studies
over Lysias en Herodotes zijn bijzonder belangwekkend en verdienen gelezen te
worden door Belgische leeraars in de classieke talen, die anders over hun vak niet
veel in 't Nederlandsch lezen. De hoofdstukken, dle over Antiphon, Andocides,
Xenophon, de Nefelai van Aristofanes handelen, boeien niet minder de aandacht.
Andere stukken zooals Glaukon of Over de Moeite (een dialoog) - in den trant van
Hero totus - Eene Didaktische Idylle (vrije bewerking van Xenophon's Huisvader),
wijzen op de hooge kunst van den schrijver en verschaffen veel genot door hunne
zonderlinge frischheid, door een parfum grec, qui s'en dégage, zooals de Franschman
dat zou heeten. De bijdrage tot de geschiedenis van de natuurkunde, getiteld Het
Vraagstuk van den Krans, getuigt op hare beurt van de nauwkeurige navorschingen
van Dr. Van Deventer en stelt sommige punten van dat onoplosbaar vraagstuk klaar
in 't licht. Dit boek moest gelezen worden door al wie zich met Oude Kunst onledig
houdt. Wij bevelen 't inzonderheid aan de Belgische leeraars in de klassieke talen
aan.
- Germaansche Godenleer, door Dr. J. van Leeuwen, VIII, en 307 blz. in kl. 8o.
Schiedam, G. Odé, 1897. Pr. f 1.90; geh. f 2.25.
Dat wij in onze taal tot hiertoe geen boek over de Germ. Godenleer bezaten, mag
wel bevreemdend heeten aan belangstelling voor zoo'n werk zou het nochtans in de
Nederlanden niet ontbreken. Evenmin hezitten wij, voor zooveel ik weet, een vertaling
van de Edda's. Aan Grieksche en Romeinsche mythologiën daarentegen mangelt het
ons niet, en de dubbele uitgave, vóor een paar jaar. van Petiscus' Olympus is een
kenschetsend feit. Ook bij de uitg. van een Nederl. Pancatantra is gebleken, dat een
‘verwonderlijk groot getal lezers’ kennis wenschten te maken met dat boek uit de
Indische oudbeid. En zouden wij, Nederlanders, niet ten minste evenveel
belangstelling toonen voor de Germaansche oudheid, voor den oorspronkelijken
godsdienst van ons eigen voorgeslacht. Dat schijnt ons buiten kijf, en zóo hebben
waarschijnlijk ook bewerker en uitgever van het hier aangekondigde boek geoordeeld.
De schrijver nu, kon een bloote vertaling leveren van een of ander degelijk Duitsch
handboek, wat misschien best was en voorzichtigst, - ofwel een ver- en bewerking
(1) N.V.D.R. - We meenen wel, dat ook na dezen tijd schenkingen welkom zullen zijn, daar ons
bovenstaand bericht slechts op 't einde van April gezonden werd.
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van de nieuwste bronnen over dat vraagstuk, - ofwel eindelijk iets heel en al
oorspronkelijks, als hij zich daartoe genoegzaam berekend achtte. Aanvankelijk was
Dr. Van Leeuwen van plan, zegt hij, een bewerking te maken van Wägner's
Nordisch-Germanische Götter und Helden, doch bij nader inzien, beviel het boek
hem te weinig. Wat hij ons nu levert, is eigenlijk een handboek, grootendeels ontleend
aan de bekende werken van Grimm, Simrock en Mogk, met vermijding echter van
alle ‘overtollige wetenschappelijkheid,’ Hij is evenwel te veel bij de verouderde
opvattingen van Grimm en Simrock gebleven, en zeker zou hij niet alles kunnen
verantwoorden, wat hij ons geeft. Toch heeten wij zijn boek welkom, omdat het in
een wezenlijke leemte voorziet, en daardoor op de Athenaea en elders diensten kan
bewijzen. Uiterlijk laat het boek niets te wenschen over.
A.D.C.
- Aangename Uren. - Leesboek voor Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweeken Normaalscholen, door F.J. Heeris en W. Poose. Amsterdam, A. Versluys.
Uit belangstelling hebben wij dit met veel zorg samengestelde werk doorlezen,
hetwelk uitmunt door eenvoud en frischheid, en juist door de samenstelling van
opwekkende vertellingen en legenden onzer beste schrijvers een aangenaam
onderhoudende stof levert. De schrijvers zijn er in mogen slagen iets bijzonders te
bewerken, in tegenstelling met veelal droge en niet voor den leeftijd passende
schoolleesboeken. Wij twijfelen er niet aan of Aangename Uren zal ook in Zuid-Afrika
en elders, waar Nederlandsch onderwezen wordt, met ingenomendheid begroet
worden als een deugdelijk boeiend werk.
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Juni 1898.
Jan-Frans Willems.
De Vlaamsche Maatschappijen, te Gent gevestigd, hebben eene beweging op het
getouw gezet ten einde de nagedachtenis van Jan-Frans WILLEMS in het brons
te vereeuwigen.
De oproeping gericht tot het Vlaamsche volk wordt met geestdrift beantwoord en
uit alle gouwen, zoo uit Noord als uit Zuid, scharen zich talrijke toetreders om het
inrichtingscomiteit, dat, aldus aangemoedigd en aangespoord, alles in het werk stelt
ten einde het opgevatte ontwerp zoo spoedig mogelijk te verwezenlijken.
Het eerste en het groote vereischte is echter den man, dien we willen vereeren,
nader bekend te maken, zoo doende bij alle stamgenooten de grootste belangstelling
voor het ontwerp te verwekken en aldus van het oprichten van dat standbeeld vooral
een algemeen huldebetoon te maken der geheele Vlaamsche bevolking.
De volgende bladzijden zijn gewijd aan een kort overzicht van het leven en het
werk van Jan-Frans WILLEMS.
Toen deze te Bouchout, bij Lier, in 1793, het licht aanschouwde, was het land gebukt
onder de Fransche heerschappij, die al hare krachten aanwendde om de oude
vaderlandsche zeden en gebruiken uit te roeien, de Fransche taal aan het volk op te
dringen en een volkomen vreemde beschaving alhier over te planten. Alle pogingen
tot verzet werden onderdrukt, de nationale instellingen afgeschaft, de vroeger zoo
bloeiende Rederijkerskamers ontbonden, de drukpers aan boeien gelegd, de vrijheid
versmacht.

JAN-FRANS WILLEMS

Het Vlaamsche volk, dat eens op het wereldtooneel een zoo schitterende rol had
gespeeld; dat volk, dat door zijnen handel, zijne nijverheid en kunst tot den hoogsten
trap van bloei en welvaart was gestegen, scheen nu voor altoos gedoemd tot een
vernederenden staat van afhankelijkheid en onderjukking, zonder eenigen aandrang
naar ontvoogding en zelfverheffing.
Hoe ongunstig de toestanden ook waren, bleef bij enkelen nog de gehechtheid aan
de vaderlandsche overleveringen levendig in het hart.
Dit ondervond weldra Willems, toen hij in zijn prilste jeugd naar Lier vertrok en
daar in betrekking kwam met het huisgezin van Bergmann, den grootvader van den
zoo gevierden schrijver Tony. Daar geraakte hij vertrouwd met de werken der
beroemdste Nederlandsch schrijvers, waagde zijne eerste stappen op het gebied van
de poëzie en gevoelde allengs die liefde tot taal en volk ontkiemen, welke zich weldra
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zou ontwikkelen tot den grootschen strijd voor de opbeuring van het zoo diep
vervallen Vlaamsche land.
Op zestienjarigen leeftijd trok Willems naar Antwerpen. De weinige vrije uren,
die hem zijn ambt van notarisklerk vergunde, besteedde hij om de taal en letterkunde
te beoefenen in het Taal- en Dichtlievend Genootschap tot Nut der Jeugd, waarvan
hij weldra een der ijverigste leden werd.
Om geen stof tot argwaan te geven, zag zich Willems evenals al de anderen, die
eenigen lust tot de studie der Nederlandsche taal betuigden, verplicht in zijne
letterkundige oefeningen Napoleon te verheerlijken. Willems dichtte aldus een zang
op de geboorte van den koning van Rome, en behaalde zijne eerste lauweren in den
prijskamp, door de Fonteinisten te Gent in 1812 uitgeschreven, met een lierzang over
den slag bij Friedland en den vrede van Tilsit, ter eere van den dwingeland.
De wakkere jongeling dacht slechts aan het gebruik der moedertaal en elke
gelegenheid nam hij te baat om ze luidop te doen weerklinken, hoezeer ook de
uitgedrukte gedachten in tegenstrijd waren met de innigste gevoelens des hatten.
Overigens nauwelijks aan de jaren der onbezonnen, geestdriftige jeugd ontwassen,
hief hij in 1814 vreugdevolle tonen aan om België's verlossing van het Fransche juk
en de hoop op de herleving der nationale taal, onder het beheer van koning Willem
I, te vieren.
In 1815 verliet hij het kantoor om in de bediening te treden van hulp-archivaris
der stad Antwerpen. Niet meer gedwongen zich verder te bekommeren om
geestdoodende akten en andere notariëele geschriften kon Willems zich dapper aan
het werk zetten. Hij schreef twee blijspelen De Rijke Antwerpenaar, en Quinten
Metsys en leverde talrijke bijdragen voor den Almanak, dien het Taal- en Dichtlievend
Genootschap elk jaar uitgaf.
Intusschen deed zich de weldadige invloed van het Vlaamsch bestuur voor taal en
letteren gevoelen. Nederlandsche leergangen werden ingericht, Normaalscholen
kwamen tot stand, bevoegde Noordneder-

Neerlandia. Jaargang 2

2
landsche geleerden verspreidden overal licht en kennis en zoo werd te allen kanten
gestreefd naar de heropbeuring van eigen kunst en eigen leven, steunend op een
zelfstandig bestaan en een steeds toenemende ontwikkeling van den waren nationalen
geest.
Willems ondervond weldra hoe noodzakelijk het was om in deze richting te werken,
niet zoozeer meer te ijveren voor het behoud der taal, maar wel bij het volk den
innigen drang op te wekken tot het behartigen der dierbaarste belangen, die lagen in
de herinrichting van het oude, machtige Nederland, de uitbreiding der Nederlandsche
taal in de Zuidelijke gewesten en de trouw aan 's lands koning, die hem de hechtste
waarborg scheen voor een schitterende toekomst van het volk.
Moedig en onbeschroomd trad hij in het strijdperk, met het indrukwekkend gedicht
Aan de Belgen, dat in 1818 verscheen en een krachtige verdediging inhoudt van de
Nederlandsche taal tegen alle onzinnige aanvallen, die voortsproten uit onwetendheid
of kwaden wil, uit staatkundige listen of vooroordeel.
Van 1818 tot 1830 zette Willems dien strijd voort. Hoe grooter en dreigender zich
het gevaar toonde, hoe krachtiger en hardnekkiger zijn tegenstand werd om taal en
volk van den ondergang te bevrijden.
Om de Vlamingen nog beter aan te sporen om het Nederlandsch te beoefenen en
de belangstelling nog vuriger aan te wakkeren, toonde hij de groote waarde van onzen
letterschat in zijne merkwaardige verhandeling over de Nederduitsche Taal,
opzichtelijk de zuidelijke provinciën der Nederlanden. Daarin schetst hij niet alleen
treffend het beeld van de letterkundige beweging, die zich in onze gewesten tot op
dien tijd had voorgedaan, maar hij gaf daarbij een schitterend bewijs van zijn
uitgebreide grondige kennis, van zijn onverzadigden werklust, en legde daarbij hier
te lande den grondslag der critische en historische studie der letteren.
Aldus vestigde hij ook op zich de aandacht van het Staatsbestuur. Voor zijn arbeid
werd hij beloond door zijne benoeming tot ontvanger der registratie te Antwerpen
(1821). Dank zij deze winstgevende plaats en het fortuin zijner vrouw, Isabella
Borrekens, geraakte hij uit zijn tot nog toe bekrompen toestand en zag zich voortaan
geenszins gehinderd in het aankoopen van boeken en handschriften, die hem
behulpzaam moesten wezen in zijne geliefde studie.
De kring zijner vrienden en vereerders vergrootte voortdurend. Al wat Noord en
Zuid in opzicht van kunst en letteren voornaams telde, stond in de nauwste
betrekkingen met Willems, die voortaan als het hoofd der letterkundige beweging
in de Vlaamsche gewesten aangezien werd. Uit dien tijd van geluk en vrede,
dagteekenen het groot aantal zijner geschriften, die alle strekten tot hetzelfde doel:
door studie van eigen kunst en geschiedenis een engen band toe te halen tusschen
het heden en het verleden, het Noorden en het Zuiden. het volk en den koning, die
als ideale vertegenwoordiger van Nederlands eenheid aller achting en ondersteuning
verdiende.
De staatkundige gebeurtenissen beantwoordden niet aan de verwachting. De
ontzenuwde Vlaming, sedert eeuwen er aan gewoon dat men naar goeddunken over
hem beschikte, liet zich gedwee door den Staatsorkaan medesleepen en teekende,
door vreemde baatzucht en waanzin aangehitst, zijn eigen ondergang.
De omwenteling brak los en deed op weinige dagen het gebouw neerstorten, dat
met zoo veel moeite was opgetrokken.
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Willems voelde zich diep bedroefd bij de gevaren, die het Vaderland weer
bedreigden. In plaats echter van te jammeren on te klagen, vatte hij moedig het geweer
op, toen ook de oorlogskreet om Antwerpen weerklonk, en wakkerde de medeburgers
aan om met de wapenen datgene te verdedigen, wat hij steeds met woord en pen zoo
krachtig had voorgestaan.
De strijd werd beslecht, het Nederlandsche rijk gescheurd. - In naam der vrijheid,
waarvoor de Vlamingen gevochten hadden, werden zij thans als overwonnen
behandeld, terwijl alles rondom hen getuigde, dat zij opgehouden hadden als
Vlamingen voor iets te tellen.
Het Franschgezind bestuur wilde zich wreken op degenen, die niet dadelijk den
nieuwen toestand hadden toegejuicht. Willems werd een der eersten gestraft. Men
verbande hem naar Eekloo. Zijne vrienden uit het Noorden spoorden hem aan eene
betrekking in Holland te aanvaarden. Doch Willems voorzag dat de toekomst aldaar
zeer weinig geruststellend zou wezen voor een landgenoot der opstandelingen.
Hij schikte zich in zijn lot. Geenszins nam hij deel aan de talrijke samenzweringen,
die de Orangisten tegen het nieuw bestuur beproefden.
Talrijke huiselijke rampen troffen den reeds zoo diep gekrenkten man. Van zijne
tien kinderen waren te Antwerpen vier gestorven, te Eekloo verloor Willems er nog
drie en behield slechts een zoon en twee dochters.
De arbeid wekte hem uit zijne moedeloosheid weer op. Hij schreef een aantal
Nederduitsche Letteroefeningen, vervaardigde een berijmde vertaling van den
beroemden Reinaert de Vos, naar den ouden tekst, zocht de Vlaamsche liederen op,
begon zijne uitgave van de Brabantsche Yeesten, dolf steeds meer en meer in het
verleden om de schatten onzer middeleeuwsche letterkunde op te sporen en ze met
de noodige ophelderingen voor iedereen toegankelijk te maken.
Willems vatte zijn vroegeren strijd weder aan. Het gevaar was dreigend en dringend
de nood in het geheele Vlaamsche land. De Nederlandsche taal, miskend en veracht,
werd uit de officiëele wereld verdreven, alhoewel de grondwet verklaarde dat het
gebruik der talen vrij was. Bij Willems kwam de gedachte op die vrijheid
nauwkeuriger te doen bepalen en bijgevolg duidelijk de Vlaamsche taalrechten te
doen erkennen.
Door persoonlijken invloed was het hem gelukt Eekloo te verlaten en daar het
Staatsbestuur rustiger en kalmer de toestanden inzag, stemde het or in toe Willems
te Gent te benoemen, waar hij zich in 1835 als Ontvanger der registratie voor de
burgerlijke akten kwam vestigen.
Eenige maanden nadien bood de Belgische Academie hem het lidmaatschap aan.
Zijn geest was rijper geworden; zijne kundigheden hadden zich uitgebreid; zijn
invloed nam voortdurend toe, en thans treedt hij werkelijk op als leider der Vlaamsche
Beweging, die hij in het leven riep.
Vroeger had hij gestreden voor het behoud der landswetten en het land zelf, thans
worstelde hij tegen den geest, die den nieuwen staat overal doordrong
Een gansche schaar geleerden, dichters, schrijvers, taal-en geschiedkundigen kwam
in geheel het Vlaamsche land op.
Een Vlaamschgezinde drukpers verscheen, nieuwe tijdschriften als de Noordstar
te Antwerpen, de Middelaar te Leuven, het Kunst- en Letterblad te Gent, werden in
het licht gezonden, en gaven een machtigen stoot aan de aangewende pogingen om
de gedachten te bekeeren en de gemoederen op te wekken.
Willems leidde, beredderde alles, sprak allen moed en volharding in. Hij ijverde
vooral om eenheid te brengen in de zoo verwarde spelling en aldus den uiterlijken
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schijn weg te nemen alsof Nederlandsch en Vlaamsch twee verschillende talen waren.
Op zijn aandringen opende Minister de Theux een prijskamp over de beste spelling.
De uitslag was niet bevredigend. De commissie belast met het onderzoeken der
ingezonden antwoorden, en die in haren schoot Willems, David, Borremans, De
Smet, Ledeganck, D'Hulster, Verspreeuwen bevatten, stelde zelf regels op, die op
eenige kleine uitzonderingen na, als de ae, ue, y, volkomen gelijk stonden met de in
Holland gebruikte schrijfwijze. Den 1n Januari 1844 kondigde het Staatsblad een
besluit af, waarbij de spelling der Commissie aangenomen werd. De eenheid van
Vlaamsch en Nederlandsch was zoo goed als voltrokken.
De heugelijke gebeurtenis werd eenige dagen nadien te Brussel gevierd in een
luisterrijk feest, waar Willems geestdriftig werd overladen met betuigingen van
vereering en dankbaarheid om de diensten aan taal en volk bewezen.
Daar eene poging, om eene Vlaamsche Academie nevens de Brusselsche tot stand
te brengen, mislukte, stichtte Willems eeue Maatschappijtot Bevordering van
Nederduitsche Taal- en Letterkunde, waarbij David, Blommaert, Rens. Serrure, Van
Duyse, Ledeganck en nog anderen hem krachtig ter zijde stonden.
Door Willems' toedoen verscheen het Belgisch Museum, het eerst letterkundig
wetenschappelijk tijdschrift, dat reeds zou volstaan om Willems' faam en hooge
verdiensten te bevestigen.
Nu dat de Vlaamsche beweging zoo dapper vooruitging, dacht Willems er aan de
verspreide krachten te verzamelen tot één doel: de Vlaamsche rechten wettelijk te
doen erkennen. Hij stelde in 1840 een vertoogschrift op, dat met duizenden
handteekens werd bekleed en naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers verzonden
om te eischen dat het Nederlandsch gebruikt worde in de besturen en de gerechtshoven
in de Vlaamsche provinciën en men die taal op gelijken voet stelle met het Fransch
in de andere nationale instellingen.
Intusschen zette hij zijn letterkundigen arbeid voort, gaf den Slag van Woeringen,
van Jan van Heelu uit, liet den Reinaert de Vos in den oorspronkelijken tekst
verschijnen, volledigde de reeks oude Vlaamsche Liederen, en wist het Staatsbestuur
er toe te brengen de noodige toelagen te verleenen om de treffende werken
middeleeuwen op te sporen en aan het licht te brengen.
Zijn weinige snipperuurtjes besteedde hij verder aan het bestuur der maatschappij
De Taal is gansch het Volk, het Secretariaat van het Koninklijk Conservatorium en
de Société des Choeurs, maar voornamelijk aan de leiding van de rederijkerskamer
De Fonteinisten, die hij tot een ongekenden trap van bloei bracht.
Toen hij in 1846 als voorzitter der laatstgenoemde maatschappij de gekrenkte
rechten der rederijkers op het stadhuis te Gent verdedigde, trof hem eene beroerte,
die een einde maakte aan zijn zoo werkzaam en hoogst nuttig leven.
Indien Willems niet zoo ruim begaafd was met tijke verbeeldingskracht en poëtisch
gevoel, als geleerde en prozaschrijver muntte hij boven allen uit. Met zijn helderen
geest en vasten wil heeft hij den weg gebaand tot dieper studie en grondiger kennis
onzer letterkunde en harer geschiedenis. Met zijn onverdroten ijver en koenen moed
heeft hij de Vlamingen wakker geschud, hun het bewustzijn gegeven van eigenwaarde
en kracht, en gewezen op een schitterende, roemrijke toekomst.
Wel heeft hij dus recht op eene eer, welke reeds te beurt viel aan degenen, die
onder zijne leiding gestreden hebben: aan Conscience, Theodoor Van Ryswyck, Van
Duyse, David, Ledeganck.
Het geldt hier niet zoozeer het herdenken van een man, die om zijn persoonlijke
verdiensten aanspraak mag maken op de vereering zijner medeburgers, maar de
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verheerlijking der zoo groote Vlaamsche Beweging, wier ziel en leider Willems is
geweest.
Voor vijftig jaar heeft hij de eerste de aandacht gevestigd op den toestand van
achteruitstelling, waarin de Vlamingen verkeeren. Hij was het uitgangspunt van de
taaie, volhardende beweging, welke leiden moet tot het veroveren der plaats, die ons
toekomt.
Dat hij in die richting is gevolgd geworden, bewijzen de reeds behaalde
overwinningen.
Zoo bekwamen we achtereenvolgens: de wet op het gerecht, op het Nederlandsch
als bestuurstaal, op
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het onderwijs, op de burgerwacht. Thans verheugen we ons ook over de aanneming
van het wetsvoorstel De Vriendt, naar hetwelk het Nederlandsch als officiëele taal
wordt erkend en dat aldus ons bestaan in ons eigen land bevestigt.
Het standbeeld van Jan Frans Willems weze een mijlpaal op den reeds afgelegden
weg en herinnere ons steeds aan de plichten, die we te vervullen hebben om het doel
te bereiken van ons aller streven, waarvan we de verpersoonlijking in Willems
wenschen te vereeuwigen.
Dat nu alle Vlamingen, die hart en ziel hebben voor de toekomst der taal en de
grootheid van den stam, aan de inrichters eene doelmatige hulp verleenen, om te
toonen hoe geheel het Vlaamsche volk eensgezind en geestdriftig zijne erkentelijkheid
weet te betuigen alsmede om een treffend bewijs te geven van zijne onverdeelbare,
alles overwinnende macht, wanneer het de verdediging geldt van zijne zelfstandigheid
en zijne taal.
***

Tot het verwezenlijken van den wensch van de Vlamingen om Willems in brons
vereeuwigd te zien, is een commissie tot stand gekomen: de onderteekenaars van de
oproeping, die we in de voorg. aflev. mededeeiden. Deze commissie zamelt de gelden
in. 30,000 fr. zijn noodig. Door Vlaamsche bladen zijn inteekenlijsten voor dat doel
geopend, o.a. door het Fondsenblad en het Polksbelang te Gent. Te Antwerpen, te
Leuven hebben reeds feesten plaats gehad ten voordeele van het standbeeld. Te Gent
wordt een tombola ingericht. In den loop van den volgenden winter zullen in
verschillende Vlaamsche steden ook feesten ingericht worden. Op dit oogenblik
bedraagt de verzamelde som ruim 2000 fr.
Hierbij wenschen we onze leden te kennen te geven, dat ons Secretariaat te Gent
gaarne gelden voor het standbeeld in ontvangst zal nemen. We sporen niet alleen
onze leden in Vlaanderen tot deelneming aan, maar ook onze leden over de wereld.
De leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond zullen in Willems niet alleen den
verdienstelijken Vlaming weten te vereeren; ze zullen in hem vooral den man van
den Nederlandschen Stam willen waardeeren. Hij, de trouwe Orangist, heeft zijn
levenlang gestreefd naar nauwer toenadering tusschen Noord en Zuid; indien die
toenadering gekomen is, is het vooral zijn werk. In Vlaanderen is hij het uitgangspunt
van de Vlaamsche Beweging geweest, de groote stuwende kracht. Aan hem, meer
dan aan iemand, is het te danken, dat de Nederlandsche Taal in België is blijven
voortbestaan.
Daarom heeft de Nederlandsche Stam verplichting jegens hem. Daarom roepen
we onze leden in vijf weerelddeelen op hun penning te storten voor het Standbeeld
voor Jan Frans Willems. Alle giften, hoe nederig ook, zullen dankbaar ontvangen
worden. Op iets komt het aan: dat de deelneming algemeen zij.
We openen onze inteekenlijst met:
***

Het Algemeen Nederlandsch Verbond. fr. 100.00
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Benoorden Moerdijk.
Nederland en Vasco da Gama. - Ambon. - Indische petroleum en
Nederlandsche kapitalisten. - Onze handel op China. - Curaçao. - Prins
Ariò van Soerakarta. - Het nieuwe pantserschip. - Ch. Bisschop. - Daniel
Franken Dzn. - Mr. H. Viotta. - Willem Kes. - De
Rembrandt-Tentoonstelling. - Gladstone.
Het Fransche weekblad L'Illustration, waar Henriot zijn soms nog-al aardig gedachte
spotprentjes in maakt, had van de week een parodie op het tooneel van de Portretten
uit Hernani; bij het portret van Christoffel Colombus gekomen, wordt den verbluften
Yankee toegevoegd: ‘Ingrat... Salue... Il t'a découvert!’
Het koddige ligt vooral in het persoonlijk voornaamwoord, maar een feit is het
toch, dat de groote ondernemingen, die eeuwen geleden door Spanje en Portugal op
touw gezet zijn om de onbekende wereld te veroveren, die landen zelf bitter weinig
duurzaam voordeel hebben opgeleverd en al kan men in onzen practischen tijd en
van een bij uitstek practisch volk niet verwachten dat er één schot minder gelost zal
worden tot vernieling van den tegenstander, die ‘den ander ontdekt’ heeft - de wereld
heeft aan den moed en de volharding van onversaagde mannen als Columbus en
Vasco da Gama ontzaglijk veel te danken, de koloniën bezittende landen in de eerste
plaats, en het is dus niet meer dan billijk dat het vierde eeuwfeest van Vasco da
Gama's ontdekking te Lissabon gevierd wordt niet door Portugal alléén.
Nederland is bij deze gelegenheid niet achtergebleven; integendeel. Ons land
genoot de eer, dat de plechtige aanbieding van den lauwerkrans, in de feestvergadering
van het Portugeesch Aardrijkskundig Genootschap op 16 dezer als hulde van
Nederland aan het vaderland van den onsterfelijken zeevaarder, door Reuter's
agentschap de wereld rondgeseind werd. En koning Luis zal de misschien even
opkomende gedachte, dat het Nederlanders waren, die het eens zoo uitgestrekte
Portugeesch Oost-Indië tot een brokje van het eiland Timor lieten inkrimpen, zeker
van zich afgezet hebben om slechts het mooie te gevoelen van deze huide - de eenige
van dien aard, al waren Frankrijk, België, Engeland en andere landen
vertegenwoordigd door buitengewone afgezanten en door een vredelievend
vlootvertoon van machtige oorlogsschepen in de monding van de Taag.
Wij hadden daar, zooals men weet, de Evertsen heengezonden: een van die goede
nieuwerwetsche oorlogschepen, waarmede wij, al zijn ze ook klein, beter voor den
dag komen in den vreemde, dan wij het een jaar of wat geleden in Amerika gedaan
hebben met de Van Speyk - mooie naam, maar nietswaardig oorlogsschip. Juist heeft
onze regeering voorgesteld, onze nieuwe vloot van gepantserde schepen met een
flink schip van 5000 ton te vergrooten, een zwaar bewapenden en sterk gepantserden
oorlogsbodem, waarin men misschien alleen zal afkeuren dat hij wat klein is voor
een linieschip (slagschip), en veel te langzaam loopt voor een kruiser: 16 mijl. Maar
de deskundigen vorzekeren dat een oorlogsschip van dit model juist is wat wij noodig
hebben ten behoeve van onze koloniën en, zoo noodig, van onze eigen
kustverdediging; het zal toch al bijna vier en een half millioen gulden kosten en
reuzenschepen van 15,000 ton zijn een weelde, die een kleine staat als Nederland
zich niet mag veroorlooven... Zij voegen er voorzichtiglijk bij, dat men door dit ééne
schip niet gebonden is, en indien later - misschien al zeer spoedig - bleek dat de
snelle, licht gepantserde schepen in een zeegevecht de voorkeur verdienen boven
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zwaarder en machtiger, maar ook loggere linieschepen, of omgekeerd de later te
bouwen oorlogsvaartuigen niet van hetzelfde model behoeven te zijn als dit. Men
zegge nu niet: al die schepen zijn voor ons land overbodig. Mocht 't nooit noodig
wezen! - dat zal ieder beamen; intusschen, het kàn noodig wezen, en dan hangt
wellicht ons volksbestaan er van af, of onze weermiddelen gereed en goed zijn.
Aan den tijd waarin Hollanders en Portugeezen elkaar de loef trachtten af te steken
in Indië, doet ook Ambon denken, het Molukkeneilandje met zijn leelijke stad en
zijn prachtige baai, dat in den ambtelijken naam - Amboina - en in den naam van
zijn bouwvallig kasteel nog de herinnering bewaart aan de heerschappij van de
Portugeezen en de victorie, door Houtman op hen behaald; dat onlangs zoo gruwelijk
geteisterd is door een aardbeving. Of eigenlijk is 't, naar nu blijkt, geen aardbeving
geweest, maar het begin van een verzakking, die wellicht daarmee zou eindigen, dat
het stadje op zekeren dag plotseling in den door grotten ondermijnden bodem
verzwolgen zou worden, zonder een spoor na te laten. De mijnen-ingenieurs, die de
regeering er heen gezonden heeft, raden ook aan, Ambon te verlaten en den zetel
van het gewestelijk bestuur naar de kust van Ceram over te brengen. En zoo is dan
de specerijen-stad gedoemd om te verdwijnen!
Al is dit een weemoedig denkbeeld, om de herinneringen, die met Ambon
verbonden zijn - het plaatsje heeft sinds lang niet meer het handelsbelang van een
paar eeuwen geleden. De ondernemingsgeest richt zich elders heen, tegenwoordig;
naar steenkolen, gond, petroleum, enz. Na Sumatra en Java wordt in den laatsten tijd
vooral het noorden van Celebes doorkruist door snuffelaars, en machtige
ondernemingen vestigen zich waar men vermoedt dat een deel der lang verwaarloosde
natuurlijke schatten in den Indischen grond huist. De ondernemingsgeest schijnt
wakker te worden - en, vreemd toch, een man aan wiens woord gewicht gehecht
wordt, sprak dezer dagen in een van onze groote bladen juist naar aanleiding van de
maatschappijen, die de rijkdommen van Indië's bodem ontginnen, van den Jan-Salie
geest. Maar hij had daarbij het oog op ons deel in den Oost-Aziatischen handel, want
het is niet genoeg petroleum te verzamelen, men moet die ook aan de markt brengen.
En het machtige Amerikaansche verbond, dat den verkoop van dit voortbrengsel
uitsluitend in handen zou willen hebben, om de verbruikers geheel afhankelijk van
zich te maken; doet pogingen om ook den Indischen petroleumhandel in te palmen.
De regeering is tusschenbeide gekomen, om te beletten dat deze Nederlandsche
onderneming opgeslorpt zou worden door vreemdelingen, maar zij had er niet op
gerekend dat een Nederlandsche maatschappij uit zuiver winstbejag het overloopen
naar den gevaarlijksten mededinger uit den vreemde zou overwegen. Deze zaak is
nog niet uitgemaakt. Maar de heer Corsten, te Tientsin, nam de gelegenheid waar
om zijn landgenooten danig te kapittelen over hun ‘onverschilligheid en han
voortdurende vrees om zich aan koud water te branden’, terwijl het verre Oosten
toch een zoo prachtig afzetsgebied voor onze Indische voortbrengselen vormt. En
hij geeft cijfers. In 1894 werden in China 534,280 gallons Sumatra-petroleum
ingevoerd, en over 1897 bedroeg dit aantal reeds 14,212,278. In drie jaren is dus de
invoer van de Nederlandsch-Indische olie in China met bijna 14 millioen guldens
toegenomen, en dit geschiedde ondanks slechte verpakking en veel klachten over
het lekken der blikken. De totale invoer van petroleum in China in 1897 was ruim
32 millioen gallons meer dan in 1896. Die cijfers hebben geen toelichting noodig,
maar er moet toch worden opgemerkt dat 1897 een bijzonder slecht jaar was, door
den lagen zilverprijs. Een beter bewijs voor den hechten grondslag van den invoer
van petroleum in China is dan ook niet aan te voeren.
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Wij kunnen hier niet nader op ingaan, maar wie niet volkomen onkundig is van
den gang der wereldgebeurtenissen, zal inzien dat hier een zeer aanzienlijk belang
voor Nederland op het spel staat, en dat, wie dit kan, zijn vaderlandsliefde praktisch
toonen moet; men vergenoegt zich toch niet met een kleine streeling van de nationale
ijdelheid, zooals het laten overkomen van prins Ariò van Soerakarta en andere Radèns
en Pangérans, om luister bij te zetten aan de kroningsfeesten. Wij bemoeien ons
waarlijk te weinig met onze koloniën, we leven niet meê, beschouwen ze te zeer als
het strijdperk waarin een aantal Nederlanders den strijd om het bestaan voeren; wij
weten er te weinig van. Velen van ons heeft het vreemd aangedaan, in een Engelsch
tijdschrift dezer dagen afbeeldingen van Willemstad te zien - menigeen was glad
vergeten dat er een plaatsje van dien naam op onze kolonie Curaçao ligt, met zijn
grappig ouderwetsche huizen, als een verstoven en verdwaald brokje van het oude
Amerikaansche Nieuw-Nederland.
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We hebben daar, bij die Curaçaosche geschiedenis met het smaldeel van den
Spaanschen schout-bij-nacht Cervera, weer een mooi figuur gemaakt! Vrij
onverwacht, hoewel het volstrekt niet onvoorzien had moeten zijn, hebben wij daar
op het punt gestaan, in een netelige onzijdigheidskwestie gewikkeld te worden. ‘De
Nederlandsche gezant heeft te verstaan gegeven dat de Spaansche oorlogsschepen
zich misschien door een bedreiging met geweld te Curaçao verschaften wat zij noodig
hadden.’ Wij gelooven niet dat onze gezant zich zoo uitgelaten heeft, maar dat een
New-Yorksch blad dit durft schrijven, zegt genoeg. Er was toch een Nederlandsch
oorlogsschip heen? O ja - de Friesland vertrok van de Açores, terwijl niet alleen
Engeland, Frankrijk, Denemarken, maar zelfs Italië en Duitschland, die geen koloniën
in de West hebben, daar reeds oorlogsschepen hadden om hun onzijdigheid en de
belangen van hun onderdanen te beschermen... ons oorlogsschip is er nòg niet. Denkt
gij misschien dat de Spaansche vlootvoogd het gewaagd zou hebben, op ons
grondgebied gezag uit te oefenen, als een flink Nederlandsch oorlogsschip hem
bewezen had dat Nederland uiet enkel in naam onzijdig was, maar die onzijdigheid
ook zou handhaven? Het komt daarbij niet op de kracht van de wapenen aan, maar
op den vasten wil, dien men toont; het spreekt van zelf dat een van de oorlogvoerende
partijen dàn niet licht een zelfs vrij zwakken staat zal noodzaken, de zijde der
tegenpartij te kiezen.
Genoeg hiervan. Een kleine feestelijkheid, een paar weken geleden door de
Nederlandsche schildersbent op touw gezet, mag niet onbesproken voorbijgaan. De
schilder Christoffel Bisschop is op zijn 70en verjaardag gehuldigd, en niet alleen in
Pulchri en door zijne geboorteplaats Leeuwarden. Zijn vakgenooten, vrienden en
vereerders gaven hem een zilveren palet ter gedachtenis, waarop zijn portret gedreven
was, met de handteekening van alle aanbieders er om heen. Op nadrukkelijk verlangen
van den grijzen schilder zelf werd er zoo min mogelijk drukte gemaakt bij het feest,
waarover trouwens een schaduw geworpen werd door den dood van den schilder
Stortenbeker, die tegelijk met Bisschop gehuldigd zou zijn, maar eenige dagen voor
het voltooien van zijn 70e jaar overleed.
Onder de dooden van deze maand mogen wij niet vergeten den heer Daniel Franken
Dzn. te Le Vésinet - een van die Nederlanders in den vreemde, die te meer belang
in hun vaderland schijnen te stellen, naarmate zij er een geringer deel van hun leven
in doorbrengen, hetgeen, al is ook de ballingschap vrijwillig, als zielkundig
verschijnsel zoo bijzonder vreemd niet is. Aan geen Nederlander, die iets om de
kunst van zijn landgenooten geeft, was Franken's naam onbekend. In sommige
gevallen was, zoo merkte men aan, zijn bedoeling als kunstbeschermer beter dan de
daad - dit zal wel haast altijd voorkomen - maar wie is niet ingenomon met zijn
mildheid tegenover de openbare kunstverzamelingen (zijn nalatenschap komt
grootendeels aan het Rijksmuseum), wie zal het niet loven dat hij met alle toewijding
zijn kennis en fortuin besteedde aan het bestudeeren van enkele artiesten: Van der
Venne, Rochussen; wie, ten slotte, vergeet zijne vorstelijke gift van 100,000 gulden
aan de vereeniging Rembrandt, die zoo ontzaglijk nuttig werkzaam is?
Van Rembrandt gesproken, met de voorbereiding van de Rembrandt-tentoonstelling,
die een van de grootste aantrekkelijkheden belooft te worden bij de aanstaande
huldigingsfeesten, schiet men goed op. Het volgende wordt hierover ‘officieus’
meegedeeld:
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‘Uit Duitschland zijn schilderijen toegezegd door baron von Oppenheim, te Keulen,
en prof. G. Martins te Bonn. De heer Adolph von Beckerath te Berlijn heeft de
teekeningen uit zijne fraaie verzameling ter beschikking van de commissie gesteld.
Het vooruitzicht bestaat, dat de Kaiser Friedrich Museumsverein (die dezelfde
doeleinden beoogt als de Vereeniging Rembrandt) zijne jongste aanwinst: “de broeder
van Rembrandt met den helm” zal inzenden. Ook de Berlijnsche en Leipzigsche
verzamelaars zullen, op de roepstem van Bode, eerelid der commissie, niet op het
appel ontbreken.
Van veel belang is het ook, dat Fürst Liechtenstein zijn fraaie schilderij “Het toilet
van het Joodsche bruidje” wil inzenden.
Uit België is tot dusver alleen een schets van Christus aan het kruis uit de
verzameling Cavens te Brussel verkregen.
Te Parijs is onze gezant Jhr. de Stuers voor de belangen der tentoonstelling
werkzaam. Behalve de reeds vroeger vermelde stukken uit de verzamelingen R.
Kann, Made, André en Léon Bonnat, heeft thans ook de heer Jules Porgès toezegging
gedaan in te zenden. Desgelijks de heeren Adolph Schloss en Mich. Ephrussi.
Uit Engeland zijn de belangrijkste toezeggingen die van den Earl of Spencer, die
drie weinig bekende prachtwerken van zijn buiten Althorp-park wil zenden en van
den Earl of Derby, die twee, misschien drie doeken heeft beloofd. Ook van den heer
Cartwright is van zijn buitenplaats nabij Coventry een fraai stuk met doode vogels
te wachten.
Te samen zijn aan de commissie thans ruim veertig schilderijen uit het buitenland
toegezegd, benevens honderd tot honderd-vijftig teekeningen’.
Voor de musici zijn van-de-maand twee persoonlijke gebeurtenissen vooral van
belang geweest: de terugkeer van Mr. H. Viotta, die zoo lang ernstig ziek gelegen
heeft in het buitenland, en de benoeming van Willem Kes tot directeur van de
Philharmonische Maatschappij te Moskou. De stille verwachting van hen die dachten
dat Kes wellicht uit Glasgow in zijn vaderland zou terugkeeren, na de vleiende hulde,
die hem hier gebracht is toen hij zijn kleine kunstreis deed met het Schotsche orkest,
is dus niet verwezenlijkt, maar men mag er niet te zeer over klagen, nu hij den roem
van Nederland ook op dit gebied in den vreemde handhaaft.
Zouden we eindigen zonder ten minste met een enkel woord te melden dat het
bericht van het heengaan van een der grootste mannen van onzen tijd, William Ewart
Gladstone, ook in Nederland droevigen weerklank gevonden heeft? Gladstone heeft
zich een, onder Engelsche staatslieden wel zeer zeldzame, verdienste verworven bij
alle volken van den Nederlandschen stam, toen hij de inlijving van de Transvaal
herriep, ‘een daad - zooals een van onze groote bladen het dezer dagen uitdrukte waarvoor de Boeren hem altijd dankbaar zullen blijven; een edele daad, ook al dreigde
de Kaapkolonie de Transvaal bij te staan, en kon het dus ook bedachtzaam heeten,
dat gevaar uit den weg te gaan. Gebrekkig gewapend, vooral van te weinig ammunitie
voorzien, zouden op den duur de Boeren den tegenstand moeilijk hebben kunnen
volhouden. Hoe dit echter zij, de Engelsche regeering zelf zal er wel niet aan
getwijfeld hebben of, indien zij doorzette, zou zij de Boeren bedwingen in het eind.
En dan ongelijk te bekennen, en tegen den wensch van de meerderheid der Engelsche
natie in, de inlijving te herroepen, dat blijft Gladstone tot eere strekken.’
ACTENOS.

Holland en China.
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Prof. Schlegel schreef in het Vaderland het volgende:
‘Sedert de maand Juni 1897 verschijnt te Peking een Chineesch maandelijksch
tijdschrift voor de verspreiding der kennis van westersche landen, uitgegeven door
de Sjang-hien-Tang, of Hal waar men Verdiensten waardeert, en waarin
mededeelingen voorkomen over de westersche politiek, industrie, handel en
wetenschappen.
In het laatste nummer komt ook voor een artikel over de overstroomingen van de
Gele Rivier. De schrijver maakt daarin met grooten lof gewag van het verslag
daaromtrent door Hollandsche ingenieurs een tiental jaren geleden uitgebracht. Zooals
men weet, werden hoofdzakelijk door gemis van medewerking en ondersteuning van
den toenmaligen Ned. Consul-Generaal te Peking, de diensten van bovengenoemde
heeren niet aangenomen. Het werk werd toen, luidens de Chineesche nieuwsbladen,
aan een syndicaat van Fransche ingenieurs toevertrouwd; maar hoewel millioenen
aan de waterkeering besteed werden, verbrak 4 a 5 jaar later de rivier weder hare
dijken. Nu raadt de Chineesche schrijver aan wederom de hulp van Hollandsche
waterbouwkundigen in te roepen, vermeldende, dat de Hollanders den Rijn, die uit
Zwitserland ontsproten, Duitschland doorloopt en zich in Holland in zee stort, en die
eeuwen lang herhaaldelijk zijn oevers overstroomde en vruchtbare velden in
moerassen verkeerde, geheel hebben bedwongen, en zijn loop geregeld, zoodat nu
zelfs groote schepen van Zwitserland af direct in zee kunnen komen, en de
stoombooten niet meer opgehouden worden door zand en modder. De Hollanders,
vervolgt hij, zijn de beste waterbouwkundigen en zeevaarders. Oudtijds was hun
land geheel onder de vloedgolven bedolven en behalve eenige visschers zag men
weinig bewoners. De Hollanders hebben toen niet geschroomd een groote menigte
volks te werven, gelijk men elders soldaten werft. Zij hebben hooge dijken langs de
zeekust gebouwd, bijkans gelijk aan onzen Grooten Muur, ten noorden van China,
zoodat de plaats, waar vroeger alleen visschers hun netten wierpen, thans veranderd
is in een streek waar tallooze steden verrezen zijn. De Chineesche schrijver vat zijn
artikel samen met de woorden, dat als men destijds den Nederlanders vergund had
hun krachten aan de Gele Rivier te beproeven, en de ramp had voorkomen alvorens
zij plaats gegrepen had, het niet zoover gekomen zou zijn als thans.
Het doet mij, als Nederlander, genoegen mijn landgenooten het bovenstaande
mede te deelen. Wellicht vinden zich eenige onzer waterbouwkundigen daardoor
aangespoord eens voor goed een eind te maken aan de ramp van China, zooals de
Chinezen de Gele Rivier noemen. Zij zullen bij onzen tegenwoordigen
Nederlandschen Consul-Generaal, den heer F.M. Knobel, zekerlijk warme en krachtige
ondersteuning vinden.’

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
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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.
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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.
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.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Voor Zuid-Afrika:
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Oost-Indië:
A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Begunstiger:

B. Kruys, Vice-Consul der Nederlanden,
St-Petersburg, Rusland.

Begunstiger:

Mr. R.H.J. Gallandat Huet, Haarlem,
N.-N.

Dr. Schmelz, Dir. Ethn. Mus. Leiden, N.-N.
Plantenga, Pretoria, Z.A.R.
Mej. A. Wiegand, Jhbg., Z.A.R.
D.F. Strauss, Jhbg., Z.A.R.
Primo, Gent, Z.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.
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B.J. Nijenhuis, Jhbg. Z.A.R.
A.L.W. Keyser, Jhbg. Z.A.R.
W.H. Neethling, Landdrost, Klerksdorp, Z.A.R.
C. Van der Mark, Klerksdorp, Z.A.R.
H. Wechgelaar, Hoofdonderw. Klerksdorp, Z.A.R.
A.P. Roos, Klerksdorp, Z.A.R.
J. Kobus, Jhbg. Z.A.R.
Lombaard, Veldcornet, Jhbg. Z.A.R. B.
J.D. De Vries, lid Stadsraad, Jhbg. Z.A.R. B.
Duyckers. Gent, Z.-N.
Karel Penninck, Gent, Z.-N.
W. Koch, Gent, Z.-N.
J.S. Muus, Gent, Z.-N.
J. Standaert, Gent, Z.-N.
Machiels, Gent, Z.-N.
C. De Wispelaere, Gent, Z.-N.
Mej. Flavie Doorme, Gent, Z.-N.
Mej. Marie De Vos, Gent, Z.-N.
A. Van Overbeke, Gent, Z.-N.
Ern. Van den Bosch, Gent, Z.-N.
Jan Heye, Ingenieur, St-Gillis, Brussel, Z.-N.
J.J. De Vos, Ledeberg, Gent, Z.-N.
Pr. Vermeulen, Gent, Z.-N.
Theophiel Beekaert, Gendbrugge, Gent, Z.-N.
J.D. De Ripainsel, Halle, Gent, Z.-N.
Jef Hinderdael, Temsche, Z.-N.
Fedor Deutschbein, Antwerpen, Z.-N.
M. Morysse, Gent, Z.-N.
Jules Van Roy, Gent, Z.-N.
Van Engelen, Gent, Z.-N.
Dr. A.V.d. Berghe, Gent, Z.-N.
J. Lampens, Gent, Z.-N.
Jozef Ost, Gent, Z.-N.
J. Van Gheluwe, Gent, Z.-N.
R. De Clercq, Proc. d. Kon., Oudenaarde, Z.-N.
Dr. Jos. M. Hoffmann, Paarl, Kaap-Kolonie.
J. Van Geffen, Pretoria, Z.A.R.
A. Van Steenacker, Pretoria, Z.A.R.
H.J. Van Eurijk, Standerton, Z.A.R.
P.A. Van Veen, Publ. Aankl. Standerton, Z.A.R.
H.J. Tempel, Standerton, Z.A.R.
J.J.C. Van Hasselt, wetsagent, Standerton, Z.A.R.
L.A. Zircher, Standerton, Z.A.R.
Maritz, Belastinggaarder, Standerton, Z.A.R.
Arnold Klosser, Jhbg. Z.A.R.
Edg. Charlier, Gent, Z.-N.
Aug. Tielemans, Antwerpen, Z.-N.
Van Dongen, Onderw. Antwerpen, Z.-N.
Lodew. Putmans, Antwerpen, Z.-N.
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Jef Cooymans, Antwerpen, Z.-N.
Julius Schrey, Antwerpen, Z.-N.
Hendrik De Visscher, Antwerpen, Z.-N.
Criel, Gent, Z.-N.
Jozef Pavot, Brugge, Z.-N.
De Cocq, Brussel, Z.-N.
Mej. Corn. Van Zanten, Amsterdam, N.-N.
Eerw. Hr. M. Cornelissen, St-Truiden, Z.-N.
Herman Ronse, Gent, Z.-N.
N. Van Gelderen, Roodewal, Oranje-Vrijstaat.
S. Becker, Jhbg. Z.A.R.
J.J. Spruyt, Jhbg. Z.A.R.
S. Hoffmann, Jhbg. Z.A.R. B.
W.J. Duysberg, Nederl. Legatie, Peking, China.
E.D. Van Walree, Vice-Consul der Nederlanden, Shanghai, China.
E.L.E. Van Dantzig, Uitgever, Amsterdam, N.-N.
Al. De Rockere, Gendbrugge, Gent, Z.-N.
J. Stroobach, Pretoria, Z.A.R.
T. Nagel, Pretoria, Z.A.R.
Dr. H. Reininck, Rect. Staatsgymnas. Pretoria, Z.A.R.
R. Gregorowsky, Hoofdrechter Pretoria, Z.A.R.
G.A.A. Middelberg, Direct. Z.A.S.M. Pretoria, Z.A.R.
Ds. A. Moorrees, Paarl, Kaap-Kolonie.
B.H. De Waal, Cons. Gen. v. Nederl., Kaapstad, Kaap-Kolonie.
J.H. Meiring, Bloemfontein, O.V.S.

Gent.
Men leze de advertentie van de Parakan Salak Thee-Onderneming op de laatste blz.
Personen, die voor deze maatschappij wenschen werkzaam te zijn, kunnen zich
wenden tot het Secretariaat A.N.V. Gent.

- Bericht.
- Aan onze buitenlandsche leden in Europa, die een minimum-bijdrage betalen, zond
ik bericht, dat de post hun een kwijtbriefje ter betaling zou aanbieden als
abonnementsgeld op Neerlandia. De post, op mijn aanvraag, had zich aanvankelijk
bereid verklaard, die bijdragen te innen, wat voor het Secretariaat een groote ontlasting
zou geweest zijn. De post verwittigt me evenwel nu, dat zulks niet kan.
Hierbij breng ik de buitenlandsche leden buiten Z.A. ter kennis dat de bijdragen
over 1898 (voor zooverre niet betaald) zullen geïnd worden door tusschenkomst van
den Heer W. De Ridder, directeur van de Dordtsche Bank, die zoo vriendelijk is het
Secretariaat van dat werk te ontlasten. Ik bied den Heer De Ridder mijn welgemeenden
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dank voor zijn welkome hulp en beveel de kwijtbriefjes in de gunst van de leden
aan.
H. MEERT.

Zuid-Afrika.
- Onze leden in Zuid-Afrika worden verzocht hun jaarlijksche bijdrage te willen
inzenden aan den penningmeester voor Zuid-Afrika, C. Temmerman postbus 1601,
Johannesburg.

Vereenigde Staten.
Chicago.
- De Nederlander, het weekblad van Chicago, dat tot nog toe iederen Vrijdag
verscheen, kondigt aan, dat het gedurende den strijd tusschen de Ver. St. en Spanje
dagelijks zal verschijnen met het laatste oorlogsnieuws en vraagt verkoopers in alle
Nederlandsche Nederzettingen van de Vereenigde Staten. Leesgeld: 40 cents
(Amerikaansch) per maand.
Wij wenschen het blad toe, dat het voortaan als dagblad mag blijven bestaan.
***

Oranje in Amerika.
(Uit De Volksstem, De Pere, 27-4-'38.)
Het derde jaarlijksche feestmaal der Hollandsche Societeit te Chicago werd de vorige
week gehouden in Kingsley's te Chicago, ter herinnering aan de geboorte van Willem,
Prins van Oranje. Het feest was van grooter beslag dan de vorige jaarlijksche
vergaderingen van deze exclusieve vereeniging, welker lidmaatschap besloten is tot
een niet al te ruimen kring. De gelegenheid werd opgeluisterd door de
tegenwoordigheid van het hoofd van de Hollandsche vereeniging te New-York, Miss
Lavinia Van Westerveld H. Dempsey, die den Vorstelijken titel voert van Lavinia I,
Koningin van de Hollandsche Dames van New-York.
Koningin Lavinia I was de eere-gastin en werd bij haar binnenkomen begroet met
kreten van: ‘Leve de Koningin! Hulde aan de Koningin!’ Koningin Lavinia's naam
heeft een Ierschen klank, maar zij is nochtans eene afstammelinge van den eersten
Nederlandschen held, wiens geboortedag dien avond met keurig ceremonieel werd
gevierd.
De decoratiën van de zaal herinnerden alle aan het oude vaderland. De wanden
waren bedekt met groote panorama-schilderijen van de steile gevels en nauwe grachten
van Delft, waar Prins Willem tot zijn ontijdig einde kwam. Over de tafels waren
tulpen gestrooid en alles gaf eene zoo nauwkeurig mogelijke nabootsing van
Nederlandsche stad- en veldgezichten. Nevens de borden der gasten lag voor ieder
een lange pijp, terwijl een miniatuur fleschje Hollandsche jenever bij ieder couvert
was geplaatst als een herinnering aan den avond.
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Koningin Lavinia I was gekleed in een rijk groen kleed naar de kleederdracht van
het hof in den tijd van den Prins van Oranje.
Vice-President Van Schaack, die den voorzitterszetel innam bij de afwezigheid
van President Van Benthuysen, bracht een toast van hulde uit op de eeregastin, terwijl
Consul George Birkhoff de welkomstrede hield tot de Koningin, die dezelve met
eene welsprekende rede beantwoordde.
Andere sprekers volgden en het programma werd besloten met het zingen van de
Nederlandsche en Amerikaansche volksliederen.
***

Een nieuwe Nederlandsche Volkplanting.
In Zuid-oostelijk Texas werd een Nederlandsche volkplanting gesticht onder den
naam Nederland. We deelen omtrent die stichting den volgenden brief mede
verschenen in den Nederlander. (Chicago).
MIJNHEER DE REDACTEUR,
In mijn vorige correspondentie melde ik, dat een 20tal jonge mannen onder mijn
geleide uit Holland naar hier (Texas) was gekomen. Den afgeloopenen winter hield
ik in 40 plaatsen in het Oude Vaderland lezingen over Amerika en in 't bijzonder
over Texas; ik veronderstel dat de overname van een verslag van een mijner lezingen,
dat opgenomen werd in de Biltsche Courant van 9 Januari 1898, in De Nederlander
zijn nut zou kunnen hebben. Overijlden zouden georienteerd worden, en voor dezulken
in 't N. en W. van Amerika woonachtig die wij weten hier landerijen te bezitten en
tot heden die gronden renteloos lieten liggen, zou het ook tot een wenk kunnen dienen,
dat het de moeiten ruimschoots zal beloonen hunne gronden alhier in cultuur te
brengen.
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Lezing over Amerika.
In de Nieuwe Hollandsche Kolonie Nederland in Zuid-Oost Texas.
Gisteravond sprak bij v.d. Zee te St-Anna-par. de heer B.J. Dijksma (adres
Amsterdam, Heerengracht 226) over bovengenoemd onderwerp.
Steeds was het een moeielijke vraag voor hen, die wenschen te emigreeren
(landverhuizen) waar moet ik gaan? De oude nederzettingen voldoen niet meer om
vele redenen, en veel vruchteloos zoeken is er het gevolg van. In 1895 viel de aandacht
op Texas. Men meende dat het te heet was en dat land alleen deugde voor negers en
cowboys (koehouders te paard, die kudden van minstens 3000 stuks vee oppassen.)
Vanwege een te Harderwijk gevestigd emigratie-comité vertrok spreker in 1892
met 67 personen, waaronder 43 jonge mannen, maar Canada, onder geleide van Van
den Rosmalen Nepven. Vrij uitvoerig beschreef Spr. zijne lotgevallen daar te lande,
die over 't geheel niet zeer opwekkend waren. Vandaar vertrok hij naar Dakota, waar
't zomers zeer heet is; in Augustus komt eene hitte voor van 116o, in November 15o
beneden vriespunt, dus zeer koud. In Michigan vond Spr. ook niet wat hij wenschte.
De pijnboom boschgronden zijn aanvankelijk zeer goed, maar raken spoedig uitgeput.
Na een tijdlang als koetsier in dienst bij een dokter te zijn geweest - 't landbouwbedrijf
is Spr. 's eigenlijk vak - besloot hij op aanraden van den dokter naar Zuid Texas te
gaan, dat hij door een jaar verblijf aldaar leerde kennen als een aanbevelenswaardig
land.
Wie onvoldoende middelen heeft moet er niet heengaan, zegt Spr., want ontbreken
de middelen of zijn ze niet toereikend, dan komt men met het beste land en onder
het heerlijkst klimaat ‘even treurig uit’ als op het slechtste land. Het land is er
tegenwoordig vruchtbaar, maar het eerste jaar kan men er weinig van verwachten.
De zode is taai, en om deze baas te worden, mag er wel met 4 paarden geploegd
worden. Het prairiegras is ten eenenmale ontoereikend voor de paarden, ze moeten
bijvoer hebben, wat, voor wie het nog niet zelf heeft, geld kost, en wie dit mist, kan
zijn bedrijf niet uitoefenen - hij verliest nog 'tgeen hij bezit. De ossen zijn minder
kiéskeurig, doch men schiet zoo weinig op, door met ossen te werken! Katoen,
aardbeziën en suikerriet zijn hoofdproducten. 't Spreekt vanzelf dat de nieuwelingen
niet dadelijk op de hoogte is van die culturen - hij moet dus genoeg financiëel
weerstandsvermogen hebben om tijd te hebben zich op de hoogte te stellen.
Het klimaat is er warm en de temperatuur wisselt van 2o vorst tot 96o warmte.
Gedurende den dag waait er een zeebries. Ware dit niet het geval, dan was het er
voor ons niet om uit te houden, wat terecht gezegd mag worden van b.v. noordelijk
Texas. Spr. bedoelt alleen de Golfkust; daar is het wel warm, in Juni en Juli heet
zelfs, maar 't is er best om uit te houden, dank zij den zeewind. Hij geeft ver de
voorkeur aan 2 maanden hitte boven 7 maanden strenge koude, zooals in 't noorden
van Amerika heerscht.
Van zijne werkzaamheden bij een boomkweeker en bij een melkboer in de nabijheid
van Alvin, tusschen Gavelston en Houston, deelt Spr. verschillende bijzonderheden
mede. 't Inlandsch vee is er slecht, weinig melkgevend, maar bij een ingevoerd ras
(Jersey (?) koeien) is dat veel beter. Met betrekking tot de zuivelbereiding valt er
nog veel te verbeteren. De aardbeziën-oogst duurt van Febrnari tot in Mei en levert
beste resultaten; per acre (40 aren) van 100 tot 500 dollars. De beziëen worden
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geplukt, in kistjes verpakt, en per spoor verzonden naar de groote steden in de
verschillende deelen van Amerika, door tusschenkomst van commissionairs en
expediteurs. Ook andere groenten worden met succes uitgevoerd.
Na het voordragen, ook van andere gunstige oordeelen over het land in Zuid-Oost
Texas aan de Golf van Mexico, eindigt Spr. met zijn geleide en zijne diensten aan
te bieden aan wie in Februari a.s. met hem mocht willen mee reizen, en om daarover
in nadere onderhandeling te treden. Hij raadt echter niemand aan daarheen te
emigreeren, die over minder dan 2000 fr. heeft te beschikken.
Over de kolonie later mee.
B.J. DIJKSMA.
***

Bibliotheek.
- Uit Nederland, Tex., wordt een schrijven van Mr. J. den Goeden, thans nog te
New-York, aan Mr. G. Kilsdonk, vermeld, waaruit blijkt, dat Mr. Den Goeden plan
heeft om ter gelegenheid van de troonsbestijging onzer Koningin, in Nederland, Tex.
een bibliotheek op te richten ten gebruike van Nederlanders, te Nederland, Port Arthur
en omstreken. Hij verzoekt iederen te Nederland, Port Arthur en omstreken wonenden
Nederlander om voor 1 Mei op te geven welk boek hij of zij gaarne in de bibliotheek
zouden willen vinden. De boeken moeten in het hotel te Nederland, Tex. in eene kast
bewaard worden en onder opzicht van drie trustees staan.
Het Secretariaat van het Alg. Nederl. Verbond verklaart zich gaarne bereid om
de boeken, die welwillende schenkers zouden willen afstaan, te doen toekomen
aan de bibliotheek te Nederland.

Kroningsfeest in de Nederlandsche Kolonie in Texas.
De kolonie Nederland (Texas) zal het inhuldigingsfeest den 6n September aldus
vieren:
's Morgens, 9 uur, extra trein van Nederland. De kinderen zullen allen voorzien
worden van een Hollandsch vlaggetje en een oranjestrikje of kokarde. Optocht in
versierde rijtuigen, van 't station door Port Arthur, naar het Sabine-Hotel en terug,
door een paar der voornaamste straten naar de farm van den heer Kilsdonk en de
Experimentalfarm naar Nederland. Onthaal der kinderen op Kilsdonkfarm circa 12
uur. Circa 2 uur bezichtiging van de Experimentalfarm. Te 4 uren een eenvoudig
diner in het Oranje-Hotel te Nederland. 's Nachts 11 uur extra trein van Nederland
naar Port Arthur. Des avonds van 7 tot 9 uur gezellige bijeenkomst in het
Oranje-Hotel, afgewisseld door toespraken en komische voordrachten van Hollandsche
dilettanten. Van 9 tot 11 uur bal.
Wij voegen nog hierbij dat het Programme voor den ‘Optocht’ door Port Arthur
en vandaar naar Nederland voorloopig is vastgesteld als volgt:
1.
Heraut te paard met Amerikaansche vlag.
2.
Versierde Wagen met Godin der ‘Vrijheid’.
3.
Heraut te paard met Hollandsche vlag.
4.
Muziekkorps in rijtuig.

Neerlandia. Jaargang 2

5.
6.
71-0.
11.
12.
13.

Praalwagen met de gekroonde Koningin Wilhelmina, getrokken door 4
paarden en begeleid door 4 pages te paard.
Vier leden der Commissie in rijtuig begeleid door adjudanten.
Rijtuigen met deelhebbers en kinderen.
Rijtuig met muziekkorps.
Rijtuig met Commissieleden.
Gecostumeerden te paard.

Menig oude stad in het oude Vaderland zal voor dit jeudige
Hollandsche-Amerikaansche spruitje moeten onderdoen.

Peter Benoit in Amerika.
Men weet dat een van Peter Benoit's beste leerlingen, de Antwerpenaar Frank
Vanderstukken, onze Vlaamsche muziek in dat dollarsland tot een hoogen trap van
roem heeft weten te brengen.
Hij heeft nu in Cincinnati, waar hij den maatstok houdt, een festival ingericht,
waarin het oratorio Lucifer en de Kindercantate werden gezongen, met een orkest
van 220 muzikanten, 450 koristen, 120 kinderen, een koor-solo van 24 artisten en 5
solozangers.
De pers van den Staat Indianapolis brengt uitbundige hulde aan de muziek en aan
de uitvoerders.

De Vlaamsche Taalwet.
Het Staatsblad van den 15 Mei kondigt de taalwet af als volgt:
VERTALING
Wetten, Koninklijke Besluiten en Akten der
Regeering.
MINISTERIE VAN JUSTITIE.
Wet betreffende het gebruik der Vlaamsche Taal in de officiëele bekendmakingen.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:
Art. 1. De wetten worden gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekend gemaakt
in de Fransche en in de Vlaamsche taal.
Art. 2. Wetsontwerpen uitgaande van de Regeering worden de Kamers aangeboden
in tweetaligen tekst.
Wetsontwerpen uitgaande van leden der Kamers worden overgelegd hetzij in
tweetaligen tekst, hetzij in de taal door de voorstellers verkozen.
In het laatste geval doet het bureel ze vertalen vooraleer zij in beraadslaging komen.
De stemming over de wijzigingen voorgesteld gedurende de beraadslaging, mag
gebeuren over eenen enkelen tekst. Worden ze aangenomen, dan doet het bureel de
aldus gewijzigde artikelen vertalen vóór de tweede stemming.
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Wanneer, bij de tweede stemming, wijzigingen worden toegebracht aan de bij de
eerste stemming aangenomen artikelen, dan mogen de Kamers beslissen, dat de
eindstemming tot eene latere zitting uitgesteld wordt.
In elk geval, heeft er eene eenige stemming plaats over een volledigen in beide
talen opgestelden tekst.
De Kamers bepalen in hare verordeningen de maatregelen, welke zij nuttig achten
om, ieder wat haar betreft, de uitvoering dezer wet te verzekeren.
Art. 3. De bekrachtiging en de afkondiging der wetten geschieden op de volgende
wijze:
‘LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
(LOI).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et
publiée par le Moniteur.’
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
‘Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:
(WET).
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel bekleed en
door den Moniteur bekend gemaakt worde.’
Art. 4. De wetten worden, na hare afkondiging, opgenomen in den Moniteur, de
Fransche tekst en de Vlaamsche tekst tegenover elkander.
Zij zijn verplichtend in gansch het Rijk te rekenen van den tienden dag na den dag
harer bekendmaking,
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tenzij in de wet een ander tijdsverloop werd bepaald.
Art. 5. De koninklijke besluiten worden insgelijks opgesteld en bekend gemaakt
in de Fransche en in de Vlaamsche taal. Zij worden binnen de maand hunner
dagteekening door middel van den Moniteur bekend gemaakt, de Fransche tekst en
de Vlaamsche tekst tegenover elkander.
Zij zijn verplichtend bij het eindigen van het tijdsverloop in voorgaand artikel
bepaald, tenzij in het besluit een ander tijdsverloop bepaald werd.
Art. 6. Niettemin worden de koninklijke besluiten, waarbij niet de algemeenheid
der burgers belang heeft, verplichtend van den stond af dat ze aan de belanghebbenden
beteekend zijn.
Deze besluiten worden daarenboven bij uittreksel en binnen het tijdsverloop bepaald
in voorgaand artikel opgenomen in den Moniteur, de Fransche tekst en de Vlaamsche
tekst tegenover elkander, uitgezonderd de besluiten wier bekendmaking, zonder eenig
karakter van openbaar nut op te leveren, bijzondere belangen zoude kunnen krenken
of schadelijk zijn voor de belangen van den Staat.
Er wordt niet afgeweken van de van kracht zijnde bepalingen, die daarenboven
eene andere bekendmaking voor soortgelijke besluiten vergen.
Art. 7. Betwistingen gegrond op verschil van teksten worden opgelost ingevolge
den wil van den wetgever, bepaald volgens de gewone regelen tot uitlegging, zonder
voorrang van den eenen tekst op den anderen.
Art. 8. Wanneer de wet eischt dat, in arresten of vonnissen, de bewoordingen der
toegepaste wet worden opgenomen, wordt alleen de Fransche tekst of de Vlaamsche
tekst ingelascht, naar gelang het arrest of het vonnis in het Fransch of in het Vlaamsch
opgesteld is.
Art. 9. De ministeriëele besluiten en de omzendbrieven, die door middel van den
Moniteur worden bekend gemaakt, verschijnen insgelijks in de twee talen, de Fransche
tekst en de Vlaamsche tekst tegenover elkander.
Art. 10. De Regeering doet de wetten en besluiten, waarbij de algemeenheid van
het land belang heeft, in het Fransch en in het Vlaamsch overdrukken in eene
bijzondere verzameling. Die verzameling wordt gezonden aan de gemeenten, en deze
zijn verplicht er op in te schrijven.
Art. 11. De wet van 28 Februari 1845, gewijzigd door die van 23 December 1865,
is afgeschaft.
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel bekleed en
door den Moniteur bekend gemaakt worde.
Gegeven te Brussel, den 18 April 1898.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege:
De Minister van Justitie,
V. BEGEREM.
Met 's Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
V. BEGEREM.

De Belgische Verkiezingen.
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Een van de verrassende uitslagen van den kiesstrijd voor de Kamer is de verkiezing
als volksvertegenwoordiger van Pachter Van Brussel van Stekene, een eenvoudig
katholiek landbouwer uit het Land van Waas, die zich afzonderlijk candidaat had
gesteld tegen de katholieke lijst van St-Nikolaas. Daar pachter Van Brussel geen
Fransch kent, schijnt de Taalwet De Vriendt opzettelijk voor hem te zijn aangenomen.
Dank zij die wet zal het hem mogelijk zijn de beraadslagingen te volgen en deel te
nemen aan den wetgevenden arbeid. Spreekt pachter Van Brussel in de Kamer, dan
zal het noodzakelijk in onze taal zijn, daar hij er geen andere kent.
***
Een reporter van Het Laatste Nieuws is pachter Van Brussel gaan ondervragen.
Onder meer heeft hij hem gevraagd, welken indruk de aanneming van de taalwet in
het Waasland gemaakt heeft, waarop hem Van Brussel gezegd heeft:
- Hoe groot sinds dien heugelijken dag ons volk zich acht, kan ik u niet zeggen.
Was het immers geen tijd dat men aan de verdrukte Vlamingen recht liet wedervaren?
Ik zal de eerste volksvertegenwoordiger zijn die het praktisch nut van die wet zal
bewijzen.
- Zijt gij besloten de Vlaamsche Taalbelangen krachtdadig te verdedigen?
- Mijne beste krachten wil ik voor onze schoone Moedertaal ten pande stellen. En
wees verzekerd dat gansch het Waasland mijne gedachten deelt en wij nn evenals
voor honderd jaren nog greep en piek zouden vatten voor het verdedigen van onze
Taal en ons Volk.
- Weet gij wat de Walen te Luik zingen: Dat zij hun handen in het bloed der
Vlamingen zullen wasschen.
- Wel mijnheer, antwoordde Van Brussel spotlachend, zij kennen onze boeren
niet. (En hij toonde mij zijne forsche boerenvuisten)
- Zullen wij het genoegen hebben u te Brussel op het Gelijkheidsfeest te zien?
- Natuurlijk. Zeg aan de Brusselsche Vlamingen dat ik heel gelukkig zal zijn dien
dag met hen te zijn.
F.D.

Aan de Besturen van de Vlaamsche Vereenigingen en aan de
Vlaamschgezinden in 't Vlaamsche Land. Gent, 27 Mei 1898.
VLAMINGEN!
't Was een heuglijke mare, die den 15n April 11. te 7 uur 's avonds door den telegraaf
over het Vlaamsche Land verspreid werd: De Vlaamsche Wet is aangenomen!
Aangenomen ongewijzigd, onverminkt zooals ons Volk het geëischt had in honderden
vergaderingen, zooals honderden Vlaamsche Gemeenteraden aan Kamer en Senaat
hadden gevraagd ze aan te nemen.
Denzelfden avond, de volgende dagen, op Zondagen nadien werd de verblijdende
gebeurtenis gevierd door feestelijke vergaderingen, door optochten, door klokgelui,
door 't blijde wapperen van vlaggen. Die plaatselijke betoogingen, zonder lange
voorbereiding, waarin Vlamingen van de meest uiteenloopende denkwijze alleen
daaraan dachten, dat ze kinderen waren van 'tzelfde geliefde Vaderland, hebben
getuigd van de blijdschap, waar de Vlaamsche ziel van trilde, toen vernomen werd,
dat het in 1830 gepleegde onrecht eindelijk na 68 jaar hersteld was.
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Maar er moet iets grootscher gebeuren; de uiting van onze blijdschap is te huiselijk
geweest. Het vieren van onze zegepraal moet de afmetingen nemen van een
onloochenbaar grootsche bevestiging van den wil van het Vlaamsche Volk om met
vastberaden tred voort te schrijden op de baan van zijn zelfstandige ontwikkeling.
Deze onverzettelijke wil worde aan heel het land op indrukmakende wijze te kennen
gegeven. Dien uitslag zullen wij bereiken, wanneer den 24n Juli duizenden Vlamingen
uit alle gouwen naar Gent opkomen om deel te nemen aan den optocht, die dien dag
tot viering van onze zegepraal in deze stad zal gehouden worden.
Dat is noodig. Hebben onze vijanden niet beweerd, dat het Vlaamsche Volk
onverschillig was voor de Taalwet? De Franschgezinde bladen hebben geen woord
gerept over de duizenden volksvergaderingen, die ten voordeele van de wet werden
gehouden, over de honderden en nog honderden verzoekschriften, bekleed met
duizenden en nog duizenden handteekeningen, die in Kamer en Senaat zijn
toegestroomd. Daarom moet onze betooging grootsch zijn.
Met duizenden moeten de Vlamingen opkomen om een einde te maken aan de
legende, dat het alleen eenige taalliefhebbers zijn, die streven naar de herstelling van
taalgrieven.
En niet alleen om 't bewijs te leveren, dat het wel het Vlaamsche Volk is, dat niet
wil ontaarden, moeten ze opkomen. Maar de strijd is niet ten einde. Tal van grieven
moeten nog hersteld worden; een groote verandering moet nog gebeuren voor dat
het In Vlaanderen Vlaamsch geen wensch meer, maar de werkelijkheid zal zijn. Den
24n Juli dan, zullen in de vergadering, die den optocht zal sluiten, door de knapste
Vlaamsche strijders de hervormingen besproken worden, die we nog te eischen
hebben; zal 't programma vastgesteld worden van onze eischen in de toekomst en
het strijdplan beraamd om uiteindelijk het In Vlaanderen Vlaamsch te verwezenlijken.
Als de Vlamingen het willen zal de 24e Juli een belangrijke dag zijn in de
geschiedenis van de Vlaamsche Beweging, vruchtbaar voor de toekomst.
Daarom doen we een warm beroep op alle Vlaamsche Maatschappijen in
Vlaanderen, opdat ze den 24n Juli met al hun leden te Gent zouden deelnemen aan
den optocht, die opgeluisterd zal worden door opschriften, die onzen strijd
verheerlijken of die onze eischen voor de toekomst doen kennen. De deelnemende
maatschappijen worden uitgenoodigd om op te komen met vlag en kartel. Zij die
met opschriften wenschen op te komen, worden verzocht veertien dagen vooraf den
tekst er van te doen kennen aan 't Secretariaat. De stoet zal een waardige viering zijn
van onzen triomf. Daarom zullen alle opschriften geweerd worden, die krenkend
mochten zijn voor onze Waalsche landgenooten. In den stoet zullen ook geen politieke
muziekstukken mogen gespeeld worden.
Voor één dag moeten we ons alleen herinneren, dat we allen Vlamingen zijn, die
een gemeenschappelijke zegepraal vieren. Laat ons voor dezen eenen dag, voor een
paar uren alle partijschap vergeten, indachtig dat ook alle partijen tot den triomf
hebben meegewerkt.
We noodigen de Vlaamsche Maatschappijen uit om dadelijk hun leden aan te
sporen om de reis naar Gent meê te doen en prijsvermindering aan te vragen voor
een minimum van 20 reizigers. We verzoeken de deelnemende maatschappijen ons
zoohaast mogelijk te willen mededeelen, dat ze in den optocht zullen
vertegenwoordigd zijn, die zal gevormd worden te 10 uren 's morgens aan de
Zuidstatie.
De Commissie tot voorbereiding van de betooging:
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De voorzitters A. De Ceuleneer, hoogleeraar; J. Obrie, hoogleeraar; J. Vercoullie,
hoogleeraar.
De ondervoorzitters: Frans De Potter, secretaris van de Koninklijke Vlaamsche
Academie; Paul Fredericq, hoogleeraar; Karel Lybaert, opsteller Fondsenblad.
De schrijvers: H. Meert, R. De Cneudt, A. Van Renterghem, De Vogelaere.
De leden: I. De Vreese, V. De Vleeschouwer. G. Minnaert, A. Van Hanswijck,
Pr. Vermeulen, J. Wannijn, O. Van Hauwaert.

Tweede Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres.
Het Bestuur van het Tweede Vlaamsch Natuur- en Geneéskundig Congres heeft den
volgenden omzendbrief verzonden, dien wij aan belangstellenden warm aanbevelen:
Wij hebben de eer U ter kennis te brengen, dat het Tweede Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres zal gehouden worden te Gent, in de tweede helft van Augustus
eerstkomend. De juiste datum en het programma der werkzaamheden zullen U later
medegedeeld worden.
Het eerste Congres, dat op 26 September 1897
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gehouden werd, heeft door zijn belangrijkhèid de verwachtingen der inrichters
overtroffen. Op die eerste bijeenkomst der Vlaamsche Natuur- en Geneeskundigen
werden 19 wetenschappelijke mededeelingen gedaan. De talrijke blijken van
belangstelling en goedkeuring, die aan het eerste congres ten deel vielen, hebben ons
doen besluiten reeds dit jaar het tweede Congres bijeen te roepen.
Wij hebben de eer U uit te noodigen U als lid van het tweede Congres te laten
inschrijven, en verzoeken U tevens het mogelijke te doen om de toetreding van andere
Vlaamsche beoefenaren der wetenschap en belangstellenden te verkrijgen.
In Nederland, Duitschland, Frankrijk, Engeland en andere landen worden natuuren geneeskundige congressen sedert jaren regelmatig gehouden. Die bijeenkomsten
hebben een hoogst gunstigen invloed op den vooruitgang der wetenschap, en worden
van jaar tot jaar belangrijker. Wij hopen dat Gij ons Uwe medewerking zult verleenen
om die hoogst nuttige instelling ook in Vlaamsch België te doen groeien en bloeien.
Ieder Congreslid betaalt een bijdrage van 4 fr. en ontvangt een exemplaar van de
Handelingen.
Belangstellenden, die op het Congres niet kunnen aanwezig zijn, worden verzocht
zich niettemin als lid te laten igschrijven, ten einde de uitgave van de Handelingen
te bevorderen.
De Handelingen van het eerste Congres vormen een boekdeel van 108 bladz. in-4o
met 6 figuren. (I. Vanderpoorten, Gent. - Kluwer, Deventer). Exemplaren zijn
verkrijgbaar aan 5 fr.
Het Bestuur: Dr. Biltris (Eecloo); Dr. Boonroy (Antwerpen); Prof. Bouqué (Gent):
Dr. De Buck (Gent); P. De Caluwe, Staats-landbouwkundige (Gent); Prof. Mac Leod
(Gent; Dr. Sano (Antwerpen); Prof. Seligmann (Brugge); G. Staes, praeparator a.d.
Hoogeschool (Gent); Dr. Van de Velde (Gent).
Voor alle verdere inlichtingen en mededeelingen wende men zich tot: Prof. Mac
Leod, Reigerstraat, 3, Gent.

De Vlaamsche Beweging in de Fransche pers.
De Fransche pers stelt in den laatsten tijd wel veel belang in de Vlaamsche Beweging.
We deelden destijds mee, wat er in de Aurore van Parijs over gezegd werd. Wat de
vertrouwbaarheid van de inlichtingen betreft, verstrekt door de Fransche pers, daarvan
kan het volgende getuigen. De Heer Abel Chevaley van Le Temps (Parijs) is
Antwerpens Burgemeester Jan Van Rijswijck gaan interviewen. Ziehier wat hij
daaromtrent in zijn blad meedeelt. De burgemeester zou gezegd hebben:
‘Ik keur de aanneming van de wet De Vriendt-Coremans niet goed.
Het feit, het recht pleiten ten voordeele van de wetgeving, die de waardigheid van
den Vlaming heropbeurt. Blijft de vraag of de wet gelegen komt. Hier scheidt M.
Van Rijswijck zich scherp van M. Coremans.
De laatste wet is niet onontbeerlijk. Ze heeft zonder noodzaak de Walen gekwetst.
Wat een wet op het gebruik van het Vlaamsch in het leger betreft, ze zou voor 't minst
ontijdig zijn. Om een ijdele voldoening van eigenliefde zou ze de nationale
verdediding in gevaar brengen.
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M. Van Rijswijck haat het Fransch niet. Hij verloochent krachtig alle vijandigheid
tegen de verbreiding van het Fransch. Hij houdt integendeel van die taal en bewondert
ze.
Geen Belg ten andere heeft het recht zich aan zijn plicht van dankbaarheid
tegenover Frankrijk te onttrekken.
Alle onderwijsstelsel dat een jongeling niet in staat zou stellen om Fransch te
leeren spreken en schrijven zou ijdel zijn. Het denkbeeld om van het Vlaamsch de
eenige taal van de hoogescholen te maken of het te verheffen tot den rang van eenige
officiëele taal is gek.
M. Van Rijswijck keurt openlijk de Germaansche neigingen van de jonge
flaminganten af. “Men moet voor alles Belg zijn.”
Ten slotte zegt M. Van Rijswijck dat hij een groote sympathie gevoelt voor Holland
en zijn beschaving. Hij kan somwijlen de scheuring van 1830 betreuren. Had men
ze kunnen vermijden, dan zou men aan de boorden van de Schelde een natie van zes
tot zeven millioen zielen hebben, die voor de wereld een goed figuur zou maken. En
wie weet of ze er niet in zou geslaagd zijn den grooten buffer-staat van Europa te
vormen, van den St-Gothardsberg tot de Zuiderzee?’
Dat deze medeelingen in Vlaanderen nogal opzien gebaard hebben is licht te
begrijpen. Twee dingen waren mogelijk: of Van Rijswijck zou plotseling gek
geworden zijn of de Heer Chevaley weet niet, wat hij vertelt en heeft aan Van
Rijswijck's woorden over toestanden, die hij blijkbaar in 't geheel niet kent, een heel
ander beteekenis gegeven dan V. R's bedoeling was. Deze zou de wet De Vriendt
afkeuren? Maar V.R. heeft verleden jaar een prachtige redevoering uitgesproken in
den Antwerpschen gemeenteraad om dezen er toe over te halen een verzoekschrift
ten voordeele van de wet naar den Senaat te zenden.
Een wet op 't gebruik van 't Nederlandsch in 't leger. De Heer Chevaley weet
blijkbaar niet, wat dat beteekent. Er is alleen spraak van een wet op 't gebruik van
onze taal voor de krijgsraden, waarvoor tot heden een Vlaamsch soldaat in 't Fransch
beschuldigd, verdedigd, gevonnist wordt, zelfs wanneer hij geen woord van de
gansche rechtspleging verstaat. Het is zinneloos te beweren, dat V.R. zich tegen
zulke wet zou verklaren.
Van het Vlaamsch de eenige taal van de hoogescholen of de eenige officiëele taal
te maken! Er is geen mensch, die daar aan denkt of er over spreekt. De Vlamingen
wenschen alleen hooger onderwijs met het Nederlandsch als voertaal tot bekroning
van hun wetenschappelijke opleiding en daarvoor moet alleen de Hoogeschool van
Gent gemaakt worden tot een Vlaamsche Hoogeschool. Zou M. Van Rijswijck zich
daar tegen verzetten? Dat is ongerijmd: hij heeft als lid van de commissie, gelast met
het onderzoeken van de wenschelijkheid van 't inrichten van een Nederlandsche
Hoogeschool in Vlaamsch België, het verslag van Prof. Mac Leod, strekkende tot
vervlaamsching v.d. Hoogeschool van Gent mede onderteekend. (Zie Neerlandia,
Sept. '97.) De Heer Chevaley zal V.R. dus heel verkeerd begrepen hebben.
De Germaansche neigingen van de jonge flaminganten? Van iets meer dan van
gerechtvaardigde sympathie voor een volk van gemeenschappelijken oorsprong met
ons en van bewondering voor de Duitsche letterkunde is hier geen spraak. Dat weet
de Heer V.R. zoo goed als iemand. Hij kan onmogelijk een streven afgekeurd hebben,
- waarvan de Heer Chevaley het doel vergeet aan te geven, maar dat door een
Franschman, voor wien Frankrijk alleen recht op Belgische sympathie heeft,
ongewenscht voorkomt - dat niet bestaat, ten minste naar een bepaald doel, waardoor
onze zelfstandigheid het minst zou in gevaar gebracht worden.

Neerlandia. Jaargang 2

Een natie van zes tot zeven millioen. - Het blijkt ten overvloede uit de
mededeelingen van den Heer Chevaley, dat hij geenszins op de hoogte van onze
toestanden is. Die natie, wanneer men de Walen buiten rekening zou laten, zou thans
9.000.000 individuën van Nederlandschen stam tellen.
De Heer Van Rijswijck heeft zijn Franschen interviewer dan ook in Le Temps
terechtgewezen, wat voor ons overbodig was en wat alleen zijn nut kon hebben voor
onze franskiljonsche bladen, die dadelijk van de hem toegeschreven woorden gebruik
hadden gemaakt tegen ons streven.

Antwerpen.
De Vlamingen, die den 12 September 1897 uit alle streken van het land te Antwerpen
waren toegestroomd om aan Benoit een koninklijke hulde te brengen, nadat zijn
school tot den rang van Staatsconservatorium was verheven geworden, hadden niet
vermoed, dat die verheffing zulke ontzaglijke moeilijkheden zou na zich sleepen en
dat ten slotte 't gevaar voor de deur zou staan, dat Benoit uiteindelijk geen Bestuurder
zou zijn van de School, die door hem geschapen en om hem tot Staatsconservatorium
werd gemaakt.
Een Commissie had een reglement voor de Muziekschool opgemaakt en dat
reglement krenkt de waardigheid van Benoit. De School zou bestuurd worden niet
door Benoit uitsluitend, maar naast en boven Benoit door een commissie van beheer,
niet door een commissie van toezicht zooals dat het geval is voor het
Staatsconservatorium van Brussel; de secretaris van het Conservatorium zou
onafhankelijk zijn van Benoit; nog andere bepalingen in het reglement kunnen noch
door Benoit, noch door de Vlamingen aanvaard worden zooals die, die het mogelijk
maakt dat leeraars, die geen Nederlandsch kennen, aan de school benoemd worden,
mits zich te bekwamen om na verloop van tijd hun onderwijs in 't Nederlandsch te
kunnen geven. Wij weten, dat zulks, de school van 't ministerie afhangende, mettertijd
de verfransching is. Benoit verklaart zijn ontslag te zullen nemen, indien hem dat
reglement opgedrongen wordt. Aan den anderen kant wordt de secretaris, een Meneer
Hekkers, in bescherming genomen door Baron Osy, Gouverneur van de provincie
Antwerpen, die nu ook met zijn ontslag dreigt als men hem zijn zin niet geeft. De
houding van den Gouverneur wekt algemeen verontwaardiging. Den 15 Mei werd
door de Vlaamsche Maatschappijen van Antwerpen een optocht gehouden om verzet
aan te teekenen tegen de krenkende handelwijze, die tegenover Benoit wordt
volgehouden. In de volksvergadering, na den afloop van den optocht, werd gesproken
door Karel Weyler, Julius Hoste van Brussel, Julius Sabbe van Brugge; daar werd
een dagorde aangenomen, waardoor krachtig verzet werd aangeteekend tegen de
vernedering, die men Benoit wil doen ondergaan en de hoop uitgedrukt, dat geen
Vlaamsch componist zal gevonden worden, die 't bestuur van 't Censervatorium zal
willen aanvaarden in de plaats van Benoit, wien het alleen toekomt. Honderden
verzoekschriften in denzelfden geest werden ook door de Vlaamsche Maatschappijen
aan den Minister gezonden. Het geschil is thans nog hangende. Doch het is te hopen
dat aan ons land de onuitwischbare schande zal gespaard worden, door een Minister
het ontslag van Benoit te zien aannemen, zelfs wanneer hij te kiezen heeft tusschen
dezen wereldberoemden toondichter en een katholieken gouverneur.
***
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Antwerpen, 29 Mei 1898.
De Liberale Associatie van Antwerpen heeft op de lijst harer kandidaten gebracht
den Heer Dr. Ciselet, een der inrichters van en een der woordvoerders op de beruchte
meetings, onder den naam van de Ligue wallonne anti-flamingente aangekondigd,
en waarop wel twintig aanklevers van het broederlijk verbond tegenwoordig waren
om te protesteeren tegen de aanneming der wet De Vriendt-Coremans.
De Liberale Associatie heeft al veel kemels geschoten, maar dit is waarschijnlijk
de grootste en de laatste waaraan zij schuld zal hebben. Het feit heeft inderdaad in
de Scheldestad zooveel opschudding verwekt, dat de oude pruiken, die de politieke
leiding te onzent in handen hebben, kippenvel krijgen en in heel platbroekerige
plakkaten bezweren toch voor de HH. Ciselet en Meunier te stommen, - deze laatste,
tot overmaat, zijnen medecandidaat in anti-Vlaamschgezindheid overwaard, en ook
op 't laatste oogenblik binnengesmokkeld. daar beide kandidaten, altijd volgens die
plakkaten, vrienden der Vlamingen zijn, voorstanders der gelijkheid der beide
landstalen, en wat al meer. De eerste,
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de Heer Ciselet, heeft zelfs, uit genegenheid voor het Vlaamsche ras, een Vlaamsche
vrouw gehuwd. Zegt nu nog iets, ondankbare Vlamingen!
In verbitterde bewoordingen heeft de Antwerpsche afdeeling van het A.N.V. op
de hoeken der straten, door middel van groote plakbrieven, de Vlamingen tot het
besef hunner waardigheid opgeroepen, en hun aangemaand zich als één man op de
namen der beide Vlaamschhaters te onthouden.
Onze goede vriend Marc Grégoire, van La Chronique, die indertijd een der hevigste
aanvallers was van de candidatuur van Pol De Mont, verwijt het A.N.V. zijne
handelwijs, want, voegt hij er bij, er zijn er in het bestuur ‘quelques uns qui sont
libéraux’. - Hij laat niet na de namen dier bestuursleden: Pol De Mont, Hubert Melis,
Smeding, Max Rooses, Karel Van Walle, Karel Weyler, Van Gerven, in zijne
briefwisseling ten toon te stellen, aan de minachting van hunne partijgenooten prijs
gegeven, waarvan er eenigen, helaas, kleingeestig genoeg zijn niet te kunnen
begrijpen, dat men zich niet slaafsch als een hond door de leiders zijner partij bij den
neus laat leiden, wanneer deze leiders zich niet ontzien zelfs de heiligste gevoelens
hunner partijgenooten te krenken.
Dit is zeker: onder de Vlaamsche Liberalen is het ordewoord: onthouding op den
naam Ciselet. Vallen doet hij.
JOHAN.
***
Naschrift. Door de Vlaamsche Wacht en den Antwerpschen Tak van het A.N.V.
werden volksvergaderingen belegd tot het bespreken van de candidaturen Ciselet en
Meunier. Beide Heereu, antwoordende op een vraag van den Liberalen Vlaamschen
Bond hadden reeds geantwoord, dat ze geenszins antivlaamschgezind waren, dat ze
voorstanders waren van de gelijkheid van de beide landstalen enz. zooals Johan
meedeelt. Dat scheen de Antwerpsche Vlaamschgezinden evenwel niet duidelijk
genoeg. We weten het bij ondervinding dat velen zich voorstanders verklaren van
de gelijkheid van de Belgische landstalen maar dat hun opvatting van die gelijkheid
nogal heel wat van de onze verschilt. Vóór de beide volksvergaderingen hebben de
Heeren Ciselet en Meunier evenwel hun opvatting bekend gemaakt. Ze verloochenen
het drijven van de Wallonisanten en noemen de vragenlijst, die we elders afkondigen,
onzinnig en zullen de eischen van de Vlaamsche Beweging niet bestrijden. Onder
zulke omstandigheden was er geen reden meer om hun candidatuur te bestrijden,
tenzij men ze wou bestrijden alleen omdat ze Walen zijn (beiden spreken
Nederlansch); dat doet de Vlaming niet omdat hij geen rassenhaat voelt; hij verdedigt
alleen zijn goed recht. Ook was de uitslag van beide volksvergaderingen, dat de
Vlaamschgezinden zich door de verklaringen van Ciselet en Meunier bevredigd
achtten en dat er dus geen aanleiding bestond om nog verder hun candidatuur te
bestrijden.

Gent.
Te Gent werd door den Tak van het A.N.V. een feestmaal aangeboden aan den Vader
van de Gelijkheidswet, den Heer Juliaan De Vriendt. Dat zeer democratisch feestmaal
greep kort voor de verkiezingen in zeer ongunstige omstandigheden plaats. Het was
niet te verwachten, dat onze politieke mannen in 't heftigst van den strijd op een
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feestmaaltijd zouden gaan verbroederen. Ook hebben zeer velen, die gaarne deel
zouden genomen hebben, zich onthouden. Desniettemin hadden 250 persouen
ingeteekend en de feestmaaltijd liep in de beste stemming af. De Heer De Vriendt,
antwoordende op de hulde hem gebracht door onzen voorzitter, Dr. Julius Obrie,
was zoo vriendelijk te zeggen, dat een deel van de zegepraal van het wetsvoorstel
toekwam aan het propaganda-comité van den Gentschen Tak A.N.V., dat met taaie
volharding in 38 volksvergaderingen het Volk over de wet had toegesproken en
verzoekschriften naar Kamer en Senaat had doen zenden.

Brusselsche Tak.
Deze tak hield in Februari zijne jaarlijksche algemeene vergadering, waarin verslag
werd uitgebracht over de werkzaamheden van verleden jaar en over den stoffelijken
toestand. Vervolgens werd overgegaan tot de kiezing van het bestuur. Drie leden
aanvaardden hunne benoeming niet. Ze werden in de algemeene vergadering van 22
Mei vervangen en het bestuur van den Brusselschen tak is thans samengesteld als
volgt: Voorzitter E.H. T'Sjoen; Ondervoorzitter, Pr. Van Langendonck; Kashouder,
J. Vanhamme; Leden, A. De Jaegher, L. De Raet, J. Kesler en Lod. Maesfranckx (7
Vlamingen en 2 Noordnederlanders).
De algemeene vergadering spoorde ook hare aanwezigen aan nieuwe leden aan te
werven. Bij verschillende oud-leden waren door het bestuur stappen gedaan, om ze
opnieuw in de vereeniging te krijgen, en door den band met goeden uitslag. Aan
allen werd een bijzondere omzendbrief gestuurd. Wij hopen dat de Brusselsche tak
weer ± 150 leden zal tellen.
De Vlaamsche Volksraad belegt op 26n Juni eene Volksvergadering en een
Feestmaal tot viering van de Gelijkheidswet. Vele toetredingen zijn reeds aan het
uitvoerend comiteit gestuurd. De vaders der Wet en de voornaamste verdedigers,
waaronder Senator Picard, zullen aanwezig zijn. Een gewichtige datum zal de 26e
Juni zijn in de Jaarboeken van Vlaanderens feestvieringen.
Ook bij den optocht van 3n Juli te Gent zullen vele leden van het A.N.V. en, hopen
wij, van andere kringen zich aansluiten.
Met de Vlaamsche Wacht en andere Brusselsche genootschappen zullen wij den
n
11 Juli den Guldensporenslag plechtig herdenken.
Ook bij de onthulling van A. Bergmann's gedenkteeken te Lier op 11n September
zullen onze leden talrijk aanwezig zijn. De Brusselsche Tak zal de leiding van de
Brusselsche deelneming in handen nemen.
Dezen zomer wordt in Halle door het Gemeentebestuur, op aansporen van den
Kring Gelijkheid, de Boerenkrijg plechtig herdacht. Daar mogen wij evenmin
ontbreken, zooals de vriend Firmien Blondeel op de algemeene vergadering zoo goed
deed uitkomen.
Later wordt gezorgd voor het standbeeld aan Jan-Frans Willems, waarvoor het
Brusselsch Willems-Fonds dezen winter eene goedgelukte vertooning inrichtte, die
ruim 300 frank opbracht.
Verschillende voorstellen werden ingediend en zullen, na onderzoek door het
bestuur, in behandeling worden genomen.
Na de koortsachtige bedrijvigheid vóor de stemming der gelijkheidswet, waarbij
De Vlaamsche Volksraad en de Propaganda-Kring Gelijkheid zich vooral
onderscheidden, is thans een tijdperk van rust aangebroken.
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We zien met genoegen, dat de Vlaamsche Wacht zich herinricht; als voorwacht
van ons strijdend leger kan ze steeds de grootste diensten bewijzen.
Te Sint-Gillis, eene jammerlijk verfranschte voorstad, is op Maandag 23n Mei een
Vlaamsche Bond gesticht, die geroepen is, om onze zaak daar goed voeruit te helpen.
Reeds heeft hij besloten, de Vlaamsche heginselen bij de aanstaande provinciale
kiezing te verdedigen. Aan de candidaten der verschillende partijen zullen een paar
vragen gesteld worden. (Het Nederlandsch in het provinciaal bestuur en in het
onderwijs door de provincie begunstigd).
Het Nationaal Vlaamsch Verbond werkt taai voort voort ter vervlaamsching van
het lager en middelbaar onderwijs in de hoofdstad.
Op kunstgebied verkreeg De Distel nieuwe lauweren door haar opmerkelijk
Mestdagh-Concert met voordracht door Julius Sabbe, eerelid, over onze muzikale
heweging.
De Vlaamsche Kring richtte in Ravenstein een welgeslaagden Liederenavend in,
waarbij het Antwerpsch Zangkwartet, onder leiding van Ontrop, zich onderscheidde.
MILO.

Halle (Brabant).
Uit die stad, op de grenzen van het Vlaamsche en van het Waalsche land gelegen, dààr waar de strijd voor onze rechten gewis harder is dan elders, - vernamen wij met
genoegen, dat de plaatselijke onpartijdige propagandakring Gelijkheid, die nu
ongeveer 100 leden telt, er in geslaagd is te bekomen, dat het Stadsbestuur de dappere
vaderlanders viere, die aldaar in 1798 gesneuveld zijn in den kamp tegen uitheemsche
dwingelandij.
Het herdenken dier roemrijke, doch tevens, helaas! zoo droevige dagen, zal plaats
grijpen in September aanstaande en samenvallen met de groote kermis.
Men zegt ons dat gezegd Stadsbestuur van plan is aan de ‘Brusselschepoort’ een
gedenksteen te plaatsen, waarvan de inhuldiging zou geschieden in tegenwoordigheid
van al de maatschappijen der stad in een prachtigen stoet vergaderd.
Verder is er spraak van een toon- en tooneelkundig feest, uitsluitend gewijd aan
vaderlandsche stukken, enz.
Eindelijk zal de naam van Van den Eeckhoudt, den aanvoerder der in 1798
gesneuvelde Hallenaren, geschonken worden aan eene nieuwe straat aan de ‘Bres’
te banen.
Die verschillende gedachten zijn overheerlijk en wij kunnen niets dan toejuichen
bij de vaderlandsliefde der Halsche overheid en den kamp voor het goede, het ware
en het schoone ondernomen door gezegden kring Gelijkheid, die, ofschoon eerst
sedert ruim een jaar bestaande, dusdanige blijken levert van leefbaarheid, van
vlaamschgezindheid en wel bijzonderlijk van dien taaien moed der Flaminganten,
die alle hinderpalen, trots de tegenkanting van Frankrijks huurlingen en Vlaanderens
verraders, weet te boven te komen.
B. RUGHELING.

Begralenis van Mev. Cogen-Ledeganck.
Ons ontviel een van onze verkleefdste beschermende leden, Mevronw de Weduwe
Cogen, geboren Clara Ledeganck, dochter van den dichter wiens standbeeld verleden
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jaar te Eekloo werd onthuld. Zij stierf te Gent na een smartelijke ziekte. De begrafenis
vond plaats den 16 Mei.
Na een toespraak van ds. Hocart - Mevrouw Cogen behoorde tot de Hervormde
Kerk - hield Prof. Julius Mac Leod de volgende lijkrede:
‘Enkele maanden geleden was het feest in Vlaanderenland: te Eekloo verrees het
standbeeld van Ledeganck; door vorstelijke personen en hooggeplaatste Staatslieden
werd de dichter herdacht; de schoolkinderen bezongen zijn roem; de bazuinen klonken
en het volk juichte toe.
Thans is het een dag van rouw: de dochter van Ledeganck is ten grave gedaald.
In Clara Ledeganck leefde het gemoed van den grooten dichter voort. Zijn warm
hart, waaruit zooveel liefde voor het goede is gevloeid; zijne kunstrijke ziel, die zoo
gevoelig was voor het schoone, waren het erfdeel van zijne dochter. Bij dit erfdeel
heeft de dochter de fijnheid en de bekoorlijkheid van de vrouw gevoegd.
Rondom dit graf staan kinderen, verwanten en vrienden geschaard; zij weenen.
Ook door anderen wordt bitter geweend. Nooit heeft de dierbare afgestorvene een
ongelukkige te vergeefs
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bij haar laten aankloppen. Menig leed werd door hare goedheid genezen; menige
ellende werd door hare mildheid verzacht. 't Was in stilte, schier in 't geheim, dat zij
hare weldaden verstrekte. Zij, die haar in dagen van rampspoed hebben ontmoet,
weenen thans.
Verder nog, over het gansche Vlaamsche land strekt de rouw zich uit, want Clara
Ledeganck heeft ook geleefd voor Vlaanderen en voor zijne kunst.
Door haar huwelijk met Doctor Eugeen Cogen deed Ledeganck's dochter hare
intrede in eene familie, waar kunst en wetenschap tronen, waar de vaderlandsche
overleveringen in eere staan. In de familie De Hoon, waartoe hare moeder behoorde,
in de woning van haren oom Prof. Heremans, spreekt alles van Vlaanderens roem,
van Vlaamsche Kunst. De heldere geest, het fijne schoonheidsgevoel van Mevrouw
Cogen kwamen in die omgeving tot hunne volle ontwikkeling, en brachten eene
lange reeks kunstjuweelen voort. De voornaamste tijdschriften van Noord- en
Zuid-Nederland: Het Nederlandsch Museum, Het Tijdschrift van het Willemsfonds,
De Vlaamsche School, Het Leeskabinet, Elsevier's Tijdschrift, Woord en Beeld,
vergastten hunne lezers op een aantal fijnbewerkte letterkundige pareltjes van hare
hand: Het Begijntje, Eene Dorpsprijsuitreiking, Musiceerende Buren, In de Hoofdkerk,
Begijnekens Leven, Oude Brieven, Cilia, Een Kruisberg, Allerzielendag, Mandus,
Tante Sibylla en andere vestigden meer en meer de aandacht op de kunstenares, die
haar land en haar volk zoo grondig kende en zoo diep beminde, en zich met echt
vrouwelijke bescheidenheid achter het pseudoniem Johanna Filips verborgen hield.
Onlangs nog, toen eene onmeedoogende ziekte haar reeds ten grave sleepte, schonk
zij aan het tijdschrift Woord en Beeld een nooit volprezen stukje over het leven der
Begijntjes (Van Begijnen en Begijnenhoven) te Gent.
Zij allen, die de kunstgewrochten van Johanna Filips hebben bewonderd en genoten,
weenen thans met ons.
Het goede dat zij heeft gesticht, het schoone dat zij heeft voortgebracht, hare
gehechtheid aan haren landaard verdwijnen niet met haar. Hot voorbeeld, dat zij haar
leven lang gegeven heeft, in dagen van tegenspoed en in dagen van geluk, is een
erfdeel dat zal in eere worden gehouden.
Vaarwel, lieve vriendin!’
Op het Gemeentekerkhof droeg de dichter Karel Bogaerd een gedicht voor ter eere
van de dierbare afgestorvene.

Sterfgeval.
Den 2n Juni is te Gent, geheel onverwachts, Mevrouw Julius De Vigne overleden.
Zij was de dochter van den bekenden beeldhouwer P. De Vigne-Quyo, den maker
der standbeelden van Jacob van Artevelde en van Lieven Bauwens, te Gent, en tevens
was zij de zuster van Paul De Vigne, den maker van Breidel en de Coninc te Brugge
en van menig ander meesterstuk.
Zij zelve was eene echte kunstenares en hare schilderijen werden meer dan eens
op onze tentoonstellingen opgemerkt. Vóór enkele jaren bekwam zij eenen
algemeenen bijval met een flink portret van haren echtgenoot.
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Alwie haar kende, zal deelnemen in de smart van den ouden Vlaamschen strijder
Julius De Vigne, een van de vaders van de Taalwet op het Middelbaar Onderwijs.

De Waalsche Beweging.
De Wallonisanten hebben in dezen verkiezingsstrijd het Waalsche land door een
krachtige antivlaamsche propaganda gemaakt, gericht tegen de Waalsche
afgevaardigden, die, luisterende naar hun rechtvaardigheidsgevoel, voor de Taalwet
De Vriendt hadden gestemd.
De Ligue Wallonne van Luik heeft aan al de candidaten voor de Kamerverkiezingen
van 22 Mei de volgende vragenlijst gezonden:
1o Zult gij de intrekking vragen van de onlangs aangenomen flamingantenwet?
2o Zult ge u krachtdadig verzetten tegen alle nieuwe Vlaamschgezinde eischen
van welken aard ook?
3o Zult ge het gebruik van het Fransch als eenige officiëele taal eischen in België
om aldus terug te komen tot het besluit van 16 November 1830?
4o Zult ge u verzetten tegen het gebruik van het Vlaamsch in de Kamers?
5o Zult ge de verplichting verwerpen Vlaamsch te leeren voor een Waal, die gelijk
welke bediening aanvraagt in 't Walenland of wel een bediening in 't Vlaamsche land
(vooral in de groote steden), bediening, waarvoor het zal erkend worden, dat de
kennis van het Vlaamsch van geen practisch nut is?
6o Zult ge u verzetten tegen alle nuttelooze en vooral kostbare vertalingen, zooals
die van de eigennamen, van den reisgids, den Moniteur, de parlementsverslagen,
enz.?
7o Zult ge het tweetalig onderwijs eischen in het Vlaamsche land?
8o Zult ge van de officieren de kennis van het Waalsch eischen, daar ze verplicht
zijn het Waalsch te kennen?
9o Zult ge van de rechters en alle bedienden, die in aanraking komen met het
publiek, de kennis van het Waalsch eischen?
10o Zult ge bij de rechtbanken in Vlaanderen de benoeming eischen van Waalsche
tolken?
11o Zult ge, met betrekking tot de officiëele ondersteuning, de gelijkstelling eischen
van de Fransche, de Waalsche en de Vlaamsche taal en namelijk de inrichting van
provinciale letterkundige Waalsche commissies?
12o Zijt ge bereid om voor de stichting van een Waalsche academie te stemmen,
om de Vlaamsche Academie te benadeelen, die slechts een afdeeling van de Belgische
Academie moest zijn?
Op die vragen hebben JA geantwoord: Voor de Kamer: Luik: Delaite, Detry,
Digneffe, Jamar, Joiris, Lomba, Moselli, Neujean, Tilman, Warnant, liberalen; Fléchet,
Heuse, Jeanne, Journez, Maquette, Schinler, progressisten-socialisten; Delbar, de
Maneffe, katholieken; Verviers: Jacques, Féron, Mullendorf, Peltzer, liberalen;
Bergen: Capouillez, Demerbe, Dubiez, Dufrane-Friart, Masson, van Kerckhove,
liberalen; Çharleroi; Clercx, Coppé, Deprez, Dewandre, Fontaine, Fourcault, Hanrez,
Heymans, liberalen; Thibaut, katholiek; Doornik: Broquet, de Séjournet, Duchâtelet,
Roger, liberalen; Ath: Heupgen, Queriaux, liberalen; Ninauve, katholiek; Soignies:
Houtart, Neuman, Paternoster, liberalen; Mabille: katholiek; Thuin: Lemonnier,
Losseau, Warocqué, liberalen; Duquesne: katholiek.
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Voor den Senaat: Luik: Braconier, Dupont, Magis, Monteflore-Levi, Nagelmakers,
liberalen; Verviers: Lejeune-Vincent, d'Andrimont, liberalen; Doornik: Crombez,
Huet, liberalen.
Te Luik beval L'Ame Wallonne aan niet te stemmen voor Jans, den Vlaming,
Anseele, den Vlaming, Demblon, den flamingant; Crocq, den Brusselaar en verder
allen die voor de wet gestemd hadden. Het is dus genoeg, dat iemand een Vlaming
zij en in de verste verte niet verdacht van Vlaamschgezindheid zooals Crocq, opdat
zijn candidatuur door de Wallonisanten bestreden worde.
Die propagandabeweging heeft volstrekt geen uitslag gehad, zooals l'Organe
Wallon gedwongen is het te erkennen. Integendeel: nooit werd er zooveel over de
Vlaamsche Beweging gesproken in het Walenland dan bij deze gelegenheid. De
socialisten, gedwongen zich te verdedigen op dat punt, hebben het rechtmatige van
onze eischen doen uitkomen. O.a. hebben ze een vlugschrift over de Vlaamsche
Beweging uitgegeven, dat bij duizendtallen in het Waalsche Land werd verspreid;
het vlugschrift getuigt van een zeer gezond inzicht in de toestanden. Daar het gezond
verstand toch uiteindelijk het oordeel uitspreekt, is het zeker dat niet de Wallonisanten
maar wij de vruchten plukken van de beweging door hen op 't getouw gezet.

Zuid-Afrika.
Natal.
Onder de besprekingspunten voor het Congres van de Hollandsche
Boerenvereenigingen, zitting houdende te Dundee op 6 en 7 April kwamen voor:
A/ Dat Nederlandsch als een van de gewone vakken opgenomen zal worden in de
Gouvernementsscholen
B/ Zooveel mogelijk vaste onderwijzers te benoemen, wanneer plaatsen openstaan,
die onderwijs in 't Nederlandsch kunnen geven of een onderwijzer voor 't
Nederlandsch voor ieder school te benoemen, die uitsluitend zijn tijd zal besteden
om 't Nederlandsch in ieder klas aan te leeren.
***

Zuid-Afrikaansche Republiek.
In het proces van Veltheim had de publieke aanklager Van den Berg, tegenstrijdig
met de wet, de Engelsche getuigen in 't Engelsch ondervraagd en de Landdrost De
Villiers had zich daartegen niet verzet Wet N. 10, 1888, bepaalt dat voor de
gerechtshoven steeds de Nederl. taal zal gebezigd worden door alle ambtenaren en
dat alle pleidooien in die taal zullen plaats hebben. De openbare aanklager was dus
gehouden de getuigen in het Nederl. te ondervragen; wanneer de getuigen die laatste
taal niet spreken, moeten vragen en antwoorden door den tolk vertaald worden.
Landdrost en openbare aanklager hadden hier tot verontschuldiging, dat de getuigen
bijzonder talrijk waren; ze spraken de getuigen rechtstreeks in 't Eng. aan om het
geding te bespoedigen, maar miskenden aldus de wet. Het geval heeft in de Z.A.R.
heel wat opschudding gemaakt en krachtig verzet uitgelokt. Het schijnt dat de
schuldigen elk met £ 5 beboet zijn geworden, wat wel voor gevolg zal hebben, dat
's Lands officiële taal voortaan voor de gerechtshoven van de Z.A.R. zal geëerbiedigd
worden.
***
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Meer opschudding nog werd teweeggebracht door een memorie, waarmee de
Vereenigde Kerk ter teekening heeft laten rondgaan, vragende intrekking van de wet
regelende het onderwijs op de goudvelden; als hoofden van scholen en opzieners
Afrikaners aan te stellen en de Afrikaners van Vrijstaat en Kaap-Kolonie vrij te
stellen van het aanvullingsexamen; verder meer onderwijs in 't Eng. op de door den
Staat ondersteunde scholen. Bedoelde wet machtigt den Staat om op de
geproclameerde goudvelden, waar geen genoegzame voorziening is gemaakt voor
het onderwijs van de blanke kinderen, schoolgebouwen op te richten, onderwijzers
aan te stellen en te bezoldigen, Commissies van toezicht en beheer te benoemen. De
Z.A.R. krijgt haar onderwijzers en onderwijzeressen uit Holland, den Vrijstaat of de
Kaap-Kolonie. Maar alle onderwijzers moeten een aanvullingsexamen ondergaan
over de Nederl. taal en de geschiedenis van de Z.A.R. Het aanvullingsexamen in 't
Nederl. is vooral noodig voor de onderwijzers uit de Kaap-Kolonie en den Vrijstaat,
die zeer gebrekkig Nederlandsch kennen, wier opvoeding volkomen verengelscht
werd en die eilaas, maar te dikwijls met jingoïsme besmet zijn. Het streven van de
Vereenigde Kerk om degelijk onderlegde Hollandsche onderwijzers en opzieners te
weren, is dus niets minder dan verderfelijk voor de zelfstandigheid van de Republiek.
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Johannesburg.
Den 28 April hield do Tak A N.V. Jhbg. een ledenvergadering tot vaststelling van
zijn huishoudelijk reglement.
Door 't Bestuur werd voorgesteld een memorie te zenden a.d. Eachtb. Volksraad
met betrekking tot zekero aanvallen tegen de onderwijswet uitgebracht door de
Vereenigde Kerk en dezer streven om meer Eng. op de scholen onderwezen te krijgen,
welk streven in de Z.A.R. een storm van verontwaardiging gewekt en tal van
tegenmemories uitgelokt heeft.
De Heer Van Brugge diende 't voorstel in: ‘De vergadering van 't A.N.V. Tak
Jhbg. draagt het bestuur van den Tak op, namens haar een memorie als door 't bestuur
voorgelezen te teekenen en bij den Ed. achtbaren Volksraad in te zenden.’ Dit voorstel,
gesteund door den Heer Van Wijnsbergen, wordt met algemeene stemmen
aangenomen.
Den 9 Mei zouden alle besturen van Nederlandsche Vereenigingen te Jhbg.: de
Nederl. Vereeniging, de Jhbg Tak A.N.V., Het Vliegend Wiel, Het Drijfwiel
(spoorweg), Hollandia (wielrijders), Debatvereeniging, Mannenkoor,
Tooneelvereeniging, Schietvereeniging voor civiele ambtenaren, Vereeniging tot
christelijk streven, Rust Roest, Volharding, Voetbalcluk, Schermvereeniging,
vergaderen ter bespreking van de mogelijkheid, wenschelijkheid van 't verkrijgen
van een Vereenigingsgebouw. De vergadering werd door den Jhbg. Tak A.N.V.
uitgeschreven.
***

Vrijstaat.
In het verslag van den Superintendent van Onderwijs werd vermeld, dat klachten
ingekomen waren, omdat te weinig Nederl. wordt onderwezen in de
inboorlingenscholen te Witzieshoek en Moroka. Dr Brebner, Superintendent (een
Schot) zei, dat de reden daarvan was, dat de onderwijzers opgeleid werden in de
zendingsstaties in de Kolonie en Basutoland en geen Nederl. kenden. Verschillende
leden drukten hun verontwaardiging uit over dezen staat van zaken, zeggende dat
Engelschsprekênde Kaffers tot niets goed waren.
Na een levendige bespreking werd besloten het verslag voor kennisgeving aan te
nemen, met verwijzing naar het besluit van den Raad van verleden jaar, waarin een
wensch werd uitgedrukt, dat aan 't onderwijs van 't Nederl. behoorlijk aandacht zou
gewijd worden.
***

Kaap-Kolonie.
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Ex-dominé Lutoit, ex-superintendent van onderwijs in de Z.A.R. heeft zich
afgescheiden met eenige volgelingen aan de Paarl van den Afrikaner Bond omdat,
naar hij beweert, op het laatste Bondscongres groot onrecht was gepleegd door het
aannemen van enkele artikelen, die het voor den Bond mogelijk maakten elementen,
die er niet bij hoorden, zooals de Rhodestrawanten, er uit te gooien. Het geweten
van den ds. moest niet al te gerust zijn, dat hij zich gehaast heeft den aftocht uit den
Bond te blazen voor dat deze de gelegenheid had bewuste artikelen op hem toe te
passen, daar men weet, dat hij een Rhodes-man is, die het kwaad, door Rhodes
gepleegd, vergoelijkt en die onafgebroken in zijn kranten de Zuidafrikaansche
Republiek aanvalt.
***

De officieren van het Kaapstadsche garnizoen krijgen sedert korten tijd onderricht
in het Hollandsch, zooals men daar het Nederlandsch noemt. Dit is dus zelfs voor
Engelsche officieren niet te gemeen en ook niet nutteloos.

Kunstnieuws.
Een allerliefsten Liederen-avond kregen de Vlaamschgezinde bewoners van Brussel
op Zondag 15 Mei te genieten. Dit feest werd door den Vlaamschen Kunstkring van
Brussel ingericht en in de smaakvolle groote zaal van het Ravenstein gehouden. Wij
hebben niets dan lof over voor dit eerste, welgeslaagde pogen dezer jonge kunstenaars.
Om te beginnen, onze beste gelukwenschen over de keuze der zaal. Eindelijk kunnen
de Vlamingen eens kunstgenot smaken zonder gedwongen te worden door volgerookte
kroeglokalen te gaan; en dat deze meer dan onsmakelijke bijgifte tot een muziekof
letteravond op zijn minst ontbeerlijk is, zelfs voor Vlamingen, heeft het feest van
verleden Zondag afdoende bewezen. Traden hier op met een keus van fijne stukken:
Mej. Rosa Tissen en Marie Breugelmans; de HH. Jef Judels, Jef Thys en Lod. Ontrop;
deze laatste als begeleider, die als zulke en als dichter-toonkunstenaar treffende
blijken gaf van smaak en aanleg. Stukken werden voorgedaagen van Flor. Alpaerts,
Aug. De Boeck, C. Van der Linden, Jul. Schrey, L. Mortelmans, L. Ontrop, Pet.
Benoit, Em. Delin, H. Waelput, en tot opening en slot van den avond, door het quartet,
met volmaakten samenhang, de onvergelijkelijk frissche volksliederen door Flor.
Van Duyse zoo heerlijk vierstémmig bewerkt: Het afzijn - Het daghet in den Oosten
- Schoon lief, hoe ligt gij hier en slaept - Het waren twee conineskinderen. - Het
gemoed van den toehoorder kwam vol bij het bedenken dat in diezelfde zaal de
Alliance française haar verdertelijk werk voortzet, waar wij onder den indruk
verkeerden dezer overweldigende uiting van ons Vlaamsch kunstwezen, en hij voelde
zich in de meening gestijfd, dat dit een onzer beste propagandamiddelen moet worden,
daar het ondubbelzinnig, zonder bijoogmerken voor zich pleit en inneemt met zijn
enkel optreden. Laten wij eerst de harten veroveren en dan sleepen wij de
overtuigingen mede. Niets kan dit beter dan de Vlaamsche kunst en bovenal de
Vlaamsche muziek; die deze maar eens heeft gehoord, zal dit gereedelijk beamen.
Ook een pluimpje verdienen de HH. De Veen en Toussaint voor hun gepast
medewerken tot dit fijne feest. Zoo moet het zijn.
Dr H.
***
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Vanwege de Gentsche Afdeeling van het Davids-Fonds voor
belanghebbenden.
Davidsfonds. - Afdeeling Gent.
Gent, 20 April 1898.
MIJNHKER,
Meermalen is gebleken dat, wil men voor ontwikkelde en deftige toeschouwers, een
blijspel opvoeren, men de grootste moeite heeft om een stuk te vinden dat daarvoor
dienen kan.
Een milde tooneelvriend schonk dezer dagen aan het Gentsche Davidsfonds eene
som van vijf honderd frank, onder bedinging eenen wedstrijd uit te schrijven om in
hooger aangeduide leemte te voorzien.
De volgende prijzen zullen toegekend worden: eene som van 300 fr. en medalie
voor het beste stuk en voor het daaropvolgende eene som van 150 fr. en medalie.

Voorwaarden:
1o Het blijspel mag uit twee of drie bedrijven bestaan en zonder vrouwenrollen.
2o De keus van het onderwerp is gansch vrij. Alleenlijk mag er geene de minste
zinspeling in komen tegen den Godsdienst en de goede zeden.
3o De werken voor den prijskamp bestemd mogen niet reeds gedrukt, vertoond of
anderszins bekend zijn. Zij moeten zeer leesbaar geschreven, vrachtvrij besteld
worden aan M.F. DE POTTER, voorzitter van het Gentsche Davidsfonds, vóór 15
October 1898.
De schrijvers mogen zich niet laten kennen op straf van uitsluiting.
Ieder handschrift moet eene kenspreuk dragen, welke herhaald wordt in een
bijgevoegd gesloten omslag, dat den naam en het adres des schrijvers zal bevatten.
De bekroonde stukken blijven de eigendom van de uitschrijvende afdeeling.
Al de afdeelingen van het Davidsfonds zullen de bekroonde stukken mogen
opvoeren zonder schrijversof spelersrechten te betalen.
Een keurraad, door het Gentsche Davidsfonds aangesteld, zal de ingezonden
stukken beoordeelen, en vóór 1 November aanstaande den uitslag van den prijskamp
doen kennen.
De Voorzitter,
FR. DE POTTER.
De Schrijver,
S. DEMARTEAU.

Bibliographie.
Boete, treurspel in één bedrijf van Theod. Körner, vertaald door Jef Hinderdael, bij
A. Siffer, Gent. fr. 0,50.
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Dit is, naar het voorbericht te oordeelen, reeds een vrucht van Dr Haller's streven
om hier te lande den onsterfelijken zanger en held Theod. Körner, wiens Leven en
Werken hij verleden jaar in het licht zond, te doen kennen. Deze vertaling, hoewel
van een aankomend schrijver, is vrij wel geslaagd, in een zuiver Nederlandsch
geschreven, en laat veel voor later verwachten. Wij twijfelen niet of het stukje, dat
ofschoon in een verouderden trant opgevat toch aangrijpt, zal bij
tooneelgezelschappen, schouwburg-besturen en -bezoekers veel bijval vinden.
- Eenige Beschouwingen over de Propoedeusis onzer gymnasiasten, door Dr H.G.A.
Leignes Bakhoven, rector v/h. Gymn. te Deventer, gr. in-8o, bij Jac. Van der Meer,
Deventer, 1898. 29 blz. f. 0,50.
Naar onze meening het aantrekkelijkst gesteld vlugschrift over deze brandende
vraag in Noord-Nederland verschenen.
Vrij van alle overdrijving, getuigt het van gezonden zin en rijke ondervinding op
paedagogisch gebied. Zijn diepe genegenheid voor het Grieksch belet Sch. echter
niet het punt in een waar daglicht te stellen. Als een der meest schadelijke invloeden,
die het Grieksch onderwijs hebben in oneer laten geraken, beschouwt hij met volle
recht het stelsel der eenjarigen. Met het opruimen van dit euvel, een onzin ten andere,
moest men al vast aanvangen.
- Bij Buschmann, Antwerpen, is verschenen Wat zei, wat zong dat kwezeltje, een
bundel onuitgegeven gedichten van Hilda Ram, 120 blz. in-16o, op schoon scheppapier
Van Gelder, in twee kleuren gedrukt; met een titelplaat van E. Van Mieghem,
beeldletters en bloemsieraden, in lederen band, met opzettelijk vervaardigden stempel.
Prijs 5 frank.
- Van N.J. Hofmeyr's boek De Afrikaner Boer en de Jameson Inval is de tweede druk
verschenen.
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Juli 1898.
Inschrijvingslijst(1)
voor het standbeeld Jan-Frans Willems.
Voorgaande lijst

fr. 100.00

J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft

fr. 2.00

Van Wint, Antwerpen

fr. 2.00

Dr. J. Prak, Ter Apel

fr. 5.00

H. Meert, Gent

fr. 5.00

Mevr. H. Meert Gent

fr. 5.00
_____

Te zamen

fr. 119.00

Staatssecretaris Reitz
Staatssecretaris Leyds, wiens portret en levensbeschrijving we later in Neerlandia
zullen opnemen, als ‘man van beteekenis’ voor onzen stam, is ontslagen en komt
naar Europa als gezant van de Z.A.R. Hij werd als Staatssecretaris opgevolgd door
J.W. Reitz, oud-president van den Vrijstaat, mede een van de beschermers van onze
Vereeniging, een van de mannen, die met krachtige hand helpen om onze
zelfstandigheid te handhaven. Over hem deelen we onderstaand artikel van de Express
(Bloemfontein) mede, dat wijst op hetgeen de Z.A.R. van hem te wachten heeft.
De aanneming van het Staatssecretarisschap der Z.A.R. door den heer F.W. Reitz,
is iets waarover gansch Zuid-Afrika zich zal verheugen. Het bloote feit dat onze
geachte oud-president de vrijmoedigheid had die groote en verantwoordelike
betrekking te aanvaarden, is bewijs genoeg dat hij zijn krachten van vroeger volkomen
ternggekregen heeft; en dat is op zichzelf een reden tot dankbaarheid. Immers de
heer Reitz is er niet de man naar om meer te ondernemen dan hij gevoelt onder
gewone omstandigheden te kunnen volbrengen. Zijn geschiktheid voor dien post is
boven allen twijfel verheven. Een van Zuid Afrika's meest begaafde zonen, vriendelik,
beleefd, innemend, is de heer Reitz een man die besliste overtuigingen koestert en
die niet schroomt met zijn gevoelens voor den dag te komen. Niemand had ooit
grooter respekt en achting voor de inzichten van wijlen President Brand; en toch,
hoezeer de President ook gekant mocht zijn tegen den Afrikaner Bond, de heer Reitz
liet zich daardoor vaa zijn koers niet afbrengen; hij stak de handen uit de mouwen
en hielp met al zijn kracht de destijds nieuwe organisatie opbouwen en uitbreiden.
Recht of verkeerd, dat waren zijn overtuigingen; hij gevoelde dat hij een goede zaak
voor zich had en trad handelend op.
(1) Andere giften zijn ons toegekomen; doch die moeten overstaan tot de volg. aflev. wegens
plaatsgebrek.
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De nieuwe Staatssecretaris zal, wanneer de gelegenheid zulks van hem eischt, geen
oogenblik aarzelen den heer Rhodes in de duidelikste bewoordingen, hetzij in 't
Engelsch, Hollandsch of plat Afrikaansch, te bestempelen als de grootste politieke
booswicht die Zuid-Afrika ooit gekend heeft, noch zal hij voor een oogenblik
schromen te verklaren dat de bewerker van den sluiptocht, niettegenstaande het
certificaat van goed gedrag hem nog onlangs door Lord Salisbury verleend, op politiek
gebied, ten minste, kwalik past in een gezelschap van eerlike en fatsoenlike menschen.
Waarom dit feit hier op den voorgrond geplaatst wordt? Om duidelik te laten verstaan
dat de heer Reitz geen zoetsappige liberaal is, en geen man van ‘breede’ beginselen
in den zin waarin dat woord maar al te dikwijls in dat land misbruikt wordt. Hij is,
wat dit betreft, erg bekrompen. Indien hij het vanzelf niet wist, dan heeft zijn
veelzijdige ervaring als rechter hem geleerd dat een dief geen held kan worden
naarmate hij zijn misdaad rekt, en van uit dat standpunt zal hij steeds den persoon
betrachten, die aan het eind van 1895 gepoogd heeft de Z.A.R. van hare
onafhankelikheid te berooven.
Natuurlik zullen wij weer moeten hooren hoe onmogelik het voor de twee blanke
rassen in Z.A. is elkander in liefde te leeren verdragen zoolang het eene ras en deszelfs
leiders zulke gedachten koesteren.
Hoe het echter ook zij, dat is nu eenmaal de toestand van zaken; en zoo zal die
toestand blijven, zoolang er pogingen aangewend worden om de schandelikste
misdrijven tegen alle gevoel van recht en zedelikheid goed te maken door daartegen
te plaatsen de aanwinst van zooveel vierkante mijlen koortsland of de aanbouw van
zooveel mijlen spoorweg naar een woesternij, of nergens heen.
Zij die zooveel en zoo aanhoudend geraasd hebben tegen de ‘Hollanderkliek’ en de
‘bende uit het vasteland’ zullen, naar wij verwachten, spoedig ontdekken dat zij door
het vertrek van DR Leyds en de aanstelling van zijn opvolger bitter weinig hebben
gewonnen.
De heer Reitz bezit geen greintje anti-Engelsch gevoel; integendeel hij is onder de
Britsche vlag geboren en hij schaamt zich zijn herkomst niet.
Maar wat hij samen met zooveel anderen verfoeit, is datgene wat in dit land door
een zelfzuchtige en roekelooze bende als Britsche staatkunde wordt opgedist.
De nienwe Staatssecretaris is gelukkig ook in Europa goed bekend. Hoe trouwer en
edelmoediger Dr Leyds zijn post bekleedde, des te meer werd hij belasterd in Engeland
en elders; hij was onbekend.
Geen leugentaal hem rakende was te scherp om daar geloofd te worden. Niemand
echter zal het wagen de eerlikheid en oprechtheid van den heer Reitz in verdenking
te brengen; en al wordt dit ook beproefd, dan nog zal de moddergooier net zichzelven
betakelen.
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Waar de staatssecretaris naar onze beschouwing, zijn invloed het meest behoort te
laten gelden, willen wij thans aantoonen.
Het is van belang, maar niet voldoende dat président en volk doordrongen zijn
van de begeerte om de onafhankelikheid van hun land ongeschonden te bewaren.
Daar is nog meer om naar te streven: de administratie kan verbeterd worden door de
benoeming van bekwame, eerlike ambtenaren, en door maatregelen tot betengeling
van mogelike onverschilligheid. Wanneer alles daar in orde is, kan de oproermaker
gerust naar huis toe gaan; niemand zal naar hem luisteren, en de republiek zal
toenemen in aanzien en in kracht. Wij twijfelen niet of dit zal een van de eerste
plichten zijn waaraan de nieuwe staatssecretaris zijn aandacht zal wijden, en als hij
daarin slaagt, zal hij zich een naam verworven hebben welke leven zal in de
geschiedrollen van Zuid-Afrika.
Het volk en de wetgeving van de zuster-republiek kunnen de taak van den heer
Reitz veel vergemakkeliken door hem hun onverdeeld vertrouwen en hun harteliken
steun te geven. Het is zeker dat hij altijd door plichtbesef bewogen werd het werk
op zich te nemen. Hij is fijngevoelig. Laat de kritiek zoo rondborstig en vrij zijn als
die wezen kan, maar laat er niet onnoodig gevit en fout gevonden worden. Hij is niet
enkel en alleen een Transvaalsche ambtenaar; hij moet ook werken voor de nationale
zaak van geheel Zuid-Afrika. Als dit steeds in het oog gehouden wordt, zal de heer
Reitz zijn vrienden niet beschamen; hij zal een eervolle, nuttige loopbaan hebben.

Benoorden Moerdijk.
Over ridderorden. - Prof Van der Waals. - September-poëzie. - De Indische
vorsten bij de Inhuldiging. - De Pedir-Expeditie. - De Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.
Vele Nederlanders zullen, een paar weken geleden, tot hun groote verbazing gelezen
hebben dat professor J.D. Van der Waals benoemd was tot ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Dat die ambtelijke hulde werd toegekend bij het jubileum van den grooten
Nederlandschen geleerde, was niet verbazing wekkend, maar dat dit eerst nu gebeurde.
Wanneer gij een vreemdeling, eenigszins op de hoogte van de verschillende
wetenschappen, vraagt: ‘Noem mij een half dozijn Nederlandsche geleerden van
naam op, dan hebt gij een goedo kans om de weddingschap te winnen, als gij er iets
op houdt dat daarbij zullen zijn: De Goeje en Kern, Van 't Hoff en Van der Waals.
Den 14n Juni 1898 was het vijf en twintig jaar geleden dat Van der Waals promoveerde
op een proefschrift waarmede, zooals prof. Lorentz te Leiden het in een voortreffelijk
geschreven opstelletje (Eigen Haard) uitdrukte, het zeldzame feit zich voordeed, dat
het den schrijver met één slag tot een groot geleerde verhief. Na dit opzienwekkende
geschrift Over de Continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand verschenen
achtereenvolgens nog andere mededeelingen, waarin Van der Waals krachtig
meêwerkte aan de ontwikkeling van de scheikundige en natuurkundige wetenschappen
in modernen zin. De wet van van der Waals is opgenomen in de leerstof van de
beginselen der natuurwetenschap.
En deze geleerde is, een kwart eeuw na het verschijnen van het geschrift dat hem
wereldberoemdheid verschafte, benoemd tot ridder van de Nederlandsche Orde. Men
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zou haast gaan twijfelen of dergelijk huldebetoon van ambtelijke zijde wel een
zuiveren maatstaf was voor de verdiensten van geridderden en niet-geridderden.
Ziedaar den kleinen kant van de zaak. De groote beteekenis echter van het feest
dat prof. Van der Waals heeft mogen vieren, wordt daar gelukkig in 't minst niet door
aangetast. Zóó'n roem tart ambtelijke miskenning. Deze man heeft vele jaren achtereen
in stilte voortgewerkt, en zoo niet alleen de wetenschap een flink einde verder
gebracht, maar ook den Nederlandschen naam hoog gehouden op zijn gebied. Hij
zeide 't zelf, toen zijn ambtgenooten en vereerders hem kwamen gelukwenschen en
hem mededeelen dat een Van der Waals-Fonds bijeengebracht was ten behoeve van
verdere onderzoekingen; steeds was het zijn wensch geweest dat er zou zijn een
Nederlandsche physica, waarvan dertig jaar geleden, toen men in de wetenschappelijke
wereld verhandelingen van Nederlandsche natuurkundigen ternauwernood de aandacht
waard keurde, eigenlijk geen sprake was. Daarom achtte hij zich gelukkig, er op te
kunnen wijzen dat Nederland in dit opzicht tegenwoordig een eervolle plaats inneemt,
en dat van hier verrichte onderzoekingen overal met belang-stelling kennis wordt
genomen. En prof. Lorentz heeft naar aanleiding hiervan het woord van een Duitsch
geleerde in herinnering gebracht: dat Nederland aan de ontwikkeling van de jonge
en bloeiende wetenschap der natuurkundige scheikunde een aandeel heeft genomen,
omgekeerd evenredig aan de grootte der bevolking van ons land.
Van decoraties gesproken. Dat het vooruitzicht van den lintjesregen in September
menigeen aan 't peinzen brengt, dat het zelfs meer te maken heeft met den stroom
van poëzie, die de aanstaande Inhuldiging opwekt, dan de dichterlijhe inspiratie zelve
- de heer Rössing schroomt niet, het uit te spreken in een ondeugend versje, in het
Nieuws:
Wie maar streek houdt,
Schoon 't geen steek houdt,
Wordt ten leste,
Als de beste,
Op zijn beurt Gedecoreerd!

Maar ernstiger nu, en zonder het algemeene voor deze bijzondere gevallen te laten
gelden, deelt hij mede dat de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel
voor het Inhuldigingsfeest in studie nemen zal een toepasselijk dramatisch gedicht,
aan de samenwerking van Mr. J.N. van Hall en Mr. van Loghem te danken. Ook de
Nederlandsche Opera zal een gelegenheidsstuk vertoonen: hetzij een bewerking van
Sardou's Patrie, hetzij de oorspronkelijke opera van den heer C. van der Linden,
Leidens Ontzet. En voor de Haagsche tooneelfeesten heeft Marcellus Emants iets
gemaakt, waarin aardige populaire gebeurtenissen uit het begin van den tachtigjarigen
oorlog verwerkt zijn, en figuren als van Prins Willem, Herman de Ruyter, Hugo de
Groot, Elsje van Houweningen, niet zullen ontbreken, en dat Loeverseyn heeten zal.
Van de Indische vorsten, die door hun aanwezigheid wat exotischen glans zullen
bijzetten aan de plechtigheid van September, vertoeven er reeds eenigen in ons land:
het gezantschap van Solosche grooten, de sultan van Siak. Zij brengen hun tijd door
met reizen, binnen en buiten onze grenzen, en deze opmerkzame Oosterlingen zullen
hun oogen zeker goed den kost geven. Laat ons hopen dat zij een weinig
vooringenomen zijn in ons voordeel, als zij zekere dingen in Nederland onwillekeurig
vergelijken met zekere dingen in andere landen van Europa.
Ik heb hier niet op het oog 't militair en maritiem vertoon, waarin krachtige natiën
ons licht den loef kunnen afsteken, - als wij maar oppassen dat wij niet te ver
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achterblijven, ligt daarin geen gevaar. En hoe verschillend dergelijke zaken ook
beoordeeld worden, al naar 't standpunt, men zal moeten erkennen dat onze
weerbaarheid weldra heel wat verbeterd zal zijn, zoowel door de legerhervorming,
die nu beslist is, als door den aanbouw van nieuwerwetsche oorlogsschepen, vooral
ook voor den dienst in Indië geschikt, waaraan nu weer een stootje gegeven is door
het goedkeuren van het nieuwe pantserschip, in de Kamer. In het buitenland zal ook
vooral do goede uitslag van de Pedirexpeditie een uitstekenden indruk maken. Een
groet gevaar toch van den voortdurenden oorlogstoestand op Atjeh ligt in de
aanleidingen tot internationale moeilijkheden, die daardoor al meer dan eens
teweeggebracht zijn. Hoe sneller wij ons gezag krachtig gevestigd hobben in den
noordhoek van Sumatra, hoe beter, en niet alleen voor de Indische belangen. De tijd
zal 't leeren of de menschen te optimistisch geweest zijn, die nu meenen dat deze
goed geslaagde expeditie naar de noordoostkust van Sumatra, het begin is van het
einde van den Atjeh-oorlog.
Van Atjeh naar Leiden is een heele sprong, maar wij mogen deze maand de
jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, den
8en in de oude akademiestad gehouden, niet voorbijgaan. De voorzitter, prof. H. van
der Hoeven, heeft in de toespraak waarmede hij de vergadering opende, nog eens
opgesomd wat de Maatschappij in den laatsten tijd alzoo had helpen uitgeven of had
bevorderd. Ziehier het lijstje:
de tweede partie van Maerlant's Spiegel Historiael,
de Enqueste ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatio van den
Schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende
Vrieslant, gedaan in den jare 1494,
voor de nieuwe uitgave van Seghelijn van Jheruzalem,
den 3den druk van Droste's overblijfsels van geheugchenis,
subsidie aan Taco de Beer's Onze Volkstaal,
subsidie voor het tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde,
voor Stallaert's glossarium van veronderde rechtstermen,
Van der Schueren's Teuthonistra of Duytschlender,
het 3de supplement op het repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende
de geschiedenis des vaderlands,
Corn. Everaert's spelen,
taalkaarten van Noord-Nederlandsche tongvallen,
taalfonds voor Zuid-Afrika en
het monument van Constantijn Huygens.
Prof. van der Hoeven somde ook de verliezen op, die de Maatschappij in het
afgeloopen jaar getroffen hebben door den dood van leden, en dat zijn voor een deel
ook gevoelige verliezen voor de Nederlandsche Letterkunde geweest: prof. Kosters,
prof. Doedes, prof. Prins, Mr. Kist, de staatsman Heemskerk, de archief-chartermeester
Hingman, Mr. Bezemer, Mr. Pols, A.C. Wertheim, Tromp en Bool, die beiden veel
voor Indië gedaan hebben, pater Becker, ‘de voorvechter van Thomas à Kempis’, de
essayist P. Bruyn, Mr. van Sorgen, de bevorderaar van tooneelbelangen, Korndörffer,
bibliothecaris der Militaire Academie, Dr. Suringar, Martin Kalff, de Amsterdamsche
journalist, Ant. van der Linde, die over de ontdekking van de boekdrukkunst en over
de geschiedenis van het schaakspel zooveel belangrijks heeft geschreven; en van de
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vreemdelingen: Wattenbach, de veelzijdige Leuvensche historieschrijver, Wonters,
de bekwame Brusselsche archivaris, en Latendorf von Schönberg, die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de letterkundige geschiedenis, ook van ons land.
Maar de namen op dit lijstje behoorden aan mannen, die zich reeds een
maatschappelijke positie verworven hadden, die erkend, gestempeld waren als
letterkundigen of mannen van verdiensten voor onze letterkunde. En het zou
onrechtvaardig zijn, hier niet te vermelden een jong letterkundige, die veel beloofde
en door zijn schetsjes reeds de aandacht getrokken had, ofschoon hij niet veel schreef:
C.F. Schröder (F. Roosdorp), den schrijver van Kinderen.
ACTENOS.
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Vlaamsch, Hollandsch of Nederlandsch?
Van een warm vriend van onze taal te Johannesburg ontvangen we deze kaart:
GEACHTE HEER,
Telkens lees ik in Neerlandia, dat de vijanden van onze taal het Vlaamsch een dialect
noemen. Zou het daarom ten Uwent niet wenEchelijk zijn zooveel mogelijk dien
naam te vermijden en doorgaans niet van de Vlaamsche Taal, maar van de
Nederlandsche Taal of het Nederlandsch te spreken? Misschien wilt U deze opmerking
in Neerlandia wel beantwoorden.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
JAC. POST.
Jhbg. 28/5 '98.
Zeer gaarne beantwoord ik de vraag van ons medelid. Zijn opmerking is volkomen
gegrond; acht jaar geleden maakte ik ze zelf reeds en schreef over deze quaestie
enkele artikelen in den Strijd, het Volksbelang van Gent en den Flamingant van
Brussel. Het artikel in het Volksbelang gaf aanleiding tot een redevoering van Jan
Ten Brink op het Nederlandsch Congres te Gent in 1890, waarin hij op 'tzelfde
aanbeeld hamerde: we moesten onze taal uitsluitend Nederlandsch noemen. Na 't
Congres behandelde ik de quaestie in 't Fondsenblad van Gent; nadien nog in de
Toekomst id. en ten slotte in mijn werkje Distels, Proeve van Taalzuivering. Ik wijs
daarop om te doen uitkomen, dat ik het volkomen, volkomen met den Heer Post eens
ben.
De keus van een naam voor onze taal is van een niet te onderschatten gewicht. Ik
wees daar reeds vroeger op. In de Toekomst haalde ik dit aan: ‘In de Kamerzitting
van 16 April 1891, zei de Heer Coremans: “'t Land is voor iedereen en de plaatsen
moeten gegeven worden aan de bekwaamsten; aan hen, die de twee talen kennen.
Ook deel ik in dit opzicht de meening van degenen, die een enkelen wedstrijd vragen,
een gemengden wedstrijd, waarin men de candidaten zal ondervragen die Fransch
en Vlaamsch kennen.” Nauwelijks had hij die woorden geuit, of de Heer Fléchet viel
hem in de rede: “En 't Waalsch?” Zulke voorvallen heeft men in de Kamer bij de
vleet. Wat is daaruit te leeren? Eenvoudig dit, dat de Walen zich werkelijk inbeelden
of wel voorgeven te denken, dat er voor Vlaamsch België geen algemeen geldende
spreeken schrijftaal bestaat, maar dat in onze gewesten een aantal uiteenloopende
dialecten gesproken worden; en als men van den Waalschen candidaat, behalve de
kennis van het eenige officiëele(1) Fransch, nog die van dat Vlaamsch, onder welken
vorm dan ook, zou eischen, vergt Fléchet, met een schijn van gegrondheid voor zijn
beweren, van den Vlaamschen candidaat, de kennis van het Waalsch.’
‘Men ziet dadelijk klaar in 't spel van den Waal. Er zijn twee namen: flamand en
hollandais; die moeten dus twee verschillende zaken voorstellen, en al wou de Heer
Fléchet van le hollandais aannemen, dat het een beschaafde taal is, welke in
(1) ‘Destijds’ kunnen we nog gelukkig zeggen.
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Noord-Nederland en nog elders gesproken wordt, toch zal men hem nooit overtuigen
dat le flamand iets anders is dan een ‘amas de patois informes’, waarbij er aan
beschaving niet te denken valt. Die denkbeelden moeten onder het Waalsche volk
verbreid worden; de Walen moeten tot het inzicht komen, dat die ‘patois flamands’
gesproken worden op een onzichtbare stip van de oppervlakte van den aardbodem
en wat heeft dat te beduiden tegenover het Fransch, de wereldtaal?
‘Dezelfde drogreden diende om het berucht decreet van den 16 November 1830
te verantwoorden, dat het Fransch tot eenige officiëele taal uitriep, omdat ‘de
Vlaamsche en de Duitsche talen gebruikelijk bij de bewoners van zekere plaatsen,
veranderen van provincie tot provincie en soms van district tot district, bij zooverre
dat het onmogelijk zou zijn een officiëelen tekst van de wetten en besluiten uit te
geven in het Vlaamsch en in het Duitsch!’
Thans is dat de stelling van de Wallonisanten. Door hen worden het Vlaamsch en
het Waalsch op gelijken voet gesteld; daarboven troont het Fransch, volgens hen de
gemeenschappelijke taal van de Belgen of de taal, die de gemeenschappelijke taal
van de Belgen moet zijn; want, zeggen ze, is het Fransch een vreemde taal voor de
Vlamingen, ze is het niet minder voor de Walen. Ze sluiten moedwillig de oogen
voor dit feit, dat de Walen zoo goed als de Vlamingen uiteenloopende tongvallen
spreken, die aan de eene zijde hun letterkundige uitdrukking vinden in 't Fransch,
aan de andere in 't Nederlandsch. Het Fransch is de taal van 't onderwijs in 't
Walenland, het Nederlandsch in 't Vlaamsche land. Nu vinden de Walen er liefhebberij
in hun dialecten te beoefenen, daarin tooneelstukken en gedichten te schrijven en
voor dat soort letterkunde eischen ze een Academie en staatsgunsten. De Vlamingen
hebben die liefhebberij niet; met uitzondering van de Westvlaamsche
taalparticularisten, die Westvlaamsch gekleurd Nederlandsch schrijven, schrijven de
Vlamingen een algemeene taal, de Nederlandsche. Dat is de ware toestand.
Het vooroordeel bij de Walen, helpen wij bestendigen, door het gebruik van de
benaming Vlaamsch in tegenstelling met de benaming Hollandsch. Waar twee
verschillende namen gebruikt worden, zal de minder wel ingelichte onvermijdelijk
denken, dat er inderdaad twee grondig verschillende dingen bedoeld worden. Welnu,
dat is niet zoo. De taal geschreven door den Hollander en de taal geschreven door
den Vlaming vertoonen uiteenloopende eigenaardigheden; die van den Vlaming
vertoont doorgaans een aantal gallicismen. Maar de taal, die ze beiden schrijven, is
dezelfde. Waar maar één taal is, behoorde men maar één naam te bezigen om alle
vooroordeel te vernietigen en misverstand te vermijden.
Welke zal die naam zijn?
Onze taal droeg in den loop van de eeuwen verschillende namen.
Onze letterkunde neemt een aanvang met Hendrik van Veldeke, in Limburg. Deze
kon niet anders dan zijn eigen dialect tot schrijftaal te kiezen. Wanneer de
letterkundige stroom na Veldeke naar andere gewesten vloeien zal, zal de taal, die
geschreven wordt, onvermijdelijk gekleurd zijn naar den tougval van het gewest,
waar ieder schrijver thuis behoort. Dat is het geval wanneer onze letterkunde in
West-Vlaanderen aan het bloeien gaat. Toch al zeer vroeg, ontwaart men het streven
naar algemeenheid, naar eenvormigheid in woordenschat en schrijfwijze. Jacob van
Maerlant is zich van het nut van die algemeene schrijftaal wel bewust. Hij
onderscheidt verschillende dialecten:
‘Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken:
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Dietsch, Brabantsch, Vlaemsch, Zeens’.(1)

Maar de taal, welke hij schrift, noemt hij steeds Dietsch. Zoo werd onze taal dan ook
in de middeleeuwen genoemd, in tegenstelling met het Latijn, de taal van de geleerden.
Dietsch van diet = volk, heteekent taal van het volk. Dezelfde naam geldt in
Duitschland, waar de volkstaal nog heden Deutsch (Duitsch) genoemd wordt, terwijl
de Engelschen onze eigen taal Dutch noemen, zooals het vroeger de Franschen deden:
Tiexhe of Tihois. In later tijd noemt men ze ook wel eens Duitsch:
Komt school bij Boetselaar: die heeft vertaelt met lof
In plat en zuiver duytsch den Phoenix der poëten,

zegt Vondel (uitg. v. Lennep, dl. 2, bl. 198, aangeh. door Verdam, Gesch. d. Nedl.
Taal, 4.)
De naam Dietsc hlijft in gebruik de middeleeuwen. door; hij is het nog in Limburg
voor de volkstaal.
In later tijd, te beginnen met het midden van de 16e eeuw noemen de beoefenaars
van de letterkunde de taal afwisselend Nederduitsch en Nederlandsch. Vlaanderen
in Zuid-Nederland en Holland in Noord-Nederland, waren de gewesten, die op politiek
gebied de hoofdrol hebben gespeeld. Vandaar dat het volk in 't Zuiden zijn taal
Vlaamsch, in 't Noorden Hollandsch heeft leeren noemen; dat zijn thans de twee
populaire namen in Noord en Zuid.
Doch wij zagen het: Noord en Zuid hebben één gemeenschappelijke taal; tot het
voorkomen van misverstand, dienen de ontwikkelden ten minste maar een passenden
naam te bezigen. Aan Dietsch valt niet meer te denken, alhoewel die benaming nog
eens in poëzie gebezigd wordt. Vlaamsch en Hollandsch passen voor de
gemeenschappelijke taal niet; uit een geographisch oogpunt omvatten ze te weinig.
Het is toch onmogelijk om b.v. de taal, geschreven door Multatuli, Busken Huet
Vlaamsch te noemen, terwijl het niet minder ongerijmd is, de taal van Conscience
Hollandsch te heeten. Uit een geographisch oogpunt omvat de benaming Nederduitsch
te veel en wordt door de wetenschap thans in een ander beteekenis gebezigd dan
voorheen. Het Nederduitsch omvat de tongvallen, die gesproken worden langsheen
de Noord- en de Oostzee benoorden een lijn, die loopt van Calais (Frankrijk), bezuiden
Brussel, benoorden Aken en Keulen over Kassel, Dessan, Wittenberg, Frankfort a/d.
Oder, Bromberg, Lotzen, Tilsitt tot aan de monding van den Niemen. Nederduitsch
wordt gebezigd in tegenstelling met Middel- en Hoogduitsch.
Als wetenschappelijke naam zal Nederlandsch wel de passendste zijn. Van
Duinkerke tot aan de Dollart worden verschillende Nederduitsche dialecten gesproken,
die hun letterkundige uitdrukking vinden in een gemeenschappelijke schrijftaal. Uit
een geographisch oogpunt is Nederlandsch een uitstekende benaming, daar deze
‘lage landen bi der zee’ in de geschiedenis de Vereenigde Nederlanden hebben
uitgemaakt. Die naam is niet nieuw: sedert het midden van de 16e eeuw werd hij
onafgebroken gebezigd om onze schrijftaal aan te duiden. Wie in België bij dien
naam aan iets vreemds mocht denken als aan Hoog-Hollandsch heeft ongelijk; die
naam werd het eerst in Zuid-Nederland gebruikt: in 1550 gaf Joos Lambrecht te Gent
zijn Nederlandsche Spellijnghe uit. Trouwens, door de ontwikkelden wordt die naam
thans zoo goed als algemeen aangenomen: al onze spraakkunsten, onze bloemlezingen
zijn geen Vlaamsche maar Nederlandsche Leesboeken en Spraakkunsten. Die naam
is tot nog toe vreemd gebleven voor het volk. Maar daarin kan de school verhelpen
(1) Sl-Franciscus Leven, vers 131
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als de leeraar, de onderwijzer dien naam aan de schooljeugd leert kennen en haar
leert inzien. waarom deze de eenige passende is. Het is dan ook zeer wenschelijk,
dat onze bladen en tijdschriften uitsluitend dezen naam zouden bezigen om er het
gebruik van te verbreiden.
H.M.

Onnederlandsch.
We kondigden in Neerlandia, op verzoek van den Heer Oudschans-Dentz, de door
hem en anderen ingezonden lijsten van bastaardwoorden af met de voorgestelde
Nederlandsche woorden ter vervanging. We deelden daarbij het schrijven van enkelen
mee, die hun oordeel daarover uitspraken. We hebben met deze taalzuivering niet
kunnen voortgaan. De redactie heeft te veel hooi op haar vork om nog deze rubriek,
door anderen geopend, voor haar rekening te kunnen nemen. Willen belangstellenden
voortgaan met ons in dien geest woorden-
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lijsten toe te zenden, ons is 't welkom; zelf kunnen we ons met die taalzuivering niet
belasten.
Ondertusschen zullen we niet nalaten te wijzen op alles wat bij onze stamgenooten
onnederlandsch is en wat niet wijst op vasthouden aan eigen zelfstandigheid in taal
en zeden. Jan Van Rijswijck wees te Dordt op het veelvuldig en volkomen nutteloos
gebruik van bastaardwoorden bij onze Noorderbroeders. Hij wees er op, dat zulks
als een wapen tegen ons gebruikt wordt, door onze vijanden. En waarlijk, daar hebben
we dag aan dag last van. De Petit Bleu van Brussel drukte als Propos fantaisiste het
volgend stukje Pour faire plaisir aux Wallons, dat we een weinig verkorten:
... Daar ik eergister wielreed op den steenweg van Delft naar 's Hage, begon ik na
te denken over onze nieuwe wet op het gebruik van het Vlaamsch (Nederlandsch),
over de verplichtingen, die ze aan de Belgische burgers oplegt, aan de veranderingen
die ze niet kan nalaten te brengen in ons dagelijksch leven.
Een uithangbord van een dorpsherberg: Tapperij, deed me denken dat weldra
vertalingen zouden staan op de gevels van onze Brusselsche huizen naast de
benamingen: Café, Restaurant, Mercerie, Boucherie, Agent de Change, Notaire, enz.,
enz.
En terwijl ik dacht, dat zulks ten slotte, slechts voordeelig kan zijn voor
uithangbordschilders, bracht mijn fiets me te 's Gravenhage (leest Lahaye, o Waalsche
broeders!) waar ik me, daar ik dorst had, neerzette aan een tafel van een koffiehuis,
het ‘Central Hotel (sic). Dat opschrift “Central Hotel” bestaande uit twee
onloochenbaar Fransche woorden, deed mij denken, dat ik wellicht te haastig geweest
was om onze schilders geluk te wenschen met de vermeerdering van werk, die de
vertalingen hun zouden aanbrengen.
Dan vielen mijn oogen op de uitstalling van een kleerwinkel, waar ik, op de
goederen bevestigd, de volgende opschriften las, die ik woordelijk afschrijf:
Jacquet costuum. Pantalon naar maak. Haute nouveauté. Demi-saison français.
Complet costuum. Fantaisie costuum...
En daar ik zou drinken van het glas Pilsen, dat de jan op de tafel gezet had, stopte
me een boodschapper een kleinen prospectus in de hand. Dat was de prospectus van
een ander handelshuis, waarop ik las: Bedspreien in piqué en guipure. Stofdoeken in
flanel, occasion. Zakdoeken met geborduurde letters. Dito met zoom fantaisie.
Flanellen kapluiers in diverse modellen. Engelsche vitrages, crême, ocre. Afgepaste
rouleaux met medaillon en entredeux. Embrasses, passementen en franjes. Négligé
jurkjes. Speeiale albums voor het borduren van letters en monogrammen.
Dan hief ik langzaam, godvruchtig mijn glas op en ledigde 't op de gezondheid
van mijn vriend Julius Hostè’.(1)
Er kan zeker niet beweerd worden, dat het een volk tot heil strekt, wanneer de
zucht naar het vreemde, met achterstelling van eigen goed, bij dit volk algemeen
wordt. Moet daarmee niet in verband gebracht worden, de geringe belangstelling in
eigen kunst, waarover Marcellus Emants als Voorzitter van het Nederlandsch
Tooneelverbond klaagde in zijn openingsrede op de 28ste Algemeene Vergadering
van die Vereeniging, den 21en Mei ll.:

(1) Knap Vlaamsch voorvechter, Opsteller van het Laatst Nieuws, Brussel, beschermend lid van
onze Vereeniging.
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‘Ziet hoe het ledental der Alliance Française toeneemt en vraagt u af of ons volk
zich over die instelling niet schamen moest zoolang 't zijn eigen taal verwaarloost
en voor zijn eigen kunst zelfs geen belangstelling over heeft. Niemand zal 't
tegenspreken, dat wij als kleine natie niet kunnen buiten vreemde kunst; maar de
Deensche natie is nog kleiner en toch telt Denemarken niet zooveel dwaze
hansworsten, die bij voorkeur vreemde talen spreken of hun magazijnen met vreemde
opschriften meenen te versieren; toch houdt Denemarken vóór alles, met zijn eigen
kunst, zich zelf in eere en wordt het misschien juist daarom door anderen geëerd.’
Het is zeker bij de besten onder het Nederlandsche Volk te waardeeren, dat ze tot
handhaving van onze taal in Zuid-Afrika een Nederlandsch Zuidafrikaansche
Vereeniging hebben opgericht, die aan de Nederlandsche beschaving in Zuid-Afrika,
aan den Nederlandschen stam onschatbare diensten heeft bewezen; het strekt het
kleine Nederlandsche Volk tot eer, dat het om dat doel nog krachtiger te kunnen
nastreven, na den Jameson-inval een kapitaal van 120.000 frank heeft samengebracht.
Doch wordt het niet bedenkelijk, wanneer men ziet dat Hollanders te huis zoozeer
op 't vreemde gesteld zijn, dat ze daardoor onverschillig worden voor eigen goed?
Onze vrienden in 't Noorden hebben ons wel gerust te stellen omtrent de
werkzaamheden van de Alliance française. Vlaanderen is ook niet op een dag
verfranscht. Eenigen zijn begonnen met Fransch te spreken en hun eigen taal te
verachten; anderen zijn gevolgd; van lieverlede heeft het euvel zich verbreid, en
thans is 't franskiljonisme zoo voortgewoekerd, dat het weldra met ons zelfstandig
volksbestaan gedaan zou zijn, waren de Vlaamschgezinden daar niet om 't kwaad te
keeren.
Nu, 't euvel waarop wij wijzen in 't Noorden, doet ons kwaad, daar er een wapen
tegen ons uit gesmeed wordt, in afwachting dat zijn invloed op het Hollandsche
volkskarakter al meer zijn schadelijke uitwerkselen doet gevoelen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond bestaat tot handhaving van Nederlandsche
zelfstandigheid in den breeden zin. Door het euvel waarop we wijzen met kracht te
keer te gaan, zal onze Nederlandsche groep, eens flink ingericht, een grooten dienst
aan 't aigemeen bewijzen.

Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging.
De Nederl. Z.A.V. heeft aan haar leden het verslag gezonden over den toestand
gedurende het boekjaar 1897-98.
Op 1 Mei 1897 bedroeg het aantal leden 1797; 63 nieuwe leden traden toe; door
overlijden en bedanken vielen 195 leden van de lijst, zoodat het ledental thans nog
in 1665. Het is te betreuren, dat het ledental in plaats van toe te nemen, zooals dit
het geval was na den Jameson sluiptocht, onder den drang van opwellende sympathie
en bewondering voor de Boeren, thans weer aan 't dalen is. Met genoegen zagen we,
dat het ledental in Zuid-Nederland van 7 tot 10 gestegen is. Toch is dit aantal
beschamend klein, wanneer men in aanmerking neemt, de onschatbare diensten door
de N.Z.A.V. jaar in jaar uit bewezen aan de instandhouding van de zelfstandigheid
van onzen stam in Zuid-Afrika. Geen Vlaming, voor wien het betalen van een bijdrage
van 6 fr. 's jaars, boven hetgeen hij reeds voor zijn eigen taalstrijd uitgeeft, een
bezwaar is, mocht nalaten lid te worden van deze Vereeniging. Het verslag levert
het bewijs dat de N.Z.A.V. door haar doelmatige werkzaamheid ten volle den steun
verdient, van wie hem verleenen kan. We kunnen uit dat verslag, uit plaatsgebrek,
maar enkele feiten aanhalen. Wie een ex. zou verlangen, zullen we er gaarne een

Neerlandia. Jaargang 2

toezenden, in de hoop, dat kennisneming er van tot toetreding moge doen besluiten,
in welk geval men zich daarvoor tot ons kan wenden.
De Vereeniging zond, tegen betaling van de helft van den handelsprijs, boeken
uit voor acht bibliotheken: Pretoria (2), Vrijheid, Zeerust, Z.A.R., Vredefort, O.V.;
Calitzdorp, Burgersdorp, Stellenbosch, K.K. De uitgaven hiervoor beliepen f 1122,25
tegen f 966,875 in het vorige jaar.
Ze deed een nieuwe uitgave van Aitton's Geschiedenis van Zuid-Afrika het licht
zien.
Ze heeft, door het toezeggen van een bijdrage van f 4000 medegewerkt tot het
bijeenbrengen van een studiekapitaal, waarmede een Nederl. rechtsgeleerde gedurende
ten minste vijf jaren, in staat zal kunnen gesteld worden om een onderzoek te doen
naar de ontwikkeling welke het Romeinsch-Hollandsche recht gedurende den loop
van deze eeuw in Z.A. heeft ondergaan. Het Taalfonds stelde f 5000 beschikbaar tot
het tot stand brengen van dat Fonds tot het verkrijgen en verspreiden van kennis
omtrent het in Zuid-Afrika heerschende recht, had ook het Provinciaal Utretsch
Genootschap f 4000 beschikbaar gesteld en hadden andere vereenigingen bijgedragen.
Een jong Nederlandsch rechtsgeleerde, Dr. C.J.M. Wilde, werd bereid gevonden om
gedurende de eerstvolgende vijf jaren zijn krachten uitsluitend te wijten aan de
verwezenlijking van het doel van de sticbting, en zal, na een verblijf te Londen, waar
hij zich vertrouwd maakt met de dogmatiek van het Eng. recht, zich naar Z.A.
begeven.
Tot een bedrag van f 1000 werden prijzen (bestaande uit verguld zilveren, zilveren,
bronzen medailles en boekwerken) uitgeloofd aan leerlingen in de Z.A.R., die bij
den jaarlijkschen schoolwedstrijd nitmuntten in de Nederlandsche taal. De verguld
zilveren medaille werd behaald door Suzanna E. Hutchinson van de Nieuwe
Republiekschool te Vrijheid, de zilveren medaille door Petrus J. Steenkamp van de
dorpsschool ter Ermelo en de bronzen medaille door Theodora De Waal van de
Spes-Bonaschool te Braamfontein. De boekwerken werden voor de helft verdeeld
onder de twintig volgende overwinnaars; schoolinspecteurs zullen over de andere
helft beschikken tot uitreiking aan andere leerlingen, die daarvoor in aanmerking
komen.
Het Informatie-bureau verstrekte inlichtingen betrekkelijk uitwijking naar Z.A.
aan 472 personen. Door bemiddeling v.d. Vereeniging vertrokken 13 personen naar
Zuid-Afrika; 15 andere personen vertrokken buiten tusschenkomst van de Vereeniging,
na eerst bij haar inlichtingen ingewonnen te hebben; 12 vrouwelijke dienstboden
gingen eveneens uit. De N.Z.A.S.M. heeft gedurende 1897 255 personen voor haren
dienst uitgezonden; een 50-tal Nederl. onderwijzers hebben een plaats gevonden in
het onderwijs van de Z.A.R.
De Voorschotbank voor Zuid-Afrika (kap. f 26.700) heeft gedurende 1897
voorschotten verstrekt aan 41 personen, die naar Z.A. uitgetrokken zijn, tot een
bedrag van f 19,515.
Het Studiefonds voor Zuidafrikaansche Studenten verleende aan M. Malherbe en
N.J. Smit een beurs van f 720 voor ieder.
Betrekkelijk onze Vereeniging bevat het verslag het volgende:

Algemeen Nederlandsch Verbond.
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Als uitvloeisel van het jongste Taal- en Letterkundig Congres(1), in 1897 te Dordrecht
gehouden, werd besloten tot de oprichting van een Algem. Nederlandsch Verbond,
waarvan de strekking is, om overal waar prijsgesteld wordt op Nederlanderschap en
Nederlandsche taal, die voorliefde aan te wakkeren en zoo mogelijk te steunen.
Wij hebben in samenkomst en briefwisseling gelegenheid gehad kennis te nemen
van de beginselen, het doel en de inrichting van dit Verbond.
In 't kort kunnen wij daaromtrent mededeelen, dat

(1) Die voorstelling is verkeerd. We hebben dat destijds in 't licht gesteld.
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het bestaat uit drie groepen, nl. Nederland c.a., België en Zuid-Afrika. Die drie
groepen zijn volkomen zelfstandig in de keuze der middelen, om plaatselijk naar den
geest van het verbond, te werken; zij hebben dan ook eigen bestuur, maken eigen
reglement, vormen eigen afdeelingen, kortom zijn volmaakt onafhankelijk van
elkander. De onmisbare eenheid echter in streven en geldmiddelen wordt verkregen
door een Hoofdbestuur, saamgesteld uit vier leden voor iedere groep. Het
Hoofdbestuur dus, heeft de algemeene leiding en beoordeelt als zoodanig de middelen
en credieten door de groepen voorgesteld.
Voor Nederland zijn drie van de vier leden verkozen, ul. Professor H. Kern. te
Leiden, als voorzitter, Mr. W. de Ridder, alg. penningmeester en Dr. H.J. Kiewiet
de Jonge, alg. secretaris, de beide laatsten te Dordrecht; voor België Prof. Paul
Frédéricq, Prof. Jules Obrie en H. Meert, te Gent en Dr. Max Rooses, te Antwerpen.
De leden voor Zuid-Afrika kunnen nog niet worden Opgegeven. Wel is uit de bladen
bekend, dat het groepsbestuur aldaar bestaat uit de Heeren: Fr. W. Reitz, Dr. F.V.
Engelenburg, F.W.H. Dubuy, R. Gregorowski, Smuts, J. van Alphen, G.A.A.
Middelberg, J. Zulch de Villiers, F.J. Domela Nieuwenhuis, Valter en Dr. H. Reinink
in de ZuidAfrikaansche Republiek; Jan Hofmeijr, Dr. W.J. Viljoen, Dr. Hoffman,
Prof. P.J.G. de Vos. Ds. Lion Cachet, Ds. A. Moorrees, en B.H. de Waal in de
Kaap-Kolonie; Dr. Brill en Meiring in den Oranje-Vrijstaat, te samen 20 leden,
waarvan 10 Hollanders en 10 Afrikaners.
In de Concept Statuten is het doel van het Verbond aldus omschreven:
handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal;
a.
behartiging van de belangen van den Nederlandschen Stam.
b.
En de middelen waardoor het zijn doel tracht te bereiken, zijn:
onderneming of ondersteuning van uitgave van toepasselijke geschriften;
a.
stichting of begunstiging van Nederlandsche bibliotheken in Zui-Afrika of
b.
elders;
bevordering van het bezoeken van Nederlandsche Hoogescholen door buiten
c.
Nederland wonende, inzonderheid door Zuid Afrikaansche jongelingen;
ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandsche taal, overal waar die
d.
taal wordt bedreigd;
verbreiding van het Nederlandsche lied;
e.
ondersteuning van den Nederlandschen boekhandel buiten Nederland;
f.
het levendig honden van den Nederlandschen geest onder de Nederlanders
g.
in en buiten Nederland;
poging tot verkrijging van consuls die Nederlandsch verstaan;
h.
poging tot verkrijging van verlaagde posttarieven tusschen alle landen, waar
i.
de Nederlandsche taal bij de wet is erkend;
alles wat, buiten het genoemde, kan worden geacht bij te dragen tot
j.
bevordering van het doel.
Men zal hieruit ontwaren dat het programma van het Verbond in zeer veel opzichten
volkomen overeenstemt met hetgeen onze Vereeniging zich speciaal voor Zuid-Afrika
ten taak heeft gesteld en, voor een deel niet zonder goed gevolg heeft ten uitvoer
gebracht. De optreding van het Verbond zou dus de vraag kunnen deen rijzen of in
het kleine Nederland plaats is voor twee Vereenigingen van dien aard; men moet
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echter niet vergeten dat onze Vereeniging slechts eenzijdig en wel uitsluitend voor
Zuid-Afrika werkt, terwijl het Verbond een meer algemeene strekking heeft, waarbij
ook de belangen van Nederlandsch Indië, de Vlaamsche landon en van alle oorden
in den vreemde waar Nederlanders gevestigd zijn, in 't oog zijn gehouden.
In andere opzichten is de werkkring van het Verbond meer beperkt dan de onze.
Wij zijn dan ook van meening, dat nu het Bestuur van het Verbond ons zijn steun
aanbiedt, wij dien dankbaar moeten aanvaarden, overtuigd dat onderlinge
samenwerking dikwijls mogelijk en wenschelijk zal zijn.
Het vertrouwen in onze Vereeniging, dat uit de briefwisseling met het Bestuur
spreekt, geeft uitzicht op een goede verstandhouding. Wellicht zal het op den duur
noodig blijken, dat op het gebied van Zuid-Afrika ieders taak nauwkeurig omschreven
worde; wellicht zal ook in sommige gevallen, door vereende krachten, meer tot stand
kunnen worden gebracht, dan door ieder afzonderlijk. De ervaring zal leeren, op
welke wijze de samenwerking zal moeten worden geregeld. Wij meenen echter nu
reeds met ingenomenheid de optreding te mogen begroeten van een Verbond dat aan
de zaak, die ook wij voorstaan, ten goede zal komen en dat reeds dadelijk heeft te
kennen gegeven zich te willen aansluiten bij ons streven.
De samenstelling van het Afrikaansche groepsbestuur, waarin Afrikaners en
Nederlanders gelijkelijk vertegenwoordigd zijn, levert het bewijs dat aldaar in den
strijd tegen het Engelsch als overheerschende taal, één lijn wordt getrokken. De
namen der bestuursleden, den lezers van onze Verslagen voor 't meerendeel bekend,
waarborgen een ernstige opvatting van de taak die zij op zich namen, en geven de
zekerheid dat aan de oprichting van het Verbond, in Zuid-Afrika groote waarde wordt
gehecht.
Wij honden ons overtuigd dat de pogingen, om ook buiten Zuid-Afrika de
aansluiting van Nederlanders in den vreemde te bevorderen, bij hen op allerlei wijze
de herinnering aan moederland of land van afstamming levendig te houden of te
versterken en daardoor de belangen van den Nederlandschen stam te dienen,
weerklank zullen vinden bij velen onzer leden en dat menigeen zich gedrongen zal
voelen, door toetreding tot het lidmaatschap van het Algemean Nederlandsch Verbond,
hieraan zijn steun te geven.’
Wij verhengen ons zeer in de boven uitgedrukte gevoelens van het Bestuur
v.d.N.Z.A.V. en kunnen verzekeren, dat, wanneer die Vereeniging een beroep zal
doen op onze medewerking, we deze niet onthouden zullen.

Belgische Posterijen.
Naar aanleiding van de aanneming van de Taalwet De Vriendt-Coremans, ontving
ons Secretariaat een aantal brieven en kaarten van taalgenooten, in het Buitenland,
die er behoefte aan gevoelden hun Vlaamsche taalbroeders met deze zegepraal geluk
te wenschen. Enkelen schreven aan onze Vereeniging de verdienste toe, dat zij
grootendeels de wet er door gekregen had. De Randpost van Johannesburg bevatte
o.a. een geestdriftig artikel over de werkzaamheden van het propaganda-comiteit
van den Gentschen Tak A.N.V. Het is te verre gaan ons het grootste aandeel in de
behaalde zege toe te schrijven. In 't buitenland is men onder dien indruk gekomen,
omdat alleen Neerlandia haar lezers op de hoogte kon brengen van de beweging, die
aan den gang was ten voordeele van de Wet. Maar zeker is het, dat de Katholieke
Landsbond in West-Vlaanderen, de Kring Gelijkheid van Brussel in Brabant, de
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Vlaamsche Volksraad en talrijke andere kringen veel propaganda gemaakt hebben.
Wat ons betreft, we hebben ons best gedaan en zullen voortgaan het te doen. We
voelen ons daartoe nog meer geprikkeld door de buitengemeene belangstelling,
waarmede onze taalgenooten over de wereld onzen strijd volgen, belangstelling
waarvan ze niet nalaten ons blijken te geven.
Mr. Telting, Den Haag, vroeg ons na de zegepraal, hoe het kwam, dat, nu het
Nederlandsch ook officiëele taal in België was, hij zijn Neerlandia nog steeds met
een Franschen poststempel Gand ontving. Net dezelfde vraag wordt ons gesteld door
G.F.W. Kehrer, landbouwer te Rustenburg in de Zuidafrikaansche Republiek:
‘Waarom gebruikt men te Gent Fransche poststempels, en waarom is het opschrift
van de postzegels Fransch?’
Waarom? Wel daar is volstrekt geen reden voor. Na 1830 werd het Fransch de
taal van alle besturen; natuurlijk ook die van Posterijen, Spoorwegen, Telegrafen.
Postkaarten, poststempels werden in 't Fransch gedrukt en in de eerste jaren bestond
zelfs het grootste deel van het dienstpersoneel uit Neerlandschonkundigen. Gaandeweg
is in dat opzicht verbetering gekomen. Minister Van den Peereboom, die thans aan
't hoofd van het Bestuur van Posterijen, Spoorwegen, Telegrafen staat, heeft veel
gedaan om de grieven van de Vlamingen te herstellen. Behalve, dat hij grondige
kennis van het Nederlandsch eischt van het dienstpersoneel in Vlaanderen, en er de
hand aan houdt, dat alle berichten bestemd voor 't publiek in de twee talen verschijnen,
heeft hij onder meer tweetalige postzegels ingevoerd. Onze vriend Kehrer vraagt:
Waarom is het opschrift van de postzegels Fransch? Het is niet Fransch, het is ook
Nederlandsch. Voorheen was het uitsluitend Fransch; de Heer Van den Peereboom
heeft aan de Vlamingen de voldoening geschonken ook hun taal daarop gedrukt te
zien. Een Fransch opschrift staat er op ja; maar dat is natuurlijk, daar België een
tweetalig land is. Onze Afrikaansche stamgenooten zijn waarschijnlijk niet op de
hoogte van onze toestanden en weten niet, dat België bewoond is door twee volken:
de Vlamingen, wier moedertaal het Vlaamsch is (met Nederlandsch als letterkundige
uitdrukking) en de Walen, die Waalsch spreken (met het Fransch als letterkundige
taal); de eersten wonende benoorden een lijn, die loopt onder Komen (Commines),
Meenen (Menin), boven Lessen (Lessines), onder Halle, boven Geldenaken
(Jodoigne), boven Borgworm (Waremme), Visee, van 't Westen naar 't Oosten van
België en de Walen bezuiden deze lijn.
De poststempels zijn tot hiertoe uitsluitend Fransch gebleven, dat is waar; volkomen
nutteloos. Doch in den laatsten tijd hebben Belgische bladen aangekondigd, dat de
Minister plan had om in 't Vlaamsche land uitsluitend Nederlandsche stempels te
doen bezigen. Ik heb werkelijk een oogenblik van blijdschap beleefd, toen ik kort
geleden een Nederlandsch blad uit Samarang (Nederl. Oost Indië) ontving met den
stempel Gent. Ik meende, dat de Minister ons recht had laten wedervaren. Maar
eilaas! ik kwam tot de ontdekking dat mijn vreugd voorbarig was: het blad was
verzonden naar Gent, zonder de vermelding België er bij en was zoo naar Gent in
Gelderland gegaan, waarvan het den stempel droeg!
Toch! ‘Alles sal reg kom,’ zegt onze Zuidafrikaansche taalgenoot, en de Minister,
die de rechtmatigheid van de wenschen van de Vlamingen inziet, zal hun hier ook
wel voldoening schenken. Wellicht doet hij het nu te eer, daar hij ziet, dat
stamgenooten over de wereld het zeer onplezierig vinden om hun brieven en hun
kranten met Fransche poststempels te ontvangen uit het Vlaamsche Broederland.

Antwerpen.
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In de laatste vergadering van het Algemeen Nederlandsch Verbond, afdeeling
Antwerpen, is de wensch uitgedrukt en gestemd, dat in 't vervolg onze vertakking
zich zal onthouden van inmenging in de werkdadige politiek.
Deze beslissing is genomen tengevolge van de laatste gebeurtenissen te Antwerpen,
toen onze afdeeling zich verplicht heeft gezien hare plakkaat tegen twee
Anti-Vlaamsche candidaten in te trekken, en dit uit rechtvaardigheidsgevoel. Zij had
namelijk in hare plakkaten tegen die Heeren een alinea geschreven, die al hare leden
moest aanmanen om tegen die candidaten
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te stemmen, zoolang zij niet hadden teruggetrokken de voor de Vlamingen
beleedigende woorden, in eene Waalsche meeting gezegd.
Het afleggen van zulke verklaring scheen zóó onmogelijk, dat geen enkel Vlaming
geloofde, dat zij ooit zou gekomen zijn. Ze zou immers wijzen op gemis aan alle
gevoel van eigenwaarde bij die Heeren, die zichzelf daardoor waarlijk prijs zouden
geven aan bespotting, om niet sterker te spreken.
De verklaring kwam echter, hoe ongerijmd het bij het eerste zicht ook schijne; maar
wanneer men weet, dat de Vlamingen zoo eensgezind en krachtdadig waren
opgetreden, dat bedoelde kandidaten den provincieraadszetel, waarvan ze gedroomd
hadden, stilaan verdwijnen zagen, is het, bij menschen die niet zeer nauw zien,
eenigszins te verschoonen.
De meerderheid der leden van het A.N.V. vermeenden nu, plichts- en
eerlijkheidshalve, stellend strengbegrepen politieke eerlijkheid even hoog als
grondbeginselen, in 't openbaar akte te moeten geven van de verklaringen die Heeren,
alhoewel iedereen vrij latend vóór of tegen te stemmen. De meest voortvarenden
echter onder de leden achtten absolutie onmogelijk voor menschen, die ons zoozeer
beleedigd hadden, tevens de meening uitend, en terecht, dat zulk een verklaring, met
het mes op de keel afgedwongen, niet vooor klinkende munt mocht aanvaard worden.
De meerderheid stemde voor de onthouding, en vandaar eenige wrijving, die men in
't vervolg wenscht te vermijden door niet meer op te treden in zulke spannende
omstandigheden als een kiesstrijd.
Jammer is het, dat het optreden van ons, Vlamingen, voor het behoud onzer
zelfstandigheid, een politieken schijn moet krijgen, want het is juist in kiezingstijd,
dat ons optreden het meest gewicht hebben kan.
In ieder geval mogen wij, Vlamingen, victorie zingen, want het rugplooiend kruipen
veor de Vlamingen van beide Heeren, leden van de associatie, is geen kleine zegepraal
voor de Vlaamschgezinden. Verheugend mag het tevens heeten, dat de Liberalc
Vlaamsche Bond van Antwerpen, waar vroeger de besluiten in Vlaamschen geest
met de ijzers moesten gehaald worden, om zoo te zeggen eenparig is opgetreden om
verzet aan te teekenen tegen de kandidaturen van de beide ongelukscandidaten, en
dat daar zeker het besluit zou genomen geworden zijn, dat heel de Bond zich
outhouden zou op de namen dier beide Heeren, alhoewel op ééne lijst staande met
de candidaten van de vereenigde Liberalen, zoo die Heeren hunne belofte niet hadden
afgelegd. Er ontbrak nog een boetekleed en een stroohalm om de vernedering van
beide candidaten het noodig decorum bij te zetten.
Om den juisten warmtegraad te hebben van de opgewondenheid onzer Vlaamsche
strijders, zij het voldoende een paar brokken aan te halen uit de meesterlijke en
waardige redevoering, door Pol de Mont in de algemeene vergadering van den
Liberalen Vlaamschen Bond uitgespreken, en die meermaals door stormachtig applaus
afgebroken werd.
Hij begon met zijne verwondering uit te drukken over de bekeering der Heeren
Ciselet en Meunier, die binnen den tijd van juist twee maanden zóódanig waren
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‘omgeoostakkerd(1)’ of ‘omgescherpenheuveld(1)’, dat zij zoo opeens, uit kiesbelang,
aan de pomperijen van het franskiljonism verzaakt hadden, en de belangen hunner
candidatuur zoodanig stelden boven de vroeger zoo opgevijzelde belangen van de
Ligue wallonisante. - ‘Hun latere daden, ging spreker voort, zullen wij weten te
toetsen aan hun verklaringen, en dat zij weten, dat wij op onze hoede zijn, want als
een vlammend zwaard zal hun verklaring boven hun hoofd hangen, gereed om te
vallen, zoo zij ontrouw zijn aan 't eens gegeven woord.
Men verwijt ons, gaat dichter de Mont voort, dat wij, Vlamingen, slechte Liberalen
zijn, daar wij liever voor een Vlaamschgezinden socialist zouden stemmen dan voor
een Anti-Vlaamschen Liberaal; maar, roept hij uit, eenvoudig uit kiesbelang, hebben
verleden zondag te Verviers 6000 liberalen voor de katholieken gestemd.
En hoe moet men dan de Walen van Luik beoordeelen, die toebehooren tot de
Ligue Wallonne van die stad, die luidop verklaren nooit te zullen stemmen dan alleen
voor hen, ze mogen dan Liberaal heeten of Katholiek of Socialist, die de gekke
vragenlijst onderschrijven, door voormelde Ligue uitgezonden, en waarin de
schandelijkste beleedigingen voor de Vlamingen voorkomen.
Wie is er schuld, vraagt spreker verder, dat er tweedracht heerscht te Antwerpen,
ofwèl de Hoogepriesters, die ons kandidaten als Ciselet en Meunier opdringen, zonder
eenige noodzakelijkheid, daar de Walen vast minder belachelijke candidaten konden
kiezen, ofwel wij, die de verontwaardiging roepen over menschen, die ons op bloedige
wijze gehoond hebben?
Dat men het ééns en vóóral voor gezegd houde, roept de redenaar te midden van
geestdriftige toejuichingen uit, dat wij het vast besluit hebben genomen nooit ofte
nimmer meer onze stem te zullen geven aan menschen, die blijk hebben gegeven
van vijandelijke gezindheid tegenover de Vlamingen. Vandaag roept men onze
eerlijkheid in, en we kunnen niet anders handelen dan onze vijandelijkheden staken
tegenover menschen, wien wij, om zoo te zeggen, ons woord verpand hebben, en
zijn woord breekt een Vlaming nooit...’
De uitslag der kiezingen is geweest, dat de Walen met drie henderd stemmen
minderheid achter aan de lijst kwamen. Men oordeele wat het zou geweest zijn, zoo
ze niet door hunne verklaring de verbittering gestild hadden.
Het geval heeft echter zijn vruchten gedragen te Antwerpen. De staatkundige
partijen zullen begrijpen, dat zij eerst en vooral met de Vlamingen af te rekenen
hebben. Voor de provinciekiezing waren het dan nog alleen burgers boven de dertig
jaar, die hun stem mochten uitbrengen. De gemeentekiezingen staan echter vóór de
deur, aan welke verrichtingen het jonger geslacht ook deelneemt, en, men weze ervan
overtuigd, het zal sterk staan op zijn rechten en krachtdadig hen bestrijden, die op
welke wijze ook de Vlaamsche zaak zouden kunnen schaden.
JOHAN.
***

Vlaamsche wacht
van
Antwerpen.
(1) Oostakker, Scherpenheuvel: plaatsen waar men ter beevaart gaat in Vlaamsch België.
(REDACTIE.)
(1) Oostakker, Scherpenheuvel: plaatsen waar men ter beevaart gaat in Vlaamsch België.
(REDACTIE.)
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Antwerpen, 21 Juni 1898.
GEACHTE HEEREN,
Op onze laatste algemeene vergadering werd besloten verzet aan te teekenen tegen
de zinsnede voorkomende in de Antwerpsche briefwisseling van uw Juni-nummer,
waardoor beweerd wordt dat de uitslag der door ons gehouden volksvergadering
was, dat de Vlaamschgezinden zich door de verklaringen van Ciselet en Meunier
bevredigd achtten, en dat er dus geen aanleiding bestond om nog verder hun
candidatuur te bestrijden.
De Vlaamsche Wacht heeft in 't ‘Paleis voor Volksvlijt’ eene Meeting belegd ter
bekamping dier beide heeren als candidaat voor de jongste Provinciale Verkiezingen,
en is, na de verklaring door hen afgelegd, niet van gedragslijn veranderd.
Gelieft, Geachte Heeren, deze terechtwijzing in uw eerst-verschijnend nummer
op te nemen, en onze oprechte groeten te aanvaarden.
Namens de VLAAMSCHE WACHT:
De Schrijver,
K. ANGERMILLE.
De Hoosdman,
DE ROEY.

Koninklijk Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen.
Onze voorgaande aflevering deelde de moeilijkheden mede, die opgerezen waren en
die de uiteindelijke zegepraal van het Vlaamsch kunstbeginsel in de Muziekschool
van Antwerpen nog in den weg stonden. Maanden lang heeft een gespannen toestand
geheerscht en met angst vroegen de Vlamingen zich af of ze dan toch Benoit zouden
behouden aan 't hoofd van de school, die zijn schepping was en die hij had weten op
te voeren tot een Hoogeschool voor de Muziek. 't Was dan ook met verruimde borst,
dat we den 26 Juni, juist op den dag van het Gelijkheidsfeest te Brussel, in het
Staatsblad het koninklijk besluit lazen, dat de Muziekschool van Antwerpen verheft
tot Koninklijk Vlaamsch Conscrvatorium; den 29n volgde daarop de benoeming van
Benoit tot bestuurder. Het Staatsblad heeft ook het reglement van de Muziekschool
afgekondigd en dat reglement schenkt Benoit alleszins bevrediging. Op kunstgebied
is hij in zijn school onverdeeld heer en meester; de bevoegdheid van den Bestuurraad
van de School strekt zich alleen uit over het geldelijk beheer en stoffelijke
aangelegenheden. Geen leeraars kunnen voorloopig benoemd worden als ze niet door
een examen bewezen hebben, dat ze de Nederlandsche taal volkomen machtig zijn.
Ook de Secretaris, dien men Benoit, naar het schijnt, wou opdringen, zal hem geen
aanstoot geven: een ander persoon is benoemd.
Einde goed, alles goed. Laat ons nu maar juichen, dat we ditmaal de zege volkomen
hebben thuis gehaald; aan de School een verhoogden bloei toewenschen onder 't
bestuur van Benoit, die nog lang voor onze kunst moge werkzaam zijn.
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Brussel.
Gelijkheidsfeest.
- De stemming van de wet voorgesteld door de heeren De Vriendt, Coremans en
hunne vrienden, en waardoor de Nederlandsche taal op gelijken voet gesteld wordt
met de Fransche in de officiëele afkondigingen, is den 26n Juni hier met luister en
geestdrift gevierd geworden. De Vlaamsche Volksraad, die het initiatief nam, en de
benoemde commissie, die zich met ijver en toewijding van hare taak kweet, halen
eer van hun werk.
De feestzitting werd gehouden in den Lyrischen Schouwburg te Schaarbeek. De
ruime feestzaal was bomvol. Op het verhoog namen plaats de leden der
inrichtingscommissie, de volksvertegenwoordigers De Vriendt, Coremans, Van den
Bemden, Vanderlinden, Van Brussel, de oud-volksvertegenwoordiger priester Daens,
de voorzitters en afgevaardigden der Brusselsche deelnemende maatschappijen en
afgevaardigden uit de verschillende streken van het land. De nieuwe
volksvertegenwoordiger van Sint-Nikolaas, de heer Van Brussel, ‘het boerken van
Stekene’, deelde met de helden van den dag in de algemeene belangstelling.
De Heer Julius Obrie (Gent), ondervoorzitter van den Vlaamschen Volksraad, zat
voor. De heer Reinhard hield lezing van de schikkingen door het bureel genomen:
geene aanvallen tegen de Walen zouden geduld worden, en daar alle partijen
meevierden, mochten de sprekers rechtstreeks of onrechtstreeks geene dezer aantasten.
Voorzitter Obrie bracht huide aan de vaders der wet en somde de punten op van
het Vlaamsch programma, die onmiddellijk moeten opgelost worden: 1o gebruik van
de Nederlandsche taal in het krijgsgerecht; 2o alsook voor de burgerlijke rechtbanken;
3o oprichting eener Nederlandsche Hoogeschool door de trapsgewijze vervlaamsching
van de Gentsche.
Brieven van verontschuldiging en toetreding werden gestuurd door minister
Begerem, senator E. Picard,
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Jan Van Rijswijck, burgemeester van Antwerpen, enz. Een bijzonder gewicht werd
gelegd op het schrijven van den heer Van Rijswijck, dien verscheidene Fransche en
zelfs Vlaamsche dagbladen hadden afgeschilderd als vijandig aan de gelijkheidswet.
Het was een Fransch dagbladschrijver, en na hem, de Antwerpsche briefwisselaar
der Chronique, die deze kwakkel hadden opgelaten.
Voerden nog met grooten bijval het woord: Juliaan De Vriendt, die hulde bracht
aan alle strijders; Coremans, die op humoristische wijze den vooruitgang der
Vlaamsche Beweging in de Kamer afschilderde, die Kamer, welke het Nederlandsch
slechts met kleine dosissen kan slikken, en drukte op de noodzakelijkheid der
vervlaamsching van het vrij onderwijs; priester Daens, the den heer Coremans hierin
bijsprong en een warm pleidooi uitsprak voor den leerplicht; Van Brussel, Rochette,
namens de arbeiderspartij; Adolf Pauwels, Julius Hoste, namens de vrijzinnigen, en
Frans Reinhard, die een warmen oproep tot de aanwezigen richtte tot voortzetting
van den strijd. In den loop der zitting had de heer Reinhard, namens den Volksraad,
de voornaamste Vlaamsche grieven opgesomd, die naar herstelling wachten:
1o Teruggave, met het oog op de uitvoering der wet op het gerecht, van Vlaamsche
gemeenten: Anbel, Brussel, Schaarbeek, St-Gillis, St-Joost-ten-Oode, enz.
2o Vervlaamsching van verschillende takken van het bestuur: nationale bank,
spaarkas, burgerlijke godshuizen, nationale buurtspoorwegen.
3o Gebruik van het Nederlandsch voor het assisenhof van Brabant en het
verbrekingshof.
4o Wijzigingen, ten voordeele der Vlaamsche soldaten, van het wetboek van
militaire rechtspleging;
5o Gebruik van onze taal voor de burgerlijke rechtspleging.
6o Vervlaamsching van het onderwijs, van de hoogeschool tot de lagere school,
van het muziekcenservatorium van Gent, de handelsschool van Antwerpen, de
zeevaartschool, de landbouwscholen, enz.
7o Vervlaamsching van het leger (gewestelijke aanwerving), de gendarmerie, het
zeewezen, enz.
8o Kennis van het Nederlandsch opgelegd aan degenen, die in den diplomatischen
en consulairen dienst willen treden;
9o Vervlaamsching van provincie- en gemeentebesturen.
***

Te drie uren vergaderden 200 dischgenooten in het Nieuw Hof van Brussel. Beweging
en geestdrift in crescendo. Luidruchtige bijval voor de heildronken en redevoeringen
van de heeren Obrie, De Vriendt, Coremans, Daens, Van Brussel, Beinhard,
Vanderlinden, Hoste, Van der Wee, Lambrecht.
Volksvertegenwoordiger Van Brussel hield eene warme, gekleurde aanspraak en
beloofde de Vlaamsche belangen in de Kamer krachtdadig te verdedigen. Hij vertelde
hoe hij, tijdens den kiesstrijd van Sint-Nikolaas, door sommigen aangevallen werd,
omdat hij geen Fransch kent, in meetings, waar soms zes a zeven honderd kiezers
aanwezig waren. Maar zijn antwoord luidde: ‘Een Vlaamsche boer, die geen Fransch
kent. mag zoo goed in de Kamer zetelen als een Waalsche mijnwerker, die niets dan
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Waalsch spreekt. Daarbij, wat ge zegt, is eene beleediging voor de honderden kiezers
hier aanwezig, wier taal gij kleineert.’ En de aanwezigen juichten geestdriftig toe,
en 26000 stemmen bewezen, dat de kiezers uit het Waasland er aan hechtten hunne
belangen in hunne moedertaal te doen verdedigen.
Na zijnen welsprekenden speech was ‘het boerken van Stekene’ de held van den
dag. Een applaus, dat wel vijf minuten aanhield, begroette hem, terwijl de
dischgenooten hunne plaats verlieten, om hem de hand te komen drukken.
De heer Van der Wee, een Lierenaar van geboorte, dronk op den verslaggever,
den heer Van Cauwenbergh, burgemeester van Lier, en wakkerde al de aanwezigen
aan, de onthulling van Antoon Bergmann's gedenkteeken, in Septomber aanstaande,
te gaan bijwonen.
Mejuffrouw Maria De Veen, de heeren Maurits Sabbe, R. Suy en Van Begin
zongen aangrijpende Vlaamsche liederen met die overtuiging, dat vuur dat in den
Vlaming laait in de dagen van gevaar en van zegepraal.
Eene omhaling ten voordeele van den Vlaamschen Strijdpenning bracht eene
mooie som op.
Te 8 uren, gingen de feestenden uiteen en verspreidden zich in de stad. In de
Lakenstraat, waar eenige franskiljons den droeven moed hadden de Vlaamsche
jongens, meest leden der Vlaamsche Wacht, en hun vaandel te beleedigen, sprongen
de inwoners bij en dienden, met de Vlaamsche jongelingen, de ongenoodigde
ruststoorders, eenige streelingen toe, waarop de kwasten de wijk namen.
***

Guldensporenfeest.
- Niettegenstaande de 11e Juli kort volgt op het Gelijkheidsfeest van 26n Juni, zullen
verschillende Brusselsche vereenigingen gezamenlijk den Guldensporenslag
herdenken. Als feestredenaar zal optreden de heer Julius Sabbe, uit Brugge.

Middelbaar onderwijs.
- Waalsch regiem. - De minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs,
de heer Schollaert, heeft een besluit genomen, krachtens hetwelk al de middelbare
onderwijsgestichten van Brussel en voorsteden onder Waalsch regiem worden gesteld.
Zonder verzet vanwege de Vlamingen zal zulks niet doorgaan; ongelukkig zijn de
Kamers niet vereenigd, anders zou de minister eene ondervraging te beantwoorden
hebben.
Voor de lezers van Neerlandia, die het Waalsch regiem niet kennen, ziehier eene
korte uitlegging: in de voorbereidende afdeeling (vroeger 4, thans 6 schooljaren),
alles in het Fransch, eene tweede taal (Nederlandsch of Duitsch naar keuze) minstens
3 uren per week; in de middelbare afdeeling (3 studiejaren) alle vakken in het Fransch,
behalve de tweede taal (Nederlandsch of Duitsch), 5 uren per week.
Het Vlaamsch regiem (in de middelbare scholen van de Vlaamsche gewesten min
of meer gehuldigd), eischt als voertaal het Nederlandsch in de voorbereidende
afdeeling; aan het Fransch wordt een voldoende aantal uren besteed, opdat de
leerlingen, eens in de middelbare afdeeling gekomen, met vrucht de leergangen in
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het Fransch zouden kunnen volgen. In die middelbare afdeeling wordt het
Nederlandsch in het Nederlandsch onderwezen (lach niet, zulk voorschrift was in
1883 hoogst noodig), de eerste begrippen van Duitsch en Engelsch insgelijks, tot
men zich van die talen kan bedienen. Twee leergangen (namelijk aardrijkskunde en
geschiedenis en natuurlijke wetenschappen) worden in het Nederlandsch gedoceerd.
Alle vakwoorden dienen in beide talen opgegeven te worden.
Welnu, tijdens de bespreking der wet van 15 Juni 1883 op het middelbaar
onderwijs, was het goed verstaan geworden, dat Brussel en voorsteden zooveel
mogelijk onder Vlaamsch regiem zouden gesteld of dat daar allerminst een dubbel
regiem zou ingericht worden. In dien geest werden in de athenaea maatregelen
genomen. De scheiding gebeurde niet in de eigenlijke middelbare scholen, maar te
Laken en te Schaarbeek (jongensscholen) trachtte men in sommige punten de wet
uit te voeren. Overal elders bleef het hek aan den franskiljonschen stijl hangen.
Minister de Burlet trachtte de stad Brussel te bewegen vrijwillig in de inrichting
harer middelbare gestichten eenige wijziging te brengen, doch zonder merkelijken
uitslag. De leergang in de Nederlandsche taal vergt hier van den leeraar meer ijver,
bekwaamheid en krachtdadigheid dan in de Vlaamsche en zelfs in de Waalsche
gewesten. De leerlingen werken hier minder dan elders en worden in hun dolce far
niente maar al te vaak door toegevende ouders gesteund. De leergang in 't
Nederlandsch mist alle aantrekkelijkheid, want hij richt zich tevens tot tamelijk
gevorderde, min gevorderde en volslagen Nederlandsch-onkundige leerlingen. We
begrijpen niet, hoe van hoogerhand zulke waninrichting nog niet is te keer gegaan,
want ze dient alleen, om goede leeraars en leerlingen te ontmoedigen.
Wat in feite bestaat, zal het besluit van minister Schollaert, tegen de wet in,
vergoelijken, en in oen paar gestichten den toestand doen verslechten.
Ontmoedigend! We weten wel, de vraag is van uiterst kieschen aard, en de
oplossing biedt veel zwarigheden aan. Maar kan men de klassen niet overal
verdubbelen, neemt men zelfs in de voorbereidende afdeeling het Fransch als voertaal
aan, waarom daar ten minste aan het Nederlandsch geen groot getal uren per week
gewijd (5 a 6) en daarbij sommige lessen in het Nederlandsch herhaald, zooals men
in het Vlaamsche land voor het Fransch doet? Wat zwarigheid zal er dan bestaan de
wet van 1883 in de middelbare afdeeling toe te passen, door het geven van enkele
leergangen in het Nederlandsch?
De minister, zoo hij ondervraagd wordt, zal misschien antwoorden, dat hij zijnen
maatregel genomen heeft na eensluidend advies van de bestuurraden, woordvoerders
van de gemeentebesturen en ouders. Wel mogelijk; we nemen zelfs aan dat de groote
meerderheid hier het Fransch boven het Nederlandsch als voertaal van het middelbaar
onderwijs verkiest; maar de groote meerderheid der ouders wenscht ook eene degelijke
kennis van het Nederlandsch voor hunne kinderen, en aan dien wensch wordt door
het ministeriëel besluit afbreuk gedaan. De Gelijkheidswet is voor de Vlamingen
een groote zegepraal; maar ze moeten, zooals pastoor Daens in den Lyrischen
Schouwburg zei, anders te werk gaan dan Hannibal en uit hunne overwinning partij
weten te trekken. De ministeriëele bureelen zijn en blijven ons vijandig, en langs
bestnurlijken weg zullen ze ons bekampen, zooveel ze kunnen, zelfs daar, waar een
oud-voorzitter of ondervoorzitter van het Davidsfonds, zooals minister Schollaert,
op het kussen zit. Wij hopen, dat het geheele Vlaamsche land de Brusselaars zal
bijspringen in den nieuwen strijd, waartoe ze uitgedaagd worden.
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Onze Kringen.
- De Benoitskring viert deze maand zijn vijf en twintigjarig bestaan. Goed heil! De
Distel blijft onverdroten werkzaam op letterkundig gebied. Buiten de gewone lezers
traden in dit halfjaar op: de heer Bauwens (Aalst) met eenige hoofdstukken uit zijnen
roman Iwein van Aalst; Piet Van Assche (Boschvoorde) met eenige bedrijven uit zijn
bekroond drama Galswinthe; Omer Wattez (Doornik) met de sappige novelle Een
Kermisvogel; C. De Visschere las zijn aangrijpend drama 1798; P. Van Langendonck
leidde Starkadd in, het drama in verzen van den den Distelier A. Hegenscheidt; Dr.
Groevell droeg het feestspel Kerlingaland voor (Nederl. vertolking van Dr. Maurits
Sabbe); over allerlei onderwerpen lazen Brans, Kesler, E. T'Sjoen, H. Van Zype, Dr.
Groevell; gedichten werden geleverd door de heeren Van Langendonck, Buyst,
Magerman, H. Teirlinck, J. Mennekens, M. Sabbe, Leefson, Groevell, Braus, Plas,
Dumonceau, en andere meer.
Een nieuwe Vereeniging de Vriendenkring Limburg stelt den 4n Juli plechtig hare
eere-voorzitters aan, de heeren graaf Th. de Renesse en Dr. Ch. Hauben, professor
aan de hoogeschool van Brussel.

Bestuur van den Brusselschen Tak van het A.N.V.
- In het Juni-nummer werden bij vergissing de namen van beide schrijvers, de heeren
F. De Smaele en Fr. Van Wersch, weggelaten. Hiermede zij deze misslag hersteld.
Het bestuur hield eene zitting op 2n Juli; aan de
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orde: optocht te Gent, viering van den Boerenkrijg te Halle, onthulling van Tony
Bergmann's gedenkteeken te Lier; voorstellen aan het algemeen bestuur.
MILO.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vercenigen, 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.) 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.
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:

Neerlandia. Jaargang 2

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.
D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom, Z.A.R.
J.C. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie.
Voor Zuid-Afrika:
Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.
F. Olland, Pretoria.
H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor Midden-Java.
Voor Oost-Indië:
A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia, Java.
Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Begunstiger:

Dr. J. Brill, Bloemfontein,
Oranje-Vrijstaat.

Begunstiger:

Zijn Exc. F.M. Knobel, Minister Resident
d. Nederl., Peking, China.

E.J. Loterijman, Pretoria, Z.A.R.
M.E. Hessing, Pretoria, Z.A.R. B.
P.J. Herbot, Schietpad, Z.A.R.
Ds. D. Postma, Rustenburg, Z.A.R.
P.W. Roos, Klerksdorp, Z.A.R.
Dannie Roos, Klerksdorp, Z.A.R.
G.P. Pretorius, Klerksdorp, Z.A.R.
L.J. Van der Merwe, Klerksdorp, Z.A.R.
F. Naudé, Klerksdorp, Z.A.R.
M.C. Cotzée, Klerksdorp, Z.A.R.
J. Froger, Klerksdorp, Z.A.R.
Dr. Van Wijck, Klerksdorp, Z.A.R.
G.E. Geyer, Klerksdorp, Z.A.R.
E.F. Lender, Klerksdorp, Z.A.R.
H. Custer, postmeester, Klerksdorp, Z.A.R.
B.D. Pienaar, Klerksdorp, Z.A.R.
J. Jacob, Boom, Z.-N.
G. Mertens, Antwerpen, Z.-N.
A. Donkers, Antwerpen, Z.-N.
Karel Adriaenssens, Antwerpen, Z.-N.
Gust Dielemans, Antwerpen, Z.-N.
J. Ypermans, Antwerpen, Z.-N.
Johan Zwijsen, Antwerpen, Z.-N.
Alberic Gheysens, Antwerpen, Z.-N.
Aug. Naekaerts, Antwerpen, Z.-N.
Emiel Schiltz, Antwerpen, Z.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.
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Frans Melis, Antwerpen, Z.-N.
Frans Toch, Antwerpen, Z.-N.
Frits Van Genechten, Antwerpen, Z.-N.
Ed. Hugues, Antwerpen, Z.-N.
Jan Desmares, Antwerpen, Z.-N.
Jan Jaeckx, Antwerpen, Z.-N.
J.A. Wijtink, Antwerpen, Z.-N.
Karel Van der Straeten, Stabroeck, Antwerpen, Z.-N.
Lodewijk Leytens, Antwerpen (Oude God), Z.-N.
Jan Neervoort, Antwerpen (Oude God), Z.-N.
Walter De Doncker, Meirelbeke (Gent), Z.-N.
C Pijl, Johannesburg, Z.A.R.
Mej. Opperman, Johannesburg, Z.A.R.
Barend van der Walt, Rustenburg, Z.A.R.
Frits Van Alleynes, Ieperen, Z.-N.
Mej. D.J. Van den Bergh, Zetten, N.-N.
Mej. H.A. Van den Bergh, Zetten, N.-N.
Eug. Leën, Hasselt, N.-N.
W. Dijkstra, Standerton, Z.A.R.
H.J.E.W. Halberstadt, Jhb., Z.A.R.
M.P. Troelstra, Rijksontv., Berg.-op-Zoom, N.-N.
M. Logeman, gep. Kap. O.I.L. Berg.-op-Zoom, N.-N.
J. de Bruyn, Pretoria, Z.A.R. B.
J.F.L. Van Hasselt, Pretoria, Z.A.R. B.
E. Coster, Volksrust, Z.A.R. B.
Mej C.W. Schut, Pretoria, Z.A.R.
Mevr. de Wed. F. Staats, Pretoria, Z.A.R.
M.P. Barendson, Pretoria, Z.A.R. B.
M.E. de Weldt, Pretoria, Z.A.R. B.
P. Wicherlink, Pretoria, Z.A.R.
F. Wassenaar, Pretoria, Z.A.R.
N. Van Malsen, Pretoria, Z.A.R. B.
A.J. Bosman, Pretoria, Z.A.R.
L.B. Cardinaal, Pretoria, Z.A.R.
H.W. Van Marle, Pretoria, Z.A.R.
J.D. van der Sluys-Veer, Pretoria, Z.A.R.
S. Swaab, Pretoria, Z.A.R.
P.W. Goudswaard, Jr. Pretoria, Z.A.R.
D. Dames, Pretoria, Z.A.R.
H.N. Siederz, Pretoria, Z.A.R.
F.W. Bolk, Pretoria, Z.A.R.
W. Raffalowich, Pretoria, Z.A.R. B.
F. Freedriks, Pretoria, Z.A.R.
C.J. van den Steen van Omeren, Pretoria, Z.A.R.
F.C. Dijsterhuis, Pretoria, Z.A.R.
J.P.A.W. Hefting, Pretoria, Z.A.R.
J.M. Hooft, Pretoria, Z.A.R.
G. Haarman, Pretoria, Z.A.R.
P.M. van Hooff, Pretoria, Z.A.R.
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J.E.A. Geveke van Stuwe, Pretoria, Z.A.R.
H.K. Heyster, Pretoria, Z.A.R. B.
R. Koopman Pretoria, Z.A.R.
J.M.E. Koorevaar, Johannesburg, Z.A.R.
G. Leliveld, Pretoria, Z.A.R. B.
K. Sixma, Pretoria, Z.A.R.
N. Hessing, Pretoria, Z.A.R.
F. Stam, Pretoria, Z.A.R.
P. van Wakeren, Pretoria, Z.A.R.
A.Th. Metgod, Pretoria, Z.A.R.
F.W. Beyer, Pretoria, Z.A.R.
N.R. Wijmenga, Pretoria, Z.A.R.
E.S. Malherbe, Pretoria, Z.A.R.
M. Wijbrandi, Pretoria, Z.A.R.
B. Dargon, Pretoria, Z.A.R.
C.D. Mentz, Pretoria, Z.A.R.
Oscar Cederstrōm, Pretoria, Z.A.R.
J.H.A. van Wakeren, Pretoria, Z.A.R.
George Gray Barber, Pretoria, Z.A.R.
H.P. de Boom, Pretoria, Z.A.R.
Delsat, Chimay, Z.-N.

Gent.
Men leze de advertentie van de Parakan Salak Thee-Onderneming op de laatste blz.
Personen, die voor deze maatschappij wenschen werkzaam te zijn, kunnen zich
wenden tot het Secretariaat A.N.V. Gent.

- Secretariaat Gent.
- Ontvangen van Speelman, Shanghai, 105 fr., bijdragen Minister Knobel en W.J.
Duysberg.

Johannesburg.
- De aandacht wordt er op gevestigd dat de bus van Seer. Oudschans-Dentz 751
voortaan zal zijn 3546

- Bericht.
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- Aan onze buitenlandsche leden in Europa, die een minimum-bijdrage betalen, zond
ik bericht, dat de post hun een kwijtbriefje ter betaling zou aanbieden als
abonnementsgeld op Neerlandia. De post, op mijn aanvraag, had zich aanvankelijk
bereid verklaard, die bijdragen te innen, wat voor het Secretariaat een groote ontlasting
zou geweest zijn. De post verwittigt me evenwel nu, dat zulks niet kan.
Hierbij breng ik de buitenlandsche leden buiten Z.A. ter kennis dat de bijdragen
over 1898 (voor zooverre niet betaald) zullen geînd worden door tusschenkomst van
den Heer W. De Ridder, directeur van de Dordtsche Bank, die zoo vriendelijk is het
Secretariaat van dat werk te ontlasten. Ik bied den Heer De Ridder mijn welgemeenden
dank voor zijne welkome hulp en beveel de kwijtbriefjes in de gunst van de leden
aan.
- De heer Riënts Balt te Delft zond ons welwillend twee deeltjes van zijn bekend
werk over Stenographie, tot aanvulling der op te richten bibliotheek in Nederland,
Texas.
Wij benutten nogmaals deze gelegenheid, om de aandacht te vestigen op den voor
belanghebbenden zoo zeer gewichtige uitgave, in verband met het werkelijk praktische
snelschrift.

Oprichting van een Tak ‘Standerton en Omstreken.’
Op Zaterdag 4 Juni jl. werd te Standerton, in eene vergadering van 22 leden van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, gehouden in het Standerton Hotel, een Tak
Standerton en Omstreken van het genoemd Verbond opgericht.
Een commissie van 5 leden werd gekozen om aan de hand der statuten van den
Tak Johannesburg en Omstreken statuten voor den nieuw opgerichten Tak op te
stellen en hem die op de eerstvolgende algemeene vergadering ter goedkeuring voor
te leggen.
De HH. K. Burger, C. de Lorm, J.H. de Lange, W.v. Wijck de Vries en C. Dingler
maken deel uit van deze commissie.
De HH. Oudschans-Dentz en Post, 1e en 2e Secretaris van den Tak Johannesburg
en Omstrcken, woonden deze vergadering bij en dienden haar met raadgevingen.
C. DINGLER,
Voorloopig Secretaris,
Standerton, Z.A.R.
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Zuid-Afrika.
Te Johannesburg werd opgericht de Johannesburgsche Tooneelvereeniging tot het
opvoeren van stukken in de Nederlandsche taal. Menschen van alle nationaliteit
kunnen leden van de Vereeniging worden; ook staan reeds Engelschen en Duitschers
op de ledenlijst en daar de voertaal van de Vereeniging steeds het Nederlandsch blijft,
zal zij medewerken om de landstaal onder de vreemde nationaliteiten te verbreiden.
De voorzitter en de secretaris van den Jhbgschen Tak A.N.V. hebben zich dadelijk
als leden aangesloten.
***

Te Pretoria werd in Presidentstheater, stampvol bij deze gelegenheid, door de
Rederijkerskamer Onze Taal het drama Eerloos van Van Neuhuys opgevoerd,
waarmee de Kamer veel bijval inlei.
***

De jongere Nederlandsche Tooneelvereeniging Holland (Pretoria) voerde den Student
thuis op, dat, naar het oordeel van de Volksstem, wat te ruw is voor de omgeving;
overigens verdienstelijk gespeeld.
***

Een Boer in Swazieland.
Bremersdorp, 16 Mei.
AAN DE EDITEUR VAN DE Volksstem.
Mijnheer, Ik is maar een boer en zal daarom blij wees als u mij toelaat in uw courant
te schrijven en u een paar vrage stel, die, ik hoop, u mij antwoorden zal en waarvoor
ik u, meneer, zeer dankbaar zal blij.
Swazieland, zooals u weet, wordt geregeerd door Transvaal overeenkomstig eene
conventie tusschen onze Regeering en die van de Engelsen, die hier als vaste inwoners
van het land misschien in de meerderheid is. Daarom is het ook eene goeie plan van
onze Regeering geweest, ambtenaren die Engels kan goed praten te Bremersdorp te
hebben, doch moet ik ronduit zé, dat ik mij somtijds niet met die onnodige Engelse
praterij van ons ambtenaren hier mee kan verenigen, en ik denk dat die ordentelike
Engelsen ons somtijds daarom lekker uitlacht.
Den 12 dezer had de Speciale Commissaris van Swazieland, de heer Krogh, al die
hoge mensen naar die club genooi om die gezondheid van ons ou beminde President
en ter eere van zijn 4de inzwering te drink. Meneer dit was zeer mooi van ons Speciale
Commissaris, maar wat ik gehoor het niet mooi was, dat die Commissaris die
gezondheid van die president in Engels het ingesteld. Het moet maar hier zeker zo
wezen, want ik geloo dat bij ene andere feestgelegenheid het ook zo gegaan het.
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Meneer, is dit misschien tegen die conventie van Swazieland bij Staatsfeesten
Hollands te praten?
Meneer, ik geloo dat die Afrikaners, die niet Engels verstaat bij dergelijke
gelegenheden hun de oren van die kop moet schamen.
Meneer, ik zeg ook, laat ons die Engelse natie zo min mogelik aanstoot gee en
laat ons waar het nodig is, met hun saam werk; maar waar het ons en ons taal alleen
geld, laten wij niet bang of schaam wees ons taal te praat, dit kan in Engels oorgetolkt
word waar het nodig is, maar ik hou vol dat Hollands gepraat moet worden.
Meneer, wat kan toch die rede wees, dat sommige Hollandse Afrikaners in ons
land Transvaal liever Engels praat dan Hollands en zelfs hunne kinders leren om ons
taal te verachten, die alle Afrikaners van nationaal gevoel zo hard voor werk?
Dat die Afrikaners groot kwaad doen en een struikelkelblok is om ons taal op die
voorgrond te hou, moet ons erken, doch een ding is zeker, dat op die fijntjes
beschouwd, alle naties, die Afrikaners meer respekteer, die hun taal praat en in eer
houd, want een man die zijn eigen taal veracht staat gelijk met die kraai die niet met
zijne eigene maar met die vaarlands pauw veren wou spochten.
Meneer, ik zeg u hartelik dank voor die plaatsje in uw courant.
Ben ik, meneer,
Uw willige dienaar,
EEN BOER.
***
(Mogelik kan een onzer lezer in Swaziland, met de toestanden bekend, ons inlichten?
- ED V.)
***
Bericht. - De afleveringen van Neerlandia voor de bussen 432, 751, 1005, 1085,
3279 te Johannesburg, worden voortaan gezonden aan den Heer Oudschans-Dentz,
bus 3546; - die voor bus 383 te Pretoria; verder nog die voor de stations: Middelburg
(uitgenomen voor deze plaats: Te Boekhorst. Wiedeman), Nooit Gedacht,
Komati-Poort, Alkmaar, Nelspruit, Waterval Onder, Waterval Boven, Koedoespoort,
Kromdraai, Mallelane, Hectorspruit, Machadodorp, Dalmanutha, Belfast, Uitkijk,
Groot-Olifantsrivier, Witbank, Balmoral, Bronkhorstspruit, Elandsrivier worden
gezonden aan den Heer Hessing, bus 383, Pretoria. Beide Heeren zullen voor verdere
bestelling zorgen. We hopen, dat aldus grooter regelmatigheid in de bestelling zal
ontstaan.

Verloren Trekboeren in 't binnenland v. Afrika.
(Voortrekker, Krugersdorp.)
Zestig jaren geleden is de Rensburgtrek, bestaande uit enige families, oorspronkelik
uit de onde Kolonie, zoo te zeggen spoorloos verdwenen.
Het is vele oude mensen bekend dat deze trekkers over de Limpopo noordwaarts
trokken. Kaffers hebben jaren later aan olifantjagers in het verre noorden verteld dat
een klompje witte mensen daar door zijn getrokken; het is ook door jagers verteld
dat zeer oude wagensporen te zien waren in zekere turfachtige laagtes. Het algemene
vermoeden was altoos dat deze trekkers vermoord moeten zijn, omdat nooit iets van
hen gehoord werd.
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Enige dagen geleden werd ons - Voortrekker - door veldkornet Visser medegedeeld
dat uit Humpata bericht gekomen is dat enige boeren van Mossamedes de
Rensbrugtrekkers gevonden hebben. Het wordt gezegd dat deze boeren enige honderde
mijlen ver van Humpata het land gingen bezien en zij tot hunne verbazing op blanke
mensen uitkwamen. Het land, waardoor men reisde, was geheel woest en waar de
trekkers wonen is het geheel oubeschaafd; daar zij nooit in aanraking kwamen met
blanken, is 't wel te begrijpen. Het gevolg is dat de trekkers bijkans geen taal meer
hebben, dan 'n verbastering van Afrikaans met kaffers dat zij spreken. Ook gaan zij
gekleed in wildvellen; huisraad enz. zijn bijkans niet te vinden en zij pikken bunne
landen om met handgemaakte pikken. Ook schijnt het dat men geheel tevreden daar
woont en geen lust heeft terug te komen.
Wij zonden gaarne nadere informatien hieromtrent willen hebben. Het verhaal is
ons en zal elk burger zeer belangrijk zijn en wij zullen geen moeite sparen verdere
inlichting te krijgen.

Vlaamsche Kroniek.
- De maatschappij van Nederlandsche Letterkunde van Leiden, de oudste letterkundige
vereeniging der Nederlanden, heeft de volgende Vlamingen tot leden benoemd: MM.
Juliaan De Vriendt, kunstschilder en lid der Kamer; Dr. Frederichs, leeraar aan het
athenaeum van Oostende en A. De Cock, hoofdonderwijzer te Denderleeuw.
- De Gemeente St Gillis-bij-Brussel is gezegend met 'nen rijksontvanger, zoo men
zegt gewonnen en geboren te Brugge, doch die nen ingekankerden haat tegen 't
Nederlandsch schijnt te hebben. Al zijne omzendbrieven zijn uitsluitend in het
Fransch. Wat denkt de Heer Minister daarvan?
- Uit een Brusselsch blad nemen we het volgende: ‘Het schijnt wel, dat de goede
inzichten van schepen Lepage hier en daar over 't hoofd gezien worden. Zoo vernemen
wij, dat een huisvader zijne twee dochters uit eene school heeft teruggetrokken, nadat
reeds eenmaal de taal zijner kinderen door eene “pure française... de Bruxelles” voor
jargon uitgekreten werd. Onlangs trad zelfs de bestuurster in 't krijt, om aan 't andere
meisje haar accent te verwijten en te doen voelen dat ze daarom niet in haar examen
zou slagen. Daarop heeft de vader aan die lieftallige dame 'nen brief geschreven, die
niet malsch is, en die ze waarschijnlijk niet aan den H. Lepage zal mêegedeeld hebben.
En als nu de schepen zeer nieuwsgierig is, kan hij zich tot ons wenden, wij zullen
hem man en paard noemen, en ook afschrift van bewusten brief bezorgen.’ Wat
zonderlinge opvatting die Brusselsche franschgezinde dames toch hebben van
opvoedkunde.
- Onze Koninklijke Familie zal op de kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina
der Nederlanden vertegenwordigd zijn door prins Albrecht.
- Door M. Vinck van Autwerpen, is eene Fransche vertaling geleverd van Vondel's
Lucifer. De Heer Vinck die vele jaren te Parijs heeft verbleven, heeft gedurende vijf
jaren aan deze vertaling gewerkt.
- Door de Vlaamsche tolbeambten wordt erg geklaagd, in hun orgaan
‘Ambtenaarsblad’ over de vele voordeelen, die aan de Waalsche beambten worden
toegekend tot greot nadeel van de Vlaamsche.
- Onze Vlaamsche kunstenaars hebben zich wëer allergunstig onderscheiden in
het buitenland. De Heer Alb. Baertsoen van Gent heeft in de internationnale
tentoonstelling van schoone kunsten te Buda-Pesth, de groote gouden medaille
bekomen, de grootste onderscheiding welke in die tentoonstelling verleend werd. In
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de tentoonstelling van Barcelona heeft de Vlaamsche schilder- en beeldnouwschool
zich op buitengewone wijze onderscheiden; de Vlamingen hebben een 30 tal
onderscheidingen bekomen, waartusschen 16 eerste gouden medailles, terwijl Holland
er 8 en Spanje 6 bekwam. Ook zijn er een twaalftal werken van Vlaamsche
kunstenaars voorgesteld om aangekocht te worden voor het museum van Barcelona.

De Vlaamsche Kunst in Duitschland.
Te Krefeld is onlangs een, prachtig museum, Kaiser Wilhelm Museum, geopend, dat
onder leiding van den bestuurder Dr Deneken, er naar streeft niet alleen de jonge
kunstenaars in te wijden in de geheimen en moeilijkheden van hun vak, maar ook
hunnen smaak te louteren, hunne verbeeldingskracht te ontwikkelen door het
bestudeeren der werken van voorname meesters uit vreemde landen. Te dien einde
worden in dit museum tentoonstellingen gehouden.
Deze lofbare richting hebben eenige leden van den Allgemeinen Deutschen Verband
willen benuttigen om op den weg der kunst eene innigere toenadering onder de
verschillende Germaansche stammen te bewerken. Eerst en vooral wilden zij op deze
wijze aan hunne landgenooten het herlevende Vlaamsche volk leeren kennen. Het
middel, dat voor de hand lag, was een tentoonstelling, waarop de Vlamingen zouden
uitgenoodigd worden om door de kenmerken van hunne kunstopvattingen de aandacht
op zich te vestigen, en zich bij machtige naburen naar waarde te doen schatten
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Verschillende ontwerpen werden vooruitgezet, o.a. een tentoonstelling van
kunstmeubelen en van nijverheid. Ten laatste werd besloten zich te bepalen bij de
schilders en beeldhouwers.
Slechts de Vlaamsche kunstenaars werden uitgenoodigd.
Onder de Gentenaars bemerken we Mevr. De Weert-Cogen, de heeren Heins,
Baertsoen, Th. Lybaert, J. Delvin, D. Van den Bossche, Van Aise, Mast en anderen.
De uitnoodigingen en omzendbrieven geschiedden uitsluitend in het Nederlandsch
en in het Duitsch. De bepalingen van den wedstrijd echter werden in het Duitsch
medegedeeld, omdat die te breedvoerig waren voor de vertaling en niet de minste
moeilijkheid opleverden om door iederen Vlaming begrepen te worden.
Een gewichtige voorwaarde, die onze aandacht het meest verdient, is die, welke
bepaalt, dat alle opschriften en uitleggingen bij de beelden of tafereelen in het
Nederlandsch of het Duitsch moeten zijn.
Daardoor worden onze Vlaamsche kunstenaars, die allen zoozeer geneigd zijn aan
hunne werken een Fransche tint te geven, genoodzaakt voortaan ook hunne eigen
zoo verwaarloosde taal te gebruiken om den nieuwen weg te kunnen opgaan, die hun
den toegang verleent tot eene machtige, uitgebreide natie.
Aldus krijgt onze taal een grooter gewicht en dringt zij tot in kringen door, waaruit
zij stelselmatig tot op den huidigen dag toe geweerd werd. Het is nog eene meuwe
overwinning der Vlaamsche Beweging.
Aan de Vlaamschgezinde vrienden, door wier tusschenkomst het welslagen der
onderneming te danken is, brengen we onze hulde alsook aan de Duitsche inrichters
en aan onze talrijke schilders en beeldhouwers, die door hunne werken de faam der
Vlaamsche kunst zullen ophouden en tevens bijdragen tot de hoogere waardeering
van het Vlaamsche volk.
De tentoonstelling wordt geopend den 19n Juli en zal duren tot den 28n September.
(Volksbelang.)

Vereenigde Staten.
Op 14, 15, 16 Juni werd te Little Chute, Wisc., Vereenigde Staten, de 50ste verjaring
gevierd van de stichting aldaar van de Nederlandsche volkplanting door Pater Van
den Broeck. Pater Van den Broeck, geb. te Amsterdam 1795, overleden te L.Ch.
1851, kwam uit Holland naar Amerika en was werkzaam onder de Indianen in
Wisconsin om onder hen het Katholiek geloof te verbreiden.
Na een vijftienjarige arbeid reisde hij in 1847 naar Holland terug om vandaar in
1848 terug te keeren met de eerste Hollandsche nederzetters.
Om die stichting te berdenken had Little Chute den 14 Juni een feestelijk aanzien
gekregen. Eerebogen met bloemfestoenen, bloemenkransen waren op verschillende
plaatsen opgericht en aangebracht.
Den 14 Juni hield Vader Verberk in de Kerk een geschiedkundig sermoen omtrent
de eerste nederzetting. Na de mis, trok een plechtige optocht naar het feestterrein,
het Stadspark. In den optocht verbeeldden drie praalwagens de schepen Amerika,
Maria Magdalena en Libra, waarmede de nederzetters naar Amerika kwamen. Een
vijftigtal van die nederzetterers waren aanwezig en hadden plaatsgenomen ieder in
het schip waarmede hij de reis gedaan had. Verder kwamen nog in den optocht,
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behalve muziekgezelschappen, het vlot Columbia, rood, wit en blauw, bevattende
46 in het wit gekteede jongejuffrouwen. De drijver verbeeldde Oom Sam. Een
jongejuffrouw verbeelde de godin van de vrijheid; aan haar voeten zat op een tak de
Amerikaansche adelaar. De andere droegen een ster op het hoofd en hadden in de
hand een vlag, waarop de naam te lezen stond van den staat dien ieder voorstelde.
Zij zongen vaderlandsche liederen. Een ander vlot stelde het leger voor: 9 jongelingen
in de uniform v.d.V.S. die een groot kanon omringden. Nog een ander, opgetuigd
met zeilen en vlaggen, stelde de vloot voor. 1848 was verbeeld door een wigwam
met een Indiaan en zijn vrouw in oorlogscostuum, gewapend met boog en pijl, en
welke oorlogsdansen uitvoerden. De vooruitgang in den landbouw werd
aanschouwelijk gemaakt door een vlot waar men op ouderwetsche manier met vlegels
aan het dorschen was, gevolgd door een dorschmachine van de nieuwste uitvinding.
Daarop volgden een 30 tal handelsvloten waardoor de neringdoenden van Little
Chute hun zaak adverteerden.
In het feestpark was de tent van de oude nederzetters gebouwd, een uit
boomstammen gemaakte hut om de jongeren te doen zien hoe de eerste kolonisten
zich hadden mooten behelpen.
Op het feestterrein werd de menigte verwelkomd door Martin Weyenberg,
Voorzitter van de feestcommissie, waarna Pastoor Knegtel van Littel Chute, den
feestredenaar voorstelde, Advocaat J.H.M. Wigman van Green Bay, die in een
welsprekende, geestdriftige rede rijk aan aangename herinneringen en historische
feiten, de stichting herdacht. Alle toespraken werden in het Nederlandsch gehouden.

De Vlaamsche Beweging in Noord-Amerika.
Dat zich onlangs de Fransche pers met de Vl. Beweging heeft bezig gehouden, ja
dat zelfs door de Fransch-Belgische bladen op aan te vullen leemten in ons
Nationaal-Vlaamsch programma gewezen is geworden, baart geen opzien meer; wij
zijn sedert kort aan veel dingen van dien kant gewoon geraakt. Minder toch dat ons
streven de aandacht heeft getrokken van de Noord-Amerikanen en wel in een tijd,
die hen voor alle andere, dan hun eigen belangen, moest ontoegankelijk maken. Zoo
vinden wij in de New Yorker Staats-Zeitung van 17 Juni ll. een uitgebreid artikel aan
de bespreking der toestanden alhier en de jongste gebeurtenissen op Vlaamsch gebied,
gewijd. Zeer waardeerend, treft het vooral door de juiste voorstelling der hoofdfeiten
van onzen strijd.
De eerste opwekking ging uit, zoo lezen wij daar, van dichters en letterkundigen,
van een Willems, een Ledeganck, een David, een Conseience, maar zij verloren te
veel de praktische zijde uit het oog, hun idealisme belette hen te zien ‘dat in den
nieuweren staat elke verandering, eerst tot wet verheven, van de wet hoeft uit te
gaan.’
Dan volgt de geschiedenis van het ontstaan onzer drie Vlaamsche wetten. Waar
echter schrijver het spoor heelemaal bijster schijnt, is op het stuk taalverhouding
tusschen Vlamingen en Walen; namelijk berekent hij op 94% de Belgen, die het
Nederlandsch machtig zijn; hadden wij het reeds zoover gebracht, dan ware voorzeker
geene Beweging meer noodig.
Heel juist daartegen komt ons de bemerking voor, dat uit den steun door Ministers,
Katholieken en Socialisten aan de Gelijkheidswet De Vriendt-Coremans ver leend,
duidelijk blijkt hoe in verkiezing met de Vlamingen voortaan volstrekt moet gerekend
worden; iets wat teekent.
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Met nadruk wordt verder gewezen op het groot aantal dagbladschrijvers, leeraars,
en vooral de flink ingerichte propaganda-groepen die met praktischen zin en
behendigbeid tot het volk gaan en overal en aanhoudend het goede woord laten
klinken, daarbij op bewonderenswaarde wijze gerugsteund door een machtige centen
pers, zoodat alleen te Brussel, twee dagbladen elk in meer dan 60,000 Nrs getrokken
worden.
Dit is wel degelijk van ontzaglijke beteekenis in onzen strijd geweest en geeft
alweer een treffende zijde aan van onze beweging: zij komt uit en gaat tot het volk;
zij is in den volsten zin eene nationale, eene volksbeweging.
Wel neemt het de schrijver evenals met de bevolking, naar we zooeven aantoonden,
wat luchtig op met de stemming en de gezindheid der Walen; we gelooven niet dat
hij hierin geheel zonder ingenomenheid spreekt en 't wil ons voorkomen dat bij hem
als Duitscher of ten minste Duitschgezinde, de wensch de vader der gedachte is.
Uitgaande van het geijkte: Flamands, Wallons sont des prénoms, - meent hij te kunnen
verzekeren dat de Walen zelf nooit zouden durven meêwerken om het koningdom
hier te lande te doen vallen, daar zij alle belang hebben bij zijn instandhouding. Hier
blijkt hij minder op de hoogte te zijn van wat in 't Walenland gebeurt, vooral op de
plaatsen waar het wemelt van secialisten, nog in de laatste dagen is voorgevallen,
onder andere met een driekleurig, nationaal vaandel.
Eindelijk besluit hij met te verklaren dat weldra een nieuw kapittel in de Vl. Bew.
zal aangevangen worden en dit zal zijn: het inrichten eener Vl. Hoogeschool. ‘Dat
het er toe komen zal, ja moet, staat buiten twijfel;’ alleen hoe lang het nog duren zal,
hangt van ons politiek optreden af, en hierin weer heeft schrijver gelijk.

De Nederlandsche Letterkunde in Frankrijk.
Voor den keurraad der Hoogeschool van Naucy en tot verwerving van het doctoraat
in wijsbegeerte en letteren heeft M. Gustaaf De Rudder, van Tonrcoing, twee theses
behandeld, waarvan hij het ouderwerp aan de Nederlandsche letterkunde had ontleend.
Zijne latijnsche thesis, getiteld De Tessela Romeria (Tesselschade Roemer
Visscher) handelt over dit bloeiende tijdvak der letteren in Nederland.
Zijne Fransche thesis: Cats, zijn leven en zijne werken, deed de leden van den raad
de werken van den staatsman en volksdichter kennen, voorwaar al te weinig buiten
de grenzen der Nederlandsch sprekende gewesten bekend.
M. De Rudder verwierf veel bijval met zijne twee verhandelingen.

Fransch Chauvinisme.
De Koninklijke Zangmaatschappij De Melomanen van Gent, richt op 17 Juli een
internationalen Zangwedstrijd in waarop ze Nederlandsche, Duitsche, Fransche,
Belgische Zangmaatschappijen heeft uitgenoodigd. Bijna al de Duitsche
Vereenigingen hebben een beleefd antwoord gezonden op de uitnoodiging.
Daar hebben de Fransche zich wel voor gewacht; ze hebben integendeel den
uitnoodigingsbrief teruggestuurd met het woord Duitsche daarin doorgehaald, aldus
te kennen gevende, dat ze geen deel willen nemen aan een prijskamp, waarin de
gehate Prussiens optreden.
Hoe bespottelijk kleingeestig, dat chauvinisme van de grande nation!!

Bibliographie.

Neerlandia. Jaargang 2

Dictionnaire-Manuel illustré des Idées suggérćes par les Mots, contenant tous les
mots de la langue française, groupés d'apres le sens, par Paul Rouaix, prof. au Lycée
Henri IV. Un vol. in-18, jésus, avec 16 planches hors texte, relié toile, tr. rouges.
Paris, Arm. Colin & Co. Pr.: 6 fr.
Ziehier een Woordenboek, naar een splinternieuw plan bewerkt en zooals geen
enkele Europeesche taal misschien er een bezit. Ik wil er dadelijk bijvoegen, dat het
mij geroepen schijnt, om groote diensten te bewijzen, niet alleen aan de studeerende
jeugd, maar ook aan onderwijzers, leeraars en schrijvers, en in 't algemeen aan al
wie den woordenschat der taal eenigszins grondig wenscht of dient te kennen. Zooals
eenieder weet, is de woordvoorraad der kinderen zeer
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beperkt. In de stijloefeningen komen zij steeds met dezelfde termen voor den dag,
en al blijkt het ook bij het lezen, dat een synoniem hun niet onbekend is, dit schiet
hun later, bij het opstellen, gemeenlijk niet te hinnen. Zelfs volwassenen, ja, ouderen
van dagen en schrijvers, die bij hun eerste proef niet meer zijn, bevinden zich vaak,
bij het zoeken naar het gepaste woord of naar enkele verwante woorden, in
verlegenheid. Rouaix' Wdb. zal daarin verhelpen. Woordverklaring, gelijk de gewone
Wdb. geven, moet men er niet in zoeken; enkel een woordenlijst in honderden
verwante reeksen, telkens achter een hoofdwoord gerangschikt, dat het begrip in zijn
eenvoudigsten vorm uitdrukt. ‘Aux mots représentant l'idée simple, sous sa désignation
la plus simple, - zegt M. Rouaix, - se juxtaposent en un ordre raisonné, les mots qui
traduisent cette idée dans ses éléments, ses espèces, ses nuances, - - étre, qualité,
action, - groupement fécond en synonymes, équivalents, associations d'idées, etc.
Ce n'est donc point un choix de mots usuels, c'est la langue française toute entière
qui figure ici. Nous donnons le mot qu'on ignore comme celui qu'on a oublié. Et ces
mots éveillent les idées, remédiant ainsi à la difficulté plus grande d'aller de l'idée
au mot que du mot à l'idée.’
Ik vestig de aandacht van den lezer op dit eigenaardig Wdb., dat ongetwijfeld
spoedig in andere talen zal nagevolgd worden.
A.D.C.
- Klassieke Schrijvers, serie vertalingen bij Van Looy. Amsterdam. Per Nr. 40
cent.
Op de voortreffelijkheid van deze serie vertalingen uit de beste klassieke schrijvers
(Xenophon, Herodotus, Aristophonus, Caesar, Sallustius, enz.) werd reeds in
verschillende dagbladen en tijdschriften van Nederland en België gewezen. Op onze
beurt, meenen we deze uitgaaf aan elkeen te moeten aanbevelen; aan elkeen, dit is,
ten eerste aan leeraars en studenten, die zich bijzonder met de Oude Talen
bezighouden, en de zorg zullen waardeeren, die de vertalers aan den dag gelegd
hebben om een echt Nederlandschen tekst te leveren en toch zoo dicht mogelijk bij
het origineele te blijven; ten tweede, aan al diegenen vooral die het geluk niet hadden
op de Latijnsche school te gaan, en daardoor de gelegenheid missen met den
oorspronkelijken tekst der Oude Schrijvers kennis te maken. Het is waar: zelfs de
beste vertaling kan al de schoonheden niet weergeven, die in het origineele besloten
liggen. - Maar, is dàt een beweegreden om van de oude literatuur zoo een soort
aristocratische letterkunde te maken, tot welke het ook geen' toegang heeft? Zal men
dàarom het volk beletten ook iets te weten van wat men vóór 20 eeuwen schreef?
Zou een ontwikkeld man uit het volk niet even zooveel genoegen kunnen scheppen
in het lezen van Herodotus' Geschriften, bijv., als in dat van de een of de anderen
roman? En zouden zoo de vertalingen bij V. Looy uitgegeven niet ruim kunnen
bijdragen tot het volksonderwijs, waarvoor op onze dagen zooveel gewerkt wordt?
Bijzonder ook in het middelbaar onderwijs kunnen deze vertalingen een overgrooten
dienst bewijzen, en ziehier hoe: een slecht stelsel is het, ons dunkens, zich gedurende
drie maanden of nog langer soms met denzelfden auteur op te houden, ten einde een
zijner werken in zijn geheel te vertalen. Indien men zich bepaalde bij het grondig
bestudeeren der schoonste brokken en dan het overige aanvulde door het aandachtig
lezen van eene vertolking, die, zooals de hier aanbevolene, bijna denzelfden indruk
maakt als het oorspronkelijke, zou men veel nuttiger werk verrichten en dusdanig
een groot deel van den tegenzin wegnemen, waarmee het jonge geslacht de Oude
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Talen meestal bestudeert. En ja, zelfs, in de Hoogere Burgersscholen van Nederland
en de ‘beroepsklassen’ in België, zouden goede vertalingen de jongens min of meer
moeten inwijden in de Oude Letterkunde; het ware toch ook schoone, heerlijke lektuur
en, dan ten minste, zou die gansche gedachtenwereld der Ouden geen uitsluitend
privilege meer zijn, waarvan alleen de Latijn- en Grieksch studeerende lui kan
genieten.
In vele opzichten aldus, kan die Vertalingen-Serie zeer nuttig zijn. We hopen dat
die uitgaaf - die goedkoop is en zeer goed verzorgd - den verdienden bijval zal
winnen, en dat de pogingen van voorname geleerden als Van Deventer, Muller,
Doesburg en anderen, om degelijke vertalingen te leveren, niet onbeloond zullen
blijven.
J.D.D.
- Verzamelde Opstellen, eerste deel, van F. van der Goes Amsterdam, van Looy,
1898.
Zelfs voor andersdenkende op politiek en sociaal gebied zijn deze opstellen, vroeger
reeds gelezen in Den Nieuwen Gids en elders, en meest handelend over socialistische
theorie, in ruime mate belangwekkend. Dat zijn veel meer dan ijle woorden; achter
de rijke volzinnen, achter den sierlijken stijl van den schrijver vindt men soliede
gedachten, logisch op elkander volgend en geleidelijk voorgesteld. Wel kan men die
gedachten diskussieeren; maar ontkennen dat het echte gedachten zijn, zal zeker
niemand, - vooral niet hij, die den gewonen stijl en den gewonen inhoud onzer
Vlaamsche socialistische schriften kent.
Ver doordringen in de analyse van ieder artikel wordt ons door de toegestane
ruimte verboden. We kunnen dus alleen verwijzen naar de opstellen, die ons meest
getroffen hebben en die het meest van algemeen belang zijn. Zóo over Een
Vrouwentijdschrift, vooral interessant om de discussie der feministische beweging
die er in voorkomt; over Geschiedenis, als sociale wetenschap beschouwd door den
schrijver, en bevattend eene klare uiteenzetting der theorie van kapitaal, waarde, enz
Eindelijk over Socialistische Aestetiek, lezenswaard, niet alleen voor sociologen.
maar ook en eerst en vooral voor iedereen die aan kunst doet. De aesthetiek van van
der Goes zal wel de echte natuuraesthetiek wezen, de eenige die ons leiden mag, daargelaten in hoever ze ook socialistisch zij.
In een woord: een boek dat moet gelezen worden door ieder die er aan hecht een
klaar begrip te hebben van de gedachten-geschiedenis van de Noord-Nederlandsche
‘jongeren’ van na 1885.
- Schoppenboer, door Cyriel Buysse. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1898.
Met evengoed volgehouden intrigue, gelouterd en verfijnd door een rijper geworden
talent, zoo is voor ons, naast Het Recht van den Sterkste, Schoppenboer het beste
wat Buysse ooit schreef. Het komt ons voor dat de auteur, na een zeer langen omweg,
weer op de goede baan is. Na het povere boek: Wroeging, en de geschiedenis voor
verloofde jonge dames: Op 't Blauwhuis, die de lezers van Buysse aan de hechtheid
van zijn talent lieten twijfelen, zal Schoppenboer aan iedereen bijna als een
meesterstuk voorkomen. Wezeggen ‘bijna’, want daar zijn nog wel enkele vlekken
in het werk. Zoo, eerst en vooral, de taal, die, hoewel zuiverder dan, b.v., in Op 't
Blauwhuis, nog steeds vermoeden laat dat Buysse beter het Fransch dan het
Nederlandsch machtig is. Nochtans, we herhalen het, schijnt het ons toe dat er ook
langs die zijde verbetering gekomen is. Dan vallen nog sommige formules aan te
merken, die den schrijver al heel lief blijken te zijn, maar eerder slecht werken op
den lezer. Zoo komt àl te dikwijls: ‘Toen gebeurde er iets...’ als transitie tusschen
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hoofddeelen van het verhaal voor, hetgeen bij Buysse eene onbeholpenheid zou laten
onderstellen, die hem waarlijk niet eigen is: de algemeene compositie van den roman
toont het genoeg aan.
Maar zelfs met deze, en een paar andere kleinere schaduwzijden, blijft
Schoppenboer een zeer sterk werk. De karakter-teekening van de drie zonen Foncke:
Pier-Cies, Domien en Jan, vooral van den laatste, is al heel knap; en bladzijden als:
den brand op de hoeve, den dood van vader Foncke, de bekentenissen van de meid
Marie, en den bruilofstdag, en hoe deze we[...] op Jan, vergeet men zoo heel licht
niet. Minder g[oed] geslaagd schijnt ons de beschrijving van 't volkje uit de Zijstraat.
Voor iemand die 't grauw van dergelijke gehuchten kent (wij denken hier aan het
beruchte ‘de(n) Hul’ te Nevele, dat Buysse wel voor den geest kan gestaan hebben
bij 't schrijven van die bladzijden) zal met ons instemmen dat het in Het Recht van
den Sterkstc beter geschetst voorkwam. We bekennen echter dat dit gedeelte het boek
in 't geheel niet ontsiert.
Opvallend is in Schoppenboer de eenheid in 't behandelen der stof. Het verhald
wordt bijna nooit afgebroken en brengt ons zeer geleidelijk naar het einde. Alles
staat logisch op zijne plaats; geen enkel gedeelte is te beknopt of te uitvoerig
behandeld, gelijk het zoo dikwijls gebeurde in de vroegere romans van Buysse, die
aldus van lieverlede voorkwamen als met overijling of samengesteld. Hier is het
evenwicht in de samenstelling volkomen, en geeft aan het werk eene kloekte die, in
de reeks van Buysse's boeken, alleen De Biezenstekker en Het Recht van den Sterkste,
naast De Wraak van Permentier, bezaten.
Voor we eindigen, moeten we nog een woord zeggen over de zeer verzorgde
uitgaaf, die het huis H.J.W. Becht van het boek leverde. De uitgaven van dit huis, we mochten het herhaalde malen opmerken, - zijn zoo verzorgd naar de uitvoering,
als gewoonlijk degelijk naar den inhoud.
- 1. Annie Besant, L.T.V.: Levenstoestanden na den dood: uitgave v.d. Theos.
uitg.-maatsch. Amsterdam, 1898, 32 bz. kl. in-8o. fl. 0.20.
Beschrijft in klare taal en met overtuiging de overgang van dit leven tot een ander,
en de toestanden der ziel na die ‘verhuizing’, van het theosofisch standpunt.
2. Lorenzo: de theosofische vereeniging en het doel dat zij beoogt: bij dezelfde
uitgevers-maatsch., zelfde formaat, 24 bz fl. 0.10.
Maakt de standregels dier vereeniging bekend met het doel en de verplichtingen
harer leden en steunt vooral op het punt dat zij niet tegenover welken godsdienst ook
vijandig optreedt.
3. Joh. van Manen, L.T.V.: Annie Besant: eene korte levensschets, op sterker
papier, bij zelfde uitg.-maatsch., kl. in-16o. fl. 0.10.
Deelt zeer beknopt de hoofdtrekken weder van het karakter en den
ontwikkelingsgang dezer merkwaardige vrouw en de rol door haar ter voorlichting
harer medemenschen opgenomen. Aantrekkelijk geschreven. Aan het slot de opgave
harer werken en vlugschriften naast den prijs.
4. Will. Morris: Hoe de maatschappij is; hoe sij behoorde te zijn: J.A. Fortuin.
Amsterdam, 2e druk, gr. in-8o, 24 bz. fl. 0.05
Een paar aanteekeningen over en portret van den beroemden ‘fabrikant, schilder,
tekenaar, boekdrukker, redenaar, propagandist, maar bovenal: dichter-kunstenaar’
vooraf; dan een voordracht waarin de bekende Engelsche hervormer zijne denkbeelden
mededeelt over het socialisme zooals hij dat opvat. Beweegt zich volstrekt op
theoretisch, ideaal terrein, werkt niet overtuigend. Vertaler gebruikt vereenvoudigde
spelling.
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Augustus 1898.
Inschrijvingslijst voor het Standbeeld Jan-Frans Willems.
Voorgaande lijst..... fr. 119.00
Mej. Steppé, St-Pieters Jette. fr. 2.00
Mayelle St-Pieters Jette. fr. 1.00
Van Mulders St-Pieters Jette. fr. 1.00
Hoebancx St-Pieters Jette. fr. 0.50
Mevr. Van de Velde Jette. fr. 0.50
Mej. FL. Doorme Gent.. fr. 1.50
G.D.G. Gent.. fr. 0.50
R.D.G. Gent.. fr. 1.00
Omhaling jaarl. feest van ‘Leeren Vereert’, Oudenaarde...... fr. 6.00
Een Antwerpsch Vlaamsche Wachter, Londen.... fr. 3.00
Felix Van Landuyt, Aalst.. fr. 2 00
Dr. Heinsius, Groningen... fr. 2 00
Dr. Ekker, Hilversum... fr. 20.00
----Te zamen fr. 159.50

Dr. Leyds.
De Zuidafrikaansche Republiek heeft haar eersten

gezant naar Europa uitgezonden. Dat is een daad geweest van zelfbewust kracht, van
overtuigde eigen souvereiniteit, maar tevens een feit van zeldzame historische
beteekenis. Nog maar vijftig jaar geleden was Transvaal een verlaten terrein, pas
gezuiverd van Kaffers, en overgelaten aan eenige duizenden Boeren, die zich naar
hartelust uit den onmetelijken lap gronds een kust konden kiezen. Zooals uit een
groot stuk wild alleen de beste stukken worden uitgesneden, voor den honger, maar
naar het andere niet wordt getaald, zoo nam elke Boer voor zich èn vrouw èn kind,
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het land dat hem aanstond en naar het overige keek hij niet om. Bleek het ongezond
of niet vruchtbaar, kreeg hij binnen zijn horizon een nabuur, hij laadde weer op en
zette zich ergens anders neer. Maar van samenwerking, van eendracht geen spoor;
ieder voor zich en God voor allen.
Pogingen om de weerbarstigheid tot eendracht te plooien, leden schipbreuk; wel viel
het land in vieren, republieken zoogenaamd, maar inderdaad terreinen van
regeeringloosheid. Eén gemeenschap echter werd erkend en aanvaard, die van
aansluiting tegen aller vijand, den Kaffer. Als die dreigde, en dat deed hij
onophoudelijk, met weergalooze wreedheid en dierlijken moed, dan wisten de Boeren
elkander te vinden en waren één. Dan gold het bijhelschr oog om oog en tand om
tand, en werd het bloed van vrouw en kinderen met het bloed dee moordenaren
vergolden. De gruwelen van wraak op de Kaffers toen genomen, zijn slechts te
begrijpen en te vergeven. als men de beestachtige verminkingen, de schendingen en
moordtooneelen leest, die de aanleiding waren. Niet altijd echter is de wederpartij
gehoord; vloek en schande is geroepen over de wreedheid der Boeren op de onnoozele
inhoorlingen,, en Europa voorgelicht door Engeland, heeft ter goeder trouw zich
afgewend van zulke barharen. Onder dien laster en dat onverstand lijden de Boeren
nog.
In '60 werd het gevierendeelde land weer één, maar vier jaar lang was het nu een
worstelen enderling, wie de baas zoude zijn, die van Potchefstroem of die van
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Zoutpansberg of die van Lijdenburg of die van Utrecht. Zelf onbeperkt heer en
meester zijn op eigen gebied, dat ging voor den enkeling niet langer; dat had ook de
hardnekkigste Boer van de ervaring geleerd. Maar meer van zijn eigendunkelijkheid
afstaan dan strikt noodig, dat wildehij niet. Dan ten minste moest de groep zegevieren
waartoe hij behoorde, en 't kwam daarbij tot burgeroorlog en tot storting zelfs van
bloed. Eindelijk in '64 werd het vrede en allen erkenden Martinus Wessel Pretorius
als president van de gemeenschap, en Paul Kruger als legercommandant.
Maar, jaag een mensch met een gaffel zijn natuur uit het lijf, ze sluipt er toch weer
in. Eigenrechtigheid prijs geven dat kon de Boer en kan hij nog, als 't nijpt, maar ze
zit hem in het bloed en snapt weer binnen, zoodra de kans schoon is. Eenig en
ondeelbaar was de republiek nog allesbehalve. Belastingen, nergens teer bemind,
waren hem onduldbaar als de teugel het steppenpaard. Zóó leeg was dan ook de
schatkist, dat in den eersten dreigenden Kafferoorlog de regeering de vracht voor de
noodigste ammunitie letterlijk niet bij elkaar kon krijgen. Armoe was troef bij het
gouvernement, niet bij de Boeren. Die kenden geen gebrek te midden van hun
onafzienbare kudden, hun bouw- en weiland. Maar de ambtenaren snakten aan het
einde der maand vaak vergeefs naar tractement. En te velde baarden geldgebrek en
zelfzucht nederlaag en afstand van gebied; 't gemeenschappelijk eergevoel stierf uit.
Toen, op eens, in '71, een daad van algemeene ontevredenheid; 't gold president
Pretorius, in de kwestie van grensregeling, bekend onder den naam van Keate-Award.
Dominé Burgers werd ingehaald als redder in nood. Maar diens presidentschap, na
vluchtige dagen van roem, zakte in; hem hebben de Boeren nooit begrepen, noch hij
hen; zij waren van gansch verschillend hout gesneden. Want van bij hun gevoel van
onbegrensde persoonlijke vrijheid - erfdeel hunner en onzer voorouders - hebben de
Boeren uit de zeventiende eeuw nog een ander erfdeel bewaard, een stijve ortbodoxie
die elke afwijking uit den Booze acht. Burgers nu was modern en toen hij zijn volk
opriep om land en have te verdedigen tegen Sekoekoeni, het machtig Kafferhoofd,
toen was er geen vertronwen in den onrechtzinnigen leidsman, noch op het
welgevallen van dien God, in wiens wil en beschikking zij bereid waren vromelijk
te berusten. In wilde vlucht ontbond zich de expeditie, ieder naar zijn eigen erf.
Vijand in aantocht, burgeroorlog in 't zicht, geen geld, geen leger. Toen viel de
Republiek als een rijpe vrucht het gretige Engeland in den schoot; met de
zelfstandigheid der Boeren was het gedaan.
***
Dat is twintig jaar geleden. En nu zendt die zelfde Republiek, los weer van elken
knellenden band, haar eersten gezant uit, teeken van zelfheid en fiere kracht. Op het
Staatsschip is de admiraalsvlag geheschen. En allen die den Nederlandschen stam
liefhebben, verheugen zich dat die eerste gezant is Dr. W.J. Leyds. Want in diens
eerlijkheid, schranderheid, ernst en werkkracht stellen zij groot vertrouwen.
Wie Leyds is, weet ieder. Wat hij in Transvaal was ook, eerst Staatsprocureur,
toen Staatssecretaris. Met welke moeilijkheden hij te kampen heeft gehad bij de
weinig opgevoede maar slimme Boerenbevolking, wier eigenaardigheden het leven
en doen van een regeeringspersoon zeker niet gemakkelijk maken - dat is ook al
genoeg gezegd en anders voldoende te bevroeden. De Transvalers in het dwangbuis
te laten loopen van administratief recht en voorschrift, hen te doordringen van de
onvermijdelijkheid van een biudend Staatsgezag, dat valt even lastig als krullen
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zetten in varkenshaar; wie het aandurft, maakt kennis met stug materiaal en mag zich
wapenen met geduld en tact, maar vooral met onverzettelijke wilskracht. Welnu, Dr.
Leyds is, pas gepromoveerd, als Staatsprocureur in dienst getreden der jonge
republiek; hij was nog geen dertig toen hij Staatssecretaris werd, zoo zelfs dat hij als
zijnde volgens de wet nog te jong, moest wachten met de aanvaarding. Dat klinkt
zoo vanzelf, maar niemand dan hij en zeer enkele ingewijden, kunnen beseffen welke
zwaarte van verantwoordelijkheid toen op zijn schouder werd gelegd. Staatssecretaris
te zijn, dat is eene waardigheid bekleeden als eertijds in de republiek der Vereenigde
Nederlanders, het raadpensionnarisschap; dat is bekleed zijn met een macht die zich
kan uitdijen tot een macht en invloed als van Oldenbarneveld en Johan de Witt, een
macht wier grenzen de macht raakten van Stadhouder, van Staten en van volk. Leyds
zelf heeft het gezegd: ‘de post van Staatssecretaris heeft verschillende moeilijkheden,
eerst tegenover het Hoofd van den Staat, dan tegenover de ambtenaren, den Volksraad
en het publiek’. Te midden van die branding van belangen, van verzoeken, van
eischen vooral, moest hij zonder duizeling, sturen op zijn doel. Hij mocht niet letten
op verlokking, op bedreiging; eerlijk, met alle krachtsinspanning, moest hij doen wat
hij kon, en hij moest ook, wilde hij zich berekend toonen voor zijne taak, kunnen
wat hij deed. Hij moest, moeilijke kunst, op zijn tijd neen durven antwoorden, dat
hachelijke woord, voorbode niet zelden van geraaktheid of erger, van vervolging en
haat. Leyds heeft dien durf gehad; hij heeft velen geweigerd wat een gunstbejagend
of wankelmoedig man zou hebben toegestaan; maar toen hij zijne waardigheid had
neergelegd, en vrienden en vereerders hem te Pretoria een afscheidsmaal aanboden,
nu onlangs, in 't laatst van Mei, toen zaten daar onder de besten uit de besten ook
velen aan, die meermalen uit zijn mond het neen hadden gehoord. Paul Kruger zelf,
's avonds niet meer uitgaande, had uitdrukkelijk gezegd met hart en ziel bij het
huldebetoon aanwezig te zijn. Veertien jaren nu met Paul Kruger te hebben gewerkt,
dat is een lange vuurproef geweest voor Leyds' karakter, en als het een vreemde
mogelijk is een blik te hebben op beide geheel verscheiden, toch overeenkomstige
mannen, dan strekt hun wederzijdsche waardeering beiden tot eer.
Er is dikwijls beweerd: Leyds is niet populair. Het tegendeel is bij zijn vertrek uit
Transvaal gebleken. Leyds was het wel, juist omdat de goeden erkenden dat hij zijn
plicht heeft gedaan, dat hij een zegenrijk voorbeeld is geweest van rechtvaardigheid
zonder aanzien des persoons, dat men hem kon vertrouwen toen hij getuigde dat hij
in zijn nieuwe waardigheid verder naar beste krachten de belangen der Republiek
zou bevorderen. Zulke populariteit is een hooge roem, want zij is duur; zij is
afgedwongen door eene lange reeks van eerbiedwekkende daden. Zij is geworteld
ondanks tekortkomingen; want dat hij die heeft gehad en daardoor soms heeft
misgetast, Leyds is de eerste om dat zelf te erkennen. Dicht bij tal van vuren zittende,
heeft ook hij zich gebrand; de litteekens heeft hij behouden. Maar de wonden zijn
gesloten En schamen doet hij zich die lidteekens niet, omdat ze getuigen van moed
en doorzettingskracht.
***

Leyds heeft het ver gebracht op nog geen veertig jaar. En wie weet waar bij het nog
brengt. Maar men kan gerust zijn; zijne beenen zijn sterk, hij kan de weelde verdragen.
Voor burgerlijken trots staat hij als mensch te hoog. Misschien zelfs is niet eens zijn
maatschappelijke hoogheid de bron van zijn grootste geluk; die is hij zich kalm
bewust. Hem geeft de heerlijkste genieting - ik spreek niet van vrouw en kinderen -
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de openbaring der kunst in al haar vormen. Muziek is onder de Muzen zijn meest
gebenedijde. Zij is zijn troosteres geweest in zorgen, hare hand heeft vaak het doomige
weggevaagd van zijn voorhoofd. Zijn kwartet, met eenige vertrouwden, in Pretoria,
was des Zaterdags 's avonds zijn eenige wekelijksche uitspanning; daar ontbrak hij
nooit. En hij speelde wat te kort kwam, viool of alt of violoncel, zelfs de bas, als de
nood het water tot de lippen joeg.
De kunst in al hare openbaringen, het schoone in al zijn gestalten, is Leyds een
heerlijkheid. En het zal hem een groot gemis zijn geweest in het land dat hij lief had
en nu heeft verlaten, dat daar de kunst nog zoo weinig wordt gediend.
Dat hij in Europa niet alleen werke tot heil van zijn Republiek, maar ook het
levensgeluk vinde dat harden arbeid en groote zorgen met opgewektheid doet dragen.
Wij ook, wij heeten Dr. Leyds als gezant van de Transvaal, in Europa, van harte
welkom.

Benoorden Moerdijk.
Vrouwenbeweging en vrouwenarbeid. - De Haagsche Tentoonstelling. Hongerloonen. - Vestiging op Nieuw Guinea. - Archivalia. - H.J. Schimmel
en J.C. Gabriel. - De kwadratuur van den cirkel.
De Nederlandsche vrouwen beginnen zich te roeren. De vrouwenbeweging is
stelselmatig aangevat, en daarmee zijn tal van ontwikkelde vrouwen onder den invloed
gekomen van wat met een mooi woord ‘vereenigingsleven’, wat door oneerbiedigen
‘vergaderinkje-spelen’ genoemd wordt, 't prikkelende plezier van mee in een comité
te zitten, meê te kunnen praten en doen, zich zelve te hooren spreken, met eerst even
de niet-onaangename duizeligheid van 't bedeesd-zijn, dan veel streeling der ijdelheid.
De steen is aan 't rollen, en hij zal nog een heel eind voortrollen, men moge dat
gelukkig vinden of niet. Denk toch niet dat wij mannen met een oordeel voor of tegen
die vrouwenbeweging er veel aan veranderen kunnen. Als vrouwen eens over den
drempel van 't nieuwe en ongewone heen zijn, pakken ze zoo'n zaak veel
hartstochtelijker aan dan de mannen, die nog blij mogen zijn als ze wat van de
overdrijving en de uitersten kunnen tegenhouden.
Natuurlijk werken een massa vrouwen nu nog mee, omdat 't iets nieuws is, dat de
mode komt Maar dat de beweging niet zal wegkwijnen na 't eerste vleugje, dat
voorspelt reeds 't succes van een boek met strekking zooals Hilda; de drukken volgen
elkaar op met een voor Holland inderdaad opmerkelijken spoed.
Een succes is ook de onderneming, die de kroon op dit streven van den laatsten
tijd gezet heeft: de Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, in den Haag.
Ik zal de moeite niet nemen, statistische gegevens te verzamelen over het drukke
bezoek of de mooie ontvangsten; de ingenomenheid waarmede over deze
tentoonstelling geschreven wordt, zegt al iets, maar de manier waarop men erover
hoort spreken, beteekent meer. De tentoonstelling levert tastbare bewijzen, dat er
voor de Vrouwenbeweging een andere reden is dan de ijdele lust tot beweging-maken:
Vrouwenarbeid namelijk. De vrouwenarbeid heeft zijn terrein al ver uitgebreid en
zich al aardig vertakt, maar wat een verstokt optimist moet men zijn om niet te
erkennen dat de arbeid van de vrouw zich, alléén reeds door den ijzeren
maatschappelijken dwang, nog aanmerkelijk zal moeten uitbreiden en al fijner
vertakken. Wie er toe meewerkt dat dit snel en geleidelijk geschiedt, zal zijn
medemenschen heel wat last en ellende besparen.
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Er is arbeid en arbeid, voor de vrouw. Peuterwerk en nutteloos en geestdoovend
geflodder, dat een voorwendsel geeft voor babbelen en kwaadspreken, en daarenboven
nog de markt drukt; maatschappelijke arbeid van liefdadigheid en toewijding, die
maar heel onvolkomen zou kunnen geschieden zonder vrouwelijke medewerking;
geestesarbeid, de eenige misschien waarbij de vrouw geheel de gelijke kan zijn van
den man - vandaar dat die soort van vrouwenarbeid al eeuwen en eeuwen als
voortrefielijk erkend wordt en nooit ernstig bestreden wordt - en er is ook arbeid om
den broode.
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Dat spreekt van zelf. Bij de wilden is vrouwenarbeid zelfs regel. De man is ruw, de
vrouw taai: het gezag is dus voor den man, en de vrouw draagt de lasten en doet het
werk. En onze maatschappij is nog niet zoo door-en-door beschaafd, of ze heeft nog
wel eenige trekjes met de samenleving der wilden gemeen. Onder de beste mannen
van onze moderne maatschappij zijn er nog velen die - zooals Alphonse Allais het
dezer dagen zei in de Figaro - die denken dat zij als de glimwormen zijn, waar alleen
het mannetje licht verspreidt. Dat er dus ook thans en in West-Europa nog vrouwen
zijn die voor hun levensonderhoud moeten werken, is natuurlijk. Maar hoe?
We zouden misschien denken dat toestanden, zooals ze in zeker Engelsch boekje
beschreven worden (ook in 't Hollandsch vertaald) over het Sweating System en het
leven van een naaister; toestanden zooals ze, tot verontwaardiging van den Duitschen
Rijksdag, een paar jaar geleden te Berlijn aan het licht gekomen zijn, na de groote
werkstaking in het kleermakersvak - dat zulke toestanden in ons klein land, waar
iedereen veel meer in een glazen huis woont, niet voorkomen. Wie zoo denkt, heeft
door de zorgen van de afdeeling Maatschappelijk Werk op de Haagsche
Tentoonstelling, een anderen blik op die kwestie kunnen krijgen. Er is daar een kleine
afdeeling, waar eenige maatschappelijke ongerechtigheden (laten we toch niet van
sociale misstanden spreken!) blootgelegd worden. We zien hier een kussensloop, te
Haarlem vervaardigd, die 20 cents kost, aldus verdeeld: grondstof 5 cent, werkloon
3 cent, voor den werkgever 12 cent; een verhouding die waarlijk niet onaardig is
voor den ondernemer. Maar een eind verder vindt ge een schortje, te Amsterdam
gemaakt. De naaister, die dat gewerkt heeft, moet er anderhalf uur aan bezig geweest
zijn, en heeft twee centen als loon (?) ontvangen, maar zij moest zelve nog 't garen
betalen. Het arme schepsel had wellicht de keus tusschen zoo'n hongerloon of den
hongerdood - of misschien: schande.
Leverde de vrouwenbeweging niets anders op, dan het in ruimer kring bekend
maken van het feit dat zulke schandelijke ongerechtigheden ook ten onzent bestaan,
dan zou men ze al moeten toejuichen daarom alleen. De goede menschen die, als zij
zoo'n schortje in in de hand nemen, zich met blijde en onnoozele verbazing over den
vooruitgang van onzen tijd, afvragen ‘hoe ze 't er toch voor leveren kunnen? weten
dat nu.
Toch is die afdeeling van de tentoonstelling maar bijzaak. Belangwekkend zijn
ook de Oost- en West-Indische exposities, waar o.a. gelegenheid gegeven wordt om
kennis te maken met de Javaansche gamelan en de wajang-vertooningen, die de
meeste Nederlanders (tenzij ze zich de Amsterdamsche tentoonstelling van '83
herinneren) alleen bij name kenden. En dan de congressen! Wanneer wij alles
resumeeren - zeide dezer dagen een verslaggever, waarover we hebben hooren
spreken, over Toynbeewerk, Tesselschade, bijenteelt, fotografie, winkeljuffrouwen,
tuinbouw, verzekeringswezen en nog zeer veel meer, dan komen wij tot de slotsom
dat de dames tegenwoordig uitmuntend den slag hebben van spreken - de meesten
hebben niet eens, als bijna alle mannen, een glaasje suikerwater noodig - en verder
dat er in 'tgeen zij beweren ontzaglijk veel waars is, maar ook wel eens een heel, heel
klein beetje overdrijvig. Maar wanneer men voor een goede zaak ijvert, kan so ein
Bischen overdrijving geen kwaad...’
Inderdaad, men mag gerust wat overvragen, want het grootste publiek is uiteraard
terughoudend en vadsig - wat nog iets anders is dan conservatief in den goeden zin,
vooral in het oude Holland. Vroeger, véél vroeger, was dat anders, en het wordt
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langzamerhand ook weer anders, maar de Jan Salie-Geest is er nog niet uit. Wat heeft
het lang geduurd voor dat de ondernemingslust zich van onbetrouwbare buitenlandsche
effecten en zwendel spoorwegen afwendde om eindelijk ook eens in onze eigen
koloniën zijn geluk te gaan beproeven. Eindelijk dan is men wakker geworden.
Nederlandsch-Indië begint braaf ontgonnen te worden, en waar men al niet exploiteert,
exploreert men toch. Ook de regeering doet niet zoo bekrompen meer als vroeger al
te vaak 't geval was. Toen de vraag aan de orde kwam, of Nederland, met het oog
op 'tgeen de twee mede-eigenaars van het groote eiland Nieuw-Guinea deden, ook
eens de handen uit de mouwen zou gaan steken en zijn bezit in naam tot een bezit
inderdaad te gaan maken; toen hebben we natuurlijk wel het oude argument moeten
hooren dat ons grondgebied in Indië reeds te groot was voor onze krachten; dat niet
ver van onze vestiging nog uitgestrekte terreinen niet ontgonnen waren, en zoo voort.
Alsof men alleen leefde voor zichzelf en 't eigen geslacht! Wat zouden die zelfde
twijfelaars tot mopperaars geworden zijn, indien de regeering nu gedaan had wat in
1874 met Elmina op de kust van Guinee is geschied als zij ons deel van Nieuw-Guinee
versjacherd had, en er was dan eens een Engelsche of Duitsche maatschappij gekomen
die het geluk had, in dat in schijn waardelooze gebied een nieuw Dorado te ontdekken!
Wie weet welk een belang Nieuw Guinea nog voor ons krijgt, wat een weelde het
ons aanbrengt. En dan: ‘nos arrièrs neuveux nous devront ces richesses’, mogen we
zeggen.
Ik denk daaraan omdat we onlangs, naar aanleiding van de vestiging van twee
bestuursposten op Nieuw-Guinea, in de bladen geschrijf gehad hebben over de
ongezondheid van dat land. Nu, gezondheidskoloniën zal men er vooreerst niet
oprichten. Iemand die het land kent, en betoogen wil dat 't met die ongezondheid
zoo erg niet is, spreekt aldus: ‘Wel is waar heeft Nieuw-Guinea de reputatie van een
koortsland te zijn, en niet ten onrechte; doch als men zich in acht neemt, de noodige
zorg voor het lichaam draagt, vooral zich beschut tegen de nachtlucht; nu en dan,
ook in gezonde dagen, een weinig kinine gebruikt, kan men bij dagelijksche geregelde
werkzaamheid een tamelijke gezondheid behouden.’ Deze man zondigt waarlijk niet
door te veel te willen bewijzen! Gelukkig voegt hij er bij dat er onder de Europeesche
zendelingen te Dorch zijn die het 36, 26 en 22 jaar daar uitgehouden hebben, en nu
wanneer nog met opgewektheid arbeiden.
Onze voorouders waren evenmin bang voor de koortsen van Jakatra als voor de
kou op Spitsbergen, de handelsbelangen op het spel stonden.
Maar in dien tijd was men te zeer met het tegenwoordige bezig om zich veel op
te houden met het verledene: de piëteit voor hetgeen vroeger geleefd of bestaan heeft
dagteekent van later. Het is dan ook als een gelukkige uitzondering dat Mr. R. Fruin
Th.A. Zn. den uitnemenden toestand vermeldt waarin het archief van Reimerswaal
verkeert - die merkwaardige Zeeuwsche stad, sedert 250 jaar verlaten en weggespoeld
met het verdronken land van Zuid-Beveland. Gecommitteerde Raden van Zeeland
bepaalden in 1635 dat het archief van de onbewoonbaar geworden stad zou
overgehracht worden naar de Rekenkamer te Middelburg. Het was helaas regel in
dien tijd (en twee eeuwen later zelfs nog) dat men archieven liet beschimmelen of
verstrooien, en belangrijke gedenkstukken zijn aldus verloren gegaan, tot spijt van
de tegenwoordige geschied- en oudheidskundigen, die met de grootste zorg
bijeengaren wat nog te redden is: met Mr. Fruin werken thans verscheiden
verdienstelijke mannen aan die belangrijke taak. Met veel toewijding legt men zich
evenzeer toe op de provinciale geschiedenis, daarvan getuigde nog dezer dagen de
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eerste vergadering van Gelre, vereeniging tot beoefening van geschiedenis,
oudheidskunde en recht.
Een vertegenwoordiger van die letterkundige school, waar de studie van het
verledene vaak den grondslag vormde voor de literarische voortbrengselen, de heer
H.J. Schimmel, heeft kort geleden, 30 Juni, zijn 75n verjaardag gevierd; de bekende
schilder Gabriël zijn zeventigsten. De oude heer Schimmel is gehuldigd zooals hij
het verdiende, o.m. heeft de heer Lapidoth een waardeerend opstel aan hem gewijd
in een van onze tijdschriften; wat den heer Gabriel betreft, ik zou zeggen dat er van
het jubileum van dezen talentvollen artist, al is 't zeker niet onopgemerkt
voorbijgegaan, te weinig notitie is genomen. Gabriël's goede schilderijen, en hij heeft
er veel gemaakt, al werkt hij ongelijk, zullen aan elken tijdelijken stroom of mode
weerstand kunnen bieden, en het zou mij niet verwonderen, indien over eenigen tijd,
als men alles beter overzien en naar waarde schatten kon, Gabriël onder de
hedendaagsche Nederlandsche kunstenaars genoemd zal worden onmiddellijk na de
allergrootste.
Of aan deze twee verdienstelijke mannen ook een ambtelijk blijk van waardeering
toegekend is, herinner ik mij niet; wel komt mij een geval in gedachten, waaruit blijkt
dat veelheid van staatkundige beslommeringen niet altijd een reden tot verschooning
kunnen zijn, als de minister iets dergelijks vergeet.
In een der laatste vergaderingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
was weer een brief van den minister ingekomen, ter begeleiding van een werkje over
de kwadratuur van den cirkel, een vraagstuk (als men 't zoo noemen mag) dat een
heel aardig tijdverdrijf kan opleveren voor menschen, die niets te doen hebben en
niet bang zijn er hun hoofd meè te breken, maar waaraan ernstige mannen hun tijd
niet kunnen verspillen. Dergelijke interessante toezendingen krijgt de Akademie wel
meer. De gevatte wijze, waarop onze Akademio zich deze maal van de zaak afmaakte,
verdient wel vermelding.
‘De voorzitter - zoo zegt het verslag - wenscht het werkje om advies te stellen in
handen der heeren Schouten en Kluyver. De heer Schouten meent zich te herinneren
dat de Akademie besloot over dergelijke werkjes niet meer te rapperteeren. De
voorzitter gelooft niet dat een dergelijk besluit is genomen; in elk geval de minister
zendt het boekje om advies, en hij gelooft, dat de commissie met het uitbrengen
daarvan geen zware taak op zich neemt. Het advies zal wellicht nog in deze
vergadering kunnen worden uitgebracht.
Dit bleek ook het geval te zijn. Voor het sluiten der vergadering deelde de heer
Kluyver, ook namens den heer Schouten mede, dat de beschouwing van den heer
S... den toets der critiek niet kon doorstaan. Den minister zal dus worden geadviseerd
het door den schrijver gevraagde subsidie voor de uitgaaf van zijn werk niet te
verleenen’.
ACTENOS.

Aan den Tafelberg.
1.
Schoon zijt gij, Tafelberg, bespoeld door blauwe waatren
Wier diep azuren glans met tooverkracht ons boeit,
Die. door den storm gezweept, met donderstemme klaatren
Of murmlen als het zonlicht gloeit.
Schoon is uw trotsch gevaart, als wolken u omzweven,
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Of 't lichtgrijs, donzig kleed uw hooge kruin bedekt,
Dat, uit de zachte wol der nevelen geweven,
U tot een sierlijk tooisel strekt.(1)

2.
Hoe prijkt uw achtbaar hoofd in heldre middagstralen,
Hoe ernstig staart ge ons aan, wanneer de zilverschijn
Der maan een vloed van licht doet om uw helling dwalen,
Die tintelt in uw diep ravijn!
En schoon is ook de krans, die om uw voet zich slingert:
Der eiken donker loof, der dennen groen gewaad,
De frissche verf der druif, die zwelt aan d'eedlen wingerd,
De boomgaard met zijn blij gelaat.

3.
Dit was niet altijd dus. Eens dwaalden woeste scharen
Hier met hun kudde in 't rond of zochten aan het strand
Een kommervol bestaan door schelpvisch saâm te garen,
Die liggen bleef op 't oeverzand.(2)
Toen hief geen enkle kerk haar torenspits ten hemel.
Toen rende 't stoomros nog niet snuivend langs uw kust.
Toen blonk aan uwen voet geen zeil in 't lichtgewemel En in uw baai was altijd rust.
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4.
Daar daagde een dapper volk van uit het kloeke Noorden
En hamerslag op slag verschrikte de eenzaamheid.
Het kroost der Geuzen kwam van Maas- en Scheldeboorden
En heeft zich hier een plaats bereid.
Gij zaagt een stad ontstaan; gij zaagt de wimpels zwieren
Van schepen, rijk belaân met keus van specerij.
Op 't vruchtbaar veld zaagt gij het koren welig tieren
En druiventrossen lachten blij.

5.
Die stad werd ras een staat door 't immer voorwaarts trekken
Der mannen, kloek en fier, met vrijheids min in 't hart,
Wien slechts het eenzaam veld tot woonplaats konde strekken,
Ver van wat 's steedlings ziel verwart.
Ontbering en ellend' en velerlei gevaren.
Geweld van 't wild gediert, en krankheid, die verwoed,
Wat ze aangrijnt, ras verteert, verbitterden hun jaren,
Maar bogen! niet hun stalen moed.

6
Gij zaagt een andre schaar, niet lang na d'eerste komen,
Een eedlen stoel, die uit hun Vaderland gevloôn,
Om des gewetens wil geen ballingschap wou schromen,
Geen' dwingeland op Frankrijks troon.
't Herbergzaam Neerland bood den kloeken Hugenoten
Een schuilplaats, toen hun vorst met gruwzaam wreed geweld
hen uit het lieflijk land der Vaadren dorst verstooten
Of hen in keetnen hield gekneld.

7.
En weer van Hollands strand toog naar de Zuiderkusten
Deez' vrome Christenschaar, geleid door haren God,
Om in uw koele schaûw van hoon en smaad te rusten.
Trouw aan des Heeren hoog gehod
Bleef ze ook in 't nieuwe land, waar lieflijke landouwen,
Door hare noeste vlijt der wildernis ontrukt,
Den verren naneef nog de vruchten doen aanschouwen,
Die haar geloofsmoed heeft geplukt(3).

8.
Gij zaagt, o Tafelberg, ruim driemaal vijftig zonnen,
Nadat door Hollands volk uw kustzoom was betrêen,
De schittring van een glans op zwaarden en kanonnen
En - Neêrlands heerschappij vlood heen.
De Brit, de trotsche Brit, werd heer in uw gewesten;
(3) Nog heden ten dage hehooren de s'reken, waar de Hugenoten zich nederzetten tot de liefelijkste
van Zuid-Afrika. Fransche Hoek, dat in zijn' naam nog aan hun afkomst herinnert, is een
idyllisch oord. De Paarl met zijne eeuwenoude eiken en zijne schoone wijngaarden, en
Stellenbosch met zijne bekoorlijke omgeving zijn nog sieraden der Kaap-Kolonie.
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Zijn vlag waaide over 't land; het Britsch streed met de taal
Der mannen, die de spraak van wie den staat eens vestten
Nog bleven spreken, trouw als staal.

9.
Toch kwam verbroedring ras; maar ook verbittring weder,
Toen 't somber moordtooneel op 't bloedig Slachtersnek
Het Afrikaansche hart, dat menschlijk klopte en teeder,
Ontzette door zijn wreeden trek(4).
En sinds begon de strijd met Englands heerschappije
Al bleef nog jarenlang het krijgszwaard in de schee,
Tot heete vrijheidsdorst ver in de woestenije
Den Afrikaner trekken deê.

10.
Zwaar viel hem deze tocht. doch onder bloed en tranen
Zocht hij een Vaderland vrij van het Vreemd Gezag,
En 't fier Natatia zag 't wappren van de banen
Der Afrikaansche Vrijheidsvlag.
Geen moordende assegaai van Dingaans soldenieren
Vermocht hem te weerstaan; doch van die plek der rust
Verdreef hem dra de vloot, die Britsche krijgsbanieren,
Deed waaien langs de stille kust.(5)

11.
Straks stroomt er heldenbloed, wanneer de roeren knallen
Bij Boomplaats, - later nog - op Amajuba's ‘kop’;(6)
Maar bij het eind des kamps mag 't blij triomflied schallen
En stijgt de vreugd des volks ten top:
Twee Vrije Staten zijn, na jaren moeite en lijden,
Gevestigd door den Boer en tuigen van zijn moed,
Die onbezweken was, waar 't Recht hem riep tot strijden
En 't wagen van zijn goed en bloed.

(4) Niet vele jaren na de verovering van Kaapland werd door eenige mannen eene samenzwering
gesmeed om de Engelschen te verdrijven. Aan het hoofd er van stond... Bezuidenhout, wiens
broeder was doodgeschoten, toen hij weigerde zich wegens het slaan van een Hottentot te
komen verantwoorden. Het plan mislukte. Vijf der saamgezworenen werden ter dood
veroordeeld. Ernstig en berouwvol verzochten zij nog met hunne vrienden een gezang te
mogen zingen. Het werd hun toegestaan. Daarna werden zij opgehangen. De galg brak onder
hun gewicht en de bloedverwanten der veroordeelden snelden toe in de meening dat genade
zou worden geschonken. Doch één voor één werden de ongelukkigen opnieuwterechtgesteld
in het gezicht hunner betrekkingen. Aangezien hunne poging in de geboorte gesmoord was
en er bovendien vele redenen waren tot verontschuldiging van hun gedrag, zou het bewijzen
van gratie alleszins op zijne plaats zijn geweest. Het bleef achterwege en nog heden ten dage
smeult de wrok om het onmenscheschelijk drama dat op Slachtersnek werd afgespeeld.
(5) Welbekend is de afschuwelijke moord door den Zulu koning Dingaan gepleegd op Piet
Retieff en zijn 70 metgezellen, leiders der Boeren. Hij had hun bij contraet een streek lands
afgestaan en noodigde hen tot afscheid in zijne kraal om kaffehier te drinken. De boeren
lieten hunne geweren buiten en werden op een gegeven teeken omgebracht. Bovendien
vonden velen in kleine ‘lagers’ verspreid den dood. Eene oude vrouw, die als kleinmeisje
den tocht had medegemaakt verhaalde schrijver dezes afschuwwekkende bijzonderheden.
(6) De strijd op Amajuba ligt nog versch in ieders geheugen.
Bij Boomplaats was in 1846 fel gestreden. De Britsche Bevelhebber zeide, dat het een der
hardnekkigste gevechten was ooit door hem bijgewoond.
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12.
Doch aan uw' voet, o berg, zoo heerlijk schoon gelegen,
Verheft een landhuis zich van tusschen 't groene loof.(7)
Daar binnen woont een man, dien overvloed van zegen
Helaas! verlokt tot snooden Roof.
Raad van de Rijksvorstin en Eerste van 's Lands Vaadren,(8)
Geacht, outzien, gevleid door Afrikaan en Brit,
Drijft een eerzuchtig plan hem sneller 't bloed door de aadren:
Hij streeft met onrecht naar 't Bezit

13.
Van 't vrij en sler Transvaal, hem lang een doorn in de oogen.
Het snoodst verraad wordt door zijn listig brein beraamd.
De Republiek vergaat, zoo 's Heeren alvermogen
Het eerloos ontwerp niet beschaamt.
Eerst drupt een veile pers haar gif van valsche Logen
En bittre vijandschap in 't wankelbaar gemoed
Van velen, die daarheen om goud te winnen, togen
En prikkelt hun 't onrustig bloed.

14.
Toen drong, terwijl de Boer nog veilig zich bleef achten,
- Al dreigde ook Rebellie des Vreemdlings 't Vaderland, Een roovrentroep in 't land met schandlijk rechtverkrachten
Maar werd geslagen door zijn hand.
Gevangen werden, wie zich reeds verwinnaars droomden,
Ontmaskerd was 't verraad, aan uwen voet gesmeed,
En schoon de staatsliên nog een tijdlang onheil schroomden
Daar kwam weer vreugd na bitter leed.

15.
Maar thans, o Tafelberg, omhul uw hoofd met schaamte:
De man, die bloed vergoot en eeden heeft veracht,
Dien 't eenzaam Graf nog vloekt en 't half verteerd geraamte
Der strijders, door zijn schuld geslacht,
De man, die Broederkrijg in Afrika ging brengen,
De schrikbare oorlogstoorts in vollen vrede ontstak,
Wier sombre vlammen straks de velden zouden zengen.
- Hij voelt zich niet beschaamd en zwak.

16.
Bewierookt en vergood door kleinen en door grooten,
Praalt hij en pocht opnieuw met schaamteloozen trots,
Als kon geen enkle macht hem van zijn zetel stooten,
Als stond zijn stoel vast als uw rots. Zal in uw schaûw dan weer de Dwingland zegepralén.
Is Doornkops bloedig veld en 't weefsel van verraad
Een aanbevelingsbrief om hem weer in te halen
Die 't Afrikaansche volk versmaadt?
(7) Behoef ik te zeggen dat ‘Groote Schuur’ wordt bedoeld?
(8) Rhodes is Privy Councillor van Koningin Victoria - en daar hij het ambt van Premier
vereenigde met het lidmaatschap van het Parlement, achtte ik hem ‘Eerste van 's Lands
Vaadren’ te kunnen noemen.
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17.
Neen! zulk een hoon wordt nooit opnieuw door u geleden:
Het Kaapsche Volk, schoon trouw aan Englands koningin,
Wil toch geen mannen zien, die ijzren keetnen smeden
Voor Broeders uit hun huisgezin.
Hun eerlijk hart wil geen Verraders zien regeeren;
Hun vrije nek geen Trotschaard hulde hién:
Gij zult, ô Tafelberg, geen Onrecht triomfeeren.
Maar 't loos Bedrog verslagen zien.(9)
E M.v.d.M.

Eindnoten:
(1) Hier wordt gezinspeeld op het ‘Tafellaken’, een verschijnsel, dat bij het opkomen van nevels
soms gezien wordt. De platte top van den berg is bedekt met eene wolkenlaag, die langs de
steile kanten naar beneden valt en werkelijk doet denken aan een rensachtig donzen tafellaken.
(2) Er waren bij de komst der Hollanders Hottentotten, die als nomaden met hunne kudden
rondzwierven, doch ook dezulken, die zich met visch voedden, vooral met schaaldieren.

Zuid-Afrika.
Notulen van de vergadering van 't Bestuur der Zuidafrikaansche Afdeeling
van 't A.N.V. op Zaterdag namiddag, te 2 1/2 uur, Grand Hotel, Pretoria,
Zuidafrikaansche Republiek.
Aanwezig; de HH. Dr. Vredenryk Engelenburg, Isaac Van Alphen, Dr. Gregorowski,
du Buy, Valter, Middelberg, Dr. Smuts, Meiring (Bloemfontein), Dr. Reininck en
de HH. Louw, Oudschans, Temmerman, Post, benevens de sekretarissen van Pretoria:
Hessing, Piet Kruger, Fred. Olland.
Om half drie opent de Heer Louw, voorzitter van den Tak Johannesburg de
vergadering met een woord van dank aan de aan de aanwezigen en een kort maar
krachtig woord van opwekking.
De Heeren Hofineyr, Dr. Hoffman, Consul Generaal De Waal, Dr. Lion Cachet
hebben medegedeeld, dat zij niet ter vergadering aanwezig konden zijn.
De voorzitter verzoekt den waarnemenden sekretaris Oudschans zijn verslag voor
te brengen over de Zuid-afrikaansche Afdeeling. De sekr. vraagt de toegevendheid
van de vergadering, aangezien hij wegens ongesteldheid der laatste dagen niet luide
kan spreken. Hij deelt daarop 't ontstaan, de ontwikkeling mede van 't geheele Verbond
en voorts de strekking der Z.-A. Afd. haar groei, toename, tot op heden, dat de
Afdeeling 850 leden telt in 89 plekken van Zuid-Afrika. Vervolgens wordt de
penningmeester verzocht zijn verslag voor te lezen, waaruit blijkt dat in kas ruim 33
(9) Dit is meer een wensch, dan eene zekere verwachting.
Het is bekend hoe de strijd tusschen de Rhodespartij en de Nationale partij in Kaapland thans
op het punt staat om beslist te worden - althans op het gebied der verkiezingen.
De arrogante wijze van handelen door den ‘Napoleon van Z.-Afrika’ gevolgd en zijn bittere
haat tegen wat Hollandsch is, maken het ondoenlijk aan zijne mogelijke overwinning zonder
leedgevoel te denken.
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pond is, na aftrek van alle onkesten sedert de vestiging der sekretariaten in Zuid-Afrika
en de ruim 37 pond naar België gezonden.
De voorzitter gaat thans over tot punt I nl. verdeeling der werkzaamheden. De
Heer V. Alphen stelt Dr. Reitz, den Staatssecretaris, als voorzitter voor, 'tgeen zonder
tegenstem wordt aangenomen. Dr. Engelenburg stelt Dr. Reininck, rector aan 't
Staatsgynmasium voor als 1e sekretaris, 'tgeen met algemeene stemmen wordt
aangenomen. Dr. Reininck neemt de benoeming aan. Daarop geeft Dr Engelenburg
in overweging geen verdere leden te benoemen voor de vervulling der
werkzaamheden.
Voorzitter Louw deelt daarop mede, dat zijn taak gedaan is, daar Dr. Reitz
voorzitter is van 't Afdeelingsbestuur. Aangezien Dr. Reitz niet ter vergadering is,
verkiest men den Heer Louw als verderen leider, die dit zonder bezwaar aanneemt.
De Heer Post stelt als penningmeester den Heer Isaac van Alphen voor, den
postmeester generaal, terwijl deze
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Dr. Engelenburg voorstelt. Daar de Heen v. Alphen zijn voorstel intrekt, wordt hij
met algemeene stemmen als penningmeester benoemd.
Er. Engelenburg wenscht zijn voorstel thans in rondvraag gebracht te zien.
De Heer du Buy stelt daarop een amendement voor om alle functionnarissen heden
te hebben benoemd en wordt dit amendement, na te zijn gesteund, aangenomen met
6 stemmen tegen 1.
Alzoo wordt overgegaan tot benoeming van een ondervoorzitter. Algemeen wordt
opgemerkt, dat 't voor de geheele beweging zeer in 't voordeel zou zijn als het
dagelijksch bestuur in één plek zou zijn gevestigd, tot spoedige afhandeling van
zaken en wordt tot ondervoorzitter gekozen Reinhold Gregorowski, Hoofdrechter
der Z.A.R, die de benoeming aanneemt. Als tweede sekretaris wordt Dr. Engelenburg,
eigenaar en editeur van de Volksstem, gekozen, en als 2e Penningmeester de Heer
Meiring, hoofd van belastingen van den Oranje Vrijstaat te Bloemfontein. Beiden
nemen de benoeming aan.

Punt II.
- Aanvulling van 't Afdeelingsbestuur door 't Afdeelingsbestuur.
't Bestuur moet uit 20 leden bestaan. Thans zijn er 15. Prof. de Vos heeft nog niet
bedankt en is nog in briefwisseling met 't Takbestuur; aangezien de helft der leden
in Zuid-Afrika geboren moeten zijn, wordt nog een Hollander voorgesteld, n.l. de
heer C.W.J. van der Post, lid van den Volksraad in Oranje-Vrijstaat en Consul der
Nederlanden te Fauresmith, door Dr. Brill te Bloemfontein warm aanbevolen. De
Heer Meiring stelt voor den Heer Papenfus en Stuart in den Vrijstaat, de Heer du
Buy, den Heer Piet Kruger te Pretoria, Dr. Reininck den Heer Dr. Hofmeyr, docent
a/h Staats-Gymnasium te Pretoria. Voorts wordt rechter Herzog in den Vrijstaat
genoemd. Bij stemming krijgt de Heer V.d. Post 6, Papenfus 8, Stuart 6, Hofmeyr
6, Kruger 4 en Herzog 2 stemmen, zoodat de 4 eerste Heeren benoemd zijn.

Punt III.
- 1. Benoemen van personen, die leden kunnen aannemen. Volgens art. 6 Hoofdstuk
II beslist 't bestuur. Doch dit wordt te omslachtig. Besloten wordt daarom de
sekretarissen van Takken en al degenen die als correspondent, sekretaris (waar geen
Tak is) en anderszins werkzaam zijn, te machtigen met de leden van 't
Afdeelingsbestuur, nieuwe leden aan te nemen.

Punt IV.
- Inrichting van Takken. De Heer Post. 2e sekretaris te Johannesburg licht 't punt toe.
De Heer Meiring vindt dat men zelf 't best kan weten. wanneer een Tak, hoe een Tak
moet opgericht en ingericht worden. De Heer du Buy meent dat er zooveel mogelijk
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Takken opgericht moeten worden om decentralisatie te krijgen. Deze wenk wordt
voor kennisgeving aangenomen. De Heer Temmerman doet mededeeling van het
aanbod van den Heer Visscher om te Pretoria een Tak op te richten. De sekretaris
verzoekt daarop den 2e sekr. een schrijven voor te lezen van Dr Kiewiet de Jonge
sekretaris van 't Hoofdbestuur van den Bond, 'tgeen in 't kort neerkomt op de
verandering van een naam ‘afdeeling’ in ‘groep,’ ‘Tak’ in afdeeling’. Wordt voor
kennisgeving aangenomen om voor de 3e algem. verg. te worden gebracht.
Wordt door den sekr. medegedeeld, dat 't Hoofbestuur van Zuid-Afrika met 4
personen aangevuld moet worden. Dit Hoofbestuur van den Bond bestaat uit twaalf
persouen, voor elke groep 4. Gevraagd wordt naar den datuum van het 25e taal en
letterkundig congres. De Heer Temmerman deelt mede, dat dit omtrent 25 Augustus
1899 te Gent zal worden gehouden waarop de Heer Middelberg voorstelt den Heer
de Waal, die toch naar Holland gaat, als onzen afgevaardigde te benoemen, terwijl
de Heer du Buy den Heer Middelberg voorstelt. Met 't benoemen van die 4 personen
voor 't Hoofbureel stelt de Heer v. Alphen voor nog te wachten, 'tgeen wordt
aangenomen.
De plaats en datum van de 3e algem. verg. wordt op voorstel van den Heer du Buy
te Pretoria bepaald op den 3en Zaterdag van September.
Vervolgens vraagt de Heer Post een toelage van £ 15 voor den Tak Johannesburg
voor onkosten. Hij wijst op de dure advertentie van 12 pond: waarop de de Heer
Valter mededeelt, dat hij die advertentie kosteloos zal laten blijven plaatsen. - Hij
denkt dat de Tak Johb. wel 20 pond mag hebben, 'tgeen de Heer Middelberg
ondersteunt. Er wordt dan besloten, dat van de te ontvangen gelden, de Johb. Tak
voor onkosten behouden mag tot een bedrag, 20 pond niet te boven gaande.
Wordt door den sekr. wijders de aandacht van 't Afdeelingsbestuur gevestigd op
de wenschelijkheid dat Pres. Steyn van den O.V. evenals Paul Kruger eerelid worde
van 't Verbond. Besloten wordt dit den Heer Meiring over te laten, die met een
doputatie van eenige andere Heeren den President daarover zal gaan zien.
De sekr. draagt daarop zijn boeken over aan den nieuw benoemden sekretaris. De
voorzitter spreekt een welgemeend en hartelijk woord van dank aan de vergadering,
en den Heer Meiring in 't bizonder. Dr. Gregorowski richt daarna een woord van
grooten dank tot de Johb. Heeren nl. de Heeren Louw, Oudschans, Temmerman en
Post, die zooveel reeds voor 't Verbond hebben gedaan. Namens al de Johburgsche
Heeren dankt de Heer Valter, Dr. Engelenburg voor zijn gastvrije ontvangst, waarop
de voorzitter, niets meer ter tafelzijde om 5 uur de vergadering sluit.

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
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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 jaarlijks ten minste 50 fr. (f 25; 40 sh.; 10 dellars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,75 fr. (f 1.50; 2 sh. 6 d.;
65 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.
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.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland:{

J.J.B. Van der Chijs jr., Delft.

Voor Noord-Nederland:{

Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.

Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reininck, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

F. Olland, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

C. Temmerman, Postbus 1601,
Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

F. Oudschans-Dentz, Bus 3546,
Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom,
Z.A.R.

Voor Zuid-Afrika{

J.C. Kruger, Burgersdorp,
Kaap-Kolonie.
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Voor Oost-Indië{

H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor
Midden-Java.

Voor Oost-Indië{

A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia,
Java.

Voor China: M. Speelman, Shanghai.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Max. Piroth, Antwerpen, Z.-N.
J.F. Broeckhoven, Antwerpen, Z.-N.
Frans Bontemantel, Antwerpen, Z.-N.
Romanus De Ridder, St-Catharina Lombeek Z.-N.
Arthur Hendrikx, Brussel Z.-N.
A. Rans, Best. Vl. Schouwburg, Brussel Z.-N.
P. Defreyn, Brussel Z.-N.
W. De Voogt, Schaarbeek, Brussel Z.-N.
Ces. Van den Bergen, Anderlecht, Brussel Z.-N.
De Clerq, Brussel Z.-N.
C.J. De Smedt, St-Gillis, Brussel Z.-N.
F. Hendrickx, Mechelen, Z.-N.
Frans Mattheeussen, Eeckeren, Z.-N.
Ph. Delvoie, Borgerhout, Z.-N.
Fr. Tombeur, leer. kon. Ath., Charleroi, Z.-N.
Steven Hebbelinck, Gent, Z.-N.
F. van Egmond, Johannesburg Z.A.R.
C.W. Kramers, Johannesburg Z.A.R.
H.O. Wilsenach, Johannesburg Z.A.R.
B.S. Robberts, Standerton, Z.A.R.
Burger, Ingenieur, Standerton, Z.A.R.
de Lorm, Standerton, Z.A.R.
Maas, Standerton, Z.A.R.
H.P. Malan, Pretoria, Z.A.R.
J. Grobler, Pretoria, Z.A.R.
N.J. Schoeman, Pretoria, Z.A.R.
J.W.J. Joubert, Pretoria, Z.A.R.
J. Smit Pretoria, Z.A.R.
N.S.A. Hoffman Pretoria, Z.A.R.
H.F. Buhrman, Pretoria, Z.A.R.
S.G. Yssel, Pretoria, Z.A.R.
J.J. Booyens, Pretoria, Z.A.R.
G.J. Joubert, Pretoria, Z.A.R.
J.C. Reynecke, Pretoria, Z.A.R.
A.C. Botha, Pretoria, Z.A.R.
H.J. Swart, Pretoria, Z.A.R.
F.R. Boshoff, Pretoria, Z.A.R.
S.P. Malan jr. Boschfontein Z.A.R.
J. Kolleman, Pretoria Z.A.R.
(1) B. = Beschermend Lid.
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J. Goddefroy, Pretoria Z.A.R.
Mej. N. Goddefroy, Utrecht N.N.
J.C. Buwalda, Pretoria Z.A.R.
G.J. Blaauw, Pretoria Z.A.R.
G. Munzert, Pretoria Z.A.R.
J.A.V. Leersum, Pretoria Z.A.R.
J. Duykes, Pretoria Z.A.R.
E. Kapteyn, Pretoria Z.A.R.
I.I. Bruin, Pretoria Z.A.R.
M.G. Molenbroeck, Pretoria Z.A.R.
J.H. Hildebrand, Pretoria Z.A.R.
C. Twaalfhoven, Pretoria Z.A.R.
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Th.J. Wildschut, Pretoria Z.A.R.
G. Coerman, Pretoria Z.A.R.
H.G. Wabeke, Pretoria Z.A.R.
K.O. de Vries, Pretoria Z.A.R.
A.F. Sievers, Pretoria Z.A.R.
A.E.M. Hartman, Pretoria Z.A.R.
M. Artz, Pretoria Z.A.R.
L. Zuur, Pretoria Z.A.R.
J. Nieuhuis, Pretoria Z.A.R.
J. Ypes, Pretoria Z.A.R.
J.J. Breedveld, Pretoria Z.A.R.
J.H.F. Ruyckhaven, Pretoria Z.A.R.
V. Schevickhoven, Pretoria Z.A.R.
L.K. Kroep, Pretoria Z.A.R.
J.F. van Druten, Pretoria Z.A.R.
J. Asman, Pretoria Z.A.R.
J. Reiding, Pretoria Z.A.R.
H.J. Pson Janck, Pretoria Z.A.R.
J. de Vries, Pretoria Z.A.R.
Jonkh. C. van Fooreest Pretoria Z.A.R.
Th.J.W. Ceermans, Pretoria Z.A.R.
J.H.J. Müller, Pretoria Z.A.R.
E. Ruiter, Pretoria Z.A.R.
J.H. Voerman, Pretoria Z.A.R.
W.B. Roelants, Pretoria Z.A.R.
H.H. Blomker, Pretoria Z.A.R.
G.C. Groen, Pretoria Z.A.R.
N. Top, Pretoria Z.A.R.
E.C. Heybroeck, Pretoria Z.A.R.
L. Schilgen, Chimay, Z.-N.
D. Ramondt, Rotterdam, N.-N.
C.J. Beelenkamp, Rotterdam, N.-N.
W.A. Baron Bentinck, Rotterdam, N.-N.
G. Plate, jr., Rotterdam, N.-N.
G. Spoon, Rotterdam, Rotterdam, N.-N.
Mevr. M. Gillis, Antwerpen, Z.-N.
A. Sandberg, Rotterdam, N.-N.
J.S. Kniphorst, Den Haag, N.-N.
F.H. Boersma, Amsterdam, N.-N.
D.A. Leyer, Balmoral, Z.A.R.
A.G.B. Bisschoff, Balmoral, Z.A.R.
D. Van den Plas, Balmoral, Z.A.R.
E. Van Coevorden, Balmoral, Z.A.R.
F.H. Buné, Krokodilpoort, Z.A.R.
George Sutter, Jhbg. Z.A.R.
Carel Engel, Elandsfontein, Z.A.R.
J.P. Vos, Jhbg. Z.A.R.
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L. Thomassen, Fordsburg, Z.A.R.

Gent.
Men leze de advertentie van de Parakan Salak Thee-Onderneming op de laatste blz.
Personen, die voor deze maatschappij wenschen werkzaam te zijn, kunnen zich
wenden tot het Secretariaat A.N.V. Gent.

- Bericht.
- Aan onze buitenlandsche leden in Europa, die een minimum-bijdrage betalen, zond
ik bericht, dat de post hun een kwijtbriefje ter betaling zou aanbieden als
abonnementsgeld op Neerlandia De post, op mijn aanvraag, had zich aanvankelijk
bereid verklaard, die bijdragen te innen, wat voor het Secretariaat een groote ontlasting
zou geweest zijn. De post verwittigt me evenwel nu, dat zulks niet kan.
Hierbij breng ik de buitenlandsche leden buiten Z.A. ter kennis dat de bijdragen
over 1898 (voor zooverre niet betaald) zullen geïnd worden door tusschenkomst van
den Heer W. De Ridder, directeur van de Dordtsche Bank, die zoo vriendelijk is het
Secretariaat van dat werk te ontlasten. Ik bied den Heer De Ridder mijn welgemeenden
dank voor zijne welkome hulp en beveel de kwijtbriefjes in de gunst van de leden
aan.
H.M.

Zuid-Afrika.
- Onze leden in Z.A. worden vriendelijk uitgenoodigd voor zooverre ze hun bijdrage
over 1898 nog niet betaalden, die te willen zenden aan den penningmeester I. Van
Alphen, Postmeester-Generaal, Pretoria.

Antwerpen.
- Door de welwillende tusschenkomst van den Heer Smeding, Bestuurder v.d. Nederl.
Boekhandel, penningmeester van den Antwerpsch. Tak A.N V. zullen de achteratallige
bijdragen over 1898 geïnd worden. We bevelen ten zeerste de kwijtbriefjes in de
gunst van de leden aan opdat de Antwerpschen Tak, die thans zoo flink bewijs van
levenskracht geeft, moge groeien en bloeien; opdat het A.N.V., dat thans geregeld
ieder maand aangroeit met 100 leden in alle landen van de wereld, weldra een
machtige Vereeniging worde, die met overweldigende kracht moge werkzaam zijn
tot handhaving en verbreiding van onze dierbare moedertaal.
Alle leden, die hun bijdragen over 1898 betalen, ontvangen den vollen jaargang
1898 van Neerlandia.
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Statuten van het Algem. Nederlandsch Verbond.
(Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 Juni 1898, Nr 55. - Staatsblad
Nr 146.)
We laten hier de Statuten volgen zooals ze in gezamenlijk overleg van de
Noordnederlandsche met de Zuidnederlandsche Bestuursleden werden vastgesteld.
ART. 1. - Op 1 Mei 1898 is voor den tijd van negen en twintig jaren eene
vereeniging opgericht onder den naam van Algemeen Nederlandsch Verbond, welke
te Dordrecht zal zijn gevestigd.(1)
ART. 2. - Het Algemeen Nederlandsch Verbond stelt zich ten doel:
Handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal.
a.
Behartiging van de belangen van den Nederlandschen stam.
b.
ART. 3. - De middelen waardoor het Verbond zijn doel tracht te bereiken, zijn:
Onderneming of ondersteuning van uitgave van toepasselijke geschriften;
a.
Stichting of begunstiging van Nederlandsche bibliotheken in Zuid-Afrika of
b.
elders;
Bevordering van het bezoeken van Nederlandsche Hoogescholen door buiten
c.
Nederland wonenden, inzonderheid door Zuid-Afrikaansche jongelieden;
Ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandsche taal, overal waar die
d.
taal wordt bedreigd;
Verbreiding van het Nederlandsche lied;
e.
Ondersteuning van den Nederlandschen boekhandel buiten Nederland;
f.
Het levendig houden van den Nederlandschen geest onder de Nederlanders
g.
in en buiten Nederland;
Poging tot verkrijging van consuls die Nederlandsch verstaan;
h.
Poging tot verkrijging van verlaagde posttarieven tusschen alle landen waar
i.
de Nederlandsche taal bij de wet is erkend;
Elk ander geoorloofd middel, dat strekken kan tot bevordering van het doel
j.
in art. 2 omschreven.
ART. 4. - Het Verbond is verdeeld in drie groepen:
a.
Nederland, met alles wat buiten groep b en c valt.
België en Fransch Vlaanderen;
b.
Zuid-Afrika.
c.
ART. 5. - De drie groepen benoemen elk voor zich, volgens een reglement, dat
voor de eerste maal door hare Besturen onder goedkeuring van het Hoofdbestuur
wordt vastgesteld. een zelfstandig Bestuur van ten minste negen leden. Deze
groepsbesturen worden voor de eerste maal door het Hoofdhestuur aangewezen. Zij
(1) Om alle misverstand te vermijden, zij hier gezegd, dat Art. 1. onder dien bepaalden vorm in
de Statuten is opgenomen omdat de Noordnederlandsche Afdeeling de rechtepersoonlijkheid
wou verkrijgen, wat voor de Vereeniging uiterst voordeelig is; de rechtspersoonlijkheid kon
zonder de bepaling van art. 1. niet verkregen worden. Thans is ze verkregen en het Verbond
zal daar de vruchten van plukken. Men wete dus dat men hier met niets meer dan een
formaliteit te doen heeft; dat de volkomen onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de drie
Afdeelingen van het A.N.V. gewaarborgd zijn.
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kiezen uit hun midden een Voorzitter, een Onder-Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester.
ART. 6. - Vier leden uit het Bestuur den groepen a en b, vormen met vier
vertegenwoordigens van groep c, door haar zelf aan te wijzen, het Hoofdbestuur,
belast met het beheer van het Verbond. De leden van het Hoofdbestuur kiezen uit
bun midden een Voorzitter, een Onder-Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester, en verdeelen de te verrichten werkzaamheden onder elkander.
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de Vereeniging zoo in als buiten rechte.
ART. 7. - Voor de eerste maal treden, uit het Bestuur van groep a en van groop b,
als leden van het Hoofdbestuur(1) op:
Prof. Dr. Johan Hendrik Casper Kern, hoogleeraar aan de hoogeschool, te Leiden.
Dr. Hermannus Jacob Kiewiet de Jonge, leeraar aan het gymnasium te Dordrecht.
Mr. W. de Ridder, directeur der Dordtsche Bank te Dordrecht.
Dr. Julius Obrie, hoogleeraar, Gent.
Dr. Paul Fredericq, hoogleeraar, Gent.
Maximiliaan Rooses, conservator van het museum Plantin-Moretus, Antwerpen.
Hippoliet Meert, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, Gent.
ART. 8. - Het Hoofdbestuur vergadert beurtelings te Dordrecht en te Antwerpen.
ART. 9. - Zijne leden ontvangen vergoeding van reiskosten voor het bijwonen der
vergaderingen.
ART. 10. - Het Verbond staat open voor ieder die het wenscht te steunen.
Begunstigers zijn zij die een jaarlijksche bijdrage betalen van minstens f 25 = 50 fr.
= 40 sh.; Beschermende leden zij die jaarlijks ten minste f 5 = 10 fr. = 8 sh., = en
Gewone Leden zij die jaarlijks ten minste f 1,50 bijdragen voor groep a, 2,75 fr. voor
groep b en 2 sh. 6 d. voor groep c. Zij allen ontvangen het Orgaan van den Bond.
Bovendien heeft elke groep het recht gewone leden aan te nemen tegen eene
geringere jaarlijksche bijdrage.
ART. 11. - Alle bijdragen worden gestort in de Algemeene Kas van het
Hoofdbestuur. Ten laste van die kas komen alle uitgaven, voortvloeiende uit het
beheer en den werkkring van het Verbond. De penningmeester doet jaarlijks in April
rekening en verantwoording van zijn beheer aan eene commissie van drie leden,
waarvan de drie groepsbesturen elk een aanwijzen uit de begunstigers en leden van
het Verbond, buiten het Hoofdbestuur en de besturen der groepen.
Deze commissie brengt van hare bevinding schriftelijk verslag uit aan het
Hoofdbestuur, welk verslag in het Orgaan van het Verbond wordt openbaar gemaakt.
ART. 12. - Jaarlijks in Mei wordt door het Hoofdbestuur in het Orgaan verslag
gedaan van de werkzaamheden in het afgeloopen burgerlijk jaar, alsmede van den
staat der geldmiddelen.
ART. 13. - In overleg van het Hoofdbestuur met de Regelingscommissie van elk
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, zal in eene algemeene vergadering
van dit Congres verslag worden gedaan van de werkzaamheden van het Verbond,
en zullen zoo noodig zijne belangen worden besproken.
Bovendien heeft het Hoofdbestuur de bevoegdheid om eene Algemeene
Vergadering bijeen te roepen van begunstigers en beschermende zoowel als gewone
leden, overeenkomstig het in art. V voor elke groep bedoelde reglement. Het
Hoofdbestuur is tot het bijeenroepen van zoodanige Algemeene Vergadering verplicht,
wan(1) Zie noia bij art. I.
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neer ten minste vijf afdeelingen of 50 gewone leden daartoe het verlangen hebben
te kennen gegeven.
ART. 14. - In elke plaats kunnen zij, die tot het Verbond zijn toegetreden, zich
vereenigen tot eene afdeeling en voor hunne werkzaamheden een eigen reglement
vaststellen.
ART. 15. - Aanvullingen en wijzigingen in deze Statuten kunnen slechts op eene
Algemeene Vergadering worden behandeld, op voorstel van het Hoofdbestuur of
van ten minste vijf afdeelingen. Zij worden bij de oproeping tot die vergadering, in
het Orgaan ter kennisse van de leden gebracht. Alles onder voorbehoud van nadere
Koninklijke goedkeuring en behoudens het bepaalde bij art. XVIII.
ART. 16. - Tot de ontbinding der Vereeniging kan alleen in eene daartoe
bepaaldelijk bijeengeroepen Algemeene Vergadering worden besloten, welke tevens
de personen zal aanwijzen, aan wie de vereffening der baten en lasten van het Vorbond
zal worden opgedragen. Hetgeen daarna aan baten mocht overblijven, zal door hen
bestemd moeten worden tot een doel, zooveel mogelijk overeenkomstig met dat van
het Verbond.
ART. 17. - In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het
Hoofdbestuur.
ART. 18. - De bepalingen van art. II, XVI en XVIII dezer Statuten zijn niet voor
wijziging vatbaar.

Vlaamsche Kroniek.
Wij Vlamingen hebben nogmaals de ondervinding opgedaan, hoeveel waarheid het
Vlaamsche spreekwoord: ‘klagers geen nood, boffers geen brood’ bevat. Bij elke
kleine overwinning door de Vlamingen behaald huilen de Waalschgezinde bladen
over de verdrukkingen van de Walen. Een klein bewijs hoeveel gegrondheid dat
klagen bevat:
Twee Vlamingen stonden aan het hoofd van de gevangenissen te Brussel, MM.
Stas en Stevens.
Zij werden vervangen door twee Walen, die geen gebenedijd woord Nederlandsch
kennen.
Meer nog, gansch het bestuur van het groot celgevang van St-Gillis, bij Brussel,
bestaat uit Walen.
Wij tellen daar 1 opper-bestuurder, 2 onderbestuurders, 2 bureelhoofden, 1
rekenplichtige en 1 adjudant: dus 7 Walen, waarvan niet een zich in 't Nederlandsch
kan uitdrukken. En zoo is het in al de openbare besturen. Wat worden de Walen toch
erg verdrukt. De Vlaamsche tolbeambten van Antwerpen weten er ook van mee te
spreken. Deze hadden in hun schoot eene maatschappij gesticht De Broederbond,
die ontzaglijk veel leden tellend, een bloeiende kring was geworden. De Waalsche
oversten knarsetandden doch durfden niet roeren.
Wat hebben zij gedaan om die maatschappij te niet te doen?
Geheel het bestuur van den Broederbond is uiteengeslagen, allen zijn verplaatst
buiten Antwerpen.
De reeds bloeiende fanfare is zelf niet gespaard gebleven en daarvan ook zijn de
beste leden verplaatst.
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En wat het schandaal verergert is dat sommigen verplaatst zijn naar dorpen, wat
niet alleen als eene straf aangezien wordt, maar ook hun jaarwedde vermindert!
Het schijnt dat zekere hooge ambtenaar die vroeger te Antwerpen was, daar de
hand in heeft... Ook is er te Antwerpen, in openbare meetings krachtdadig tegen deze
handelwijze verzet aangeteekend. En zullen de ministers maar altijd laten begaan?
- Te Merchtem bij Brussel is er in de afgeloopen maand een tentoonstelling
gehouden van pluimgedierte, en het publiek heeft met genoegen vastgesteld dat, ter
gelegenheid dier tentoonstelling en van 't bezoek des Konings, al de jubelschriften
op burgerwoningen en praalbogen in 't Nederlandsch waren. Ook 't gelegenheidskoor
(dat, muzikaal, kort en goed was, met iets naïef frisch) was in 't Nederlandsch, zooals
dat alles, overigens, behoorde in deze door en door Vlaamsche schoone gemeente.
Maar waarom waren al de opschriften in 't Fransch? Concours... Premier prix...
en zoo voorts!!! En de bezoekers dier tentoonstelling zijn vooral Vlaamsche
landlieden!!!
- Het getal schouwburgen, die voornemens zijn de Herbergprinses, de Vlaamsche
opera van de heeren Blockx en De Tière, op te voeren, beloopt 14;
De Muntschouwburg, te Brussel, de twee schouwburgen van Antwerpen, die van
Gent, Luik, Verviers, Bergen, Bordeaux, Nancy, Nantes, Angers, Béziéres, Amsterdam
en Londen. 't Is een schoone bijval voor de Vlaamsche muziekschool.
- Eene schilderij van Leo Van Aken Menschelijke Ellende is in de tentoonstelling
van Barcelona voor 4000 fr. verkocht. Onze beste gelukwenschen aan den IIeer Van
Aken, een onzer verdienstelijke kunstenaars.
- Door de dagbladen vernamen we dat eene milliardrijke Amerikaansche dame
het plan opgevat heeft, in haar land modelgasthuizen te bouwen en dat ze voornemens
zou zijn een grooten prijskamp uit te schrijven tusschen de bouwmeesters van Europa
voor het vervaardigen van plans voor dergelijke liefdadige gestichten.
Men voegt er bij, dat zij zich daarvoor zou gewend hebben tot het College van
Burgemeester en Schepenen van Antwerpen, om het over dit ontwerp te raadplegen.
Zij zou, zegt men, den zetel van den prijskamp, waarvoor zij aanzienlijke sommen
uitlooft - er wordt gesproken van honderden duizenden franks - willen vestigen te
Antwerpen en de jury samenstellen uit Belgen.
Is dit feit echt, en ik hoop van ja, dan strekt het tot eer aan onze kunstlievende
Vlaamsche stad Antwerpen.
- Paul Gilson, onze knappe toondichter, heeft den heer Karel Van Walle, bestuurder
van de Nederlandsche Opera van Antwerpen, laten weten dat hij aan een Vlaamsch
zangspel, op tekst van den heer Du Catillon, bezig is en daarmee tegen October zal
klaar zijn, zoodat de eerste opvoering omtrent nieuwjaar zal plaats hebben.
- De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft een wensch uitgebracht ten voordeele
van het gebruik van het Nederlandsch voor de krijgsrechtbanken.
- Ook M. Vandepeereboom, minister van Spoorwegen, Posterijen, enz., heeft aan
zijne beambten laten weten dat voortaan alles wat van zijn departement uitgaat,
tweetallig moet zijn, alle opschriften of aanwijzingen van Postbureelen, Stations enz.
insgelijks, met voorrang voor het Nederlandsch in de Vlaamsche provinciën, het
arrondissement Brussel inbegrepen.
Deze beide ministers verdienen dan ook den dank der Vlamingen, iets wat wel het
geval niet zal zijn met de Bestendige Afvaardiging van West-Vlaanderen, wier
besluiten allen in het Fransch afgekondigd worden.
- De Belgische en vooral de Antwerpsche turners die zich naar de turnfeesten van
Hamburg begaven, werden overal met geestdrift begroet om hunne flinke houding
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en uitrusting. Er waren 1200 maatschappijen, waaronder afvaardigingen uit Brazilië,
Chili, de Vereenigde Staten, Engeland, Oostenrijk, België, Italië enz. De
Antwerpenaars waren aan het hoofd van den reusachtigen stoet. Bloemen werden
hun en de andere Belgen toegeworpen van uit de vensters en het ‘Leven de Belgen!’
klonk overal. Op de muziek van Peter Benoit, gespeeld door twee muziekkorpsen,
werden de stokoefeningen, samengesteld door L. Parcus van den Gymnastischen
Volkskring, onder de daverendste toejuichingen uitgevoerd. De geestdrift
vermeerderde nog toen door de Antwerpenaars het lied Groet aan Hamburg, woorden
van M.J.N. Cuperus, werd aangeheven.
- Het gezelschap van het Nederlandsch Tooneel van Antwerpen, heeft te Amsterdam
veel bijval behaald met het tooneelstuk Cyrano de Bergerac, van Edm. Rostand,
vertaald door Antoon Moortgaat van Antwerpen. Volgens verschillende berichten
moet de Heer Moortgat hier een knappe vertaling geleverd hebben.
- Uit Munchen wordt gemeld dat de prins-regent Luitpold van Beieren voor zijne
private galerij van schilderijen het prachtig doek van Frans Courtens, De Geiten,
heeft aangekocht.
Dit doek werd zeer opgemerkt door de deskundigen in de tentoonstelling van
Courten's werken voor eenige maanden.
Ons duukt dat de regeering en de Belgische liefhebbers de beste werken van den
Dendermondschen meester den weg naar den vreemde laten nemen.
- De Keizerlijke Academie van Kunsten en Wetenschappen te Berlijn heeft aan
haar buitenlandsch medelid, den Vlaamschen meester Gevaert, eeu adres van adres
van gelukwensching gestuurd, ter gelegenheid van zijnen 70n verjoardag.
O.

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen.
Te Gent wordt in 1897 een Provinciale Tentoonstelling gehouden, van alle
voortbrengselen van de provincie Oost-Vlaanderen.
Deze tentoonstelling verdient onze aandacht, niet alleen omdat door het Bestuur
van de onderneming een eereplaats ingeruimd wordt aan onze taal in alle
bekendmakingen, wat mede een vooruitgang, daar zulks voor dergelijke
ondernemingen nooit is gebeurd. Dat hebben we vooral te danken aan den opvatter
van het plan, den Heer Lodewijk De Vriese, beschermend lid van het A.N.V. en aan
Karel Lybaert, secretaris v d. Gentschen Tak, mede de ziel van de inrichting.
Ook uit een ander oogpunt verdient deze tentoonstelling onze aandacht. Wou men
l'Ame Wallonne gelooven, dan zijn de Vlamingen een volk van berooiden, terende
van het zweet van de Walen. In Vlaanderen, zegt ze, bestaat noch handel noch
nijverheid. 't Is de Waalsche nijverheid, die België rijk maakt. Vlaanderen zou, buiten
de Walen, niets uit te voeren hebben dan penen en rapen (Ame Walonne, 6 Aug. '98).
Dat is natuurlijk gekke praat, die hem van medelijken doet schokschouderen, die
met de prachtige ontwikkeling van de Vlaamsche nijverheid bekend is, welke zeker
voor de Waalsche niet onderdoet, tenzij op een gebied: dat van de metalen. De
Provinciale Tentoonstelling zal ons toonen of de Vlamingen wel die berooiden zijn,
die l'Ame Wallonne er van maakt.
In internationale Tentoonstellingen als die van Brussel en Antwerpen, waar
algemeene Belgische voortbrengselen uitgestald zijn naast die van vele andere landen,
komt natuurlijk de belangrijkheid van de Vlaamsche nijverheid in tegenstelling met
de Waalsche niet uit, alhoewel De Naeyer's papierfabriek van Willebroeck en hun
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ijsfabriek telkens op die tentoonstelling een vertooning maken, waar geen tak van
Waalsche nijverheid het bij haalt. Maar nu zullen wij te Gent de tentoonstelling
hebben van louter Oostvlaamsche voortbrengselen, en iets kunnen we voorzeggen,
zonder te bluffen: dat die tentoonstelling de Heeren van l'Ame Wallone, als ze er
gelieven te komen naar kijken, met verbazing zal slaan. In zooverre is die
tentoonstelling voor ons van groot belang.
Toch gaat ze ons nog rechtstreekscher aan. In die tentoonstelling zal namelijk een
afdeeling Vlaamsche Letteren zijn, waarin zal te zamen gebracht worden, alles wat
door Oostvlaamsche schrijvers, van 1830 af op geestesgebied voortgebracht is. Tot
secretarissen van deze Afdeeling zijn benoemd de HH. Meert, secretaris
Zuidnederlandsche Aldeeling van het A.N.V. en Van Hauwaert, secretaris van den
Gentschen Tak. Zonder de belangrijkheid te overschatten van hetgeen door
Oostvlamingen sedert 1830 op geestesgebied en in 't Neder-
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landsch geleverd is geworden, - het zou een heel anderen omvang hebben, waren
onze hoogere standen niet volkomen verfranscht en bedienden de meest ontwikkelden
zich allen voor hun geesteswerk van de volkstaal - dan toch hopen we hiervan een
tentoonstelling te maken, die het bewijs leveren zal, dat de Vlaamsche letteren in
één provincie, n'et zoo arm aan voortbrenselen zijn als de vijanden van onze taal
willen doen gelooven.
In deze Afdeeling eindelijk zullen we een plan kunnen verwezenlijken, waar we
sedert een paar jaar mee bezig zijn, namelijk een Tentoonstelling van Nederlandsche
dag- week- en andere bladen en tijdschriften.
Aanvankelijk stelden we ons voor een Tentoonstelling te houden van bladen, die
buiten Europa verschijnen alsook van werken in onze taal buiten Europa verschenen.
Behalve dat we ons daarvoor rechtsteeks hebben gewend tot de uitgevers van
dergelijke bladen en tijdschriften, hebben we hiervoor een oproeping laten verschijnen
in Neerlandia Juli '96 en Aug. '97 en hebben die afl. aan uitgevers gezonden. We
hebben dan ook materiaal verzameld en zijn veel dank verschuldigd o.a. aan de HH.
Hamelberg te Curaçao, die ons de Curaçaosche bladen deed toekomen benevens
geschriften aldaar uitgegeven en een verzameling postzegels en postkaarten van de
kolonie door het postbestuur ter leen afgestaan voor onze Tentoonstelling; Juda en
da Silva te Paramaribo, de Jong te Paterson, V. St.; Beauchez te Soerabaia; de firma's
Dusseau te Kaapstad; Dutoit, Paarl, Kaap-Kolonie; Kolff, te Batavia; de HH.
Middelberg, Van Alphen te Pretoria; Prof. Treub te Batavia; Van Ingen, Soerabaia
en HH. uitgevers in de Nederlandsche Koloniën.
Het materiaal, dat thans voorhanden is, is reeds verschillende malen ten toongesteld
geworden, bij gelegenheid van voordrachten over de Uitgebreidheid van ons
Taalgebied te Aarschot, Tienen, Brussel, Gent, Brugge. Dit zal nog eens het geval
zijn den 20 Aug. te Turnhout.
Doch nu biedt ons de Provinciale Tentoonstelling de gelegenheid om een
langdurende en belangrijke tentoonstelling te houden, van 1 Juni tot 1 October, welke
door duizenden menschen zal bezichtigd worden. En niet alleen zullen we uitstallen
de Nederlandsche bladen, die buiten Europa verschijnen, maar ook die Noord- en
Zuidnederlandsche, zoodat onze tentoonstelling een volledig overzicht zal geven van
de Nederlandsche periodieken, die over de wereld verschijnen.
Om dat tot stand te kunnen brengen hebben we de hulp van al onze vrienden over
de wereld noodig. Noorden Zuidnederlandsche bladen krijgen wij zelf wel bij elkaar.
Maar ons materiaal van bladen buiten Europa verschijnende, aanvullen, kunnen we
niet buiten de hulp van belangstellende taalgenooten.
We laten daarom een lijst volgen van de bladen - voor zoover ons bekend - die we
nog altijd niet bezitten.
Zuidafrikaansche Republiek: De Vereeniging, Pretoria; De Staatscourant, id.; De
Pers, id.; Het Handelsadvertentieblad, id.; De Pietersburg Wachter, Pietersburg; De
Boerenvriend, id; De Vierkleur, Potchefstroom; De Potchefstroomer, id.; Transvaal
(Nederl.?) Nijlstroom; De Lijdenburger, id.; De Nieuwe Middelburger, Middelburg.
Oranje-Vrijstaat: De Burger, Bloemfontein; Kaap-Kolonie: De Kerkbode, Kaapstad;
Gereformeerd Maandblad, id.; Het Zuidafrikaansch Tijdschrift, id.; Het Dagblad,
id.; De Volksbode, Bedford; De Oudtshoorn Courant, Oudtshoorn; Het Weekblad
voor Philipstown, Philipstown; Victoria West Nieuwsbode, Victoria West; De Cradock
Afrikaner, Cradock; De Kolonist, Kimberley; Worcester Standard, Worcester;
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Beaufort Courant, Beaufort; De Dordrecht Courant, Dordrecht; De Britstowner,
Britstown; Landsvriend en Boerentolk (Bechuanaland News), Vrijburg (?); Onze
Courant (waar?).
Vereenigde Staten: Friesland Journal, Friesland, Minesota; Sioux Center
Nicuwsblad, Sioux Center, Iowa; De Wachter, Chicago, Illinois; Het Volksblad, id.;
De Alton Democraat, Alton; De Gereformeerde Amerikaan, Grand-Rapids, Mich.,
en talrijke andere, welke ons onbekend zijn.
Suriname: Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad, Paramaribo; Maandelijksch
Overzicht van Handel en Scheepvaart, id.; De Nickerie Pionier, Nieuw-Niekerie.
Oost-Indië: Nieuw Bataviaasch Handelsblad, Batavia; Bintang Barat, id;
Bataviaasch Nieuwsblad, id.; Hindia Olanda, id.; Java-Bode, id.; De Opwekker, id.;
Pembrita-Betawi, id.; Indisch Weekblad van het Recht, id.; Tijdschrift van het Recht
in Nederl. Indië, id.; Veeartsenijkundige Bladen, id.; Geneeskundig Tijdschrift v.
Nederl. Indië, id.; Indisch Militair Tijdschrift, id.; Post- en Maillijst, id; Tijschrift
van het Binnenlandsch Bestuur, id.; Teysmannia, id.; Natuurkundig Tijdschrift voor
Nederl. Indië, id.; Mededeelingen van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, id.; Bijblad
op het Staatsblad v. Nederl. Indië, id; Staatsblad van Nederl. Indië, id.; Tijdschrift
van Nijverheid en Landbouw, id.; Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs, id.; Pri scourant en Marktberichten van de Handelsvereeniging te Batavia,
id.; De Express, id.; Mataram, Djokja; De Indische Landbouwcourant, id.; Het
Centrum, Nieuws- en Advertentieblad voor Midden-Java, id.; Stampret Melayoe,
Samarang; Tamboor Melayoe, id.; De Telefoon, id.; Het Zondagsblad, id.; Tijdschrift
voor Land-, Tuin- en Boschcultuur in Nederl. Indië, id.; Indisch Maçonn Tijdschrijft,
id.; Bintang Soerabaïa, Soerabaia; Soerabaiasch Handelsblad, id.; Thieme's Nieuw
Advertentieblad. id.; Weekblad van Nederl. Indië, id.; Bromartani, Soerakarta; De
Nieuwe Vorstenlanden, id; Advertentieblad voor Tegal, Tegal; Advertentieblad voor
Cheribon en omstreken, Cheribon; Deli-Courant, Deli, Sumatra; Nieuw Padangs
Handelsblad, Padang, id; Tjahaja-Sijang, Tanamangko, id.; Makkassaarsche Courant,
Makassar, Celebes, Celebes Courant, id; Nieuws- en Advertentieblad, van Probolingo
en omstreken. Probolingo.
Verschillende uitgevers, tot wie we ons gewend hebben, hebben onze aanvraag
niet beantwoord. zoodat we op onze vrienden rekenen om ons materiaal aan te vullen.

Tentoonstelling van werken van Vlaamsche kunstenaars te Krefeld.
De opening der tentoonstelling gebourde den 29n Juli, met veel plechtigheid.
De gouverneur, Vrijheer von Rheinhaben, was met zijne vrouw overgekomen en
na de gebruikelijke voorstellingen der uitgenoodigden hield Dr. Oppermann, 2de
Burgemeester, de openingsrede. Uit België waren aanwezig: de heer de Nève, in
naam van den Minister, de heer Juliaan De Vriendt, Baron von Ziegesar en Dr. Jef
Haller.
De heer Nève dankte in vleiende woorden voor het gul onthaal, te Krefeld genoten,
verontschuldigde den heer De Bruyn, en met nog een woord van dank aan Dr.
Deneken, bestuurder van het Kaiser Wilhelm-Museum en Dr. Haller, beiden
ontwerpers van deze schoone onderneming en door wier maandenlange inspanning
deze schitterende bijval mocht worden gevierd, sprak hij de hoop uit, dat door de
toenadering beider volkeren op het vreedzaam gebied der kunst, deze in het algemeen
en in 't bijzonder voor beide landen mocht blijven gebaat worden. Na eene aanspraak
van Dr. Deneken, die in herinnering bracht hoe dikwijls de invloed der Vlaamsche
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kunst gelukkig op die van Duitschland had gewerkt, en hoe heuglijk deze
tentoonstelling van enkel Vlaamsche kunstenaars in Duitschland mocht heeten met
het oog op een vernieuwen van dien invloed, noodigde Dr. Deneken met een hartelijk
welkom de aanwezigen uit tot een rondgaan door de tentoonstelling
Het Kaiser Wilhelm-Museum is niet al te groot, maar het is zeer practisch en
smaakvol aangelegd en met pracht opgebouwd; een woord van lof komt den heer
Deneken alleszins toe voor de groote zorg, waarmede hij de beelden had opgesteld
en de schilderijen had geschikt zoodat elk stuk op de passendste wijze het licht
ontving. Dr. Haller leidde den heer Regeeringspresident (gouverneur) en diens vrouw
rond en wees op de voornaamste ingekomen stukken, nu en dan inlichting gevend
over den kunstenaar of over diens werk, hetgeen met hooge belangstelling werd
vernomen.
Een feestmaal had daarna plaats. Dr. Oppermann begroette bij 't nagerecht nog
eens hartelijk den engeren kring van aanwezenden en dronk op Keizer Wilhelm en
Koning Leopold. Na een dankend antwoord van den heer Nève stond Dr. Haller
recht, deelde in het Duitsch zijne dischgenooten mede wat beteekenis er diende
gehecht te worden aan het zelfstandig optreden onzer Vlaamsche kunstenaars en
vroeg dan om te mogen in 't Nederlandsch spreken, aldus willende op doorslaande
manier niet alleen onze stamgemeenschap maar onze taalgemeenschap bewijzen.
Hij zette dan de beteekenis van ons volk voor Duitschland in den loop der vorige
eeuwen uiteen, schetste de onbetwistbare beteekenis van dit houglijk heroptreden
van ons volk, als zulk in Duitschland en wel door middel van de edelste uiting van
zijn wezen, door middel van zijn kunst. Om te sluiten, riep hij uit, wil ik nog
uitdrukkelijk verklaren dat deze dag ons gelukkig en trotsch maakt, daar het ons zoo
doende gegeven werd niet alleen te bewijzen dat wij vriendenvolkeren zijn, maar
zelfs broedervolkeren en elk met eigen taal onder elkander verstaanbaar zijn. De
bijval was ongewoon. De heeren verklaarden alles woord voor woord verstaan te
hebben.
Daarna sprak nog de heer Craus, die zoo aangedaan was dat hij uitriep: ‘De vriend
uit het Vlamenland heeft mij in het hert gegrepen,’ en geestdriftig in het Platduitsch
voortging.
Nu sprak nog Bou von Ziegesar eenige woorden ten gunste van onzen strijd en
onzen strijder Jul. De Vriendt, aan wie een roerende hulde werd gebracht.
Hierop antwoordde op poëtische, aandoenlijke wijze de gevierde Vlaming, waarna
het feest in de meest hartelijke, gulste gastvrijheid en gezelligheid werd gesloten.
Voor de Duitsche vrienden was deze avond eene openbaring; het openhartig,
warme Vlaamsche woord had geklonken en terstond alle harten veroverd.

Het Gedenkteeken ter eere van Jan-Frans Willems.
Hoyman & Schuurman's Exportblad, dat zich te allen tijde zoo sympatiek betoont
ten opzichte van onze taalbeweging, bevat het volgende artikel:
Noord-Nederland een taalplicht opgelegd.
De Vlaamsche maatschappijen te Gent hebben zich aaneengesloten, om de noodige
gelden bijeen te krijgen voor een standbeeld, als hulde aan Jan-Frans Willems, den
vader der Vlaamsche beweging. Wat hij gedaan heeft om een standbeeld te verdienen,
de geschiedenis van Nederlands onafhankelijkheid na 1814 zegt het ons. Met welk
een moed trad hij op in de jaren 1814, 1815, 1816, met welk eene toewijding steunde
hij Koning Willem I in het moeilijkste tijdperk zijner regeering en vooral met welk
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eene volharding bleef hij ook na 1830 de rechten der Nederlandsche taal verdedigen
in Zuid-Nederland! Zijn talent leidde, zijn ijver
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bezielde, zijne volharding won. Maar hoeveel jaren van werk, hoeveel oogenblikken
van hopelooze moedeloosheid moesten door hem, den onvermoeiden aanvoerder,
worden doorworsteld, eer over de opzettelijke verwarring van spelling eindelijk in
1844 de taaleenheid kon zegevieren.
Te recht hebben de Vlamingen ingezien, dat het tijdstip is aangebroken om den
man, aan wien meer dan iemand anders te danken is dat het Nederlandsch thans in
België als officiëele taal erkend wordt, te gedenken; dat die plicht rust op het
tegenwoordig geslacht. En terecht ook, meenen wij, komt thans uit Zuid-Nederland
de roepstem tot het Noorden om steun. Dit werk, het standbeeld voor Jan-Frans
Willems, moet een gezamenlijk werk zijn van Noord- en Zuid-Nederland, ja als het
kan van de Nederlanders over geheel de wereld. Wij roepen ieder onzer lezers tot
deelneming op. Gaarne zullen wij, zoover men uit Noord-Nederland, de koloniën of
uit den vreemde ons gelden wil doen toekomen, die overmaken aan het secretariaat
van het uitvoerend Comité, Froebelstraat, 8, te Gent. Wij openen als zoodanig de
inteekenlijst, vertrouwende dat velen het Gentsche Comité in staat zullen stellen
spoedig het eerste overwinningsteeken voor de Nederlandsche taal te stichten.

Antwerpen.
Op 1 Augustus had de Antwerpsche Tak van het A.N.V. een feestavond Hoffmann
von Fallersleben belegd in den Nederlandschen Schouwburg. Het feest was
toegankelijk voor het publiek; de schouwburg was dan ook mooi gevuld.
De feestavond zou bestaan in een voordracht van Pol De Mont over Hoffmann en
het zingen van Nederlandsche en Middel-nederlandsche liederen van Hoffmann
getoonzot door Vlaamsche en Hollandsche componisten. In zijn gloedvolle rede,
dikwijls door bijvalsbetuiging afgebroken, schetste Pol De Mont de groote beteekenis
van Hofmann in de Duitsche letterkunde, maar vooral zijn rol met betrekking tot de
ontwikkeling van de Nederlandsche philologie en de opkomende Vlaamsche
Beweging en deed zijn publiek begrijpen, dat het Vlaamsche Volk dankbaarheid
verschuldigd is aan de nagedachtenis van dezen Duitscher, wiens streven zoo goed
afsteekt bij de houding van zoovele Duitschers, die eens in 't buitenland gevestigd,
vergeten dat ze Duitschers, Germanen zijn en zich sympathiek zouden moeten
betoonen voor alle uitingen van Germaanschen geest, terwijl ze bepaald in België
en meer bepaald te Antwerpen eerder heulen met de vijanden van de Vlaamsche
beweging.
Het laatste gedeelte van de voordracht werd nu en dan afgebroken door het zingen
van een reeks liederen van Hoffman, waarvan de dichter de beteekenis had doen
uitkomen en waarvan de tekst opgenomen was op het programma, tevens versierd
met het portret van Hoffmann. Voor het zanggedeelte hadden Mej. Breukelmans, de
HH. Judels, Tjssens, Tokkie en Ontrop hun welwillende medewerking verleend en
het publiek betuigde door luid applaus hoe het hun verdienstelijke medewerking
waardeerde. De Heer Tijssens, de nieuwe tenor, dreef de welwillendheid zoover, dat
hij zich liet slachtofferen op den koop toe. Immers de Heer Meert was uit Gent
overgekomen om den feestavond bij te wonen en... te slachtofferen ende... hij heeft
geslachtofferd.
De Antwerpsche vrienden schenen ingenomen met zijn overkomst, want Guust
en Pol en Jef en anderen zijn met hem blijven ‘plakken’ in zijn ‘hotel’, zoo laat, dat
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ze voorzeker voor het dagen hun huisgoden niet zullen teruggevonden hebben.
Ondertusschen was de vriend Huib met zijn lieftallige wederhelft naar benoorden
den Moerdijk gestoomd, waar hij zich nog ophoudt; wat de oorzaak is dat de lezers
van Neerlandia deze reis niet meer uit de Scheldestad vernemen.

Brussel.
1. Bestuur van den Brusselschen Tak. - In zijne vergadering van den 30n Juli besloot
het bestuur krachtdadig de propaganda te beginnen voor de toetreding der Brusselaars
tot het huldebetoon aan Antoon Bergmann. (Tony). Een omzendbrief wordt gestuurd
aan al de Vlaamsche kringen der hoofdstad; een andere, op ruime schaal verspreid,
aan de letterkundigen en andere kunstbeoefenaars, en de Vlaamsche strijders. Van
het algemeen comiteit maken als Brusselaars deel uit de heeren G. De Deken, graaf
Philip de Marnix de Ste-Aldegonde, E. Hiel, Dr. Theyskens, Eug. Vergouts, L. Van
der Wee, Alf. Willems.
Alle deelnemers worden opgeroepen voor de algemeene vergadering belegd door
ons bestuur op Zondag 14 Augustus.
2. Vlaamsch en Waalsch regiem der middelbare scholen. - In onze voorgaande
briefwisseling (Juli) hebben wij, op het gezag van Fransche en Vlaamsche bladen
der hoofdstad aan minister Schollaert het inzicht toegeschreven al de middelbare
onderwijsgestichten van Brussel en voorsteden onder Waalsch regiem te willen
plaatsen. Allen waren in dwaling. De minister heeft ze integendeel onder Vlaamsch
regiem geplaatst. De Fransche bladen, die hem vroeger met lauweren bekransten,
komen nu heftig op tegen den genomen maatregel, en vertellen daarenboven allerlei
onzin: de minister is de slaaf van een onbeduidend groepje flaminganten; hij wil het
Fransch uit de middelbare scholen bannen, die scholen ontvolken, en wat dies meer.
De Vlamingen, van hunnen kant, zouden ongelijk hebben triomf te kraaien. Het
geldt tot hiertoe alleen eene kleine zaak: de vraag of het eertse en voornaamste opstel
in den prijskamp tusschen de middelbare onderwijsgestichten een Nederlandsch of
een Fransch zijn zal. Men heeft dus met Nederlandsch begonnen, en vele leerlingen
hebben geene of een deerlijk werk ingeleverd.
De bladen melden. dat Brussel's gemeenteraad, er in begrepen de Vlaamschgezinde
leden, tegen het besluit van minister Schollaert hebben geprotesteerd. We zullen
verdere inlichtingen afwachten, vooraleer er geloof aan te geven. Misschien echter
heeft onze Schepen van onderwijs, de heer Lepage, dien men in sommige kringen
als gunstig gestemd voor onze taal wil doen doorgaan, met zijn gewone behendigheid,
zijn collega's een rad voor de oogen gedraaid.
De heer Lepage treedt altijd op waar er spraak is ietwat de voorrechten der Fransche
taal te besnoeien; voor het Nederlandsch blijft het bij... woorden en vrome wenschen.
Indien minister Schollaert de programma's niet doet eerbiedigen door de
gemeentebesturen van Brussel en voorsteden, heeft hij niets verricht, tenzij de
franskiljons gelegenheid geven hunne pauwkreten te laten hooren en sommige
lichtgeloovige menschen tegen het Nederlandsch en de flaminganten op te ruien. Het
is stellig, dat het Waalsch regiem hier was goankerd, en de leerlingen beter Fransch
kennen dan Nederlandsch. Ernstige hervormingen kunnen zoo maar niet bij
gelegenheid van eenen prijskamp geschieden. Dat de Heer Minister onze taal doe
eerbiedigen en ernstig aanleeren; dat hebben we liever dan een leugenachtig
uithangbord van Vlaamsch regiem. We vreezen, dat hij hier de paarden achter den
wagen gespannen heeft. We verwachten ernstiger uitslagen van de hervorming, die
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wij in het Juni-nummer aanprezen. En we denken aldus de tolk te zijn van de ouders,
die het ernstig meenen met de toekomst hunner kinderen, en die zijn in overgroote
meerderheid, en zijn, tegen den schijn in, veeleer aan onze zijde dan aan die van
Etoile, Chronique en Soir, die er alleen op uit zijn, gedreven door min lofwaardige
beweegredenen, de Vlamingen en hunne taal te verneuken.
3. De 11e Juli (596e verjaardag van den Guldensporenslag) is bij de Brusselsche
Vlamingen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Enkele maatschappijen hebben een
uitvoerend Comiteit benoemd, dat zich gewend heeft tot den heer Julius Sabbe. De
uitstekende Brugsche redenaar aanvaardde bereidwillig, en hield eene prachtige
voordracht over Vlaanderens verleden, zijn heden en zijne toekomst. Over de
beteekenis van het feest trad hij in verhevene beschouwingen. Hij wees er op, hoe
de Guldensporenslag, vooral in West-Vlaanderen, alle gemoederen met trots vervult,
hoe alle partijen eensgezind den 11n Juli herdenken, hoe op dien dag het vaandel
wappert op alle torens. En te recht. Zonder den Guldensporenslag, zou Vlaanderen
niet meer bestaan, tenzij als eene provincie van Frankrijk. Het was eene zegepraal
voor het volk en de burgerij. Zelfs de adel mag dien dag vieren, want niet alle
edellieden waren Leliaerts. Ook de Walen en de Franschen kunnen den 11n Juli
toejuichen, want het is een democratische hoogdag.
Over onze Vlaamsche kunst, over de wedergeboorte onzer Vlaamsche muziek
sprekend, wist de gevierde alle snaren des gemoeds bij zijne geestdriftige toehoorders
te doen trillen.
Treffend klonk het slot der feestrede. Men heeft Maerlant, den voorlooper op
geestesgebied van den Guldensporenslag, en Breidel en de Coninc, de volkshelden,
een gedenkteeken opgericht. Nu moet nog een gedenkteeken op den Groeningerkouter,
ter eere van het gansche volk, verrijzen.
Men zou het kunnen verpersoonlijken door Willem van Gulik, te gelijk burger,
geestelijke en krijgsman. Hiervoor moeten nogmaals alle partijen samenwerken. Het
vaderland voor alles en boven alles! Ieder burger moet het als eene eer beschouwen
zijn vaderland te dienen. De Vlamingen hebben dus tot plicht de trits der
gedenkteekens te volledigen.
Wat de onde kenspreuken betreft: ‘Wat Walsch is, valsch is’ en ‘Slaat dood!’ die
zijn nu op het gebied des geestes toepasselijk. ‘Wat Walsch is, valsch is’ op het
gebied der kunst. Verwijder het. ‘Slaat dood’ wat het volk zou kunnen verbasteren,
wat het Vaderland zou afbreuk doen. Onze leuze blijve steeds: ‘Vlaanderen den
Leeuw!’
4. Onze Kringen. De Vriendenkring Limburg heeft een schoon feest gegeven op
n
4 Juli ter gelegenheid der aanstelling als eerevoorzitter der heeren Dr. Houben en
graaf de Renesse. Mej. M. De Veen en R. Suy, de gevierde Vlaamsche kunstenaars,
wisten er zich, als naar gewoonte, te onderscheiden. De Vriendenkring Limburg
bemoeit zich niet met den Vlaamschen taalstrijd, maar heeft tot doel onderlinge
verstandhouding en verdediging van de belangen der Limburgers.
In de Distel las R. Stijns, de gevierde romanschrijver, eenige hoofdstukken uit zijn
onuitgegeven roman Bange Uren. Hij bekwam veel bijval. De taal van Stijns is meer
en meer verzorgd, zijne natuurbeschrijvingen blijven meesterstukjes, de handeling
wordt sober verhaald, met overwegingen en episodes, die aan Dickens doen denken.
De ruwe wildstrooper, die zijn wijf, dat hem moedwillig sart, mishandelt, en daarna
in de dorpsherberg iedereen uitdaagt is eene figuur, door den schrijver met sterke
kleuren gemaald.
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De Benoits'-Kring vierde op Zondag 31n Juli zijn vijf-en-twintigjarig bestaan. Een
stoet van 32 vereenigingen begeleidde hem naar het stadhuis, waar schepen Lepage
hem uit naam van het stedelijk bestuur geluk wenschte en tevens hulde bracht aan
meester Benoit, die op het feest aanwezig was. In het lokaal van den kring spraken
met veel bijval de heeren Hoste en Benoit.
5. Prijsuitdeelingen. Onze taal verkrijgt op verre na het deel niet, waarop ze recht
heeft. Wel wordt in de kostelooze scholen een Nederlandsch koor gezongen, een
vers opgezegd, soms een stukje vertoond, maar als
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uitzondering. In de onderwijsgestichten voor betalende kinderen houdt men geene
notitie meer van het Nederlandsch: schoolhoofden en gemeentebesturen spannen
samen om alles weg te cijferen wat aan Vlaamsch leven zou doen denken.
In de keus der boeken worden de Vlaamsche en Nederlandsche schrijvers
schandalig voor de Fransche (niet de Waalsche) achteruitgezet. Naar men ons
verzekerd heeft, besteedt de stad Brussel 300 a 400 fr. aan Nederlandsche werken
en omtrent 16000 frank aan Fransche.
Het Willems-Fonds heeft besloten daarover een onderzoek in te stellen. ‘Police
flamingante!’ roept Le Soir uit ‘Gare aux professeurs et instituteurs, qui auront eu
la distraction de remettre des livres trançais aux mioches...’
Gezien de zorg, waarmede men de Nederlandsche werken vermijdt, zou men eerder
denken, dat de franskiljons wraak zouden uitoefenen tegen degenen, die een boek in
onze taal aan eenen leerling geven. Er zijn scholen, onder andere de middelbare
scholen der hoofdstad, waar men stelselmatig de Vlaamsche prijsboeken weert. Zulk
misbruik dient aangeklaagd; men schaadt aldus onze Vlaamsche en Nederlandsche
schrijvers en uitgevers, en men kleineert onze taal tegelijker tijd. Men schijnt te
zeggen, dat we geene degelijke prijsboeken hebben.
Ziehier, als staaltje, hoe de schoolhoofden, waar ze vrij spel hebben, het ostracisme
op de Nederlandsche boeken toepassen. In eene onzer belangrijkste voorsteden werd
aangevraagd voor:
School nr 1:

een tiental boekjos van 30 centiemen.

School nr 2:

0.

School nr 3:

voor enkele franken.

School nr 4:

0.

School nr 5;

0.

School nr 6:

0.

Beroeps- en huishoudschool: 0.
Middelbare school (jongens):

voor enkele franken.

Middelbare school (meisjes):

voor enkele franken.

Te zamen nog geen 100 frank op 5000!
Het gemeentebestuur, beter dan zijne schoolvoogden, stuurde aan iedere school,
uitgezonderd de beroepsschool, 10 Vlaamsche werken, waarvan de schrijver tot het
leeraarskorps behoort.
6. Een chauvinistisch boek. Het gemeentebestuur van Laken heeft, na ondervraging
van een gemeenteraadslid, eene Fransche spraakkunst uit de scholen der gemeente
geweerd. Het is eene spraakkunst van A. Bataille, waarin den kinderen allesbehalve
vaderlandsliefde en verdraagzaamheid werd onderwezen, vermits or stelselmatig
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Frankrijk opgehemeld en Duitschland afgebroken wordt. Voor eenige jaren heeft
men in Brussel en voorsteden, zulk reinigingswerk op groote schaal moeten uitvoeren,
na de stichtende onthullingen, die daarover geschiedden op eene zitting van het
Nationaal Vlaamsch Verbond.
7. Museum van Jef Lambeaux. De werkplaats van dezen grooten Vlaamschen
beeldhouwer wordt binnen enkele maanden afgehroken, daar ze de plaats moet ruimen
voor eene nieuwe straat. Het gemeentebestuur der voorstad Sint-Gillis wil den meester
eene prachtige werkplaats bouwen in eene andere straat, en die zijn levenslang
eigendom zou blijven. De verzameling ontwerpen, proeven, enz., zou na Lambeaux'
dood aan de gemeente behooren, en een museum vormen in den aard van het
Wiertz-Museum. Het schijnt, dat Lambeaux dat voorstel heeft aangenomen, en zijne
nieuwe werkplaats van huiten met beeldhouwwerk zal versieren. Zulks vereert èn
den meester èn het verlicht gemeentehestuur van Sint-Gillis.
MILO.

Onze taal in de scholen van Brussel.
We ontvingen het volgende stuk:
In de scholen der stad Brussel wordt het Vlaamsch door het Fransch
versmacht!
(EM. VAN DRIESSCHE. in den Provincieraad van Brabant, zitting van 10
Juli 1895.)
Vlamingen!
In het Laatste Nieuws van 4 Juli 1898 staat het volgende te lezen:
‘Bericht aan de Vlaamsche grievenkomiteiten. - Een omzendbrief van Minister
Schollaert maakt aan de gemeentebesturen van Brussel en voorsteden bekend dat
deze gemeenten, wat betreft het middelbaar onderwijs, onder het Waalsch regiem
worden gerangschikt. Laken, Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek, Waalsche
gemeenten! Neen dat gaat wat te verre!’
In het Brusselcche dagblad Le Soir van 10 Juni 1898 leest men in hoofdzaak:
‘De middelbare scholen van Brussel zijn onder het Fransch regiem, wat zekere
dagbladen ook mogen beweren. Wel is waar werden de scholen in 1897 onder het
Vlaamsche regiem gesteld. Maar de Schepenraad van Brussel nam de zaak krachtdadig
ter harte: schepen Lepage begaf zich bij Minister Schollaert en overhandigde hem
eene uitgebreide nota.’
Minister Schollaert heeft verder, volgens Le Soir, aan schepen Lepage de
verzekering gegeven, dat de scholen, van Brussel weder onder het Fransch regiem
zouden gesteld worden. De Fransche taal heeft dus dank zij den heer Leon Lepage,
eene gewichtige overwinning over het Vlaamsch, de aloude taal van de stad Brussel,
behaald - overwinning, die de dankbaarheid, welke de Vlamingen schepen Lepage
reeds schuldig waren, nog zal vergrooten.
Intusschen, ondanks zijne gehuichelde liefde voor onze taal, laat schepen L. Lepage
in de scholen van Brussel, het verfranschingsstelsel bestaan door hatelijke
franschelaars uitgedacht, om onze taal in Brussel uit te roeien.
Immers, uitgenomen in een zeer gering getal kleinkinderen klassen - echte joden
hoeken - worden in al de scholen alle lessen in het Fransch gegeven.

Neerlandia. Jaargang 2

1o In de normaalscholen zijn: wekelijks 30 uren Fransche les, of jaarlijks 1200
nren Fransche les, wekelijks 5 uren Nederlandsche les, of jaarlijks 200 uren
Nederlandsche les; 2o In de middelbare scholen voor jongens, zijn 22 uren Fransche
les, of jaarlijks 880 uren Fransche les, wekelijks 6 uren Nederlandsche les, of jaarlijks
240 uren Nederlandsche les; 3o In de middelbare school voor meisjes, zijn: wekelijks
25 1/2 uren Fransche les, of jaarlijks 1020 uren Fransche les, wekelijks 2 1/2 uren
Nederlandsche les, of jaarlijks 100 uren Nederlandsche les; 4o In de lagere scholen,
zijn: wekelijks 25 uren Fransche les, of jaarlijks 1000 uren Fransche les, wekelijks
4 uren Nederlandsche les, of jaarlijks 160 uren Nederlandsche les.

Brusselaren!
Het is nu hewezen dat schepen Leon Lepage niets wil doen ter opheuring van onze
taal - dat hij, integendeel, de toepassing der wetten, wat het Nederlandsch betreft,
tegenwerkt zooveel hij kan.
Wendt u dus tot de wetgevende Kamers en eischt:
1o De eerlijke toepassing der wet op het gebruik van het Nederlandsch in het
middelbaar onderwijs, in de stadsscholen - eene wet die sedert vijftien jaren
schaamteloos wordt verkracht door de gemeenteoverheid van Brussel
2. De eerlijke toepassing der wet op het lager onderwijs van 1895 - krachtens
welke ‘het onderwijs moet gegeven worden in de taal, welke de kinderen gewoonlijk
spreken, taal, dio men hun het eerst moet leeren en die zij grondig moeten kennen,
zooals minister Schollaert het uitdrukkelijk verklaarde in de Kamer, terwijl die taal
integendeel, in de Brusselsche volksscholen, ‘door het Fransch wordt versmacht eene wet, die moedwillig wordt vertreden door genoemde gemeenteoverheid.
Weg met de huichelaars! Weg met de gemaskerde vijanden van het Vlaamsche
Volk! Leve de gelijkheid van het Nederlandsch en het Fransch in de stadsscholen
van Brussel.
MAURITS JOSSON.

Een goeden raad verstrekt door een franskiljonsch blad.
De Etoile Belge van Brussel is bekend om hare vijandigheid tegen al wat Vlaamsch
is. Nu geeft ze evenwel aan den Minister van Openbaar onderwijs een raad, dien
deze in zeer ernstige overweging zou mogen nemen.
Zooals men weet, bepaalt de wet van 1883 op het Middelbaar onderwijs, dat in
Vlaamsche Athenaea en Middelbare Scholen de voertaal van het onderwijs in 't
Nederlandsch, Duitsch en Engelsch, in Geschiedenis en Aardrijkskunde het
Nederlandsch zal zijn; dat buitendien een ander vak, ter keuze van den Minister, in
't Nederlandsch zal onderwezen worden en dat voor de Wiskundige Wetenschappen,
die voorts in 't Fransch onderwezen worden, de vakwoorden ook in 't Nederlandsch
zullen gegeven worden.
Gezonde opvoedkunde eischt dat alle leervakken, door middel van de moedertaal
van de leerlingen onderwezen worden, behalve vreemde talen, wanneer de leerlingen
daarin eenmaal genoeg gevorderd zijn om onderwijs door middel van de vreemde
taal zelf te genieten.
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Ongelukkig zijn de ouders van schoolkinderen, die zelf een volkomen verfranscht
onderwijs hebben genoten, geen opvoedkundigen en bij velen gaat het vooroordeel
zoover, dat ze zich geen onderwijs kunnen denken, met het Nederlandsch tot voertaal,
of dat onderwijs zou veel minder degelijk zijn. En dan de verfransching is zoo groot,
dat die ouders, onoordeelkundig, in de eerste plaats denken, dat de school tot roeping
heeft hun kinderen Fransch te leeren en niet, hun kinderen kennis aan te brengen in
de verschillende vakken van het leerprogramma.
Franskiljonsche ouders, vooral ouders uit de hoogere standen, zijn allesbehalve
ingënomen met onderwijs volgens de wet van 1883. Ze doen alles wat ze kunnen
om de toepassing er van onmogelijk te maken. Waar ze daarin niet slagen, onttrekken
ze hunne kinderen aan de officiëele gestichten om ze naar katholieke scholen te
zenden, waar het hek aan den ouden stijl is blijven hangen en alles nog door middel
van het Fransch onderwezen wordt. Dat is de oorzaak dat de wet, zooveel jaren nadat
ze aangenomen werd, in vele scholen nog niet volkomen toegepast wordt.
Nu hebben we een katholieken Minister van Onderwijs, en als deze de hand wil
houden aan de toepassing van de wet, beweren de franskiljonsche liberale bladen en
in de eerste plaats natuurlijk de Etoile Belge, dat de Minister het alleen doet om de
Staatsscholen te ontvolken, het Staatsonderwijs in den grond te horen ten voordeele
van het katholiek onderwijs dat hem, als katholiek, nader aan 't hart ligt. Daarom
wordt hij uitgescholden voor een misérable comédien.
De Etoile Belge wijst op den ellendigen toestand van het onderwijs in 't
Nederlandsch in katholieke gestichten. Is de Minister daartegenover ontwapend,
vraagt ze. Geenszins. En zij geeft hem het middel aan de hand om een einde aan dien
toestand te maken: ‘Dat hij beslisse, dat niemand tot de Hoogescholen van 't land zal
toegelaten worden, die niet 't bewijs leveren kan dat hij, benevens de andere vakken
ook de Nederlandsche taal machtig is.
Wel dat zou werkelijk een afdoende maatregel zijn
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en alleszins gewettigd. Waar men, om tot de Hoogeschool toegelaten te worden, blijk
moet geven van grondige kennis van het Fransch en bevredigende kennis van andere
vakken, is het niet meer dan billijk en natuurlijk, dat ook bevredigende kennis van
de taal van de grootere helft van het Belgische Volk verplichtend zou gesteld worden,
ten minste voor Belgen. Maar laten we met dien eisch voor den dag komen, dan zult
ge de Wallonisanten hooren!
Destijds werd door Coremans in de Kamer voorgesteld, dat het toekennen van
toelagen aan katholieke onderwijsgestichten afhankelijk zou gemaakt worden van
de eerlijke toepassing van de wet van 1883 in die gestichten. Die maatregel werd
verworpen door de schuld van Woeste, die schijnt het, later berouw gevoeld heeft
over zijn tegenstand.
Alleen deze maatregel, volledigd door de bepaling, dat alleen die uitgangsbewijzen
van volledige studiën die toegang tot de Hoogeschool moeten geven, afgeleverd door
gestichten in 't Vlaamsch Land, waar de Taalwet van 1883 als minimum toegepast
wordt, geldig zullen zijn, zal ons brengen tot een eerlijke toepassing van die wet en
gaandeweg tot heropbeuring van het zelfstandigheidsgevoel bij het meest verlichte
deel van ons volk, tot demping van de kloof, die tusschen hoogere en lagere standen
in Vlaanderen bestaat.

Vereenigde Staten.
Te Chicago en te Paterson bereidt men zich voor om plechtig de koningsfeesten te
vieren.
***
Een lezer van de Volksstem (De Pere) heeft een reisje ondernomen door Brownen Outagamie-Counties, Wisconsin, en heeft daar de Hollandsche Nederzettingen
bezocht te Greenbay, De Pere, Little Chute, Wrightstown, Hollandtown, Freedom,
Buchanan enz. Wat hem aangenaam trof was ‘te ondervinden dat daar onze moedertaal
zoo goed onderhouden wordt, want niet alleen onden of van middelbaren leeftijd,
maar zelfs kinderen spreken er nog Hollandsch of Vlaamsch.’

Bibliographie.
Referendum ingericht door het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan,
over de inrichting eener Hoogeschool met het Nederlandsch als voertaal in het
Vlaamsche Land.
In 1897 en 1898 heeft het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan,
een referendum geopend over de wenschelijkheid en de noodzakelijkheid der stichting
eener Hoogeschool in België met het Nederlandsch als voertaal.
Een groot aantal personen werden daarover geraadpleegd: in den
Studenten-almanak voor 1897 werden de antwoorden opgenomen van de volgende
personen:
Prof. Bouqué, Burgemeester K. Buls, Volksvertegenwoordiger Coremans, Prof.
de Ceuleneer, Dr. J. Frederichs, Prof. P. Fredericq, Kanunnik de Harlez, Professor
Hoffmann, Prof. Kurth, Prof. Mac-Leod, Mr. Prayon-Van Zuylen, Max Rooses, Prof.
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Seresia, Prof. Stecher, Senator Tournay-Detilleux, Volksvertegenwoordiger E. Van
der Velde, Prof. Vercoullie.
Die antwoorden beslaan te zamen 57 bladz.
In den almanak voor 1898 komen de antwoorden voor van de heeren: Prof. Hector
Denis, Mr. A. Fredericq, Dr. Graevell, Prof. Kern, Prof. Lahousse,
Volksvertegenwoordiger Van der Linden, Senator Edmond Picard, Prof. H. Pirenne,
Prof. Pyfferoen, Prof. Reychler, Prof. De Ridder, leeraar J. Sabbe, burgemeester Jan
Van Rijswijck, Prof. De Vreese.
Te zamen 45 bladz.
Die beide almanakken bevatten aldus het oordeel van 31 bevoegde personen,
zoowel voorstanders als tegenstanders van de ontworpen hervorming.
De vervlaamsching van het Hooger Onderwijs bevindt zich thans aan de orde van
den dag in de Vlaamsche provinciën; door velen zal het dubbel referendum van 't
Zal wel gaan met belangstelling gelezen worden.
Laten wij hier bijvoegen dat de almanak van 1897 de portretten bevat van Prof.
Montigny, hoogleeraar te Gent, en van den heer Julius De Geyter, geëtst door L.
Peeters; de almanak voor 1898 is versierd met de portretten van Dr. Van der Haegen,
hoofdbibliothecaris te Gent, en van Mr. H. Loveling, geëtst door L. Peeters en E.
Spruyt.
Beiden zijn verkrijgbaar tegen fr. 1.50 ieder, bij Julius Vuylsteke, Koestraat, te
Gent.
Personen, die de som van fr. 3.25 (voor België), van 2 gulden (voor 't buitenland)
aan J. Vuylsteke zenden, ontvangen de beide deelen franco.
J.v.P.
- De Slavernij der Vrouw, door John Stuart Mill. Naar de vierde Engelsche uitgave
bewerkt door M. Elizabeth Noest. 143 bl. fl. 1.00. Amsterd., S.L. van Looy.
Wat Frankrijk sinds jaren bezit in de verzorgde uitgaven van het Parijsche huis
Alcan, krijgt Nederland nu langzamerhand in de Internationale Bibliotheek, keurig
uitgegeven door S.L. van Looy, te Amsterdam.
Na onder andere Bellamy's In het jaar 2000, Göhre's Drie maanden fabriekarbeider,
Tolstol's Het koninkrijk Gods is binnen U, Bebel's De Vrouw en het Socialisme,
Spencer's Recht, hebben wij thans John Stuart Mill's Subjection of Women (Nr 15).
Stuart Mill is een denker van te groote waarde, opdat wij zijn meening over den
toestand der vrouw niet rijpelijk zouden overwegen. Deze meening luidt als volgt:
Het beginsel, dat de bestaande maatschappelijke betrekkingen tusschen de beide
geslachten regelt - de wettelijke ondergeschiktheid van het zoogenaamd schoonere
op het dus geheeten sterkere geslacht - is niet alleen verkeerd, maar maakt
daarenboven een van de voornaamste hinderpalen uit voor de beschaving van het
menschdom. Het behoorde vervangen te worden door het beginsel van ‘volkomen
gelijkheid’.
Het gansche boek is een pleidooi, vooroordeelvrij en logisch gedacht en geschreven
Zekere bladzijden zijn zoovele gulden lessen van een onbevooroordeelden geleerde,
die het wel meent met de maatschappij, en er niet voor terugschrikt harde waarheden
onbewimpeld te uiten.
De Stavernij der Vrouw is keurig vertaald en sierlijk gedrukt. Hier en daar een
bastaardwoord. dat best door echt Nederlandsch had kunnen vervangen worden.
J.
- De Juristen en het Grieksch, door Dr. Alba Poutsma. P. Noordhoff, Groningen.
fl-0.50.
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Deze brochure van een leeraar in de oude talen verdient met aandacht gelezen te
worden. Onvoldoende argumenten, onjuiste stellingen of onbewezen algemeenheden
- of die nu van Polak, Woltjer of Naber komen - worden besproken en weerlegd. De
wensch wordt uitgedrukt, dat ‘hij, die (de juristen) het Grieksch, het moeilijke
Grieksch wegneemt, er iets van ongeveer dezelfde zwaarte voor in de plaats stellen’
zou.
Enkele meeningen van Dr. Poutsma worden in de ‘Aanteekeningen’ nader
toegelicht.
T.
- De Klassieke Opvoeding. Ernstige bedenkingen tegen de gevolgde methode,
door J. Helder Jz. P. Noordhoff. Groningen. fl. 0.75.
Grooter belangrijkheid en ook grooter waarde heeft het werkje van den Heer
Helder, litt. class. doctorandus.
De klassieke opleiding, in de laatste jaren het onderwerp van even heftigen aanval
als hardnekkige verdediging, wordt hier op bevredigende was geschetst. Het doel,
de voordeelen, de voorwaarden, de tegenstanders, de schoonheid van het Grieksch,
het gebrek aan belangstelling en de krachten worden achtereenvolgens besproken.
Alles is voorzeker niet afdoende (b.v. de voordeelen van de klassieke opleiding, bl.
8 en 9, even waar voor onze groote modernen); hier en daar schijnt mij een oordeel
te gewaagd (o.a. de paragrafen over den jurist en den a.s. arts, bl. 10).
In het tweede hoofdstuk komt de studie der philologie aan de beurt: doel en
verdeeling van arbeid, de leerschool der docenten, de aesthetica, de paedagogiek.
Menig juiste wenk woord hier gegeven. Om er maar éen aan te halen: ‘We hebben,
luidt het op bl. 35-36, aan de Hoogeschoolen dringende behoefte aan onderwijs in
de geschiedenis der paedagogiek en in de methodelogie want zoo alleen kunnen we
leeren wat we hebben te vermijden en wat we dienen na te volgen.’
Het derde en laatste hoofdstuk, het uitgebreidste en ook het belangrijkste, bespreekt
de methode op het gymnasium (de gedachten van Griekenland, een misbruik, een
middel tegen het kwaad, het ex tempore vertalen, de vertalingen uit het Nederlandsch,
het vlug leeren lezen, de grammatica). Ons bestek laat ons niet toe de vele
bedenkingen te bespreken, die hier zijn uitgedrukt. Te recht zegt schrijver: ‘De
methode van de wetenschap der philologie is door een misverstand de paedagogische
leerwijze geworden van het gymnasium.’
Het boekje van den heer Helder zal - wij twijfelen er niet aan - door vakmannen
worden gelezen en besproken. Maar ook niet-vakmannen dienen het te lezen en te
overwegen.
J.
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September 1898.
Inschrijvingslijst(1) voor het standbeeld Jan Frans Willems.
Voorgaande lijst

fr. 159.50

Mr. Brouwer, Amsterdam

fr. 2.50

Adolf Wellekens, Aalst

fr. 5.00

Vanwege de Vlaamsche Harten, Watou

fr. 6.40
_____

Te zamen

fr. 173.40

Bij het portret van Nederland's Koningin.
Koningin!
Het is een machtwoord geworden, dat glans uitstraalt en geheimzinnig bekoort.
Niet een woord als brood of huis, die misschien ouder, zeker meer gebruikt, maar
bij Koningin vergeleken, plat van klank en zonder kleur of heerlijkheid zijn. Op de
woorden toch valt langzamerhand een neerslag van het begrip dat zij vertolken; zij
worden heilig of indrukwekkend of geminacht en gemeen. De luister van het
koningschap, eeuwen lang, waarvoor de menigte zich deels in slaafschheid heeft
gebogen, waaraan het in oprechtheid was verknocht of in domheid zich vergaapte,
die luister, die macht, die schittering, is neergedaald op den klank Koningin, en die
klank zelf heeft kracht en invloed.

Aan zulke klanken heeft ieder volk behoefte; zij vergulden de taal; men heeft ze lief.
Wat vraagt de groote massa naar den vorm van regeering? Wat bekreunt zij zich
om de vraag naar historische wording, naar theoretische voorkeur van republiek
boven koningschap? Het behoud van een gevierde overlevering is haar alles; zij
dweept met een leus, met een woord, waarvan de kracht haar overmant en bedwelmt;
waarvoor zij zich opwindt en bereid is offers te brengen. Oranje en Nederland is
zulk een leus, die het geheimzinnige verband vertolkt tusschen het volk van Nederland
en zijn vorstengeslacht. Die leus is gevoed, opzettelijk en onbewust, baatzuchtig en
zonder eigenbaat, maar zij is er en wee dengene, die in de dagen der kroning van
(1) We deelen aan Vlaamschen Wachter, Londen, mee, dat we de postal order ons door hem
gezonden, niet betaald kunnen krijgen omdat ze alleen voor 't Binnenland geldt in Engeland.
Antw. Vl. Wachter deele ons zijn adres mee.
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Koningin Wilhelmina, die leus openlijk durft beleedigen. Zijn leven zou niet veilig
zijn.
Het is dan ook zeer wijs van de weinigen in Nederland die enkel de republiek
menschwaardig vinden, dat zij dat stokpaardje gedurende de September-feestdagen
stilletjes in den hoek laten staan. Verbitteren kunnen zij; waardeering voor hunne
theorieën oogsten, kunnen zij niet. Wie op den akker van Nederland vooreerst de
zaden van republiek wil zaaien, heeft een ondankbaar werk te doen. Juist in Nederland.
Want de nadeelen van het koningschap zijn daar tot een klein gedeelte ingekrompen;
de voordeelen hebben daar onbetwist de voorhand. Het geloof aan de meerdere
zegeningen van regeeringsvorm in Frankrijk of Amerika, bestaat in Nederland niet.
De praktijk laat de theoretische republiekeinen in den steek.
***

Maar waartoe gepraat over republiek als de kroning plaats vindt van een jonge
Koningin?
Juist om de tegenstelling te doen uitkomen tusschen de beschouwingen van enkelen,
die stuwers willen zijn van in 't geheel niet begeerde hervorming, en de werkelijkheid
van 't oogenblik. Nederland is één met zijn vorstengeslacht; sterker is de band nergens.
Men moet de verslagenheid hebben bijgewoond, de innig gevoelde spijt, toen in '79
de doodstijding klonk van den Prins van Oranje, om
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te weten dat de genegenheid gemeend is. Prins Alexander, die in zijne plaats trad,
werd gewaardeerd om zijn edele bedoelingen en beklaagd om zijn vreugdeloos
bestaan. Aan zijn levenskracht werd niet geloofd en men achtte de Oranje's
uitgestorven, als Willem III het hoofd neerlei. Dat vond men heel, heel jammer. Want
de Oranje's, dat voelde men, waren een waarborg voor eenheid bij het Nederlandsche
volk. Zij waren er mee saamgegroeid en zooals Vondel zingt, - van een boom scheurt
nimmer tak, zonder krak of jammerteeken.
Toen kwam het prinsesje, in '80, 31 Augustus. Men had liever een prins gehad,
maar de zaak lei er toe; 't was een Oranje, dat was genoeg, en de band zou blijven,
al werd hij wat veranderd. En wat men zeggen moge, Emma van Waldeck-Pyrmont
komt de groote eer toe, als Duitsche moeder aan haar kind een echt Hollandsche
opvoeding te hebben gegeven. Dat juist is het wat de Hollanders zoo waardeeren,
want de Hollanders zijn Hollanders en willen dat blijven. Niet het minst omdat zij
dat willen, hechten zij zoo aan het geslacht Oranje; zij beschouwen dat als een
waarborg voor hun zelfstandig bestaan, als een zinnebeeld van hun eenheid. En heel
de Nederlandsche stam mag met dankbaarheid die moeder aanzien, als de vrouw die
eigen taal en eigen levenswijs heeft opgeofferd aan de toekomstige plichten van haar
dochter. En nu is het waar dat elke goede moeder bereid is tot zelfverloochening als
het geldt haar kind, maar de deugden eener gewone vrouw bloeien in stilte, die van
eene koningsmoeder openlijk. Op deze verzamelt zich nu eenmaal al de hulde, die
duizenden huismoeders te zamen verdienen.
Emma van Waldeck-Pyrmont, wier taak als regentes, naar buiten althans, is
geëindigd, wier zon zoo te zeggen is ondergegaan, heeft het Nederlandsche volk
allereerst, maar dan den geheelen Nederlandschen stam, zeer aan zich verplicht.
Zonder hare verstandige leiding zou men niet vol vertrouwen zijn in de toekomst
onzer taal, het plechtanker van ons volksbestaan.
Want, wat wij thans van onze jonge koningin mogen hopen, dat is dat zij onze taal
zal eerbiedigen in al haar rechten; ook aan het hof zal doen eerbiedigen; dat zij zal
voor gaan als Nederlandsche in alles aan het Nederlandsch de voorkeur te geven, en
vreemde taal slechts te dulden tegenover vreemden. Dat zij Nederlandsche kunst en
letteren zal waardeeren als zij dat verdienen, zonder vooringenomenheid met wat
daarbuiten ligt.
Wat wij thans van onze jonge koningin mogen hopen is, dat zij een open oog zal
hebben voor de gemeenschappelijke belangen van heel den Nederlandschen stam.
Zij regeere in vrede en voorspoed.

Benoorden Moerdijk.
De 31e Augustus. - Het nieuwe tijdvak en het a'geslotene. - Het Wilhelmus.
Deze laatste Augustus-dag heeft alle vorige dagen van de maand in zich opgeslorpt.
Voor de Nederlanders àls volk hadden de dertig andere slechts reden van bestaan als
trapjes om naar den een-en-dertigste te komen. Dààr wees alles heen, toebereidselen,
plannen, krantenberichten; en na de altijd eemgszins met ongerustheid vermengde
opgewondenheid van zulk een tijdvak van voorbereiding, is een weldadige
ontspanning gevolgd, nu die eerste feestdag zoo goed afgeloopen is. Het is, ofschoon

Neerlandia. Jaargang 2

de gewichtigste dag, wel-is-waar nog niet de feestdag, de luisterrijke dag van de
kroning. Maar zoo'n begin is vaak 't aardigst.
En van geen wanklank hebben we nog gehoord. Mijn woonplaats, een nogal groote
en drukke, nogal rumoerige stad, heeft op dezen laatsten Augustus feestgevierd zoo
prettig en ordelijk als ooit te voren, het volk besefte dat de wijding die over een dag
als deze lag, beletten moest dat er weer, als zoo dikwijls, een aanleiding tot ergerlijke
losbandigheid van gemaakt werd. Ik geloof dat het 't heele land dóór zoo gegaan is.
Dat pleit voor ons volk, dagen van nationale rouw zijn er maar al te veel geweest,
in den laatsten tijd; een heuchelijke nationale gebeurtenis als deze is zeldzaam. Toch
moest zulk een feest een ander kararakter dragen, dat bijvoorbeeld de viering van de
volkomen bevrediging van Atjeh zou hebben. Zeker, de toekomst is vol beloften.
Nederland heeft ‘een nieuw verbond met Oranje gesloten,’ en wederzijds is men van
de harte lijke oprechtheid van die verbinding overtuigd. Daarenboven het samengaan
van jonkvrouwelijke lieftalligheid met koninklijke majesteit iets zoo meeslepend,
en geven de eerste stappen zooveel waarborgen, dat men wel een zwartgallig mensch
moet zijn om zich bijzonder ongerust te maken over het lot dat voor onze natie in
het verschiet ligt. Maar dat neemt niet weg dat ook hier, onvermijdelijk, het betere
de vijand is van het goede, en over de grenzen vooral mag men nog wel eens hooren
dat, zoo we ons vol toewijding en ook vol goede verwachtingen verheugen over de
troonsbestrijging van koningin Wilhelmina, de reden daarvan allerminst gezocht
moet worden in ontevredenheid over de opperste leiding van 's lands zaken tot dusver.
Integendeel.
Er zal niet licht een tweede geval te vinden zijn dat een vreemde vorstin zoo
spoedig het volkomen vertrouwen en de dankbare genegenheid van een volk wist te
veroveren, als de Regentes. In dit opzicht vinden we in onze geschiedenis maar één
vergelijkingspunt: in het tijdvak van den Zwijger. Hoe algemeen koningin Emma
als een buitengewone vrouw, een voortreffelijke regentes gewaardeerd wordt, blijkt
misschien het best hieruit, dat, zoo kort betrekkelijk na hare komst in dit voor haar
vreemde land, niemand haar meer als vreemdelinge schijnt te beschouwen, en dat
tot in deze dagen de jonge koningin maar zelden in het openbaar genoemd wordt,
zonder dat, onwillekeurig haast, de naam van de Koningin-Moeder op de lippen
komt.
We zijn in die acht jaar wel zoo wat als verwende kinderen geworden, alsof het
vanzelf sprak dat een moeder goed en verstandig is, een regentes vol beleid en altijd
streng vasthoudend aan haar plicht. Maar hoe anders had dat kunnen zijn. En wat
had het Nederlandsche volk dan misschien ondervonden!
Wel opmerkelijk is ook dat dit mooie woord in de proclamatie waarmede de
Koningin-Regentes haar taak heeft neergelegd, algemeen getroffen heeft: ‘Het (volk)
zij groot in alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn.’
Die proclamatie is zijn sobere gevoeligheid een stuk dat pakt. Wat een aardige les
heeft de Regentes met deze laatste regeeringsdaad nog gegeven aan al die menschen,
hoog of minder hoog geplaatst, die dronken van toomolooze, 'tzij echte of
opgeschroefde geestdrift, zich prangen voelden om de fiolen van hun slechte rhetoriek
over ons uit te storten. Men moet zulke dingen op den koop toe nemen, ze zijn
onvermijdelijk. Maar voor velen, die niet minder diep en fijn voelen, al brallen zij
zoo niet, wordt door dat soort van kroningstoespraken en kroningsliteratuur heel wat
van de stemming bedorven. Erger, het mooiste wat onze natie heeft, de schatten uit
zijn verleden, zijn niet veilig voor dien stroom. Wat een plaats heeft het oude
volkslied, het Wilhelmus, niet in ons volksbestaan; en met wat 'n vreugde hebben
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we - zoo snel - de heerlijke oude wijs van dat lied het saaie Wiens-Neerlands-Bloed
zien terugdringen. Maar zelfs aan het Wilhelmus is gemorreld. Het moest pasklaar
en actueel gemaakt worden - zooals we een achttiende-eeuwschen gevel zet voor
een juweel uit den renaissance-tijd, of spiegelruiten in plaats van de in lood gevatte
ruitjes van een eerwaardig oud kasteel. Als het nuttigheidsbeginsel er nog bij te pas
kwam! Maar denken de Franschen er aan, bun gloeiende Marseillaise te verdraaien,
al kan men nu niet meer zeggen dat der tyrannen ‘étendard sanglant est levé?’ Waarom
dan in plaats van een Wilhelmus een Wilhelmina?
Het verzet daartegen is ook niet uitgebleven. In hoe gelukkige bewoordingen
schreef een van onze beste Amsterdamsche journalisten:
‘Is het wel noodig, is het zelfs een voordeel, dat van een volkslied de woorden
letterlijk klsppen met den toestand van het oogenblik? Is het van een volkslied niet
juist een deugd, als het voor en van alle tijden is; als het, gelijk het Wilhelmus, zóó
diep wortelt in de geschiedenis des volks, dat het reikt tot de onderste bodemlaag,
waarop dat volk zijn zelfbestaan gevestigd heeft? Oranje en Nederland! Waar wilt
gij de hechtheid van den band, de eenheid tusschen beide, tastbaarder verzinnelijkt
vinden dan in ons oud Wilhelmus? En hoe is 't denkbaar onze koningin op voor Haar
zelve glorieuser en aandoenlijker wijze te huldigen, dan door Haar te bezingen als
de doorluchtige nazate van den stichter van Haar Huis, den Vader van ons Vaderland?
Meer dan drie eeuwen zijn heengevloden sinds het Wilhelmuslied ontstond. Drie
eeuwen achtereen heeft het geslacht der Oranjes op den ouden stam zich vernieuwd,
en nog is het huis van Oranje het onze. Dit zeidzame in onze historie wordt geteekend
door het feit, dat het volkslied van 1569 het volkslied is van 1898!...
Het Wilhelmuslied is een eer voor wie het gedicht heeft, een eer voor wien het
verpersoonlijkt, een eer voor het volk dat er in wordt toegesproken. Te vertrouwen,
gelijk Marnix deed, dat een volk, uit zulk een ernstig, uit zulk een eenvoudig lied,
uit zulk een breed golvend psalmgezang, allerminst er op berekend om hartstochten
te doen ontvlammen of aan te zetten tot roemruchtig krijgsbedrijf, de kracht zou
putten om zich op te heffen uit zijn door rampspoed neergeslagen staat van
moedeloosheid, was tegelijk dat volk in hart en nieren kennen, en het eer bewijzen!
Dat lied heeft zijn wondere macht tot den dag van heden op ons volk behouden.
Het moge zijn dat wij de woorden slecht in het geheugen hebben; de gewijde geest
die er uit spreekt, komt over ons, zoodra wij het - nu de melodie in haar
oorspronkelijken vorm is hersteld - hooren. En als dit onverhoopt eens niet meer zoo
mocht wezen, dan zal er iets uit onze ziel zijn weggegaan, waardoor wij tegelijk
ontkerstend en onthollandsch zullen zijn. Dat oogenblik moge verre van ons blijven.’
Ja, wij moeten het Wilhelmus in eere houden. Dat volkslied, het volkslied,
verpersoonlijkt onze roemruchte geschiedenis, evenals de vlag de kracht, de taal het
leven van ons volk belichaamt. En ook waar de Nederlandsche vlag niet waait, en
onze taal slechts voor een deel de taal is van het land, kan zulk een lied in den
volksmond voortlevende herinnering aan den grooten en goeden vorst die den
Nederlandschen stam weer heeft opgericht toen hij dreigde weg te zinken - het
vereenigingspunt vormen voor allen die zich één volk voelen met ons.
ACTENOS.
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Oranje boven!
Eene Duitsche stem in het Nederlandsche Kroningsfeest.
In de feestklanken aangeheven bij de kroning der jonge koningin Wilhelmina
versmelten zich het vrengdevolle heilgeroep der trouwe Hollanders met dat der
stamverwante Vlamingen, Luxemburgers en Rijks-Duitschers. Want zij is toch eene
Duitsche vorstin uit aloud Nassausch geslacht, welks stamburg nog heden bij het
stadje Nassau te zien is. Want tallooze banden knoopen de Nassau-Oranjes en het
Duitsche Volk aan elkaar. En de Duitsche keizer voert ook den titel van prins van
Oranje. Heden nog herinnert het Oranje van de postbeambten aan de Oranje-erfenis
onder koning Friedrich Wilhelm I.
Voor mij, die in het land Nassan opgegroeid ben, zijn de betrekkingen het
belangrijkst. Velen mijner voorvaderen waren Oranjes-beambten in den tijd, toen de
Oranjes nog eigendommen in het Westerwald hadden. De herinneringen aan den
Oranje-tijd is daar niet uitgestorven en nu nog wijst de Wilhelmsturm in Dillenburg
op het groote tijdperk des Zwijgers, den bevrijder der Nederlanden. Het waren
inderdaad de kloeke mannen uit het Westerwald, die als landsknechten met hun bloed
de Nederlanden hielpen vrijmaken. Zelfs in deze eeuw stonden jaren lang Nassansche
troepen in Nederlandschen wapendienst in het Walenland, om eenen opstand van de
bevolking te verhinderen. Velen mijner bloedverwanten vochten als officieren voor
de Nederlandsche vrijheid te Waterloo, en lagen dan later in garnizoen te Namen.
Daarbij komt nog, dat ik van mijne vroegste jeugd eene groote voorliefde voor de
Nederlanden gekoesterd heb en ze nog heden bewaar.
Ik geloof ook, dat met mij talrijke Rijksduitschers dezelfde genegenheid koesteren
en met weemoed waarnemen, dat de betrekkingen tusschen beide volkeren niet zoo
innig zijn als men verwachten kon. De Hollanders betoonen inderdaad op politiek
gebied een wantrouwen, dat door niets hoegenaamd te rechtvaardigen is. Moge het
jubelfeest er toe bijdragen beide volkeren, die bij elkaar behooren, echt innig nader
tot elkander te brengen.
We zien, dat do Romaansche landen, die zoolang den toon aangegeven hebben,
naar hunnen ondergang hellen; dat integendeel de Germaansche volkeren zich in
openbaren vooruitgang verhengen. Aan het Germanendom behoort de toekomst! Het
geldt eene Germaansche beschaving te scheppen, die in de plaats van de verouderde
en verrotte Romaansche optreden kan. Alle Germaansche volkeren moeten het hunne
daartoe bijdragen, dat deze gedachte spoedig verwezenlijkt worden.
Daarom behoort nauwer aansluiting te ontstaan tusschen de Germaansche volkeren
met terzijdezetting van ongerechtvaardigd wantrouwen. Daarom voel ik er behoefte
aan bij gelegenheid van de kroningsfeesten lucht te geven aan mijn warme en oprechte
gevoelens van sympathie voor het Nederlandsche Volk, gevoelens die niet alleen
door mij gekoesterd worden, maar die zeer zeker gedeeld worden door het algemeene
Duitsche Volk.
Brussel.
HAROLD ARJUA GRAEVELL.

Anton Bergmann (Tony).
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Over een paar weken zal men te Lier, zijne geboortestad, het standbeeld onthullen
van een man wiens werk en wiens naam niet alleen van de allerhoogste beteekenis
zijn in onze Zuid-Nederlandsche letterkunde, maar tevens verbonden zijn aan een
vruchtbaar en eigenaardig gedeelte van het intellektueel leven van Vlaanderen, aan
eene periode die beslissend gewerkt heeft op den vooruitgang van de Vlaamsche
Beweging en niet weinig heeft bijgedragen tot de zegepralen die we onlangs vieren
mochten. Want die naam: Tony, zal niet alleen blijven omdat hij staat onder het
meesterstuk van onze Vlaamsche literatuur dat Ernest Staas, advokaat heet, en dat
mag aangezien worden als een der beste realistische boeken die tot op onze dagen
hier in onze gouwen verschenen, maar men zal niet vergeten dat dit de naam is van
een man die in ruime mate deelnaam aan de machtige stndentenbeweging van voor
een veertigtal

jaren, die uitging van het Taalminnend Studenten-Genootschap 't Zal wel gaan en
die een schoon bewijs gaf van wat eene jeugd vermag die, na jool en pret, ook wel
eens de handen uit de mouwen kan steken, en bezield is met andere idealen dan van
gewone burgerhuidjes.
We willen trachten hier, in korte woorden, na eene beknopte biographie, te zeggen
wat Anton Bergmann geweest is in Vlaanderen op 't gebied van literatuur en
gedachtenbeweging.
Anton Bergmann werd op 29 Juni 1835 geboren te Lier, de schilderachtige stad
‘waar zich paren de wieglende golfjes der Nethen’, gelijk Frans de Cort, Tony's
intieme vriend, het zong. Na er zijn lager onderwijs ontvangen en er de voorbereidende
latijnsche klassen gevolgd te hebben komt hij naar Gent om er zijne humaniora te
doen, en laat zich in October 1849 als leerling van 't Athenaenm opschrijven. 't Is
daar dat hij als leeraar in de Nederlandsche taal een man leerde kennen die oneindig
veel goeds gedaan heeft aan de Vlaamsche beweging, daar hij het was die er de Jeugd
inbracht; prof. Heremans, die in zijne studenten de overtuiging zaaide dat er, toen
vooral, nog heel wat te doen was op gebied van wetenschap en van taal hier in
Vlaanderen.
Reeds op het Athenaeum vertoonde de jonge Bergmann een buitengemeen vluggen
geest. ‘Toen reeds’ schrijft prof. Heremans, ‘verraste de jonge Anton zijnen leeraar,
niet min door de eigenaardige opvatting dier onderwerpen (nl. ter behandeling gegeven
als oefening in het Nederlandsch) als door het schilderachtige van zijn stijl.’
Deze geest zou echter slechts later al de diepte van zijn eigenaardigheid geven,
als Tony, eenmaal op de hoogeschool, zich ging beijveren met het stichten, - hierin
geholpen door Julius Vuylsteke en andere -, van een Vlaamschgezind
studentengenootschap, waarvan hij reeds op het Athenaeum het plan opgevat had,
en waarvan hij wilde maken een voorwacht, bestaande uit al de jonge krachten van
Vlaanderen, die op den eersten rang zou strijden in het leger der Flaminganten. Het
ontwerp was stout, maar dat het levensvatbaarheid bezat, wordt bewezen door het
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veertig-jarig bestaan van dien kring die, met zijne zelf-bewuste kensprenk: 't Zal wel
gaan, nog steeds voort bestaat.
In 1854 stichtte hij mede het eerste Jaerboeksken van den Studentenkring, en liet
er eene eigenaardige bijdrage, getiteld Eenige bladzijden uit het leven der vlooien in
verschijnen, die 't beste van den schrijver er van verwachten liet.
Hetzelfde jaar nog bekomt hij, met eenige andere studenten, door eene petitie aan
den bevoegden minister, het inrichten van eenen leergang in Nederlandsche taal- en
letterkunde die aan profs. Serrure en Heremans toevertrouwd werd. Dit gaf aan Tony
moed voor de toekomst; hij durfde de stoutste plannen aan, zoodat, vooral door zijn
toedoen, 't Zal wel gaan weldra een ongeëvenaarden luister kende. Na de joligste
zittingen (waar hij ons een zoo prettig tafereel van heeft opgehangen in zijn Ernest
Staas) wist hij het gesprek op de ernstigste onderwerpen te brengen, en 't is
gedeeltelijk dank zij die gesprekken dat menig hoog-geplaatst ambtenaar of befaamd
schrijver, toen nog student, zijn stelling en zijn roem te danken heeft. Want toen
bewoog het studenten-genootschap zich in een wijden gedachten-kring, en heeft,
door zijn princiepen-vastheid meer dan één onweer doen losbarsten.
Zijne bijdragen in de Jaarboekskens (later Studenten-Almanakken) en de bezigheden
die hem zijn geliefde kring gaf, beletten hem niet een goed student te zijn: reeds in
1856 promoveerde hij als candidaat in de rechten en in het notariaat. Daarna vertrok
hij naar Brussel, tot groote spijt van zijne Gentsche studiemakkers, en wordt er op
12 April 1858 tot doctor in de rechten uitgeroepen.
In 1858 vestigde hij zich als advocaat in zijn vaderstad, en kort nadien trad hij in
den echt. Niettegenstaande zijne drukke bezigheden - want zijne kennis had hem
weldra de sympathie van zijne vakgenooten en het vertrouwen zijner medeburgers
gewonnen - legt hij zijne scheppende pen niet op zij, noch verzwakt zijne liefde zijn
ijver voor de Vlaamsche studentenbeweging: menige verspreide schets of novelle
(later in een bundel verzameld) en meer dan éen brief aan onde studentenmakkers
leggen er getuigenis van af. Ook verscheen in dien tijd zijn Geschiedenis van Lier,
door deskundigen als een model van eene monographie

eener kleine stad beschouwd, en die hem jaren werks gekost had.
Intusschen maakte hij zijn meesterwerk: Ernest Staas persklaar; doch, het boek
was niet geheel afgedrukt, toen de schrijver begon te kwijnen. Men dacht eerst aan
lichte ongesteldheid; hij zelf was te opgeruimd van geest om aan ernstige ziekte te
denken; doch de toestand wou maar niet beteren; weldra was er geen redding mogelijk
meer en nauwelijks kon hij de eerste exemplaren van zijn boek verzenden, of
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daar trof hem - op 21 Januari 1874 - de dood. Hij mocht den uitbuudigen lof niet
vernemen die zijn boek toegezwaaid werd, onder anderen door iemand wiens werk
hij hoogschatte en wiens oordeel hem zoo welkom was geweest, n.l. van Nicolaas
Beets, die hem den volgenden brief schreef:
UTRECHT, 19n Januari 1874.
Hooggeachte Heer,
Ik behoef alleszins vergiffenis daarvoor, dat ik de ontvangst van uw treffelijk
geschenk, mij reeds vóór meer dan ééne week geworden, tot hiertoe nog niet dankbaar
erkend heb.
Tot verschooning heb ik het volgende aan te voeren.
Op het enkel doorbladeren van uw boek, zag ik terstond dat dit een boek was dat
mij leek, waarvan de lezing mij een ongewoon genot beloofde.
Ware het tegendeel het geval geweest, ik had terstond naar de pen gegrepen, en
zonder verdere kennisneming, mijn oprechten dank betuigd voor de vriendelijke
schenking. Maar nu stelde ik uit totdat ik alles zou hebben gesmaakt.
Ongelukkig noodzaakten mij zeer drukke bezigheden, en onvoorziene
gebeurtenissen ook de lezing uit te stellen, en zoo ging het van den eenen dag op den
anderen... Vergeef het mij.
Eindelijk kwam de gelukkige ‘gelegene tijd.’ En zoo ik U thans hartelijk mijnen
dank betuig voor uwen Ernest Staas, het is niet maar voor de vriendelijke toezending,
niet slechts voor de streelende bewoordingen waarvan Gij het geschenk, op het
schutblad, hebt doen verzeld gaan, maar, bij en boven dit alles voor het boek zelven,
om zijn voortreffelijken inhoud, voor het groot en rijk, veelvuldig en rein genoegen,
bij de lezing gesmaakt. In alle waarheid en oprechtheid kan ik U betuigen onder de
boeken van dezen onzen tijd er in lang geen gelezen te hebben dat mij zoo beviel,
en ik geloof niet dat de Vlaamsche letterkunde iets heeft aan te wijzen dat er boven
gaat.
Indien Ernest Staas in België en Holland geen grooten opgang maakt, beklaag ik
den smaak mijner tijdgenooten. Het is waarheid en leven, geest en gevoel, fijnheid
van teekening met losheid van trek. Juistheid van opvatting, en schilderachtigheid
van uitdrukking. En in plan en aanleg zoowel als uitvoering, die matiging, die
sobriëteit, die gelijk zij van het zelfbezit in den schrijver getuigt, ook de kracht van
zijn werk is.
Daarenboven dit boek kan niet dan goed doen. Het is door en door gezond; het
komt uit een rijp verstand en een liefderijk gemoed. Er is veel uit te leeren, omdat
het veel geeft te zien. Ik wil bij geene bijzonderheden stilstaan, daar metterdaad alles
mij even goed gelukt schijnt: - elk portret - elke scène - elk gesprek - maar bladzijden
als b.v. 28-29 worden niet lichtelijk overtroffen. Het ‘doch hij weet wel beter,’ bracht
mij bij de voorlezing de tranen in de stem. Bij de voorlezing, want dit is een boek
dat ik voorlees; dat ik den mijnen niet onthouden mag. En gij moest het gezien hebben
hoe het door ouderen en jongeren in mijn huiselijken kring genoten, innig genoten
werd.
Waarde Tony, dit alles moest Hildebrand u zeggen!
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Hooggeachte Heer Bergmann, neem deze uitdrukking zijner innige deelneming
in uw schoon werk, met de hartelijke betuiging zijner ware erkentelijkheid, in
welgevallen aan van
Uwen oprecht toegenegen
NICOLAAS BEETS.
Helaas, deze hartelijke woorden kwamen te laat: reeds was Antoon Bergmann
zieltogend toen de brief te zijnent aankwam, en zijn geest kon zich niet verblijden,
in de voorspelling van Hildebrand's woorden, als zou zijn boek in Noord en Zuid
een groot succes zijn!
Deze voorspelling was eene waarheid, althans voor Vlaanderen: er zijn geene
boeken die in ons land zoo populair zijn, tenzij misschien, vooral onder de mindere
standen, sommige romans van Conscience. En deze populariteit moet niemand
verwonderen, daar de woorden van Beets volkomen waar zijn: men treft weinig
boeken aan die zóo vol waarheid en leven, zóo vol geest en gevoel zijn; en vinden
we in de latere boeken die in Vlaanderen verschenen even groote ‘fijnheid van
teekening’, dan mogen we niet vergeten dat de latere schrijvers hoogere voorbeelden
hadden uit andere landen, en dat Ernest Staas een der eerste boeken is die zich
heelemaal uit de romantiek scheuren, die niet doen aan gevoelerigheid of
thesis-verdediging, in een woord: die zniver realistisch, in den gezonden zin van het
woord, wilden zijn.
Want dit moet gezeid worden: in zijn tijd bekleedde Tony, op literair gebied, eene
diep eigenaardige plaats in Vlaanderen. Hem is het alleen te doen om zoo gemoedelijk
en zoo juist mogelijk te schrijven wat hij om zich zag en wat hij zich herinnerde uit
zijn vroegere jaren, zonder de minste bijbedoeling van zedelessen te willen geven
of eene mooie geschiedenis te willen meêdeelen.
Hem is het veel minder te doen om de geschiedenis die hij vertelt, dan om de wijze
waarop hij ze vertelt; en daarin is hij een onzer eerste realisten in Vlaanderen: in
Ernest Staas vindt men daar voorbeelden bij de vleet van; en vele zijner Verspreide
Schetsen en Novellen spreken mijne woorden niet tegen. Men kan een oordeel over
zijn literair werk samenvatten in dit eene woord: het is eerlijk werk. En zelfs hij die
de waarde van Tony's kloeken stijl over het hoofd ziet, zal met ons erkennen dat uit
geheel zijn werk oprechtheid spreekt, iets zóo zeldzaam dat men er seffens de echte
kunstenaars aan erkent. Het is die oprechtheid die Ernest Staas op sommige bladzijden
zoo roerend maakt, en aan iedereen zal doen zeggen: Tony is een artist, vermits hij,
zonder den minsten truc, zonder het minste uiterlijk middel, de tranen in het oog en
in de stem doet komen.
Tony is een onzer schrijvers van blijvenden roem in Vlaanderen, welke weg onze
literatuur ook insla. En daarom zal men zijn naam blijven eeren, en is zijn standbeeld
verdiend.
En zij die niet aan literatuur doen, zullen hem eeren om het overgroot deel dat hij
genomen heeft aan het stichten en bevestigen der Vlaamsche Beweging, en om de
vele ruime denkbeelden die hij aan eene gansche generatie wist mee te deelen.
Ik herhaal dat Anton Bergmann's naam in eere zal blijven onder ouder ons, omdat
hij ernstig en eerlijk, zonder winstbejag of heerschzucht, doelmatig en verstandig,
met pen en woord, zal bijgedragen hebben tot de aanstaande zegepraal van onze
dierbaarste gedachten.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
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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
bewustziju 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 jaarlijks ten minste 50 fr. (f 25; 40 sh.; 10 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,75 fr. (f 1.50; 2 sh. 6 d.;
65 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.
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.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: Dr. Kiewlet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reininck, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

F. Olland, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

C. Temmerman, Postbus 1601,
Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

Jac. Post, Bus 751, Johannesburg.
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Voor Zuid-Afrika{

D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom,
Z.A.R.

Voor Zuid-Afrika{

J.C. Kruger, Burgersdorp,
Kaap-Kolonie.

Voor Oost-Indië{

H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor
Midden-Java.

Voor Oost-Indië{

A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia,
Java.

Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
W.G. Jolink, Jhbg. Z.A.R.
Steenmeyer & Co, Amsterdam, N.-N.
Dr. J.H.F. Kohlbrügge, Tosari, Passoeroean, Java.
K. Singels, Rotterdam, N.-N.
D. Ramondt, Dodewaard, N.-N.
K. Ramondt, Dodewaard, N.-N.
J. Ramondt, Dodewaard, N.-N.
N. Hofmeyr, Dodewaard, N.-N.
J. Van Alphen, postmeester-gener. Dodewaard, N.-N.
Johan Visser, Dodewaard, N.-N.
J.P.G. van Laenen Martinet, Dodewaard, N.-N.
J.M. Schoof, Dodewaard, N.-N.
Mej. C.J. Voorders, HeidelbergN.-N.
G.C. Bär, HeidelbergN.-N.
C.B. Van der Heide, Pretoria N.-N.
Joh. C. Boersma, Belfast N.-N.
Huih. De Vries, Antwerpen, Z.-N.
G.H. Goldenberg, Antwerpen, Z.-N.
Otto Hagemann, Antwerpen, Z.-N.
Mevr. De Bock-Plasmans, Antwerpen, Z.-N.
M. De Brabanter, Antwerpen, Z.-N.
Jan Collin, Antwerpen, Z.-N.
H. Ploumen, leer. Kon. Ath. Chimay, Z.-N.
Mr. L.R. Telting, Amsterdam, N.-N.
Mr. A.C. Mulder, Amsterdam, N.-N.
Mr. A. Lind, Amsterdam, N.-N.
Mr. E.F. Clausing, Amsterdam, N.-N.
Mr. W.P. Steenhoff, Amsterdam, N.-N.
Mr. H. Massink, Amsterdam, N.-N.
Mr. R.L. Scholten, Amsterdam, N.-N.
Mr. N.F. Wilkens, Amsterdam, N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.
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C. Montijn, Amsterdam, N.-N.
Mej. A.C. Montijn, Amsterdam, N.-N.
F. Smets-Claessens, Turnhout, Z.-N.
Ch. Peeters, Turnhout, Z.-N.
L. Janssens-Snellinckx, Turnhout, Z.-N.
N. Daems-Peeters, Turnhout, Z.-N.
Surinx, Turnhout, Z.-N.
A. Fleerackers, Turnhout, Z.-N.
J. Janssens-Van Hooydonck, Turnhout, Z.-N.
Het Kunstverbond, Turnhout, Z.-N.
Fr. Andelhof, Turnhout, Z.-N.
F.X. Tayemans, Turnhout, Z.-N.
F. Adriaensens, Turnhout, Z.-N.
P.C. Duvenage, Fordsburg, Z.A.R. B.
A Wessels, Vrededorp, Z.A.R.
A.P.M. Van Winsum, Jhbg., Z.A.R.
A.M.T. Helligers, Jeppesdorp, Z.A.R.
A.J. Alberts, Waterval, Z.A.R. B.
C.N.J. Duplessis, Fordsburg, Z.A.R.
W.J. Ruwers, Randfontein, Z.A.R.
C.C. Schoenzetter Jhbg., Z.A.R.
Restell, Gent, Z.-N.
J. Kindermann, Den Haag, N.-N.
H. Lamsvelt, Arnhem, N.-N.
Bogaerts, adv., Elsene, Brussel, Z.-N.
J. Lammers, jr., Rotterdam, N.-N.
L. Thienpont, Gent, Z.-N.
H. Gobbers, Schaarbeek, Brussel, Z.-N.
C. Van Hoogstraten, Liverpool, Engeland.
G.P. Rouffaer, Den Haag, N.-N.
D. Gunning, Utrecht, N.-N.
J.P. Donker, Rotterdam, N.-N.
J.W. Groeneyk, Rotterdam, N.-N.
Eug. Verbeeck, Antwerpen, Z.-N.
Aug. Van den Broucke-Benoit, Antwerpen, Z.-N.
Edmond Odeurs, Antwerpen, Z.-N.
A.A. Humme, Rotterdam, N.-N.
J.C. Hardeman, Breda, N.-N.
Lodewijk Ontrop, Antwerpen, N.-N.
A. Arens, Antwerpen, N.-N.
S.S. Suoek, Antwerpen, N.-N.
L. Plessers, Antwerpen, N.-N.
Jan Judels, Antwerpen, N.-N.
Hendr. Brant, Antwerpen, N.-N.
R. Gion, Antwerpen, N.-N.
Jan Tijssen, Brussel, N.-N.
Just de la Paisières, Heidelbergpad, Z.A.R.
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J.C. Jansen, Jhbg. Z.A.R.
Melt v.d. Spuy, Pretoria, Z.A.R.
H.H. Pesman, Pretoria, Z.A.R.
J.A. Deckers, Pretoria, Z.A.R.
J. Adriaensens, Pretoria, Z.A.R.
Ds. F.W. Drijver, Grosthuizen, N.-N.
Mr. Adrian Van Helden, Philadelphia, V.-St.
J.B. De Mesmaecker, Buysingen, Z.-N.
J.Th. Den Hartog Utrecht, N.-N.

Gent.
Men leze de advertentie van de Parakan Salak Thee-Onderneming op de laatste blz.
Personen, die voor deze maatschappij wenschen werkzaam te zijn, kunnen zich
wenden tot het Secretariaat A.N.V. Gent.

- Bericht.
- Aan onze buitenlandsche leden in Europa, die een minimum-bijdrage betalen, zond
ik bericht, dat de post hun een kwijtbriefje ter betaling zou aanbieden als
abonnementsgeld op Neerlandia. De post, op mijn aanvraag, had zich aanvankelijk
bereid verklaard, die bijdragen te innen, wat voor het Secretariaat een groote ontlasting
zou geweest zijn. De post verwittigt me evenwel nu, dat zulks niet kan.
Hierbij breng ik de buitenlandsche leden buiten Z.A. ter kennis dat de bijdragen
over 1898 (voor zooverre niet betaald) zullen geïnd worden door tusschenkomst van
den Heer W. De Ridder, directeur van de Dordtsche Bank, die zoo vriendelijk is het
Secretariaat van dat werk te ontlasten. Ik bied den Heer De Ridder mijn welgemeenden
dank voor zijne welkome hulp en beveel de kwijtbriefjes in de guust van de leden
aan.
H.M.

- Zuid-Afrika.
- Het Bestuur van den Tak Johbg. brengt ter kennis, dat de Heer Oudschans-Dentz
om gezondheidsredenen zijn ontslag als secretaris genomen heeft. Het betuigt zijn
warmsten dank aan den Heer Oudschans voor de vele diensten door hem aan de
Vereeniging bewezen. De Heer Jac. Post, bus 751, neemt voortaan het Secretariaat
waar.

Antwerpen.
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Een onzer Vlaamschgezinde leiders zegde het terecht, toen de laatste taalwet voor
de Vlamingen gestemd was: nu zal onze strijd eerst voor goed beginnen! - We hebben,
helaas, op droevige wijze die woorden bewaarheid moeten zien.
Gedwongen toe te geven aan den immer krachtiger wordenden wil van ons volk,
hebben onze ministers - op een paar uitzonderingen na - zulks in 't openbaar gedaan,
maar dat zij in 't geheim wrok koesteren tegenover hen die meehielpen om die wetten
af te dwingen blijkt dnidelijk. Hij die de eerste zijn woede heeft willen botvieren is
de Heer de Smet de Naeyer, Minister van geldwezen, een Vlaming van geboorte,
maar, helaas, niet van ziel. Hij heeft goed gevonden vier nederige bedienden, op wie
niets te zeggen viel, eene tuchtstraf op te leggen door ze te verplaatsen naar de vier
uiteinden van België, naar vier armzalige verloren hoeken, met verlies van een deel
van hun jaarwedde.
Eén der gestraften is voor eenige dagen terug mogen keeren... helaas, de minister
heeft een groote verantwoordelijkheid, een gewetenszonde op zich geladen... De
gestrafte die terugkwam moest terug... Eene bloedspuwing is 't gevolg geweest van
de aandoening door de straf veroorzaakt, en een minister, hoe Vlaamschhatend ook,
kan toch een mensch niet als een hond laten sterven, ver van familie en bekenden!...
Wil men nu weten welke de reden is waarom de vier beambten gestraft werden?
Zij hadden geklaagd dat het examen van de Waalsche douaniers voordeeliger was
dan dat der Vlaamsche, iets wat ook het geval is. De betrokken beambten hadden
het gewaagd gelijkheid te vragen, en, ziet ge, gelijkheid geven onze ministers wel
gaarne met woorden, maar met daden niet.
Het dient gezegd dat deze handelwijze onthaald is geworden op al de mogelijke
hoedanigheidswoorden die maar eenige verontwaardiging vermogen uit te drukken,
en dat openbare volksvergaderingen en meetings met de vleet werden gehouden.
Hulde dient hier gebracht aan de volksvertegenwoordigers van Antwerpen, die
dadelijk zich bij den minister hebben aangemeld en stukvast de intrekking van den
maatregel geëischt hebben. Dat minister de Smet de Naeyer oppasse, want er is
gisting onder het volk!
***

Het Nederlandsch lyrisch tooneel, het eerste gezelschap waar zangspelen in het
Nederlandsch vertolkt worden, belooft dit jaar op schitterende wijze zijn naam te
zullen ophouden.
Men verwarre dit tooneel niet met andere schouwburgen, waar alleen gespeeld
wordt om geld te verdienen. Aan het hoofd van den Antwerschen lyrischen
schouwburg staat inderdaad een man, Karel Van Walle, die, overtuigd Vlaamsch
strijder, alleen uit overtuiging en uit liefde voor de Zaak, zich gansch belangloos
opoffert voor het lyrisch tooneel. De winst die het tooneeljaar afwerpt stort hij in de
voorzienigheidskas voor zijne kunstenaars, en heeft maar ééne hoop: door den bloei
van ons lyrisch tooneel een uitweg verzekeren aan onze Vlaamsche letterkundigen
en musici.
De samenstelling van dit gezelschap voor dit jaar geeft reden om veel schoons te
verhopen Ook de keuze der stukken belooft: eene greep in het Wagner-repertorium,
de eerste opvoering van een oorspronkelijk zangspel van Ducatillon en Gilson en
verder heropvoeringen van De Vrijschutter van Weber, De koningin van Seba van
Goldmarck en andere werken.

Neerlandia. Jaargang 2

Alles voorspelt dus een gelukkigen uitslag, en wij hopen wel dat de Vlamingen,
als vergelding voor de flinke daad van den flinken Van Walle, hem in zijn werk
steunen zullen.
***

De gansch bijzondere aandacht der Vlamingen dient gevestigd te worden op het
reglement van ons Hooger Gesticht voor Schoone Kunsten. Daarin komt de bepaling
vóór dat geen leerling kan aangenomen worden of hij moet blijk geven van voldoende
kennis van de Fransche taal. De reden waarom men geen uitstekend Vlaamsch
kunstenaar zou kunnen worden, zonder behoorlijk Fransch te kennen is nog niet
geopenbaard door de Heeren die gezegde bepaling in de verordening deden schrijven.
Wanneer men echter een kijkje gaat nemen achter de schermen is 't geheim spoedig
opgelost. Eenige van de Heeren professors zouden heel veel moeite hebben om hun
leergang in 't Nederlandsch te geven en daarom schrijft men iets in de verordeningen
van de eenige Nederlandsche Kunsthoogeschool, dat voor onze lezers, niet vertrouwd
met de Belgische toestanden, een vloek zal toeschijnen.
O, die lamlendigheid onze Vlamingen, die dat alles hebben laten geschieden! De
bepaling is in 't reglement geslopen in den tijd, dat zij nog niet met de krachtdadigheid
optraden, waarmèe ze 't nu doen.
Een flink verzet zal nu tegen deze dwaze inlassching aangeteekend worden. Dat
de Vlamingen uit gansch het land hun steun geven, en lang zal het niet duren of er
zal recht geschieden.
Terwijl letterkundige en toonkundige kunstenaars in Vlaamsch-België de
verheugendste blijken geven van eigenwaarde en nationaliteitsgevoel, blijven de
beeldende kunstenaars, hoe ongerijmd het ook schijne, hierbij ten achter. Voor eenige
dagen nog hebben we daar het treurig bewijs van gekregen bij de opening van de
vierjaarlijksche Tentoonstelling van Beeldende kunsten te Antwerpen. Op het bij die
gelegenheid gehouden feestmaal was alles Fransch. En officiēele heildronken en
persoonlijke, alles was in een taal, die voor al die menschen een vreemde taal zou
dienen te wezen. Er waren daar kunstenaars bij, die in den tijd, toen ze nog minder
‘officiëel’ waren, voordrachten hielden over ‘Eigen zijn.’ Komaan, Heeren, breekt
niet af wat ge vroeger zelf hebt opgebouwd!
In alle geval heeft deze plechtigheid een slechten indruk nagelaten. Er is reden
toe!
JOHAN.

Brussel.
Hulde aan Tony Bérgmann, te Lier. - De oproeping voor de algemeene vergadering
van 14 Augustus werd gericht tot de letterkundigen, de Lierenaars, de afgevaardigden
der Vlaamsche maatschappijen, de kunstenaars en de Vlaamsche strijders. Kort was
de bespreking en men kwam tot het besluit, ieder in zijnen kring, eene aanhoudende
propaganda te maken, om eene degelijke opkomst der Brusselaars te Lier te verkrijgen.
Tot hiertoe zijn 16 maatschappijen toegetreden. In de zitting der afgevaardigden
op 18 Augustus werd de inrichtingscommissie samengesteld als volgt: L. Van der
Wee (Lierenaar, vriend van wijlen A. Bergmann) en E.H. T'Sjoen, voorzitter van
den Brusselschen Tak van het A.N.V, voorzitters; F. De Smaele en Fr. Van Wersch,

Neerlandia. Jaargang 2

schrijvers; J. Kesler, kashouder; J.M. Brans, J. Teirlinck, P. Defreyn, A. De Gheldere,
A. De Jaegher, H. Pictal en J. Strang, leden. De voorzitters der toegetreden
maatschappijen hebben insgelijks spreek-
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en stemrecht in de commissie. Inschrijvingen voor de reis worden verwacht in het
Maastrichtsch Bierhuis.
Alles laat voorzien, dat de deelneming voldoende zijn zal. Zoo zal onze Tak,
evenals verleden jaar voor Peter Benoit, krachtig bijgedragen hebben tot het vieren
van eenen onzer nationale kunstenaars,
- De Vlaamsche Bond en Juliaan De Vriendt. Op Zondag 21 Augustus bood deze
Bond aan zijnen eerevoorzitter, den alomgeachten Vader der Gelijkheidswet zijn
bronzen medaillon aan in een volksbanket, waarbij tevens het tienjarig bestaan van
den Kring werd gevierd. Feestredenaar was de voorzitter K. Brants. Hulde werd
gebracht aan den Viaamschen beeldhouwer Julius Lagae door den heer Ouwerx,
ondervoorzitter. De heeren De Vriendt, De Visschere (Brugge) e.a.m. namen nog
het woord.
Aan den heer K. Brants, den bekenden propagandist, werd een album met de
portretten der leden aangeboden.
Afgietsels van het schoone medaillon zijn te verkrijgen ten prijze van 5 frank.
Inschrijvingen te sturen aan den heer A. De Jaegher, Lefrancqstraat, 6.
- De Fransche pers. Het ware belangwekkend hier de rol en de taal te bespreken
der Franco-Belgische pers tegenover de Vlamingen en de Vlaamsche Beweging. Als
de opstellers geene stof genoeg hebben, vallen zij bovenarms op de flaminganten,
en hitsen, door allerlerlei kwaadaardige bevestigingen, de Walen op tegen hunne
landgenooten: Het Walenland, schrijven zij, wordt overrompeld door de Vlamingen,
de Walen worden uit de openbare ambten gesloten, het Nederlandsch zal weldra
alleen officiëel wezen, enz. Het gezond verstand der Walen protesteert tegen deze
roekelooze beweringen, en de aanhitsingen onzer dagbladschrijvers vinden weinig
weerklank. De Vlamingen alleen hebben nog grieven te herstellen. Niettegenstaande
de gelijkheidswet, moeten ze voortdurend tegen den onwil der beambten worstelen,
en in de ministeriëele bureelen wordt heimelijk strijd gevoerd tegen onze belangen
en onze mannen.
Tegenover de beweringen van frankiljonsche dagbladschrijvers, de penneslaven
van Frankrijk, die voor eene decoratie van ‘officier d'académie’ vader en moeder
zouden verloochenen, en toch de vaderlandsliefde van de Vlamingen in twijfel
trekken, halen we medeijdend de schouders op.
Als de apen klimmen willen,
Ziet men hunne naakte billen.
MILO.

Turnhout.
In verschillende gemeenten van het Vlaamsche Land werd de Boerenkrijg herdacht
en zijn gedenkteekens opgericht geworden ter nagedachtenis van de nederige helden
die gesneuveld zijn in den opstand tegen de Fransche veroveraars, die van 1794 tot
1814 ons land onder hun kwellend juk gedrukt hielden. De literatuur, die sedert een
paar jaren over den Boerenkrijg is verschenen, heeft licht doen opgaan over de
heldenfeiten uit dezen krijg, die voor ons vaderland geen gunstigen afloop had en er
geen kon hebben, omdat het een worstelen was van slecht gewapende benden, den
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strijd aanbindend zonder krijgsbeleid, zonder samenhang in de handeling en
aangevoerd door leiders, die wel helden waren, maar wien het aan krijgskunde
ontbrak. We kunnen het betreuren dat zooveel zelfopofferende gehechtheid aan de
vrijheid van den geboortegrond tot niets gestrekt heeft dan om van duizenden een
gemakkelijke prooi van den oorlogsgod te maken; toch is het dankbaar nageslacht
vervuld van stille bewondering voor de Brigands (zooals ze gescholden werden door
de Sansculotten) die onverschrokken een onvermijdelijken dood te gemoet liepen.
Wat zou die dapperheid, aangevoerd door kunde, in toom gehouden door tucht, niet
hebben uitgericht! Men had aan gansch het Vlaamsche volk de gelegenheid moeten
bieden om zijne hulde aan de nagedachtenis van de Brigands te brengen. Ongelukkig
heeft men op de meeste plaatsen van die hulde eene partijbetooging gemaakt. Alleen
te Turnhout hebben Vlamingen van alle partijen gelegenheid gehad om zich in deze
herdenking van den heldenmoed van het kloeke voorgeslacht te vereenigen. Die stad
had de Vlaamsche Volksraad gekozen om er op 21 Augustus zijn zesde zitting te
houden.
Daags te voren had de Heer Meert, Secretaris van het A.N.V. voor Z.-N. in de
zeer ruime zaal van den Spiegel een voordracht gehouden over de Uitgebreidheid
van het Nederlandsch Taalgebied, opgeluisterd door eene tentoonstelling van
Nederlandsche dag- en weekbladen, die buiten Europa verschijnen en die voor de
aanwezigen een openbaring waren. Spreker, wijzende op ons uitgebreid taalgebied,
besluit: onze taal heeft een toekomst als onze stam haar die weet voor te bereiden.
Een Algemeen Nederlandsch Verbond dat allen vereenigt, die over de wereld gehecht
zijn aan de Nederlandsche taal, kan veel doen tot haar handhaving en haar verbreiding.
Dit inziende, meldden vele toehoorders zich als leden v.h. A.N.V. aan.
De 28 Augustus moest te Turnhout ook het licht laten schijnen op een andere
vrucht van de Vlaamsche Beweging dan landdagen en meetings. Dien dag werd ook
een zeer merkwaardige tentoonstelling geopend van planten en bloemen ingericht
door de plaatselijke afdeeling van het Kruidkundig Genootschap Dodonaea. Het
streven van Dodonaea werpt heerlijke vruchten af. Door voordrachten over plantkunde
heeft de Afdeeling Turnhout de liefde tot plant- en bloemenkweek opgewekt en heeft
aldus aan den werkmansstand een ware weldaad bewezen. In vele werkmansgezinnen
worden thans met liefde en zorg bloemen, ook zeldzame gewassen gekweekt, die de
woning versieren en den huisvader na zwaren arbeid een aangename ontspanning
verstrekken. Die liefhebberij heeft een merkbaar verzedelijkenden invloed. Ze kweekt
ordelijkheid en spaarzaamheid. Zeer wel kan men zien, dat die huisjes, waar planten
en bloemen gekweekt worden, onder alle andere door zindelijkheid uitblinken. In de
tentoonstelling was een zaal voorbehouden voor werklieden, die er hun planten
uitstalden. Daar hebben we verzamelingen gezien, die ons verbaasd hebben doen
staan, bij de gedachte, dat het eenvoudige werklieden waren, die zooveel verschillende
planten hadden samengebracht en met zooveel kunde opgekweekt.
's Middags werd het Bestuur van den Volksraad op het stadhuis ontvangen door
den gemeenteraad en verwelkomd door den Burgemeester, die betuigde hoe gelukkig
hij was deze vertegenwoordigers van de strijders voor de Vlaamsche taalrechten te
mogen ontvangen en zijn beste wenschen uitsprak voor den gelukkigen afloop van
hun schoonen strijd. Van het stadhuis begaf men zich, voorafgegaan door de
Turnhoutsche Maatschappijen met wapperende vlaggen, uaar de zaal Orpheus, waar
de zitting zou plaats grijpen en waar een dichte menigte geestdriftig de afkondiging
van de Eischen van den Vlaming begroette, gedaan door den Heer Reinhard. Advocaat
Pauwels sprak over de vervolging, waarvan Vlaamsche tolbeambten het slachtoffer
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geweest waren en over andere taalgrieven. Een vertegenwoordiger van den
Katholieken Landsbond over de nu te veroveren taalwet op het gebruik van het
Nederlandsch voor de krijgsrechtbanken; de Heeren Verbeek en Opdebeeck huldigden
de nagedachtenis van de Boeren. Nog werd te berde gebracht het stichten van een
sprekersbond met het oog op de propaganda voor de nieuwe taalwet. De vergadering
slaagde allerbest.
De Heer Haeck van Turnhout, die den last van de maatregelen voor de voordracht
en den landdag, en grootendeels van de inrichting van de bloemententoonstelling op
zich genomen had, haalt alle eer van zijn bemoeiingen.

Naklank van de Vlaamsche Tentoonstelling te Krefeld.
Ons werd de Rheinisch-Westfälische Zeitung toegezonden met het volgende artikel:
België. Antwerpen. Vrijdag 12 Augustus wordt te Antwerpen in het oude Museum
een groote tentoonstelling van schilderijen geopend. De Société pour l'encouragement
des Beaux Arts d'Anvers deelt ons dat mede in een schrijven met - in 't Fransch
natuurlijk: ‘la Commission Directrice prie Monsieur le rédacteur en chef enz. Onder
het stuk staan twee geheel Nederlandsche namen. Indien de Vlamingen naar Frankrijk
Fransch willen schrijven, is dat hunne zaak; hun aanzien in de wereld wordt volstrekt
niet bevorderd wanneer ze zich over hun schoone moederspraak schamen. Evenwel
moeten we 't afwijzen wanneer ze in hun betrekkingen met Duitschland zich noch
van het Nederduitsch (Nederlandsch) noch van het Hoogduitsch willen bedienen.
Het is deels belachelijk, deels smartelijk te zien, dat op 't oogenblik dat bij gelegenheid
van de opening van de Vlaamsche Tentoonstelling te Krefeld de Duitschers Vlaamsche
katalogen drukken, de beschaafde bevolking van het Vlaamsche Antwerpen alleen
Fransch bezigt voor een Tentoonstelling in haar eigen stad. Die zich zelf niet
eerbiedigt, kan door anderen niet geacht worden.’
We deelden hier mee hoe Fransche zangvereenigingen, de Fransche uitnoodigingen
van de Melomanen te Gent - omdat er in vermeld was dat ook Duitsche Vereenigingen
uitgenoodigd waren - terugzonden met een krachtigen haal door het woord Duitsch.
En toch spreekt men van Fransche beleefdheid, Fransche ridderlijkheid. Het blijkt
nu, dat ingenomenheid met Fransche beschaving onze Vlaamsche franskiljons alleen
leert lomp te zijn. De Rheinisch-Westfälische Zeitung geeft hun een harde, doch
verdiende les, waarmee we ten volle instemmen.

Zuid-Afrika.
Velen, die in spanning waren, in Holland en Belgiê, over den afloop der laatste
Kaapsche verkiezingen, hebben met levendige voldoening kennis genomen van de
opeenvolgende telegrammen, telkens den stand van zaken meldende. Het lijdt geen
twijfel meer of de Rhodespartij heeft een nederlaag geleden; de zegepraal is bevochten
door den Afrikaanschen Bond. Hoe groot in het parlement de meerderheid zal zijn
der Afrikaners, is ons nog niet duidelijk gebleken; in elk geval bestaat zij en voor
ons is zij een meer dan staatkundige zege, zij is een overwinning van trouw en
eerlijkheid op hondsche kleinachting van wet en recht.
Wij, leden van den Nederlandschen stam, wij verheugen ons mede in de blijdschap
en rechtmatigen trots van hen, die medegewerkt hebben tot dezen schitterenden
uitslag. Die uitslag zij een bemoediging in de dagen van strijd die zeker weer zullen
komen; duiken kan de belager, maar zijn prooi verliest hij niet uit het oog. Zooals
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op den breeden omloop der stadsmuren van weleer, de wachters, door helm en kuras
beschermd, uitzagen over het lage land vanwaar de vijand kon opdoemen, zoo mogen
de wachters van den Afrikaner Bond steeds open oog en oor hebben voer den
loerenden tegenstander. Zoo ooit, dan is hier partij niet licht te schatten; zijne middelen
mogen duister zijn, het einddoel is in 't zicht: vernietiging van het zelfstandige, fiere
Afrikanerdom.
Waakt, mannen van de Kaap voor het hoogste wat
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gij hebt op aarde, voor het recht en de macht u zelf te zijn.
En neemt met wederzijdsche genegenheid, de gelukwenschen aan van duizenden
stamgenooten, met de thans behaalde zege.
Zij strekke uw land tot eer en voordeel.

Het tweede Vlaamsch Natuur-en Geneeskundig Congres.
Eenige jaren geleden had niemand durven denken aan het inrichten van een Natuuren geneeskundig Congres, waar al de verhandelingen uitsluitend in het Nederlandsch
zouden voorgedragen worden.
Onze taal gold als ongeschikt voor het behandelen van wetenschappelijke
onderwerpen.
Dank zij het initiatief van eenige Vlaamsche natuurkundigen en geneesheeren is
daarin verandering gekomen.
Den 28 Angustus werd te Gent het tweede Vlaamsch natuur- en geneeskundig
Congres gehouden in den Plantentuin van de Hoogeschool.
Dit congres was verdeeld in drie afdeelingen: 1. Scheikunde, Natuurkunde en
Mineralogie; 2. Biologie; 3. Geneeskunde en Physiologie.
Verder was er eene afdeeling van algemeene natuurwetenschap, waarin een enkele
spreker was ingeschreven, Dr J. Mac Leod (Gent), over het tegenwoordig programma
van het middelbaar onderwijs en de studie der natuur- en geneeskundige
wetenschappen.
De algemeene zitting had plaats 's morgens om 9 1/2 u.
Een welkomgroet werd uitgesproken door den algemeenen voorzitter prof. Mac
Leod, waarin de achtbare redenaar deed uitkomen, dat dit tweede congres het eerste
verreweg overtreft, wat het aantal leden en deelnemers betreft. In 't geheel zullen 27
wetenschappelijke mededeelingen gedaan worden.
Het bestuur der afdeelingen wordt samengesteld als volgt:
1e afdeeling. Geneeskunde: Voorzitter, professor Boucqué (Gent); ondervoorzitter,
Dr Sano (Antwerpen); secretaris, Dr Schamelhout (Antwerpen).
2e afdeeling. Biologie: Voorzitter, De Caluwe (Gent).
3e afdeeling. Natuur- en Scheikunde: Voorzitter, prof. Seligmann (Brugge);
ondervoorzitter, Dr Boonroy (Antwerpen); secretaris, Dr Vandevelde (Gent).
Om 10 uren beginnen de afdeelingen hun werkzaamheden. In de afdeeling
Geneeskunde sprak Dr Broeckaert over de gevolgen der neusverstopping.
Dr Miele, (van Gent) sprak over de kindersterfte. Hij kwam tot het besluit dat de
kunstmatige voeding van het kind moet worden afgeschaft, en de algemeene
levensvoorwaarden van de werkende klas moeten verbeterd worden, om alle moeders
toe te laten hun kinderen zelve te voeden: de tusschenkomst der wet zou hier goed
kunnen stichten.
Dr Vandevelde sprak vervolgens over Typhusbacteriën.
Dr Sabbe handelde over Ectroductyli, het is te zeggen de gevallen waarin een kind
onvolledig, het een of ander lichaamsdeel missend, ter wereld komt.
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In de afdeeling Natuur- en Scheikunde: Naar aanleiding van eene voordracht van
den heer Van Schoor wordt de bereidingsmethode van de kwikzalf op de dagorde
van het aanstaande Congres gebracht.
Daarop volgt de mededeeling van Dr Schuyten, over de
Antipyrine-metaalsalicylaten; verder die van den heer Vandevelde (Gent) over het
berekenen van de alcoholopbrengst in de stokerij.
Te 2 uren heeft de algemeene vergadering plaats waar Prof. Mac Leod spreekt
over het programma van het middelbaar onderwijs (hooger vermeld).
Spreker besluit tot het afschaffen van het onderwijs in het Latijn en het Grieksch;
tot versterking van het onderwijs in de levende talen, de geschiedenis, het teekenen,
de wiskunde: het Nederlandsch moet de voertaal worden in het Vlaamsch onderwijs.
Ter gelegenheid van het Congres is een tentoonstelling ingericht van
microscopische praeparaten betreffende den bouw der zenuwknoopen, door Karel
Nelis (Leuven)

Bibliographie.
Van Rome naar Jeruzalem, door MAURITS WAGENVOORT. ('s Hage, Loman
en Fuuke.)
Een boek dat in meer dan éen opzicht interressant mag heeten, in de eerste plaats om
de diepe oorspronkelijkheid bij 't behandelen der - lang niet nieuwe - stof, en verder
nog om den vaak mooien stijl waarin het boek geschreven is. Niet dat, in die vijf
opstellen - Italië en de Italianen, uit Griekenland, Konstantinopel, een winter in
Jeruzalem en Verklaring - alles even goed is. Heel dikwijls dringt de opmerkende
hlik niet heel diep door in 't karakter van het volk waarover gehandeld wordt, en
vermeit zich liever in 't beschouwen der schitterende oppervlakte zonder te zoeken
wat er onder mag schuilen: dit is, b.v., opvallend in 't opstel over Italië. Ook vindt
schrijver al te veel plezier in 't uitkramen van paradoxen die, ondanks zijn eigen
verklaringen, als zou ‘het paradox van heden de waarheid van morgen’ zijn, niet
overtuigend werken. Zoo kan ik het met hem niet eens worden, als hij, in de
Verklaring, slechts nog een ‘archeologisch belang’ aan de Grieksche tragoidia in 't
bijzonder, en verder aan heel de Grieksche kunst, toekent. En te trachten dit te
bewijzen door paradoxale of allerminst aanneembare argumenten, zal, meenen we,
weinig aanhangers voor zulke opvattingen winnen.
Heel mooi zijn de twee opstellen over Konstantinopel en over Jeruzalem. Hier
voelt men dat schrijver iets beters is dan een gewoon Baedeker-toerist. Zijne
beschouwingen over het Islam en de Mohammedanen werpen een nieuw licht over
de talrijke duistere plaatsen van de Armeniaansche quaestie, al is de auteur weer niet
van vooringenomenheid vrij te pleiten, - iets wat we hem overigens gaarne vergeven:
het is hijna onmogelijk onpartijdig te blijven als men in den grond eene zaak van
eenig belang bestudeert.
Het gansche boek laat den indruk van geschreven te zijn door een man die eerst
en vooral een artist is. Beschrijft hij een landschap of eene stad, dan leven we met
hem in de atmospheer van dat landschap of van die stad; - en dit is geen kleine
verdienste voor een schrijver. En dàarom zal het boek ook gaarne gelezen worden,
ook door hen die den schrijver onmogelijk volgen kunnen als hij aan 't philosopheeren
en discussieeren gaat. Maar dit neemt van de kunstwaarde van het boek weinig af:
zoo prijzen wij het gaarne aan.
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October 1898.
Inschrijvingslijst voor het standbeeld voor Jan-Frans Willems.
Voorgaande lijst

fr. 173.40

Mej. Tine Wicherink, Alkmaar

fr. 3.00

Mevr. G. Wicherink-Blom Alkmaar

fr. 2.00

Mr. C. Bake, Den Haag

fr. 10.00

Eenige vrienden van de Vlaamsche zaak fr. 4.30
D. Sleeckx, Rustend
Hoofdschoolopziener, Luik,

fr. 5.00

Dr. P.H. Ritter, Amsterdam

fr. 5.00
_____

Totaal

fr. 202.70

Dr. F.V. Engelenburg.
De Volksstem van Pretoria werd den 10 Augustus II. 25 jaar oud. Ze verscheen met
een groenen titel, de kleur van de hoop, die als dwarsstrook gevoegd bij de
Hollandsche kleuren, met hen de vlag van de Zuidafrikaansche Republiek uitmaakt.
De ex. worden thans verzonden voorzien van een jubelzegel herinnerende aan die
heugelijke gebeurtenis. Want een heugelijke gebeurtenis is het. De Volksstem is de
oudste en de belangrijkste krant van de Zuidafrikaansche Republiek en heeft in den
ontwikkelingsgang van den jongen Staat een heele rol gespeeld.
De eerste krant, die in de Z.A.R verscheen, was

de Staatskoerant, uitgegeven in Oct. 1857 door den Heer M.C.P. Moll, te
Potchefstroom. Twee jaar later gaf de Regeering zelf een nieuw officiëel blad uit,
de Goevernementskoerant van de Z.A.R. Beide bladen hadden een kommervol bestaan.
Dikwijls, wanneer de papiertoevoer uitbleef, werden ze of niet of op pakpapier
gedrukt. Gedurende den Vrijheidsoorlog bestonden er twee officiëele kranten, de
een door de Regeering uitgegeven, de andere door de Britsche autoriteiten. Na het
herstel van de onafhankelijkheid werd J.F. Celliers - van 1873 tot 1877 reeds drukker
van de Staatskoerant - belast met het drukken van het officiëele blad; hij deed in
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1886 zijn gansche bezigheid over aan de Regeering en zoo ontstond de Staatsdrukkerij,
waar nog steeds de thans lijvige Staatskoerant gedrukt wordt.
Ook niet officiëel dagbladschrijven werd beproefd. Op 4 Februari 1859 verscheen
van de drukkerij van Moll te Potchefstroom een weekblad getiteld: De Republiek
van Zuid-Afrika, die het niet lang uithield. In 1860 gaf Hermann Jeppe den Ouden
Emigrant uit; in 1862 Borrius den Emigrant; geen van de twee bladen had een lang
leven. In 1864 verscheen te Pretoria de Republikein in het Nederl. en in 't Engelsch.
Het blad bezweek spoedig. Voorspoediger was het bestaan van het tweetalig weekblad
de Transvaal Argus (1866) dat tot in 1871 bestond en dan herdoopt en omgewerkt
werd in een Britschgezind orgaan The Transvaal Advocate. Tot bestrijding van de
politiek van The Tr. Adv. besloten de Heeren Pres. Burgers, Swart (Staatssecretaris,
Buchanan (Staatsprocureur), H.C. Bergsma en Fred. Jeppe een nationaal Transvaalsch
blad uit te geven onder leiding van Jan F. Celliers van Het Volksblad aan de Kaap.
Dat was De Volksstem (1873). Nog verschenen te Potchefstroom Transvaal (1877),
De Potchefstroomer (1883), De Republikein (1884 Pretoria), oppositieblad tegen de
regeering.
De Volksstem van 8 Augustus was een half blaadje van 22 bij 15 duim en bevatte
5 3/4 kolom Nederl. tekst, 2 1/2 kol. Engelschen. De Volksstem bleek eindelijk
levensvatbaar te zijn en heeft zich onafgebroken ontwikkeld, al heeft ze ook moeilijke,
zeer moeilijke tijden gekend. Dat was b.v. het tijdperk van de annexatie; maar deze
tijd gaf haar een gewichtigen invloed en ze trok buitenslands zeer de aandacht. Ze
verhief immers luide de stem tegen het gepleegde onrecht, wat de Heer Celliers dan
ook moest bezuren. Het Gouvernementsdrukwerk, dat hij sedert jaren leverde, werd
hem

Neerlandia. Jaargang 2

2
ontnomen. Ook werd hem de oude handpers ontnomen, welke aan de Regeering was
overgegaan en waarop hij de Volksstem drukte. Het blad was evenwel daarmee niet
dood. Celliers liet een aftandsche pers, die hij nog ergens liggen had, inderhaast in
orde brengen en tot groote woede van de vijanden, bleef de Volksstem op regelmatige
tijden verschijnen en werd warm gesteund door de burgers. Zelfs werd de sub-editeur
Bok, beschuldigd van hoogverraad, op het Volksstemkantoor in hechtenis genomen
en in December 1880, bij het uitbreken van den Vrijheidsoorlog, had Celliers op een
aanklacht van ‘oproerig smaadschrift’, hetzelfde lot.
Na het herstel van den vrede, verscheen het blad tweemaal in de week, eens in 't
Nederlandsch eens in 't Engelsch. In 1882 werd Celliers gekozen als Volksraadslid;
in 1884 in de commissie om verslag uit te brengen over de Spoorwegvoorstellen
(verbinding van Pretoria met Lourenzo Marques), waarvan hij een warm voorstander
was, maar waartegen bij de burgers een zeer heftigen tegenstand bestond. De
Volksstem heeft er zeer veel toe bijgedragen om de handen van Regeering en
Volksraad tot verwezenlijking van de spoorwegplannen te sterken. In 1888 verkocht
Celliers zijn zaak aan de Transvaalsche Regeering, de Volksstem er in begrepen.
Doch de Regeering bleef slechts voor enkele dagen eigenares van de Volksstem, die
het eigendom werd van den Heer W. Jonker, een Vrijstater, die evenwel reeds het
volgende jaar overleed en een opvolger kreeg in Dr. F.V. Engelenburg, die tot op
heden het editeurschap waarneemt. De Volksstem was in 1890 in eene maatschappij
omgezet om eindelijk den 22 December 1897 het volle eigendom te worden van den
tegenwoordigen editeur. De Volksstem had nu een zeer krachtige ontwikkeling
genomen, verscheen driemaal in de week; maar deze Volksstem volstond nog niet
om de leesgraagte te bevredigen en den 1 Januari 1895 verscheen een dagelijksche
uitgave van het blad terwijl de oudste uitgave tot twee verschijningen in de week
werd teruggebracht en nog altijd bestaat. Naast de oudere Volksstem is in 1895 ook
nog een uitgave in het Fransch verschenen onder den titel van La Semaine, die
eenmaal in de week uitkomt en hoofdzakelijk in 't buitenland gelezen wordt, waar
ze geleid heeft tot beter en onpartijdiger kennis van Transvaalsche toestanden. Kennis
van het Nederlandsch is in 't buitenland nog weinig verspreid. Vandaar de
noodzakelijkheid van een Fransche uitgave. Doch door het taaie, helder zelfbewust
streven van mannen als Engelenburg, wordt een toekomst opgebouwd, die ook buiten
onze enge grenzen de kennis van het Nederlansch voor velen onmisbaar maakt. Met
de handhaving en verspreiding van onze taal in Zuid-Afrika staat of valt de kans,
dat het Nederlandsch een wereldtaal worde; van haar verbreiding aldaar hangt af
of onze taal in de volgende eeuw een taal wordt, waar men in 't buitenland notitie
heeft van te nemen. Dit zei gezegd voor die kampioenen in den Taalstrijd, die met
lijf en ziel gemengd in de worsteling te huis, soms minder belangstelling voelen voor
de lotgevallen van onze taal buiten ons enge Vlaanderen. Zij die werkelijk het
Nederlandsch taalgebied overschouwen en de taaltoestanden over de wereld kennen,
beseffen zeer helder, dat de lotsbestemming van onze taal hier en overzee innig
samenhangt; beseffen zeer helder hoe verreikende gevolgen het bebestaan van een
organisme als het A.N.V. kan hebben; wat een invloed het kan krijgen op de
lotsbestemming van onze moedertaal.
Een van de werklieden, die medebouwen aan het oprijzende taalgebouw, - niet
een die werktuigelijk zijn aangewezen taak verricht - maar een die klaar weet wat
beteekenis ieder steen, door hem aangebracht, heeft in het oprijzende monument, is
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Dr. F.V. Engelenburg. Alhoewel nog jong - hij werd in 1863 te Arnhem geboren heeft hij zich in de Zuidafrikaansche Staatkundige wereld een zeer belangrijke plaats
veroverd en is een gewichtige factor geworden in den ontwikkelingsgang van
Zuid-Afrika. Voor zijn beteekenis als dagbladschrijver zijn zijn rechtskundige studiën
hem van zeer groot nut geweest. Hij promoveerde in de rechtsgeleerdheid te Leiden
in 1887 waarna hij zich te 's Gravenhage als advocaat vestigde. Doch hij voelde zich
aangetrokken door de journalistiek, waaraan hij zich weldra geheel wijdde; onder
Baron van Hogendorp maakte hij deel uit van de redactie van het Haagsche Dagblad.
In 1889 naar Zuid-Afrika vertrokken aanvaardde hij daar, kort na zijn aankomst,
zooals we hooger vermeldden, de taak van editeur van de Volksstem, waarvan hij
thans hoofdopsteller en eigenaar geworden is. Dit blad is sedert 1873 de onvermoeide
en krachtige voorvechter geweest in de verdediging van de Boeren tegen Britsche
aanmatiging en Britsche kuiperij. Onder Engelenburg's leiding is de Volksstem niet
afgeweken van het oude programma. Integendeel; onvermoeid staat ze nog steeds
in de bres om den loerenden en sluipenden luipaard af te weren. Ze heeft thans een
zeer ruimen kring van lezers en oefent een sterken staatskundigen invloed, zoodat
ze naar waarheid de stem van het Volk mag heeten.
Dr. Engelenburg is in de eerste plaats een politiek journalist en gaat als zoodanig
geheel op in het politiek tweegevecht, dat sedert een halve eeuw gevoerd wordt
tusschen het Afrikaner-element in Zuid-Afrika en de Britsch-Imperiale factor. Hij
is een sterke doch geenszins slaafsche steun voor de Regeering en hij laat het aan
geen afkeuring of hekeling ontbreken, wanneer iets, naar zijn inzicht, verkeerd is.
Zijn streven is de Z.A.R. politiek en economisch, niet bij naam, maar in werkelijkheid,
onafhankelijk te maken van den overwegenden Engelschen invloed. Dat hij daarom
door de Engelschen met geen goed oog wordt aangezien ligt in den aard van de zaak.
Maar wat te betreuren is, is dat hij bij een gedeelte van het Afrikaner-element vijanden,
bittere vijanden heeft. Afrikaners, niet alleen in de Republiek geboren, maar die aan
de leus ‘Afrika voor de Afrikaners’ een enge baatzuchtige heteekenis geven, zien
met leede oogen hooge stellingen in de maatschappij door Hollanders ingenomen,
spreken van Hollandsche kuiperij, van Hollanderkliek, die het land komt uitbuiten
en de landszonen verdringen. Betreurenswaardige verblinding, die niet wil inzien,
dat een jong land, dat zich op minder dan vijftig jaren van den eenvoudig patriarchalen
toestand heeft moeten vervormen tot een Staat met Europeesche ontwikkeling en
steeds nieuwe takken van bestuur, geen vreemde, degelijk wetenschappelijk
onderlegde krachten ontberen kan En als men die krachten toch niet missen kan,
waar kan men die beter halen dan bij een broedervolk, bij den stam waaruit men zelf
ontsproten is en waarvan de burgers in de Republiek gevestigd, onder alle
omstandigheden hebben getoond het lief en leed van hun stamgenooten te willen
deelen en tot offers bereid te zijn? Eilaas, een prominent man als Engelenburg laadt
allicht den schijn op zich een verdediger te zijn van het ‘Hollander-monopolie van
staatsambten.’ Nu dàt is Engelenburg niet. Ook zijn leus is het: Afrika voor de
Afrikaners en Staatsambten voor de landszonen. Maar laten de landszonen flink en
degelijk daartoe opgeleid worden. Zoolang de Republiek geen voldoende krachten
leveren kan uit den schoot van 't volk zelf ontsproten, bediene men zich van vreemde
krachten, bij voorkeur van zulke, die met het broedervolk mee kunnen voelen, lijden
en strijden, liever dan zeer gewichtige takken van bestuur toe te vertrouwen aan nog
onervaren handen. In het verdedigen van dat stelsel is Engelenburg volkomen oprecht.
Deze hulde hem hier gebracht, kan niet verdacht worden, daar ze uitgaat van een
Vlaming, die, buiten den Zuidafrikaanschen strijd van gevoelens en belangen staande,
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een onbenevelden blik op de toestanden heeft. Er zijn immers ter nauwernood 60
Belgen in de Republiek; van die 60 misschien 40 Vlamingen, waarvan geen enkele
eenig ambt bekleedt, dat afgunst moet wekken, zoodat de Vlaming een volkomen
openhartig en onpartijdig oordeel uitspreken kan. Engelenburg's oprechtheid, gaat
in dezen tot edelmoed. In het jubelnummer van zijn blad, dat zijn eigendom is, schrijft
hij:
‘Ik heb het editeurschap der Volksstem nooit anders beschouwd dan als een
fidei-commis, als een vertrouwenspost, als een konfidentiële opdracht, mij in handen
gesteld niet ter behartiging van een of ander politikus of kapitalist, doch ter
bevordering van het maatschappelik welzijn der beste elementen onder onze
Transvaalse bevolking.
Ik wens dan ook, bij deze bizondere gelegenheid, uitdrukkelik te verklaren dat,
indien een zoon des lands zich mocht komen aanmelden, met voldoende toewijding,
bekwaamheid en geschiktheid om, in het bezit van uw vertrouwen, als
Volksstem-editeur mij te vervangen, ik - als zijnde enkel een genaturaliseerde
Transvaler - zal terugtreden, zonder wrok, omdat ik het bewustzijn heb naar beste
vermogen mijn plicht te hebben gedaan. Deze openbare verklaring vindt zijn reden
hierin, wijl ik er prijs op stel, dat de Volksstem ook in de toekomst, voortdurend en
bij uitnemendheid zal blijven de stem van het volk der Z.A.R. Verkiest gij dus een
zoon des lands als editeur, ik zal bereidwillig voor hem pad geven.’
Heeft hij vijanden, talrijk zijn onder de beste burgers, de verlichtste krachten van
de Republiek, diegenen die hem om zijn rechtschapenheid waardeeren en toen de
Volksstem - op een aanklacht van schennis van het Hof (het Hooggerechtshof), meen
ik me te herinneren - een boet had opgeloopen, brachten dadelijk voorname burgers
en hooge ambtenaren uit achting voor Engelenburg de som bijeen, waarmee de boet
zou worden betaald.
Voor de Afrikaners is het behoud van de Nederlandsche (Hollandsche zeggen ze
ginder) taal, hun moedertaal, de machtigste hefboom voor de opbeuring en
omhoog-heffing van hun nationaliteit. Wie het wel meent met de Boeren en hun goed
recht wil erkend zien, moet het wel meenen met hun taal en het goed recht van die
taal helpen verdedigen. Zoo werd Dr. Engelenburg, ofschoon geen taalgeleerde en,
enkel door zijn beroep een taalbeoefenaar, een hardnekkig taalstrijder. Toen hij, na
zorgvuldig onderzoek en door bevoegde personen voorgelicht, overtuigd werd dat
de Nederlandsche Taal in Zuid-Afrika gebaat zou wezen door vereenvoudiging in
spelling en verbuiging, aarzelde hij niet, trots heftige bestrijding en tegenkanting,
door middel van zijn blad, die overtuiging practisch te verwezenlijken, die door vele
gezaghebbende personen in Z.A., o.a. door Dr. Mansvelt, gedeeld wordt. En zoo
verschijnt thans de Volksstem in vereenvoudigde spelling (zie bovenstaande uittreksel)
en levert practisch het bewijs, dat het lezend publiek zich zeer gauw gewent aan de
enkele veranderingen in de spelling, die de vereenvoudigers willen invoeren.
Onze taalstijd vindt in Dr. Engelenburg een verlichten steun. Hij looft milde
belooningen uit aan Zuidafrikaansche leerlingen, die zich in het Nederlandsch opstel
onderscheiden; moedigt de in Z.-A. ontluikende letterkunde aan door prijsvragen uit
te schrijven voor letterkundige en romantisch- historisch Zuidafrikaansche werken,
waaraan hij openbaarheid verschaft in de Volksstem.
Het kon dan ook niet anders of het plan van de oprichting van een Algemeen
Nederlandsch Verbond, dat allen in één machtigen Bond wil samenbrengen, die over
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de wereld onze taal liefhebben en mee willen werken tot haar handhaving en
verbreiding, zou zijn hartelijke sympathie genieten en zou op zijn krachtigen steun
mogen rekenen en wanneer Engelenburg iets steunt, doet hij het op koninklijke
wijzen. Onze Vereeniging telt bem onder haar Begunstigers en in
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't Bestuur voor de Zuidafrikaansche Afdeeling fungeert hij als tweede secretaris.
Deze enkele regelen, die Engelenburg schetsen als een van de voormannen in den
strijd tot handhaving van de zelfstandigheid van onzen stam, wil ik sluiten met den
hartelijken wensch, dat deze nog jonge maar krachtige man zijn werkzaamheid nog
lang moge wijden aan het welzijn van de zich ontwikkelende Zuidafrikaansche
samenleving.
H. MEERT.

Benoorden Moerdijk.
Na de feesten. - De vreemdeling en over Nederland. - Hollandsche
deftigheid en Hollandsch feestvieren. - De Rembrandt-Tentoonstelling.
De feesten zijn afgeloopen. De inhuldiging, de triomftochten in Amsterdam en den
Haag, laatstelijk de vlootschouw op het Hollandsch Diep en de wapenschouwing op
de Geldersche hei, ze behooren tot het verleden. De vreemde journalisten, die bij
twintigtallen ons landje overstroomd hebben, in een aantal en met een belangstelling
als wellicht nooit te voren, zijn weer naar de vier windstreken uiteengestoven. In alle
hotels is weer eten te krijgen en het vertrouwen in het spaarboekje keert
langzamerhand terug. Menschen, die nooit uit den band sprongen, zijn uit den band
gesprongen, maar nu is dat alles voorbij; het leven van alle dag is weer begonnen.
Maar er is iets bijzonders, iets zeldzaams in dezen overgang. Het is een feestroes
geweest, zooals vele geslachten niet gekend hebben, en - een roes zonder naweeën.
Wij behoeven er ons niets van te verwijten, achteraf, dat we de stijve Hollandsche
deftigheid eens hebben afgelegd, en zelfs in 't bijzijn van de vreemdelingen getoond
hebben dàt wij kunnen feestvieren, en dat ons volk vatbaar is voor nationale geestdrift.
Integendeel, dat zal ons ten goede komen.
In deze glorierijke Septemberdagen hebben wij het bezoek gehad van
vertegenwoordigers der voornaamste persorganen van de wereld. Welnu, die
menschen stonden er eenvoudig verstomd van! Ze hadden altijd gedacht - reputatiën
zijn verschrikkelijk taai, of ze gegrond zijn of niet - dat die Hollanders nu ja degelijke
en eerbiedwaardige, maar taaie, vrij onaandoenlijke wezens waren. En hoe zijn die
‘deftige mijnheers’, zooals men ons gaarne noemt, in het buitenland, uit den hoek
gekomen. ‘Holland - the gayest people of the world’, riep een van de groote Engelsche
bladen. Onze naam van onverstoorbare deftigheid heeft ongetwijfeld een knak
gekregen, maar hoe hebben we er bij gewonnen? De vreemdeling heeft tot zijn
verbazing gezien dat het volk van Jan Steen, Ostade en Teniers nog hetzelfde volk
is, met een vernisje en een stijf laagje bovenop, wel is waar, maar dat het opeens los
kan springen in een uitgelatenheid die ons in allen ernst bij Italianen heeft laten
vergelijken. Men heeft gezien dat in weerwil van de oogenschijnlijke tegenstelling,
tusschen Hollanders en Vlamingen volstrekt niet zooveel verschil in aard bestaat als
men oppervlakkig zou denken.
Dat is een ontdekking geweest voor die vreemdelingen, en zij hebben niet verzuimd
het uit te bazuinen. De Hollandsche vroolijkheid heeft ook aanstekelijk gewerkt.
‘Wie ons,’ schrijft een aanzienlijk Russisch journalist, ‘dien avond gezien had, met
ons drieën arm in arm, den hoogen hoed in den nek, hi-ha-'nd door een
Amsterdamsche straat, zou nooit geloofd hebben dat dàt nu de heeren A., B. en C.
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waren’. Overigens heeft niet alleen het pretmaken van ons volk die verslaggevers
getroffen - sommigen, die aan den Y-kant geweest zijn, 's avonds bij het vuurwerk,
toen de uitgelatenheid tot razernij gestegen was en de jenever haar werk gedaan had,
hebben er nog een anderen blik op gekregen; hoewel dat een van de zeer enkele
wanklanken is geweest - maar het ordelijke, vroolijke feestvieren, de algemeene tooi
van groote steden en kleine dorpjes, de eenstemmigheid van het volk maakten vooral
indruk. Voeg daarbij de indrukwekkende plechtigheid in de Nieuwe Kerk, toen het
meisjesachtige koninginnetje van gisteren op eens de majestueuse verschijning werd,
die de Engelschen (waarlijk toch geen vleiers van 't geen buiten hun eigen land is)
van de Nederlandsche Elizabeth deed spreken. Wij overdrijven niet door te zeggen
dat Nederland, tot dusver een Chineesch uithoekje van Europa, oppervlakkig betreden
door plezierreizigers en bekeken als een nu wat duffe merkwaardigheid uit vroeger
eeuw, op dit oogenblik pas bekend is geworden in Europa.
Schat dat niet gering. De omstandigheden zijn zoo gunstig geweest dat de
vreemdeling ons op 't mooist gezien heeft. Het schilderachtige van land én volk, de
oogenschijnlijk zeer groote welvaart, de feeststemming en dan de sporen uit het
verleden en de herinnering aan onze bewonderenswaardige geschiedenis hebben
saamgewerkt om het beeld te vormen, waaronder de vreemdeling zich voortaan
Nederland denkt. Men heeft sympathie, belangstelling en meer dan een zweempje
eerbied voor ons gekregen. Dat kleine land, schreef een van de grootste kranten van
de wereld, is aardig op weg, zijn ouden tegenstander Spanje boven het hoofd te
groeien. Brokjes van onze taal zijn min of meer verdraaid dan, zelfs in buitenlandsche
weekbladen terecht gekomen. We zijn bekend geworden, en van onzen besten kant.
Het is zelden of nooit gebeurd dat aanzienlijke buitenlandsche bladen, zooals de
Times, de Norddeutsche Allgemeine Zeitung, de Figaro, hoofdartikelen hadden over
Nederland - en dezen keer heeft zelfs de troonrede de eer genoten, in de
buitenlandsche pers besproken te worden. Ik roer slechts ter loops de stoffelijke
voordeelen aan, die deze meerdere bekendheid in de wereld ons kan brengen. De
geestelijke: dat wij meer dan vroeger geteld, en op onze waarde geschat worden, zijn
voor iemand die waarlijk hart heeft voor zijn land en zijn volk, nog heel wat
kostbaarder.
Maar de ingenomenheid van de vreemde journalisten over wat zij hier zagen, steeg
tot verrukking bij het openen van de Rembrandt-Tentoonstelling. Dat is dan ook de
kroon geweest op alles. Wanneer ooit een plan gelukt is, moet het dit zijn. Men heeft
aanmerking gemaakt op de rangschikking of plaatsing der schilderijen; 't zij zoo maar honderd twintig Rembrandts! Voelt men wat dat zeggen wil? Van de 580
schilderijen die men aan Rembrandt toeschrijft, zijn er nog maar een dertigtal in
Nederland achtergebleven - ten deele, door den ijver van een Dr. Bredius, weer voor
Nederland veroverd. En dan moet men de particuliere verzamelingen nog meerekenen,
waaronder er zijn die - haast ongeloofelijk, waar zooveel buitenlanders, vorstelijke
personen, instellingen en bijzondere personen, door hun edelmoedigheid het tot stand
komen van deze Rembrandt-Tentoonstelling mogelijk maakten - geen schilderijen
hebben willen leenen. Buiten die paar dozijn moest men naar Kassel, Berlijn. Parijs,
Londen, Petersburg en andere plaatsen gaan, wilde mon dat genie in zijn verschillende
uitingen leeren kennen. Nu zijn veel van die werken, vele ook uit anders
ontoegankelijke verzamelingen, te Amsterdam saamgebracht. En daaronder vindt
men natuurlijk ook de twee schilderijen, de Staalmeesters en de Nachtwacht, die
Goddank, voor het land van Rembrandt behouden zijn gebleven toen de Jan Saligeest
oorzaak was dat men onbetaalbare kunststukken over de grenzen liet gaan; de
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heerlijkste monumenten van Rembrandt's glorie. Waarlijk, er kon niets schooners
bedacht worden als waardig slot van onze nationale feesten, dan landgenoot en
vreemdeling dien prins der kunstenaars in al zijn grootheid te laten bewonderen. Eer
aan de mannen die dat denkbeeld opgevat en verwezenlijkt hebben!
ACTENOS.

Nederlandsch in Schotland.
In aansluiting aan mijne berichten omtrent Nederlandsch in Engeland, veroorloof ik
mij eenige mededeelingen omtrent Nederlandsch in Schotland. Nn de lezing, die ik
in Februari 1898 in de universiteit te Oxford (Taylorian Institution) hield: On Dutch
language and literature, waarschijnlijk spoedig in Engeland in druk zal verschijnen,
hoop ik dat de groote onbekendheid met Nederland onder de Engelschen wat
verbeteren zal (voor de meerderheid der Engelschen bestaat eigenlijk Nederland
niet), althans wat de letterkunde betreft. Doch 't is een bijna hopelooze taak een
literatuur bekend te maken, die zulk een beperkt(a) taalgebied heeft en reeds zoo
moeielijk toegankelijk is.
In de maand Augustus hield ik te Edinburgh drie Engelsche voordrachten(1) en één
Fransche, en maakte bij die gelegenheid kennis met de leden van de Summer School
of modern languages, waarvan Prof. Geddes te Dundee een der hoofdpersonen is.
Er waren toen in Schotland een 15 nationaliteiten bijeen, waaronder vele Duitschers
en Scandinaviërs, geen Belgen. Slechts twee Nederlanders: de heer D. van Bruggen,
leeraar in Engelsche taal en letterkunde te Veendam, en de ondergeteekende.
Ofschoon het Nederlandsch in 't geheel niet op het program stond, hadden wij toch
in particuliere gesprekken, bij gezellige bijeenkomsten, bij gezamenlijke excursies
en dgl. de beste gelegenheid om voor onze taal en hare letterkunde wat propaganda
te maken. Daarbij bleek dat Nederland bij de beteren en bij de besten niet zoo geheel
onbekend is. Professor Kirkpatrick, hoogleeraar in de geschiedenis te Edinburgh,
een geleerd en geestig man, stelt er niet alleen levendig belang in, maar kent vele
onzer schrijvers en spreekt eenigszins de taal. Hij is een vriend van den Leidschen
hoogleeraar Tiele, die er binnen kort weer zijne voorlezingen gaat houden. - Ook
een Schotsch geleerde en letterkundige, die zeer boeiende voordrachten hield over
de Schotsche taal en letterkunde, had eenige, zij het dan ook gebrekkige kennis van
Oude Volksliederen van Nederlandschen stam, en ik had vaak gelegenheid om hem
te wijzen op de rijke schatten onzer zoo onbekende maar zoo overrijke literatuur. Last not least, had ik het genoegen kennis te maken met een van Sweet's leerlingen,
den jeugdigen maar zeer talentvollen Henry Cecil Wyld uit Oxford, die zeer ernstige
studie maakt van de (overigens heden teu dage vooral in Duitschland zeer overdreven)
klankleer of phonetiek, en die daarbij de Nederlandsche taal volstrekt niet vergeet.
Integendeel, hij bezit eene goede kennis van onzen taalschat, kent verschillende
Nederlandsche dichters en gedichten, en voelt veel voor onze taal. Dergelijke mannen
kunnen in hun eigen vaderland veel doen om de vooroordeelen weg te nemen, die
zoowel over Nederland als betreffende het Nederlandsch alom bestaan.
(a) In Europa, ja; maar buiten Europa is dat gebied oneindig uitgestrekt, wat, in de dagen, die
komen zullen, het Nederl. van veel grooter belang zal maken voor andere Europeesche
volken. - R.
(1) On comparative Literature. De Fransche: Sur l'enseiment du grec, ancien et moderne, et sur
le but d'une Société Philhellénique Internationale. - Het Engelsch en het Fransch waren de
hoofdtalen aldaar.
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Maar vooral hadden wij op de gezellige bijeenkomsten de beste gelegenheid om
te ‘payer de notre personne’ of liever ‘de notre patrie’. Het Nederlandsch
Volksliederenboek bewees daarbij goede diensten, maar het moest (althans de Ned.
uitgave, de Belgische zag ik nog niet) ook in andere talen, althans met vertalingen
en toelichtingen, worden uitgegeven. Het Wilhelmus in oude toonzetting klonk
telkens krachtig door de zalen van Ramsay Lodge, ons gezellig kosthuis, en alle
Schotten, alle fierige en krachtige zonen van het half Keltische, half Angelsaksische
Noorden, stemden vol
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geestdrift met die zangen in, waarbij van Bruggen's welluidende stem uitstekende
diensten bewees. Doch niet alleen 't Wilhelmus, ook oudere en nieuwere
Nederlandsche liederen trokken de aandacht; veel moest ik verklaren en vertolken
in dit zangrijke land, waar van oudsher de barden hun liederen lieten weerklinken,
en waar het stijf-puriteinsche element door zanglust en goedlachsheid zeer wordt
getemperd.
Vooral ook de Scandinaviërs stellen in Nederland levendig belang. Het kleine
schijnt het kleine aan te trekken. Mannen uit IJsland, uit Denemarken en Noorwegen,
ook vrouwen, waren daar bijeen en menigmaal hadden wij gesprekken over onze
wederzijdsche letterkunde. De hoofdpersonen uit onze nieuwe literatuur zijn zelfs
dáár in het Noorden nog weinig, of niet bekend. Ik noem slechts één voorbeeld: het
wijsgeerig of philosophisch drama, waarvan Multatuli's Vorstenschool een
pronkjuweel is(1), is voor zoover ik kon nagaan geheel onbekend in het koude, doch
zoo sympathieke Noorden, reeds door Potgieter verheerlijkt en bezongen.
Tot betere bekendheid kunnen zulke congressen als de Edinburgh summer school
of Modern Languages ten zeerste medewerken, en daarom maak ik tevens van deze
gelegenheid gebruik om de Zuid-Nederlandsche onderwijzers, leeraren (waarom
toch die malle onderscheidingen? het fransche professeur zegt alles) met warmte op
te wekken, mijne pogingen om de University Extension of extension universitaire,
uitbreiding van het hooger onderwijs, ook in Nederland en België(b) overal in te voeren
en op zoo breed mogelijken grondslag te vestigen en uit te breiden, voortaan met
alle kracht te steunen. De taal is gansch het volk. Maar ook het onderwijs zij in de
taal des volks en voor het gansche volk.
Dr H.C. MULLER.

Hollandsche Revue.
In de Hollandsche Revue, een Nederlaudsche tegenhanger van de Review of Reviews,
verscheen een uitgebreid artikel over het Algemeen Nederlandsch Verbond met de
portretten van de Noord- en Zuidnederlandsche leden van het hoofdbestuur.
We komen op het artikel in de volgende aflevering terug.

Antwerpen.
21 September 1878.
De Schepenraad onzer stad heeft eene beslissing genomen, die door alle
Nederlandschsprekenden met geestdrift zal worden onthaald. Hij heeft namelijk eene
(1) Ik deel niet in alle opzichten Jonckbloet's kritiek, in 't 6o deel zijner Nedl, Letterkunde (ed.
Honigh). Te dezer plaatse voeg ik er bij dat ik in het groote Engelsche werk over Comparative
Literature, hetwelk ik thans voorbereid, een uitvoerige vergelijking zal wagen tusschen de
wijsgeerige drama's der Germaansche volkeren, als Goethe's Faust, Ibsen's Brand, Multatuli's
Vorstenschool, en dgl.
(b) ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ is in Vlaanderen geenszins iets nieuws en werd sedert
verschillende jaren te Gent, Aalst, Ninove, Brugge en andere plaatsen gegeven. Zou dit den
schrijver onbekend gebleven zijn? - R.
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tegemoetkoming van 3000 frank gestemd voor het op te richten gedenkteeken aan
Jan-Frans Willems, den vader der Vlaamsche Beweging.
Deze beslissing heeft des te meer waarde, daar vele Antwerpenaars eenigszins
ontstemd waren over het feit dat het gedenkteeken niet te Antwerpen werd opgericht.
Dat er van den anderen kant nochtans veel waren die desniettegenstaande toch het
hunne wilden bijdragen, bewijst wel de lijst die te Antwerpen rondging en op weinige
dagen eene aanzienlijke som bijeenverzamelde.
De Schepenraad van Antwerpen is over die bezwaren, - zoo 't nog bezwaren mogen
heeten, - heengestapt en, alleen het grootsche doel voor oogen: de verheerlijking der
Vlaamsche Beweging, heeft hij, door eene prinselijke ondersteuning, den grondlegger
der Vlaamsche heropbeuring willen verheerlijken.
Het lijdt geen twijfel dat Antwerpens gemeenteraad de beslissing van den
Schepenraad zal bekrachtigen.
***

Verleden Zondag hebben de Antwerpenaars den 15en verjaardag gevierd van
Conscience's afsterven.
Er ligt iets roerends in de waarlijk algemeene vereering waarin Conscience's naam
in Vlaanderen gehouden wordt. Jaarlijks begeven de maatschappijen zich naar het
graf van den geliefden schrijver en leggen er, als betuiging van hunne onvergankelijke
erkentenis en bewondering, een frisschen lauwerkrans neer.
Dit jaar, uit hoofde van de vijftiende verjaring, was er aan de feestviering meer
luister gegeven, en wel, door een talrijken stoet en een plechtig avondfeest.
De Heer Gust de Roey, de bekende werker voor de goede Zaak, sprak op het graf
eene flinke redevoering uit, waarin hij wees op den onschatbaren invloed door
Conscience uitgeoefend op de herleving van ons volk. Vooral treffend was het
gedeelte zijner rede, waar hij de waarheid uitsprak dat wij, Vlamingen, niet naar
Conscience opzien als naar den reus, die door den vleugelslag van zijn genie ons tot
ingetogen bewondering noopt, maar wel hem beminnen als een vader, als een
vertrouwde vriend, als een geliefde verteller, wiens werk blijven zal omdat het oprecht
was, geboren uit het volk.
Een puike feestavond besloot den zeer gelukten gedenkdag, en een woord van
dank dient hier gebracht aan de kunstenaars van het lyrisch tooneel, die gansch
belangloos het feest zijnen luister bijzetten. De Heer Emiel Wildiers, advokaat, hield
op dit feest eene zeer gesmaakte voordracht.
***

Als bijzonder nieuws op kunstgebied kan gemeld worden dat wij dit jaar waarschijnlijk
twee oorspronkelijke zangspelen zullen te hooren krijgen, namelijk De Duivel, van
Ducatillon en Paul Gilson en een ander, waarvan de naam ons nog niet bekend is,
van Rafaël Verhulst en Van Oost.
Ook zal op 20 October op onzen Nederlandschen Schouwburg de eerste opvoering
plaats hebben van Koning Hagen, bekroond treurspel in verzen van Hubert Melis,
dat met buitengewone pracht zal vertoond worden voor de leden van den
Zuid-Nederlandschen Tooneelbond.
JOHAN.
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Brussel.
Tony Bergmann's feesten. - De Brusselsche Tak van het A.N.V. mag tevreden zijn
over den uitslag zijner bemoeiingen: een twintigtal kringen traden tot het huldebetoon
toe. De letterkundige kring De Distel had sedert een drietal jaren aan de Lierenaars
zijnen steun toegezegd en liet welwillend de inrichting en het beleid van de
Brusselsche groep aan het A.N.V. over.
Volgens loffelijke gewoonte verleenden de propagandakringen Vlaamsche Wacht,
Gelijkheid, Veldbloem, Willems-Fonds, Jonge Klauwaarts, Vlaamsche Volksbond
van Laken en Vlaamsche Leeuw van Molenbeek hunne gewaardeerde medewerking;
verder de zangvereenigingen Vlaamsch Mannenkoor en Benoits' Kring de
tooneelkringen Wijngaard, Noordstar, Jonge Tooneelliefhebbers, Vlamingen,
Kunstvrienden, Broedermin en Hoop en Liefde (Molenbeek); eindelijk de
Studentenkring Geen Toal, geen Vrijheid en de Fanfaren van Alsemberg. 250 a 300
leden van voornoemde maatschappijen waren opgekomen.
Na den kunstpalm door de vereenigde Antwerpsche maatschappijen bekostigd,
kwam de Brusselsche palm met natuurlijke bloemen, geleverd door het befaamd huis
Isabella De Backer, het meest in aanmerking. In naam van de Brusselaars bracht de
heer Lodewijk Van der Wee in korte maar innig gevoelde bewoordingen hulde aan
de nagedachtenis van den onvergetelijken Tony.
Vier onzer maatschappijen werden bij de uitloting der premiën begunstigd: de
Veldbloem, de Vlaamsche Wacht, de Vlamingen en het Algemeen Nederlandsch
Verbond. De Noordstar verwierf den 2n prijs voor de standaards en de Jonge
Tooneelliefhebbers den 1n prijs voor de kartels.
De Tony's feesten zijn uitstekend geslaagd; in Lier heerschte de prettigste
stemming; de vreemdelingen waren hoogst tevredea over de inrichting en de
ontvangst.
We sluiten met den wensch, dien wij in het verslag der Rotterdamsche Courant
aantreffen: Dat al degenen die Tony zoo plechtig hebben herdacht, hem ook huldigen
door het lezen en herlezen zijner schoone werken.
- Nederlandsche Kroningsfeesten. - Koningin Wilhelmina's verheffing tot den troon
werd in de hoofdstad door de Nederlanders op bescheiden doch treffende wijze
gevierd. De Nederlandsche Werkliedenvereeniging woonde met tal van ingezetenen
eene plechtige mis bij in Sinte-Gudulakerk, waar pastoor Van Winkel eene
gelegenheidsaanspraak hield. In de Evangelische kerk van Ste-Katelijne-plein sprak
de predikant Haek met warmte en gevoel over de jonge Koningin en hare moeder.
De Zangvereeniging voerde eene godsdienstige hymne uit, het Wilhelmuslied en nog
andere vaderlandsche zangen, waarna al de aanwezigen rechtstaande het Wien
Nederlandsch Bloed aanhieven. Op beide plechtigheden was de gezant Jonkheer van
Pestel met andere waardigheidsbekleeders, onze minister van buitenlandsche zaken,
baron de Favereau en talrijke notabiliteiten aanwezig.
Vele Nederlanders waren opgekomen voor de ontvangst ten huize van Jonkheer
van Pestel. Het veldfeest van 31n Augustus te Elsene, waar de armen der
Nederlandsche kolonie mild bedacht werden, slaagde insgelijks tot ieders voldoening.
Aan de woningen van de Nederlanders en enkele koffie- en handelshuizen wapperde
de vaderlandsche vlag.
De feesten te Amsterdam en in Den Haag werden door talrijke Nederlanders uit
onze hoofdstad en geboren Brusselaars bijgewoond. Eenstemmig klonk hunne
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bewondering voor het grootsche, dat ze in Nederland hadden gezien, voor de
minzaamheid der jonge Koningin en de warme vaderlandsliefde der Nederlanders.
De dagbladschrijvers, hoe sceptiek sommigen ook zijn, ontsnapten niet aan den
algemeenen indruk. Hier en daar eene schrille noot in het lofconcert; van de
briefwisselaars van Le Soir en La Chronique natuurlijk! ‘De haat voor al wat
Vlaamsch en Nederlandsch is, is in hun gebeente vergroeid’, zou een dichter onder
mijne bekenden met reden van hen zeggen. De grootsche beteekenis der feesten is
hun niet ontgaan, maar ze nemen hunne weerwraak op bijzouderheden: het
kermisgejubel der Amsterdammers, het hi! ha! de pauweveeren, de slingerpapieren,
de confetti, het stof in de Kalverstraat, enz De briefwisselaar van Le Soir is
verwonderd dat hij in de Rembrandt-tentoonstelling niet toegelaten werd een paar
uren vóór hare opening door de Koningin: hij had maar te doen zooals zijne collega's,
die de tentoonstelling, op verzoek van de inrichringscommissie, de vorige dagen
hadden bezocht. Maar Le Soir, of liever zijn briefwisselaar, heeft niet weinig pretentie:
hem kwam meer eer toe dan de Koningin!
Wat onze franskiljonsche couranten-schrijvers verder bazelen over zeden en
gebruiken der Noordnederlanders, over het on-aesthetische der oranjekleur, over
buitensporigheden in de vereering der Koningin, laten wij onbesproken. De
vertegenwoordigers der Fransche, Duitsche, Engelsche pers, ook Georges Eekhoud
in La
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Réforme en Pierron in Petit Bleu hebben in gansch anderen geest uitgelaten dan de
heeren van Soir en Chronique en we zullen zoo onbescheiden niet zijn ernstige
menschen met kleingeestige Brusselsche zwangers te vergelijken.
- Verfransching in Leuven. - De heer schepen van openbaar onderwijs te Leuven,
Vital De Coster, sinds een twaalftal jaren bij de Vlamingen berucht om zijne geschillen
met het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds te Gent en met de heeren Hoste
en Reintares van Brussel, betrekkelijk de uitvoering der Vlaamsche taalwet van 1883,
doet weer van zich spreken. De heer De Coster heeft veel invloed in Leuven: hij is
een welbespraakt advocaat; in den gemeenteraad is hij de voornaamste woordvoerder
van het college; veel menschen heeft hij dienst bewezen, en hij boogt te recht op een
vriendelijken omgang met de lui der groote en kleine burgerij. Maar de heer De
Coster heeft een groot gebrek: hij is een franskiljon, en des te gevaarlijker daar hij
zegt te handelen in het belang der bevolking, wie hij heel behendig een rad voor de
oogen draait.
En nu ter zake: de heer De Coster heeft de wenschelijkheid van een meer uitgebreid
lager onderwijs voor de Leuvensche bevolking ingezien en een vierden graad bij de
bestaande drie gevoegd. Heel goed; maar hij stelt te gelijk voor in dien 4n graad het
Fransch als voertaal aan te nemen, zoodat alle vakken, uitgezonderd het Nederlandsch,
in het Fransch zouden gedoceerd worden. Zoo iets kon natuurlijk niet zonder protest
doorgaan. Het Vlaamsch Bondgenootschap van Leuven heeft op 27 Oogst een vertoog
aan den gemeenteraad gestuurd, om hem te verzoeken op zijn besluit (genomen in
zitting van 20 Juni, niettegenstaande het verzet der minderheid) terug te komen.
In dit flink gesteld vertoog wijst het Vlaamsch Bondgenootschap op het gevaar in
den loop van het onderwijs van voertaal te veranderen, en haalt als voorbeeld Brussel
aan, waar zulks voor de Vlaamsche kinderen, geschiedt van het derde studiejaar af.
Dat het bastaardstelsel van den heer De Coster de leerlingen bekwamen kan, om als
beambten op te treden, loochent het vertoog ten stelligste, en haalt nogmaals als
bewijs Brussel aan, welks candidaten in de officieële examens regelmatig door de
Walen en de Vlamingen worden geklopt. Ten slotte betoogt het Bondgenoodschap,
dat de gestemde bepaling tegenstrijdig is met de wet, gezien de duidelijke verklaringen
van minister Schollaert in de kamerzittingen van 3 en 14 Augustus 1895. Als
verzoeningsmaatregel stelt het voor met de Fransche taal nog een paar vakken
(rekenkunde en handelsonderricht) in de twee talen te laten onderwijzen, zooals het
gebeurt in het middelbaar onderwijs.
Wie Vital De Coster kent, weet, dat redeneering hem niet zal bekeeren. We
verwachten geen gunstige uitslagen van het beroep op den gemeenteraad. We
vernemen dat de opstellers van het vertoog van plan zijn zich tot den minister van
binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs te wenden, opdat hij de wet, in letter
en geest, doe eerbiedigen. We zijn benieuwd te vernemen, of de Leuvenaars bij
hunnen minister beter zullen slagen dan de Brusselaars, die tot hiertoe vergeefsche
pogingen aanwendden, om dat eenvoudig beginsel onderwijs in en door de moedertaal
te doen eerbiedigen.
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- In Laken, dank zij de pogingen der vlaamschgezinde gemeenteraadsleden, schijnt
verbetering te komen. De onderwijzers en onderwijzeressen zullen, vooraleer in
bediening te treden, door een examen voor bevoegde personen moeten bewijzen, dat
ze in staat zijn ook in het Nederlandsch te onderwijzen.
- Onze Kringen. De Benoit's Kring richt ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan,
een wedstrijd in van romancen, kluchtliederen, ernstige en boertige tweezangen. Drie
zendagen der maand October, van 3 tot 6 uren, worden aan dien kampstrijd gewijd.
- In de Distel las de heer Brans eene uitgebreide degelijke studie over Hegenscheidt's
Starkadd.
Ter gelegenheid van de troonbeklimming van koningin Wilhelmina, zond de Kring
een telegram van gelukwenschen en hulde, die door den adjudant van H.M.
telegrafisch werd beantwoord.
- Nieuw tijdschrift. Wij ontvangen het prospectus van een nieuw tijdschrift Germania,
dat in October aanstaande, in twee talen, Nederlandsch en Duitsch, te Brussel zal
verschijnen. Uitvoerende opstelraad: de heeren J.M. Brans, A. Burvenich, Juliaan
De Vriendt, A. Prayon-van Zuylen en baron von Ziegezar. Adres der Redactie:
Nederlandsche briefwisseling, A. Burvenich, Fonsnylaan, 116; Duitsche
briefwisseling: Bon von Ziegezar, Hamerstraat, 70. Het tijdschrift wordt gewijd aan
Vlaamsche Beweging, letterkunde, kunst, wetenschap, onderwijs, staathuishoudkunde,
handel, nijverheid en verkeer.
Het wil strijden voor de Germaansche gedachte en verklaart dien strijd als volgt:
‘Wij achten zelfs, dat de tijd gekomen is, om onzen strijd en onze naderende
zegepraal verder dan binnen de perken van ons klein Vaderland bekend te maken.
Wij wenschen onzen stambroeders van Oost en Noord te toonen, hoe wij hier 't
Germaansche vaandel hoog houden. Wij willen onze stamverwantschap met alle
Germanen over de grens meer op den voorgrond stellen.
Tal van onklare begrippen en verkeerde opvattingen werden onder de menigte
verspreid en vonden ook hier en daar ingang. Voor hen, die 't aan weerskanten de
grens wel meenen met ons volk en den toestand zoowel als de toekomst helder inzien,
was het een tijdperk van verdriet en vernedering. Doch de tijd van broederlijk
vertrouwen en vrede zal weldra met warmer handdruk en inniger toenadering
weerkeeren.
Fransche invloeden, die onophoudelijk op onzen geest en op ons gemoed inwerken,
hebben onze blikken van het Noorden en Oosten afgewend en naar het Zuiden gelokt.
Fransche lichtzinnigheid en oppervlakkigheid hebben ons ongeschikt gemaakt om
't groote en heer lijke op alle gebied, door onze broeders uit Duitschland,
Noord-Nederland en de gansche Germaansche wereld geschapen, op te merken en
te waardeeren. Fransche leugens, dag aan dag in Fransche of uit Frankrijk betaalde
bladen herhaald, hebben ons valsche begrippen over de bedoelingen en inzichten der
Germaansche broedernatiën in hoofd en hart geprent, zulks tot onberekenbaar nadeel
voor onze eigen ontwikkeling, zoowel op stoffelijk als op zedelijk gebied. Kortom
de aanleidende oorzaak van dezen betreurenswaardigen toestand is wederzijdsche
onbekendheid met karakter, begrippen. levenswijze, beschaving, hulpmiddelen, enz.
“Onbekend maakt onbemind”
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zegt het spreekwoord terecht.
Om dit euvel te verhelpen, om de liefdelooze onderlinge onbekendheid in
liefdevolle waardeering om te zetten. werd dit tijdschrift gesticht.
Wij zullen aantoonen en bewijzen, dat ons Volk, zoowel in 't Noorden als in 't
Zuiden, het hoogste belang, ja, de dringendste behoefte heeft aan vriendschappelijke
toenadering en onderlinge verstandhouding met Duitschland en andere Germaansche
landen.
Wij zullen aantoonen en bewijzen, dat, indien er voor onze havens: Antwerpen,
Gent, Brugge, Brussel, hoop in de toekomst bestaat, deze hoop enkel berust op
blijvenden toevoer uit Midden- en Zuid-Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, de
Balkaanstaten en gedeeltelijk Italië.
Doch op letterkundig, maatschappelijk en wetenschappelijk gebied hebben we
oneindig veel van Duitschlaud en andere Germaansche landen te leeren. Onze
Nederlandsche beschaving, vooral in 't Zuiden, la a veel te wenschen over en vertoont
erge leemten vooral in wetenschap en literatuur.
Welke beschaving kunnen wij nu beter ter hulp roepen, dan die welke meest punten
van overeenkomst met dé onze heeft? In Noord-Nederland begreep men dit reeds
sinds vele jaren; immers, daar is 't hooger en middelbaar onderwijs doordrongen van
den hoogen geest der Germaansche beschaving.
Evenwel ook Duitschland en andere Germaansche natiën hebben er veel bij te
winnen, nader kennis te maken met wat er degelijks en wetenswaardigs in de
Nederlanden wordt voortgebracht, niet minder dan met den eeuwenlangen strijd,
dien wij, Vlamen, voeren voor het behoud van onzen Nederlandsch-Germaanschen
volksaard en ons heilig volksrecht tegen verdrukking, miskenning en ontaarding.
Het opnemen van Nederlandsche en Duitsche bijdragen verklaart het prospectus
hierdoor, dat het zeker voor vele lezers eene aangename en welkome gelegenheid
zijn zal zich te oefenen en te sterken in het gebruik dezer twee talen.
Germania zal streng buiten allen partijtwist, zoowel op staatkundig als op sociaal
gebied blijven, en geen oogenblik te kort schieten in den vereischten eerbied voor
de Staatsinstellingen van onze Noorder- of Oosterbroeders.
Onder de hoede onzer grondwet zullen wij vrede en vooruitgang in 't goede recht
beoogen, en enkel strijd voeren voor al wat het welzijn van den Germaanschen stam
bevorderen kan.’
MILO.

Nederlandsche Vereeniging ‘Koningin Wilhelmina’ te Brussel.
In een algemeene vergadering van de leden van deze Vereeniging, werd de volgende
dagorde aangenomen, welke ter opneming aan Vlaamsche dagbladen gezonden werd:
‘De Nederlandsche Vereeniging Koningin Wilhelmina te Brussel, overwegende
dat
bijna alle Nederlanders wonende in België met belangstelling den hier gevoerden
taalstrijd gadeslaan;
dat waar zij zien dat Nederlandschsprekenden voet voor voet, dus zeer langzaam
en met een taai geduld den strijd voortzetten tegen de overweldiging van het Fransch
en zij nu weldra hun overwinning kunnen vieren;
dat zij, hoewel geen taalgeleerdon, toch weemoedig neerzien op den treurigen
toestand, waarin de Nederlandsche taal alhier nog verkeert;
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dat zij nu indachtig worden dat helaas ook in 't Vaderland het een gewoonte is
vreemde (vooral Fransche) woorden te gebruiken, zelfs daar waar het Nederlandsch
even goed, ja zelfs nog beter kan worden toegepast;
dat zij hier in het tweetalige Brussel hun moedertaal recht beginnen lief te hebben
en het nu ten zeerste bekennen dat in Nederland in de verschillende takken van
bestuur, het leger, de pers, ja op school zelfs verscheidene Nederlandsche woorden
worden vervangen door Fransche;
dat volgens de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden de Nederlandsche
taal de ambtstarl is;
brengt ten eerste een openbare hulde aan het Vlaamsche Volk en de kloeke
Vlaamsche Strijders, die nu, na ruim zestig jaren strijden, aan den vooravond staan
van hunne volkomene overwinning;
noodigt ten tweede invloedrijke Nederlanders, taalgeleerden en vooral
dagbladschrijvers en onderwijzers uit om zoo weinig mogelijk vreemde woorden te
gebruiken, vooral daar niet, waar het Nederlandsch even goed de gedachte van den
opsteller weergeeft en steeds een tegenverklaring te doen, daar waar de Nederlandsche
taal wordt verminkt.
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Gent.
De Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond belegde op 2 October
een openbare vergadering ter zake van de onrechtvaardige verplaatsing uit Antwerpen
van vier Vlaamsche tolbeambten ten gevolge van Waalsche kuiperijen. Reeds was
deze zaak in openbare vergadering te Antwerpen belegd door den Nederduitschen
Bond, den Vlaamsch Liberalen Bond en den Democratischen Bond behandeld
geworden en werd tegen deze verongelijking krachtdadig protest aangeteekend; maar
dat verzet is zonder uitslag gebleven. Daarom is het noodig, dat ons volk zijn stem
laat hooren opdat Mimster de Smet de Naeyer zijn besluit intrekke.
Ons medelid de Heer Adelfons Henderickx van Antwerpen, Secretaris van den
Nederduitschen Bond, was overgekomen om de zaak toe te lichten. Ze komt hierop
neer.
Vier tolbeambten uit Antwerpen, brave huisvaders en voorbeeldige bedienden,
werden eenige maanden geleden uit Antwerpen verplaatst en met vermindering van
jaarwedde naar verafgelegen dorpen, onder andere naar Lapscheure, gezonden. Wat
hadden die menschen gedaan? Die menschen hadden zich ingebeeld dat het recht
van vereeniging, hetwelk door de Grondwet wordt gewaarborgd, ook voor Vlaamsche
douaniers bestaat. Zij stonden namelijk aan het hoofd van de Antwerpsche vereeniging
der Vlaamsche tolbeambten De Verbroedering. Deze vereeniging nu was sedert lang
een doorn in het oog der Fransche bureelratten uit het Ministerie van Financiën. Het
bestaan van die maatschappij onmogelijk te maken door ze te onthoofden, was dan
ook hun doel. Zij wachtten enkel op eene gunstige gelegenheid om hunnen haat tegen
de Vlamingen te kunnen botvieren en die gelegenheid was ook spoedig gevonden.
De Verbroedering had een ontwerp van verzoekschrift aan den Minister van
Financiën opgemaakt om te vragen dat het Vlaamsch examen, dat aan de Waalsche
douaniers, die in het Vlaamsche land willen dienen, vroeger werd opgelegd, maar
op verzoek der Waalsche vereeniging van tolbeambten la Fraternelle van Antwerpen
was afgeschaft, opnieuw zou ingevoerd worden. Een afschrift daarvan werd aan eene
Antwerpsche maatschappij gestuurd, die het onderteekende en naar den Minister
stuurde. Nu ontdekte men dat dit afschrift geschreven was door den secretaris van
de Verbroedering en thans was het middel gevonden om die maatschappij te treffen.
Naar het schijnt, had de secretaris zich daardoor aan een klein vergrijp tegen de tucht
schuldig gemaakt. Dat is eene overtreding, die gewoonlijk alleen met het ontvangen
van eene berisping wordt geboet, Zóó was het korten tijd te voren nog gebenrd met
bsstuursleden van de Waalsche Fraternelle: zij ook hadden de bestuurlijke
voorschriften door het rechtstreeks zenden van een vertoogschrift aan den Minisier
overtreden: zij kregen eene berisping en daarmede was alles uit.
Maar voor Vlaamsche douaniers was zulk eene straf niet zwaar genoeg; niet alleen
werd de secretaris der Verbroedering met vermindering van jaarwedde naar eene ver
afgelene plaats gestuurd, maar ook de voorzitter en twee andere bestuursleden van
de maatschappij ondergingen hetzelfde lot, en wat hier werkelijk het toppunt van het
schandaal mag heeten is, dat een dier gestrafte beambten, de heer Buysse, niet eens
tegenwoordig was geweest bij de vergadering, waarin het stuk was voorgelezen. Dat
is wel het duidelijkste bewijs dat het er de Waalsche bureelratten enkel om te doen
was de Verbroedering te doen vallen, door haar van haar bestuur te berooven. De
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heer Buyese trok zich die onrechtvaardige straf zoozeer aan, dat hij ernstig ziek werd.
Toch bleef zijne verplaatsing gehandhaafd.
Eenigen tijd te voren had men vijf Waalsche douaniers, die het te Antwerpen wat
al te bont hadden gemaakt tijdens de bespreking van de wet Devriendt-Coremans in
de Kamers, moeten verplaatsen. Een van hen verloor zijne vrouw en daarom werd
hij naar Gent overgeplaatst, omdat hij aan zijne nieuwe verblijfplaats niet kon
gewennen! Maar Buysse, evenals de drie andere Vlamingen, die voor eene
onbeduidende overtreding moesten boeten, bleef gestraft, ondanks de herhaalde
pogingen, die door de Antwerpsche volksvertegenwoordigers bij den Minister van
Financiën werden gedaan.
Toch moet en zal er recht geschieden! Aan dat schandaal moet en zal een einde
komen. Daarom hielden op 18 September de afgevaardigden van de Gentsche
Afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond, van den Snellaertskring, uit
Gent, van den Nederduitschen Bond, uit Antwerpen, en het Nationaal Vlaamsch
Verbond, eene vergadering, waarin besloten werd dat door het houden van meetingen,
het zenden van vertoogschriften en desnoods door het doen van persoonlijke stappen
bij den Minister onverpoosd op rechtherstelling zal worden aangedrongen.
De Heer Henderikx zette de zaak op een heldere wijze uiteen en betoogde
onomstootelijk, dat de vier tolbeambten op eene schandalige wijze werden
verongelijkt. Er moet recht geschieden en wij hebben het recht niet de verongelijkten
te verlaten, want hebben zij te lijden voor hun overtuiging, het is door onze schuld.
Wij hebben het volk tot zelfstandigheidsgevoel opgeroepen. Ons aanhondend streven
is niet zonder uitslag gebleven, daar we in Antwerpen die machtige Verbroedering
hebben zien tot stand komen, waarvan de leden allen vurig gehecht zijn aan hun taal.
Dat moeten enkelen onder hen nu boeten. Op ons rust de plicht hun verdediging ter
hand te nemen.
Dat zullen we dan ook doen.
Naar aanleiding van de woorden van den Heer Henderickx, stelde de Heer Meyer
voor om over deze zaak in verschillende Vlaamsche gemeenten volksvergaderingen
te beleggen en protesten uit te lokken; de onkosten zouden gedekt worden door een
Strijdfonds, waarvoor dadelijk een sommetje rondgehaald werd.
De Heer Meert nam nog het woord om met uittreksels van l'Ame Wallonne te
bewijzen, dat de verongelijking van de Vlaamsche Tolbeambten geen alleenstaand
feit is, maar dat de Wallonisanten met hun handlangers een systematisch plan van
verdrukking tegen Vlaamsche beambten hebben beraamd, wat voor de Vlamingen
het dichter sluiten van de gelederen noodzakelijk maakt.

Te Oordegem.
In het hartje van Vlaanderen, te Oordegem, heeft de Ligue vélocipédique belge ten
gerieve der fietsers een plakbord laten plaatsen, uitsluitend in de Fransche taal.
Onze Vlaamsche vriend Camiel Schelstraete, schepene te Oordegem, heeft er een
ander nevens geplaatst met deze verzen:
Lees: Belgsche Bond- en Rijwielbaan,
Zoo is het kort en goed verstaan!
De waarborg hier voor goed onthaal
Is: eerbied voor de Vlaamsche taal.

Geestig en treffend tevens!
JOHAN.
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Turnhout.
In ons verslag over den Landdag te Turnhout werd niet vermeld, dat onze vriend
Sevens van het propaganda-comité Gentsche Tak A.N.V. daar het woord voerde.
Onze verslaggever had de vergadering voor de sluiting verlaten. We deelen dus
gaarne mee, dat onze vriend hier weer in de bres stond, zooals hij het binnen zijn
verloftijd op tal van plaatsen deed. Hij verkocht, met een van onze andere
propagandisten, Ivo, 2000 nrs van ons tweede orgaan den Vlaamschen Strijd. Dat er
zoo velen waren, de boel zou wel gaan.

Vlaamsche Kroniek.
In vele Vlaamsche steden werden tot hiertoe de officiëele ontvangsten bij koninklijke
bezoeken in het Fransch afgehaspeld; het zij uit gewoonte of ook uit vrees niet
verstaan te worden door - of onaangenaam te zijn aan den Koning. Voortaan kan het
een noch het ander ingeroepen worden, sedert dat onze Vorst op de laatste
vierjaarlijksche kunsttentoonstelling te Antwerpen, uit eigen beweging, zich van
onze taal bediend heeft om zich te onderhouden met verscheidene kunstenaars. Het
is de eerste maal dat dit gebeurt en dat ‘Vlaamsch spreken’ van den Koning heeft
natuurlijk iedereen verwonderd, en des te meer dat hij zich zeer goed en gemakkelijk
van onze taal bediende. En we durven dan ook hopen dat men tijdens de te houden
Congofeesten te Antwerpen, Koning Leopold in het Nederlandsch zal verwelkomen.
- Uit een officiëel verslag van den onder-konsul van België te Mossamedes blijkt
dat de Nederlandsche taal in Angola, zijnde het gedeelte van Afrika, welk men
Portugeesche Congo noemt, eene zeer groote uitbreiding neemt.
De Nederl. Taal werd aldaar ingevoerd door de Boeren, gekomen van Transvaal,
en is er niet verre van af het Portugeesch te verdringen.
- Wie herinnert zich niet hoe door sommigen gelachen werd, toen de Heer Henry
Fontaine de gedachte opvatte een Vlaamsche Opera te stichten?
‘Dat kan niet bestaan! Dat is onmogelijk!’ riepen velen uit.
En 't bestaat nu al vijf, zes jaren en er is niemand die nog lacht; integendeel, daar
zijn er die geel en groen zien, omdat het zoo goed gelukt is en groeit en bloeit.
Het is zelfs misschien daar wel aan te danken, dat minister De Bruyn besloten
heeft voortaan toelagen te verleenen aan de Belgische toonkundigen, wier werken
zullen opgevoerd worden op een Belgisch tooneel.
Aan onze Vlaamsche componisten dus, zich aan het werk te zetten en van deze
aanmoediging te genieten.
- Het Bestuur van de Nederl. Opera te Antwerpen heeft voor a.s. winter de
opvoering aangekondigd van vier nieuwe oorspronkelijke zangstukken. Maar wanneer
zal de Vlaamsche stad Antwerpen eens zorgen voor een eigen lokaal voor deze
kunstinstelling? Het bestuur heeft ook besloten dezen winter, in de voornaamste
Vlaamsche steden vertooningen te geven.
Het bestuur heeft zich te dien einde tot al de gemeentebesturen gewend tot het
bekomen eener toelage.
Wij durven verhopen dat al deze gemeenteraden deze schoone nationale
kunstonderneming geldelijk zullen stennen.
Elke opvoering van de Vlaamsche operatroep zal voor de Vlaamsche bevolking
een genotvolle kunstavond zijn.
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Daarom moeten de gemeenteraden van Mechelen, Leuven, Aalst, Brugge, Kortrijk,
Lier, Oostende, enz, het Vlaamsch lyrisch tooneel ondersteunen. Dat is plicht.
- In de Belgique militaire wordt de aandacht gevestigd op de feestviering van den
500en verjaardag van den Slag der Gulden Sporen.
Dit blad noemt de ‘gedachte zeer schoon’ en hoopt dat men er iets grootsch zal
van maken, en alle politiek ter zijde zal laten. Het heeft ons ten uiterste verwonderd
in dergelijk blad, dat door en voor officieren wordt opgesteld, deze kwestie te zien
bespreken.
- Op 11en September ll. is te Lier het gedenkteeken
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onthuld, opgericht ter eere van Tony Bergmann, den gemoedelijken humorist, den
zoo vroeg ontslapen letterkundige. Meer dan 200 maatschappijen uit alle deelen van
het Vlaamsche land waren aanwezig. Het gedenkteeken, door den beeldhouwer Frans
Joris, van Antwerpen vervaardigd, is zeer eigenaardig. Bij de onthulling werd eene
cantate uitgevoerd door Peter Benoit gecomponeerd.
- Genoemde beeldhouwer heeft persoonlijk, te Antwerpen, eene kunstgieterij
ingericht.
Dit is voorzeker de eerste beeldhouwer, die zijne eigen werken in brons giet en
door zijne werklieden onder zijn persoonlijk toezicht doet voltooien.
- ‘Wij vernemen uit goede bron’, schreef voor eenige dagen een Brusselsch dagblad,
dat de regeering een onderzoek heeft ingesteld aangaande de zorgelooze manier
waarop aan Vlaamschsprekende kinderen, zoowel in het lager als in het middelbaar
onderwijs, de Nederlandsche taal in de Brusselsche scholen wordt aangeleerd.
Dit onderzoek diende zich ook uit te strekken tot zekere voorsteden alwaar het
aanleeren der moedertaal zeer verwaarloosd, ja tegengewerkt wordt door eenige
kortzichtige franskiljons.’
- De Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft op Zondag 2
October, in het foyer van Minardschouwburg, eene meeting belegd om te protesteeren
tegen de straf, welke vier Vlaamsche tolbeambten heeft getroffen. De Heer advocaat
Alf. Henderickx, van Antwerpen, heeft de zaak toegelicht.
- Gdeurende de laatste week van September werd Benoit's Ledeganck cantate door
verscheidene honderden zangers en muziekanten uitgevoerd in den koninklijken
Dierentuin te Antwerpen.
- In de Vlaamsche Athenaea wordt het Latijn en het Grieksch in 't Fransch
gedoceerd. Ieder jaar wordt een prijskamp uitgeschreven over de verschillende
vakken, waaraan de Athenaea van 't land nemen. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen,
die genoemde talen door middel van het Fransch hebben aangeleerd, steeds hun
Latijnsche en Grieksche vertaling in het Fransch hebben gemaakt. Ze mogen het
evenwel in 't Nederlandsch doen. Dit jaar heeft een leerling van het Gentsche
Athenaeum, de Heer Demoor, zijn Grieksche vertaling in het Nederlandsch gemaakt
en daarmee den 2en prijs behaald. Het is te hopen dat hij navolging vinden zal.
O.

De Prijskamp voor het gedenkteeken voor Jan Frans Willems.
Voor een paar weken greep de prijskamp plaats voor het gedenkteeken voor Jan
Frans Willems. Vijftien kunstenaars, waarbij enkele uit Noord-Nederland, hadden
de oproeping beantwoord. Het was een hoogst belangwekkende prijskamp.
Eigenaardig was het waar te nemen hoe elk kunstenaar de voorwaarde van den
prijskamp gevolgd had, waarbij gevraagd werd' de herleving van Vlaanderen voor
te stellen met de verheerlijking van Willems, die er den eersten en machtigsten stoot
toe gaf.
De jury samengesteld uit de heeren Braun, burgemeester van Gent, L. Tijdgadt,
bestuurder der Koninklijke Academie van Schoone Kunsten te Gent, Th. Lybaert,
E. Claus, F. Wante, kunstenaars en de heeren Prof. J. Obrie, Paul Fredericq, A. Siffer,
K. Lybaert en O. Van Hauwaert, vergaderde 's namiddags om uitspraak te doen.
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Vijftien ontwerpen waren ingezenden, de volgende kensprenken dragende:
In Vlaanderen Vlaamsch (A); Vlaanderen; In Vlaanderen Vlaamsch (B);
Nederland; Hou ende Trou; Moedertaal (A); Tony; De Drie Zustersteden; Vlaamsch
en Groot; Ontvoogding en Heropbeuring; Mijn Naam is Roelandt, enz. Hij wekte
Vlaanderen uit zijnen sluimer; Een roode Cirkel met half blauw veld; Moedertaal
(B); Herleving.
Met algemeene stemmen werd het ontwerp, dat tot kenspreuk droeg Hou ende
Trou, als het beste aangeduid. Bij het openen van den verzegelden omslag bleek het
ontwerp het werk te zijn van den beeldhouwer Isidoor De Rudder, uit Brussel.
Isidoor De Rudder is een der meest bekende kunstenaars uit de hoofdstad. In het
museum te Antwerpen en te Brussel prijken voorname werken van hem. In het
buitenland, in Duitschland vooral, is hij hoogst gunstig bekend..Hij behoort tot de
ware Vlaamsche school. Zijne onders zijn Gentenaars en hebben lang te Gent
gewoond. In Elseviers Tijdschrift wijdde Pol de Mont een uitvoerige en waardeerende
studie aan het talent van den knappen kunstenaar.
Het ontwerp, dat hij voor de verheerlijking van de Vlaamsche Beweging heeft
opgevat, is heerlijk.
Op het voetstuk verheft zich fier en statig de Vlaamsche Maagd, die trots alles
door de eeuwen heen haren luister, hare kracht en jeugdige schoonheid behouden
heeft. Daarom zijn hare trekken jong en hare kleederen in den Gothischen trant als
herinnering aan het schitterend tijdperk, toen Vlaanderen machtig, bloeiend was.
Het bewijst, dat ze wil blijven zooals ze vroeger was.
Voor de voeten strekt zich een leeuw uit, een heraldische leeuw, die bij de
Gothische Vlaamsche Maagd past en één geheel uitmaakt met haar wezen.
Naast de Vlaamsche Maagd verheft zich de Vlaamsche genius, verpersoonlijkt
door een forschen, jongen held, die den sluier oplicht, welke eenigen tijd Vlaanderen
heeft verduisterd. Hij is het, die het land weer in zijne vroegere schoonheid doet
verrijzen.
Hij is onsterfelijk en leidt en bestuurt het volk. Hij behoort tot geen enkel tijdperk
en tot alle. Om deze reden mag geen kleed hem bedekken. Op het hoofd draagt hij
eenen helm, als zinnebeeld van den strijd, dien het volk steeds ondersteunen zal en
als bewijs, dat het wel de Vlaamsche genius is.
Zijne blikken zijn gericht naar Willems, die Vlaanderens herleving heeft bewerkt.
Aldus wordt het verband aangetoond tusschen de bovenste groep (het ideaal), met
de groep van de voorzijde (het leven). Hier prijkt Willems' borstbeeld op de eerezuil;
naast hem staan eene maagd en een jongeling, die het huidige geslacht, Vlaanderens
jeugd voorstellen. De maagd draagt de zinnebeelden der schoone kunsten en letteren,
de edele taal, waarvan Willems zich bediend heeft.
De jongeling heeft in de armen het kenmerk van de trouw, die alle Vlamingen
moeten toonen tegenover de beginselen, zoo krachtig door Willems verdedigd.
Tegen beide zijden zijn ‘bas-reliefs’ geplaatst, die datgene verbeelden waardoor
Willems zich het meest beroemd gemaakt heeft.
Het eene stelt het Vlaamsche lied voor. De Vlaamsche moeder wiegt haar kindje
en zingt het lied dat het kind nooit vergeten zal; aldus is de overlevering het krachtigst.
Het ander ‘bas-relief’ verbeeldt de Zegepraal van Reinaert den Vos.
De achterzijde is versierd met een maagd, die bloemen strooit als hulde van het
nageslacht aan Willems' strijdgenooten.
De groep op het voetstuk, 2,50 meter hoog, zal in wit marmer zijn, evenals de
bas-reliefs.
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Het voetstuk in arduin.
Het voetstuk voor Willems' borstbeeld in Schotsch graniet, rood, glinsterend; al
de overige figuren in brons.
De opschriften zullen gebeiteld en verguld worden.
Deze verschillende materialen zullen aan het gedenkteeken een schitterend
kleurrijken aanblik geven.
De Vlamingen mogen fier zijn op het gedenkteeken, dat in het hartje van
Vlaanderen zal opgericht worden ter verheerlijking van eigen volk en eigen land.
Thans echter rust op allen de plicht om het Comiteit behulpzaam te zijn tot het
spoedig uitvoeren van het ontwerp.
We wenschen toekomend jaar, tijdens de provinciale tentoonstelling, ter
gelegenheid van het Nederlandsch Congres en de inhuldiging van den Nieuwen
Vlaamschen Schouwburg, in het bijzijn der duizenden vreemdelingen door de feesten
gelokt, het beeld te onthullen, dat zich verheft als het treffendst blijk van de geestdrift
van het Vlaamsche volk voor zijn eigen belangen, en de dankbaarheid van alle
stamgenooten tegenover diegenen, die zooals Jan Frans Willems hun leven hebben
geofferd voor het welzijn en de grootheid van het Vlaamsche land.
(Volksbelang.)

Dr. Jan De Windt.
In de Maart-aflever. van Neerlandia deelden we het vertrek mede van onzen jongen
vriend Dr. Jan De Windt, als tweede kommandant van de expeditie Lemaire, die zich
van de oost-kust van Afrika Congowaarts zou

begeven langsheen de boorden van de Zambezi; in die streken en later in Katanga
ethnologische, geologische en natuurkundige navorschingen zou doen. We bouwden
op den jongen man schitterende verwachtingen. Immers na uitmuntende studiën in
het Gentsche Athenaeum, was hij aan de Gentsche Hoogeschool als Doctor in
natuurlijke wetenschappen gepromoveerd, was bekroond geworden in den
Hoogeschoolprijskamp op een prijsvraag over aardkunde, had nadien onder de
beroemdste mannen van de wetenschap gestudeerd te Weenen en te Berlijn; wel had
hij als productieve kracht op 't gebied van de wetenschap nog maar weinig geleverd
- zijn studiën waren pas voltooid - maar de enkele wetenschappelijke bijdragen van
zijne hand hadden hem dadelijk doen kennen als een wetenschappelijke kracht van
allereerste gehalte, die de hoogst gespannen verwachting rechtvaardigde. Wat de
wetenschap in het door hem beoefend vak kon leeren, wist hij, scherp, duidelijk,
helder. Aldus was hij toegerust om haar gebied te helpen uitbreiden. Dat was ook
van hem geweten en daarom stond hij thans, nauwelijks 22 jaren oud, mede aan het
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hoofd van een vorschingstocht, die, als Katanga aan de verwachtingen beantwoordt,
die
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men er van heeft, voor den Congo-Vrijstaat de belang' rijkste uitkomsten zou gehad
hebben.
Wij zagen hem vertrekken vol hoop, maar niet zonder angst. Voor ons was hij
immers meer dan een geleerde. Hij was met hart en ziel onzen strijd toegedaan. Hij
was een dergenen uit de nog niet talrijke school van Mac Leod, die, alhoewel op
verschillend gebied werkzaam, van dezen hoogleeraar hun bezieling ontvangen en
gaandeweg een Nederlandsche wetenschap opbouwen; Nederlandsche wetenschap
in dien geest, dat ze de Nederlandsche taal tot haar voertuig kiezen, wat Hollandsche
geleerden uit kleinzieligheid niet altijd doen, omdat ze niet kijken buiten den engen
kring, waar ze in opgesloten zijn. Maar hij overschouwde het Nederlandsche
taalgebied; zag het Nederlandsche menschdom daarover in ledental en in beschaving
toenemen en berekende den tijd, dat het beoefenaren van de wetenschap op
verschillend gebied en in verschillende streken in voldoend aantal zou opleveren tot
het ontwikkelen van een wetenschappelijke letterkunde in en door de eigen taal. Hij
besefte wat de man van de wetenschap or toe bijdragen kan om onze taal meer gewicht
en aanzien te doen krijgen buiten onze grenzen. Hij wist zoo helder te betoogen dat,
indien die en die Nederlandsche geleerden hun wetenschappelijke werken in het
Nederlandsch hadden geschreven in plaats van b.v. in het Duitsch, of in 't Engelsch,
of in 't Fransch, dat dan de geleerden in het buitenland voor de betrokken vakken
genoodzaakt zonden geweest zijn Nederlandsch te kennen. En hij zou ongetwijfeld
een machtigen stoot gegeven hebben aan onze nog jonge wetenschappelijke beweging.
Buiten zijn speciaal vak bezat hij een encyclopedische verbazend heldere kennis,
die de bewondering verwekte van de weinigen, die met hem gemeenzamen omgang
hadden. Zijn kennis en zijn aanleg zouden vruchtbaar geweest zijn. Hij was geen
van die lamme, laksche wezens, die soms wel veel kunnen weten en het soms heel
goed kunnen meenen, maar die in hun loom gebrek aan wil, aan bedrijvigheid, geen
kracht vinden om hun wetenschap en hun aanleg om te zetten in vruchtdragende
daden, ze dienstbaar te maken, als stuwende kracht, aan een beweging. Hij bezat èn
den wil èn de daad. Hij was een geboren leider. Veel heeft hij in zijn kortstondig
maar wel besteed leven niet kunnen presteeren; maar het weinige, dat hij heeft kunnen
doen, de diensten door hem bewezen aan de University Extension, zijn leiding in 't
Zal wel gaan, die soms gepaard ging met ontplooiing van krachtdadigheid, die
dwingelandsch werd genoemd door zijn medestudenten, gaven hun, die hem in zijn
handelen hebben kunnen gadeslaan, de overtuiging dat veel van hem te verwachten
was. Dat hij, het bij uitstek zachte wezen, met zijn bijna meisjesgemoed, in zich de
kracht vond, die hem bij 't studentenvolk een autocraat deed noemen, kwam omdat
hij dieper en verder zag dan zijn medestudenten en dat maakte hem sterk om, als het
moest, met geweld zijne goede inzichten te verwezenlijken.
Hij was een sterke kracht in wording voor de Vlaamsche Beweging. Wij
overschatten hem niet als we zeggen, dat hij persoonlijk de schitterendste toekomst
voor zich had en dat hij voor onze beweging van ongemeene beteekenis zou geweest
zijn: geen rumoerig optredende personaliteit, maar een uitmuntend aangelegde natuur,
waarvan de werkzaamheid tot een blijvenden zegen voor zijn volk zou geworden
zijn.
En nu, eilaas! nu we de maanden begonnen te tellen, waarvan het verloop hem
weer onder ons zou brengen, nu worden al onze schoone verwachtingen op eens
wreedaardig den bodem ingeslagen, daar ons uit het Zwarte Land, dat reeds zoovele
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offers gevergd heeft, de ontzettende tijding toekwam, dat onze vriend in den nacht
van den 9 op 10 Augustus tijdens een vreeselijken storm op het Tanganikameer is
omgekomen met den ingenieur Kaisley, uit Johannesburg, die den tocht als
goudprospecteerder vergezelde. Het is een harde slag, een onherstelbaar verlies. We
zijn gebroken, wanhopig als we denken, dat zooveel schitterende gaven in dat
onverbiddelijke meer zijn ondergegaan, voordat ze nog iets hadden kunnen schenken
van wat ze beloofden. We knnnen niet voorzien, dat de toekomst ons nog een Jan
De Windt brengt. Die prangende wanhoop rechtvaardigt, dat we in ons tijdschrift
voor zijn vrienden en bekenden, de trekken hebben willen vereeuwigen van een
jongeling, gisteren nog een kind, die niet eens nog onder zijn Vlaamsche medestrijders
in ruimen kring bekend was. We bieden deze hulde als een blijk van innige
deelneming in hun rouw zijn diepbedroefde moeder en zusters aan, die in hem een
idealen zoon. een idealen broeder hebben verloren.
H.M.

Koninklijk Conservatorium van Gent.
Door den dood van den Heer Samuel, een zeer verdienstelijk componist, is thans de
plaats open van Bestuurder van het Gentsch Conservatorium.
Aan Samuel moet als kunstenaar hulde gebracht worden. Wat de Vlamingen hem
evenwel niet vergeven kunnen, is, dat onder zijn bestuur, deze muziekschool totaal
verfranscht is geworden. Samuel was een Luikerwaal en was goenszins ingenomen
met de nationalistische theoriën van Benoit op kunstgebied, welke theoriën nu
nochtans ook toegepast worden door Theod. Radoux, den Bestuurder van het Luiksche
Conservatorium.
Samuel is verdwenen. Van zijn opvolger hangt het af of het Conservatorium van
de Vlaamsche Hoofdstad het verfranschte nest zal blijven, dat het nu is. Onder de
Eischen van de' Vlamingen afgekondigd door het Nationaal Vlaamsch Verbond op
het Gelijkheidsfeest te Brussel en op den Landdag te Turnhout, komt voor: de
vervlaamsching van het Conservatorium van Gent.
Wil het Conservatorium vervlaamscht kunnen worden, dan is het onontbeerlijk,
dat de componist, die het zal besturen, een Vlaamsch kunstenaar zij, met een hart
voor zijn volk, zijn verleden, zijn eigenaardige kunst.
Dat een Vlaamsch kunstenaar aan 't hoofd van de Muziekschool behoort te staan,
wordt erkend zelfs door den Bien Public, die niet verdacht is van flamingantisme.
‘Een bestuurder van het Gentsche Conservatorium’, zegt dat blad, ‘moet een geleerde,
een kenner van de letterkunde, een bedreven musicus zijn. Hij moet Vlaamsch zijn
zooniet van ras, ten minste door zijn kennis van de taal en zijn strekking.’
Een Vlaamsche kunstenaar, die geen Vlaming zou zijn, die zich alleen door geniale
invloeden zou hebben laten vervlaamschen, verlangen de Vlamingen niet. Hierin
verschillen ze met den Bien Public Ze willen en eischen met het Fondsenblad een
waren Vlaming. Alleen een kunstenaar uit het eigen volk ontsproten, kan waarlijk
de ziel van dat volk verstaan en haar verzuchtingen vertolken. Alleen een ware
Vlaming zal ons vertrouwen winnen. Het Fondsenblad heeft gelijk: het is ons recht
een Vlaming te eischen aan 't hoofd van het Gentsch Conservatorium. En in ons
eischen zijn we nu vooral niet milder gestemd, op 't oogenblik dat de Wallonisanten
in hun organen op de schaamtelooste, de wraakroependste wijze de Walen ophitsen
tot rassenhaat, aanzetten om de Vlaamsche beambten in 't Walenland het leven
ondragelijk te maken, de Waalsche fabrikanten willen dwingen hun Vlaamsche
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werklieden uit hun werkhuizen te jagen, de Vlaamsche bedienden uit hun kantoren.
Met den meesten aandrang verzoeken wij den betrokken Minister, den Heer De
Bruyn, zich den loopenden jaargang van l'Ame Wallonne en l'Organe Wallon te laten
bezorgen en te zien - niet hoe hij zelf daarin begekt en gehoond wordt, wat hier niet
in aanmerking komt, - maar hoe, week in week uit zijn Volk, het Vlaamsche volk,
in die verachtelijke papieren bespot, gekleineerd, bloedig gehoond wordt; hoe daar,
onder goedkeuring en met den steun van Senator DUPONT, ondervoorzitter van
den Senaat, Senator CHARLES, Senator LEJEUNEVINCENT, Senator MAGIS,
Senator NAGELMAEKERS, Senator TOURNAY-DETILLEUX, LÉO GÉRARD,
burgemeester van Luik, HENRI SAINCTELETTE, burgemeester van Bergen, L.
CHAINAYE, burgemeester van Hoei, MÜLLENDORF, burgemeester van Verviers,
ERNEST DISCAILLES, hoogleeraar te Gent, CHARLES DE SMET-DE NAEYER, te
Gent, en tal van Waalsche Volksvertegenwoordigers, Provinciale Raadsleden,
Gemeenteraadsleden, het Waalsche Volk aangehitst wordt tot blinden haat, tot
opstand, tot oproer, omdat de Vlamingen recht vragen. L'Ame Wallonne was het,
die schreef, dat de Walen hun handen in 't bloed van de Vlamingen zouden
wasschen.
Onder zulke omstandigheden zijn we niet geueigd een duim breed van ons recht
af te staan. Nu nog een Nederlandsch onkundigen Waal aan 't hoofd van ons
Conservatorium te benoemen, daar kan geen spraak meer van zijn. Maar zelfs een
‘vervlaamschte’ bevredigt ons niet. Vlaamsche kunstenaars van echten bloede
ontbreken niet om het bestuur in handen te nemen. Namen zullen wij niet noemen,
maar we hopen, dat de Heer Minister De Bruyn de verwachting van het Vlaamsche
Volk niet zal teleurstellen: Aan 't hoofd van de Gentsche Muziekschool een Vlaamsch
kunstenaar, Vlaming van geboorte, van aanleg; een die grondig onze taal en haar
letterkunde kent; die in staat zij om in openbare gelegenheden, namens de
muziekschool het woord in onze taal te voeren; geen kwakzalver, die uit
zand-in-de-oogen-gooierij zijn aanvraag in 't Nederlandsch stelt, om zoodra hij in
de kaas nestelt, heel den boel schandelijk te verfranschen; kort, een die waarborg
gegeven heeft, dat hij 't vertrouwen van 't Vlaamsche volk niet zal te schande maken.

Een Liersche Quinten-Metsys.
Bij den heer Van Boeckel. - Een rozentak gesmeed in 15 minuten. - Koud
koper dat gloeiend wordt door 't hameren.
Zondag, na de onthulling van het monument Tony Bergman te Lier, begaven wij ons
met eenige vrienden en de leden van de Antwerpsche Rederijkkamer De Violier,
naar de woning van den Lierschen kunstsmid Van Boeckel, die een net maar
eenvoudig huis in de Mechelsche Straat bewoont. Al dikwerf hadden wij de prachtige
kunstwerken bewonderd, hier en ginder tentoengesteld, van dezen bekwamen vakman.
wiens handigheid in het bewerken van ijzer ons aan Quinten-Metsys doet denken;
al menig relaas hadden wij gehoord over de ongelooflijke vlugheid en gemakkelijkheid
waarmede Van Boeckel ijzer, koper en ander hard metaal bewerkt, en nu wilden wij
ons eens met eigen oogen van die wonderen overtuigen.
Wij zullen dit bezoek niet spoedig vergeten.
In het Werkhuis. - Van Boeckel is de eenvoud zelf, een rondborstige Vlaamsche
jongen. Gelijk wij hem een uurtje vroeger op de plechtigheid van Tony zagen, in
zwart habiet, witte das en hoogen hoed, scheen hij ons niet half zooveel te beteekenen
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als hier in zijn smidskleeren, met ontbloote borst, de hemdsmouw opgestroopt, het
schootsvel aan en de zwarte strepen van kooldamp en ijzerschuim op het open gelaat.
Onze vriend bracht zijne bezoekers in de smidse, een ruime werkplaats opgetrokken
in den tamelijk grooten hof achter zijne woning. De smidse is uit twee plaatsen
verdeeld, een werkhuis voor de gasten en een afzonderlijk werkhuis voor den patroon,
waar hij zijn kunststukken afmaakt.
Binnen in de smederij lezen wij op den ruw bezetten muur en in krijt geschreven
een min of meer kreupele kopij van het vers:
Een man in goeden staat telt altijd vele vrienden
Maar wordt hij eenmaal arm dan zijn er geen te vinden.
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Toen wij allen, - we waren zeker een 40tal, - rondom het aambeeld geschaard stonden,
zegde ons de vriend Van Boeckel:
- Nu ga ik u in eenige minuten een rozentak smeden, die ik, als herinnering aan
uw bezoek, ten geschenke bied aan de Violier.
Een luid bravo begroette deze woorden.
Het vuur werd aangeblazen en Van Boeckel wierp daar een stnk ruw ijzer in; twee
minuten nadien was hij aan 't hameren en op minder dan een kwartier toonde hij ons,
tot ons aller verbazing, een tak met ontloken roos, knopjes en blaadjes, zoo behendig
en getrouw weergegeven als men zich maar inbeelden kan.
En denk niet dat er een enkel adertje of vezeltje in blaadjes of ranken vergeten is.
Alles is de natuur nagebootst.
Vakgenooten, wellicht door naijver aangedreven, hebben beweerd dat Van Boeckel
het ijzer of ander metaal niet koud smeden kon. Om ons het tegendeel te bewijzen,
vatte hij een lange koperen staaf, ongeveer een centimeter dik en breed en begon er
met den bamer op te trommelen, eerst met langzame dan met steeds snellere slagen
tot de staaf gloeiend werd. Dan hakte hij een stukje van het koper af en op een
ommezien smeedde hij daaruit een sierlijke roos, met tak en blaadjes én stak haar
dan in het knoopsgat van een der aanwezigen.
Van Boeckel is een echt wonder. Hij plooit het ijzer zooals wij papier plooien; hij
kneedt metaal tot alle vormen met evenveel gemak als een beeldhouwer de potaarde.
En tot dit alles gebruikt hij nochtans slechts een gewonen hamer en een soort van
nijptang.
Zijn winkel en overigens zijn heele huis is een museum van zijn kunstwerken.
Prachtige ijzeren kaders omslingerd van het sierlijkste loof en bloemen, dierenkoppen
en allerlei allegorische figuren, luchters, schouwgarnituren, uithangborden,
prachtsloten in verschillenden stijl, wekken er de bewondering op. Vijlen doot hij
het ijzer zelden: hij smeedt het zoo glad en effen als een spiegel.
Het meesterwerk, dat wij van hem te zien kregen, bestond in een paar oorbellen
(dormeuses) en een medaljon in koud gesmeed ijzer, echte kunstpereltjes.
Van Boeckel ontvangt in zijn huis het bezoek van vele voorname personen en de
bestellingen zijn dan ook menigvuldig. Het heeft, gelijk dit het geval is met menigen
kunstenaar van verdienste, lang geduurd eer zijn naam gemaakt was, maar thans is
zijn welverdiende roem tot in den vreemde doorgedrongen.
De stad Lier mag fier zijn een kunstenaar van zulke waarde te bezitten.
(Nieuwe Gazet.)

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 zelfstandigbeid 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
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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 jaarlijks ten minste 50 fr. (f 25; 40 sh.; 10 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,75 fr. (f 1.50; 2 sh. 6 d.;
65 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.
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.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecbt.
Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Arcbivaris.
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reininck, Pretoria,
bus 564.

Voor Zuid-Afrika{

Hessiug, bus 383, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

F. Olland, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

C. Temmerman, Postbus 1601,
Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

Jac. Post, Bus 751, Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom,
Z.A.R.

Voor Zuid-Afrika{

J.C. Kruger, Burgersdorp,
Kaap-Kolonie.
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Voor Oost-Indië{

H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor
Midden-Java.

Voor Oost-Indië{

A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia,
Java.

Voor China: M. Speelman, Shanghai.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
H.W. Wicherinck, Beverwijk, N.-N.
R.v.d. Waal, Rhenen, N.-N.
Mej. Marianne v.d Waal, Rhenen, N.-N.
B. Doms, onderw. Anderlecht, Brussel, Z.-N.
Lodew. Van der Wee, St-Genesius-Rode, Z.-N.
W.L. De Wilde, Modderfontein, Z.A.R.
J. Nieuwenhuize, Inspect. v. scholen, Jhbg. Z.A.R.
Mr. L.R. Telting, Amsterdam, N.-N.
Prof. J.R.P.F. Gonggrijp, Delft. N.-N.
Prof. C. Poenson, Delft. N.-N.
Prof. Mr. J.C.Th. Heyligers, Delft. N.-N.
J.S.A. Van Dissel, Delft. N.-N.
H. De Jong, Rotterdam, N.-N.
D.J. De Boer, Rotterdam, N.-N.
C.J. Canneel, Rotterdam, N.-N.
E. Van Nieuwenhove, Beveren-Waas, Z.-N.
Van Keirsbilck, Port Louis, Mauritius.
Jack Drabbe, Delft, N.-N.
W. Van Gruting, Notaris, Bergen-op-Zoom, N.-N.
G. Segers, Lier, Z.-N.
H. Carsten van der Blom, Brussel, Z.-N.
L.F. Dries, St-Gillis, Z.-N.
M. Torfs, Berchem, Antwerpen, Z.-N.
Terlinck, Antwerpen, Z.-N.
Fr. De Corte, Antwerpen, Z.-N.
J.A. Gerken, Lissabon, Portugal.
E.M. Van der Maas, Wissekerke, N.-N.
P.C.W. Worst, Kampen, N.-N.
H.A. Bicker Caarten, Elburg, N.-N.
F.A.J.L. Bendt, Breda, N.-N.
Mr. A.D.W. De Vries, Den Haag, N.-N.
A.H. Wade, Potchefstroom, Z.A.R.
O. Blaauw, Pretoria, Z.A.R.
J. Van Hasselt, Pretoria, Z.A.R.
L.L. Steen, Pretoria, Z.A.R.
A. Paris, Pretoria, Z.A.R.
J.C. Neuteboom, Jhbg. Z.A.R.
H.T.W. Papenfus, Landdrost, Bloemfontein, O.V.S.
C.W.H.V.d. Post, Cons. der Ndl. Fauresmith, O.V.S.
(1) B. = Beschermend Lid.
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G. Post, Lourenço Marques, Mozambique.
J. Noë, Lourenço Marques, Mozambique.
G.J.V.d. Steur, Lourenço Marques, Mozambique.
A. Verhoeven, Lourenço Marques, Mozambique.
P. Marlet, Lourenço Marques, Mozambique.
J. Slotema, Lourenço Marques, Mozambique.
J. de la Rots, Lourenço Marques, Mozambique.
W.M.J. Van Haarlem, Lourenço Marques, Mozambique.
C. Kaag, Lourenço Marques, Mozambique.
L.H.P. Wegerman, Lourenço Marques, Mozambique.
J.V. Groenhuizen, Lourenço Marques, Mozambique.
J. Anhuizer, Lourenço Marques, Mozambique.
J.N. Roest, Lourenço Marques, Mozambique.
D.A. Van Deursen, Lourenço Marques, Mozambique.
H. Straub, Lourenço Marques, Mozambique.
T. Wichers, Lourenço Marques, Mozambique.
P. Dessers, Lourenço Marques, Mozambique.
L.A. Van den Broeck, Lourenço Marques, Mozambique.
F.W. Hofman, Lourenço Marques, Mozambique.
B.N.J. Scheepers, Lourenço Marques, Mozambique.
S. Hynen, Lourenço Marques, Mozambique.
J. Van Haringen, Lourenço Marques, Mozambique.
H.M. Höpner, Lourenço Marques, Mozambique.
A. Poen, Pretoria, Z.A.R. B.
L.H. Van Berk, Pretoria, Z.A.R.
S. Van den Berg, Pretoria, Z.A.R.
B. Harpenan, Pretoria, Z.A.R.

- Uit Nederland-Transvaal:
‘De aandacht van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden werd door Minister
Pierson op 't Verbond gevestigd. Wij hopen dat dit weldra zal blijken vruchten te
dragen, daar wij dan spoedig den krachtigen steun van onze consuls en consulaire
vertegenwoordigers kunnen tegemoet zien.’

Zuid-Afrika.
- Klerksdorp. Z.A.R. In deze plaats is een Tak A.N.V. opgericht.

Angola.
Het verslag van den Belgischen Onder-Consul te Mossamedes, Angola, heeft ten
zeerste de aandacht getrokken van de Belgische hladon.
Onze Onder-Consul, de Heer Ch. Ivens, heeft een reis gedaan van 18 maanden
door verschillende deelen van Zuidelijk Angola, heeft zich op de hoogte gesteld van
de Europeesche voortbrengselen, die daar een veld van afzet vinden en is tot de
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overtuiging gekomen, dat hier geen beter markt kan gevonden worden dan de streek
van Zuidelijk Angola bekend onder den naam van Benguela.
In Angola zijn bijna al de ingevoerde goederen van niet-Portugeeschen oorsprong.
Desniettegenstaande zijn Belgische voortbrengselen, uitgezonderd de geweren voor
inboorlingen en een weinig cement, daar onbekend. Belgische huizen ontbreken
volkomen in deze streek, waarvan de belangrijkheid uit een handelsoogpunt, in de
laatste jaren aan 't licht gekomen is. De Onder-Consul is er van overtuigd, dat een
handelshuis, dat als middenpunt van zijn handelsverrichtingen een plaats zou kiezen,
nogal verre van de kust gelegen, zooals Kakonda, Biheland of Bailundu, zeker slagen
zou. Hij maakt oen zeer grondige studie van de artikelen, die uit Angola kunnen
uitgevoerd worden en van de Europeesche voortbrengselen, die ingevoerd worden,
met prijzen, enz. Bij deze laatste doet hij vooral uitkomen van welk belang de in
Angola gevestigde Boeren zijn als afne-
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mers van Europeesche voortbrengselen. Hij somt tal van voorwerpen op, die door
onze nijverheid tegen concurreerende prijzen vervaardigd werden en die daar gretig
door de Boeren zouden gekocht worden.
Dit laatste heeft dan ook zeer sterk de aandacht getrokken. Het vermelden van het
feit, dat in Angola op verschillende plaatsen (Humpata, Hanja, Kakonda, Bihee)
Boeren gevestigd zijn, die onze Taal spreken, scheen voor die bladen een
veropenbaring. Ze halen dan ook het slot van het verslag aan, waarin de schrijver
zegt dat het Zuidafrikaansch Nederlandsch zich gaandeweg in deze streken verbreidt;
dat in de handelsbetrekkingen met de Boeren de kennis van hun taal onmisbaar is
daar ze er geen ander verstaan; dat deze omstandigheid voor de Belgen, die
Nederlandsch kennen, juist zeer gunstig is, daar de taalgemeenschap een machtig
middel voor de verbroedering is.
Wat zouden die bladen dan nog meer verbaasd zijn, wanneer men hun verzekerde
en bewees, dat de Boeren thans over geheel Zuid-Afrika verbreid zijn ten getale van
een 500,000 Nederlandschsprekenden en dat het zwarte menschdom aldaar, voor de
groote meerderheid het Kaapsch-Hollandsch spreekt, en dat zeer vele zwarte het als
moedertaal hebben aangenomen!

Delagoa-baai Engelsch?
In de 2de ‘Beilage der Berliner Börsen-Zeitung’ van 15 Sept. l.l. vinden wij eenige
beschouwingen medegedeeld naar aanleiding van de zoozeer in den laatsten tijd
besproken Duitsch-Engelsche overeenkomst, en die ons met het oog op Zuid-Afrika
van belang schijnen voor onze lezers. Eerst geeft het blad een brok van Dr Reismann's
rede, gehouden op den zitdag van den ‘Alldeutschen Verband’ te München half
September, waarin deze lang niet malsch is voor de Dnitsche regeering: De
Boerenstaten, zegt hij, zijn bezig met zich te vereenigon; in Kaapland zijn de laatste
verkiezingen tegen Rhodes en ten gunste van de Afrikaanders uitgevallen, de
Hollander wordt wakker. Een verdrag, dat men zegt gesloten te zijn, slaat de plechtige
verklaringen van Minister Marschall von Bieberstein in den Rijksdag en het telegram
van den Keizer aan Krüger in 't gezicht; want elke Brit die in Transvaal invalt is zoo
wel een roover als Jameson, enkel ambtelijk erkend. Caprivi verkocht Rhodesia, de
huidige regeering heel Zuid-Afrika, Caprivi gaf de Duitsche verbinding met de Boeren
zelf prijs. De man, die hier meester is over den toestand en overwinnaar, is de vroeger
door onze officieuzen zoo zeer bestreden en geminachte Rhodes; zijne droomen zijn
thans werkelijkheid. Het driemaal onzalig Zanzibar-verdrag heeft ‘den Alldeutschen
Verband’ in 't leven geroepen, nu is het zaak een verdrag te bestrijden, dat nog
driemaal erger zou zijn; de Duitsche pers heeft ten deele deze belachelijke
ongerijmdheid nog niet eens gevat, indien wij het voor niets weggeschonken Zanzibar
thans met landbrokken terugkoopen, die driemaal zoo groot zijn als Duitschland,
met stambroeders bevolkt. Want let wel, dat is het gewichtige punt: wat ook ooit de
vergoeding (compensation) zijn zal, steeds zal zij uit woestijnen, prairiën of tropische
streken bestaan door kleurlingen, Nubiërs, Negers bewoond; dat echter wat wij
opofferen is van Germaanschen bloede. Troostloos zijn deze tijden, waarin wij, naar
wat reeds officieus is uitgelekt, schijuen een wereldmacht te verzaken en verklaren
dat te blijven wat wij sedert eeuwen zijn: volkenmest. Laten we hopen, dat wanneer
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voldoende klaarheid zal komen in deze zaak, een ietwat blijder zon ons beschijnt
dan vandaag.’
De bezorgdheid, gaat het blad voort, die in deze woorden uitgedrukt werd, dringt
elken dag in grooter en grooter wordende kringen door. In een mededeeling ons door
iemand, die volkomen op de hoogte is der Zuidafrikaansche toestanden, gedaan, luidt
het: Over het voortbestaan van den Nederduitschen en stamverwanten Boerenstaat
zal in den naasten tijd worden beslist. Met groote bezorgdheid slaan alle
duitschvoelende mannen de politieke werkzaamheid van onze Heeren diplomaten
gade en de bange vraag komt onwillekeurig op de lippen: Staat ons weer een
diplomatische klap eerste klasse te wachten? Moet een ons zeer dichtstaand, vlijtig
en in elk opzicht flink volk, aan den landhonger der Britten worden ten offer gebracht?
Wordt wat wij duchten tot een werkelijkeid, dan bekomt het Duitsche aanzien in den
vreemde een geweldigen slag, die in de toekomst noodlottige gevolgen moet hebben.
De ontwikkeling en uitbreiding van onze veelbelovende jonge Afrikaansche
bezittingen wordt door het streven der Engelschen naar een Britsch Groot-Afrika
door 't vereenigen van Soedan met Zuidafrika, werkelijk in gevaar gebracht. Wij
hebben dienvolgens allen grond om in elk opzicht voorzichtig te wezen en zoo
ongeloovig mogelijk, om niet in dwaze kleineering van ons eigen weêrbaarheid en
van die onzer bondgenooten, aan de Engelschen rechten op de Delagoabaai af te
staan, die niet alleen het bestaan der Boerenrepublieken maar dat onzer eigen koloniën
bedreigt. Engeland kan en moet zich tevreden stellen met wat het in Afrika bezit,
wat daarboven is, kan enkel uit het volle vleesch van andere naties gesneden worden’.
En eindelijk: ‘Overal bespreekt men de overgave van Delagoabaai aan Engeland
als voor-de-deur-staand, en tracht men de instemmende houding van Duitschland te
rechtvaardigen met te zeggen, zooals de Köln. Zeitung, dat Portugal een zelfstandig
land is, dat doen kan wat het wil, en dat Duitschland geen macht heeft hoegenaamd
om Engeland hier den weg te versperren. Waarom heeft men dan nog zeer onlangs
heel anders op dit stuk gedacht, en waarom is tot hier de tegen spraak van Duitschland
zoo beduidend geweest? Wij vreezen dat Duitschland, iets waarvoor Bismarck zoo
dringend gewaarschuwd heeft, weder eens den dienst van voorspan in 't belang van
Engeland zal doen, en er blijft ons enkel nog de voor een vaderlandsch-voelend
Duitscher de beschamende hoop, dat tegen dit sluw en behendig gekonkel van
Engeland eindelijk nog Rusland en Frankrijk, die toch ook hier belangen te verdedigen
hebben, de stem zullen verheffen.’
Voor zoover wij weten is over deze vraag tot nu toe nog niets afdoends bekend;
wij zouden het echter alleszins betreuren, ja als eene onherstelbare ramp beschouwen,
moest het de Engelsche knepen gelukken, aldns Transvaal van de zee te scheiden en
de levensader van het broederland door te snijden.

Johannesburg.
Vrijdagavond 12 Aug. werd in de bovenzaal van het Grand National Hotel de eerste
gezellige bijeenkomst van den Johannesburgschen Tak van het Algemeen
Nederlandsch Verbond gehouden. De ruime, goed verlichte zaal was geheel gevuld
met een belangstellend publiek, bestaande zoowel uit heeren als dames.
De Voorzitter, de heer Louw, heette den aanwezigen hartelijk welkom, daarbij
zijne blijdschap uitsprekende over de talrijke opkomst. Spreker legde met eenige
woorden het doel van het Verbond uit en zei dat de werkzaamheden der Vereeniging
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zich niet op politiek of kerkelijk gebied bewogen: daarom hoopte hij dat velen zouden
toetreden.
Hij stelde den heer Hofmeyr aan de vergadering voor (applaus) als een waardige
zoon van een waardigen vader den Weleerw. heer Prof. Hofmeyr van Stellenbosch
(applaus) bij het hooren van wiens naam het hart van elken Afrikaner van vreugde
trilde. De heer Hofmeyr had evenals zijn vader de Hollandsche taal lief.
Spreker dankte den heer Hofmeyr voor zijne bereidwilligheid, die hij getoond had
door naar Johannesburg te komen om hier eene voordracht te houden. (Applaus.)
Hierop betrad de Heer Hofmeyr, lid van het Bestuur van de Zuidafrikaansche
Afdeeling, het gestoelte en sprak de aanwezigen toe in een rede, die we betreuren
niet in haar geheel te kunnen opnemen. Spreker had gaarne gehoor gegeven aan de
uitnoodiging van den Johannesburgschen Tak, omdat hij gehoord had dat zijn
overkomst een goede verhouding tusschen Hollanders en Afrikaners, die natuurlijke
bondgenooten behoorden te zijn, kon bevorderen. Hij stelde het op prijs, dat het
Verbond de Nederl. Taal en haar tongvallen wilde handhaven. Er waren in Zuid-Afrika
vele menschen, goede vaderlanders, die het Afrikaansch Hollandsch spraken en
roemden. Die moest men niet verstooten. Hij wou spreken over de Hollandsche
Letterkunde in Z.A. Een mensch kon geen wonderlijker ding doen dan een boek
schrijven dat trof en pakte. De boeken bleven bestaan, wanneer gebouwen en zelfs
Staten vergingen. De Zuidafrikaansche kinderen moesten in de eerste plaats goed
Hollandsch onderwijs en goede Hollandsche boeken krijgen. Dan zou het nationaal
gevoel op [een] rots staan en dan zou het minder kwaad doen, dat [...] later ook in
een ander taal lazen. Ongelukkig wa[ren] Hollandsche boeken in Z.A. schaarsch
ofschoon Engelsche tijdschriften in overvloed gevonden werden: Vosmaer, Busken
Huet, Tollens, Bilderdijk waren geen huisgenooten van het Afrikaansche Volk. De
boeken, die men in Zuid-Afrika vond, waren: 1o de bijbel; 2o preeken; 3o psalmboeken;
4o catechisatieboeken en dan was de bibliotheek vol. Wel trof men den Worstelstrijd
van Cachet en de Geschiedenis van de Transvaal van Duplessis aan; de
Boerenvrouwen lachten en weenden over Genoveva, een boek dat zij als
onvergelijkelijk beschouwden. Ook werden de boeken van Melt Brink veel
aangetroffen. Met tijd en geduld zou echter alles rechtkomen.
Spreker wenschte verbroedering tusschen Nederlanders en Afrikaners, doch hij
moest zeggen, dat het veel kwaad bloed zette wanneer men met minachting sprak
over de Engelsche Kapenaars. De Staatsprocureur, de Hoofdrechter, de Staatssecretaris
waren allen van de Kaapsche scholen en toch waren zij geen jingoes.
Wie de literatuur van Zuid-Afrika bestudeerde, mocht De Patriot niet over 't hoofd
zien. Dezelfde ds. Dutoit, die nu zooveel kwaad deed, had vroeger veel goeds gedaan.
Voor dat volk, dat geen hoog-Hollandsch verstond, hadden hij en anderen boeken
in 't Afrikaansch geschreven. Dat was flink. Zij hadden een doofstom volk leeren
hooren en spreken. De Afrikaansche dichters hadden 't volk wakker geschud en geen
Afrikaner schaamde zich nu in de Raadzaal zijn taal te spreken.
Sedert die dagen was er vooruitgang en nu was de eenvoudige Nederl. taal hier
de populairste. Spreker, die zelf een paar boeken geschreven had, had ondervonden
dat boeken, in eenvoudig Nederl. geschreven, het best pakten. In den laatsten tijd
was de vooruitgang nu ook zeer bemoedigend. De schrijvers namen in aantal toe.
Dr. Jorissen had een boek geschreven in den prachtigsten stijl, die ooit in Zuid-Afrika
gebruikt was. Dr. Van Oordt had een boek geschreven, waarvan de stijl wel iets te
wenschen overliet, maar dat blijk gaf van een verbazend historisch inzicht. De
predikant van Harrysmith zou na eenigen tijd de Van Lennep, de Walter Scott van
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Zuid-Afrika worden. Van Van der Post had men een keurig boekje Piet Uys. Ds.
Postma van Rustenburg heeft geschreven de Trekkers van Humpata en ofschoon de
vorm niet zoo mooi was, moest gezegd worden, dat de inhoud een ware mijn was
voor dichters, die aandoenlijke tooneelen wilden besch.ijven. De heer Aitton van
Kaapstad, de schoolinspecteur Visser, de heer Van Oordt, jun. en nog eenige anderen
hadden in de laatste jaren geschreven. De Nederlandsche Boekhandel was met
reuzenschreden vooruitgegaan. De leeslust en het nationaliteitsgevoel onder de jonge
lui van Zuid-Afrika namen toe. Daarom zal een dichter uit ons volk geboren worden,
zei spreker.
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De Heer Hofmeyr had zijn rede in drie deelen gedeeld, waartusschen de Heer Bähler
op de piano de Ouverture van Mendelssohn ten beste gaf, de Heer Abeleven de
Romanie van Svendsen op de viool speelde en Mevr. Johs. J.C. Leyds In den Vreemde,
door Joh. Verhulst zong.
De Heer Van Diggelen dankte den redenaar hartelijk. Onder de schrijvers van Z.A.
had de Heer Hofmeyr zijn eigen naam niet genoemd. Hij is de schrijver van De
Afrikaner Boer en de Jameson Inval. Waar zulke voorgangers waren moest het wel
goed gaan.
Hierna nog bezorgde de Heer Van Otterloo de aanwezigen genoeglijke stonden
met zijn komische voordracht De Schoolmeester van Babel.
Tot slot werd door de aanwezigen staande het Volkslied gezongen en daarna het
Wilhclmus van Nassouwe.

Modderfontein (Z.A.R.).
Van ons lid M. Straalman te Modderfontein Z.A.R., ontvangen we onderstaand
schrijven, dat een nuttigen wenk inhoudt:
Het A.N.V. als eene jonge vereeniging heeft natuurlijk, vooral in Z.A., nog weinig
van 't programma kunnen verwezenlijken. Het langzaam oprichten van takken is
vooral te wijten aan de onbekendheid en 't verspreid wonen der Hollandsch sprekende
bevolking.
Het oprichten van bibliotheken, hetwelk een onderdeel van ons programma is, is
aan verschillende bezwaren verbonden, waarvan ik slechts de volgende wi noemen:
1o de kosten van oprichting, 2o het op bepaalden tijd en plaats uitgeven en inleveren
der boeken en 3o den kleinen kring waarin haar boeken verspreid zijn. Er is echter
een ander middel om op verschillende manieren het doel van den Bond bekend te
maken en te dienen en dat zijn de z.g. ‘Wanderbücher,’ waar in Duitschland zulke
goede uitkomsten mee verkregen worden. In deze ‘trekboeken’ zou men dan een
papier kunnen plakken waarin het doel van den Bond wordt vermeld benevens de
verschillende voorschschriften die ik natuurlijk aan de besturen overlaat.
Hopende dat in dezen eens eene proef genomen zal worden waarvoor de leden
zéér zeker een of meer boeken zullen afstaan verblijf ik, U bij voorbaat dank zeggende,
Uw Medestrijder,
C.M. STRAALMAN.
Niet alleen voor Zuid-Afrika is dat denkbeeld te verwezenlijken, maar ook in
Vlaanderen zou een dergelijke ‘rondreizende bibliotheek’ veel nut stichten. Die
bestaat b.v. ook onder de lezers van de Review of Reviews. We denken het dan ook
wel te verwezenlijken. Maar we moeten tijd en gelegenheid hebben om het te doen
zooals voor vele van onze plannen. Ondertusschen bevelen we den wenk aan het
Bestuur van de Z.A. Afdeeling aan.

Bibliographie.
Van Dichterleven, verzen van Richard De Cneudt. Gent. Ad. Hoste.
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Wij wenschen met eenige woorden de aandacht te vestigen op den onlangs
verschenen verzenbundel van Richard De Cneudt, een jongen dichter, die reeds met
een eerste bundeltje, voor een drietal jaar verschenen, de belangstelling der
letterkundigen wekte.
Wat bij het doorbladeren van den bundel reeds dadelijk tot vertrouwen stemt, is
de woordenkeus en het meesterschap over den vorm. Wèl wijst men hier en daar op
een onregelmatigheid in het metrum, maar dan is 't waarschijnlijk een vrijheid van
den steller, waarvoor hij de verantwoordelijkheid op zich neemt.
Er is kleur, er is vlucht in de verzen van den Heer De Cneudt. Of er karakter in is,
betwijfelen wij, want of de zieke, zwaarmoedige toon, die in het werk heerscht, het
wezen van innerlijk gevoel van een twee of drie en twintigjarigen jongeling weergeeft,
betwijfelen we, en we willen dit betwijfelen, daar de schrijver anders te beklagen
ware! Eerder veronderstellen wij dat hij den invloed ondergaat van andere dichters
en... dichteressen. Aan dien invloed moet hij zich onttrekken om, met zijne gaven,
gesterkt door oorspronkelijkheid, een eigenaardig figuur te wezen.
Levenservaring en een opgewekter blik in 't leven zullen, wij zijn er van overtuigd,
meer ziel schenken aan het werk van De Cneudt, dat nu, met zijn zeer in 't oogvallende
hoedanigheden, ruimschoots verdient aanbevolen en aangemoedigd te wprden.
J.
- De electriciteit, hare voortbrenging en hare toepassing in de industrie en het
maatschappelijk verkeer, naar het Duitsch van Arthur Wilke, door P. van Cappelle,
3e herziene en veel vermeerderde druk, door M.C.F.J. Cosijn. - Leiden, A.W. Sijthoff,
1898.
Voor dezen derden Nederlandschen druk van Wilke's prachtig handboek, moest
de Uitgever, de Heer A.W. Sijthoff, wegens het overlijden van den Heer P. van
Cappelle, een anderen bewerker kiezen. Hij heeft zich hiervoor tot den Heer M.C.F.J.
Cosyn gewend en wij kunnen niet anders dan hem met die keus gelukwenschen.
Onder de hand van den Heer Cosijn heeft de nieuwe uitgave eene vrij sterke
uitbreiding in bijna alle hoofdstukken ondergaan. De bewerker heeft er naar gestreefd
het werk op de hoogte te brengen van de nieuwste veroveringen der wetenschap. Al
wat er in de laatste tijden belangrijks op het gebied der electrotekniek uitgevoerd is
geworden - zoowel wat de voortbrenging van den electrischen stroom betreft als
zijne veelvuldige toepassingen: de electrische verlichting en verwarming, de
electrische drijf- en trekkracht, de electrische krachtoverbrenging, de galvanotechnie,
de telegraphie en telephonie, enz.. enz. - dat alles vindt men in het boek saamgevat
en klaar en duidelijk voorgesteld. Ook de ontdekking van Roentgen, de proefnemingen
van Herz en Tesla, en de daaruit ontsproten telegraphie zonder draad, het electrische
vėrzien, zijn er grondig in behandeld.
Zooveel voerstellingstalent heeft daarbij de Heer Cosijn aan den dag gelegd, dat
zijn boek verstaanbaar blijft voor allen, die met de grondbegrippen en hoofdzaken
der natuurkunde slechts eenigzins vertrouwd zijn.
Ook wenschen wij dit prachtig handboek niet alleen bij deskundigen en
electro-techniei toegang te zien vinden, maar bij allen wien de vorderingen der
wetenschap belang inboezemen. Vooral in België moge het meer gekend en
gewaardeerd worden.
De uitvoering dezer derde uitgave door de firma Sijthoff te Leiden, mag eene
prachtige heeten: wel verzorgde druk, sierlijke figuren, heerlijke platen maken de
lectuur van dit werk recht aantrekkelijk.
B.
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- Leerboek der Dierkunde Naar het Duitsch van Dr. O. Schmeil. Voor Nederland
bewerkt door Dr. P. Cr. Buekers. 1e stuk. - Zutphen, W.J. Thieme en Co.
In dit eerste stuk, dat 91 blz. bevat, geeft de schrijver ons eerst eene gedachte van
de inrichting van het lichaam der werveldieren in 't algemeen, en gaat daarna aver
tot de beschrijving der eerste klasse dezer afdeeling van het dierenrijk: de Zoogdieren.
Na hunne kenmerken te hebben doen kennen, doorloopt hij achtereenvolgens de 13
orden, waarin hij ze doelmatig indeelt en beschrljft telkens de bijzonderste familiën,
en soorten, vooral ook met het oog op die welke men in Nederland aantreft. Bij ieder
der orden doet hij telkens meer bijzonder een of twee soorten kennen en beschrijft
de andere dan beknopter. Dit laatste deel in kleiner letter gedrukt, laat toe eene zekere
volledigheid aan het Leerboekje te geven, terwijl eenige bijzonderheden over de
levenswijs en de eigenaardigheden der beschrevene diersoorten het eerste meer
aantrekkelijkheid bijzetten. Ons schijnt die schikking zeer doelmatig. Voeg daarbij
dat de taal, waarvan Dr. Buekers zich bedient, sierlijk en aangenaam mag heeten.
Dit eerste stuk van zijn Leerboek der Dierkunde is wel verzorgd, met fraaie figuren
versierd en zeer geschikt om bij het onderwijs goede diensten te bewijzen. Wij zien
dan ook de twee volgende stukken, die respectievelijk de overige gewervelde dieren
en de andere diersoorten zullen behandelen, met belangstelling te gemoet.
B.
- Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F.R. Coers-Frzn.
Het Liederboek van G.N. verschijnt in Boeken. Ieder Boek is gebonden en telt
honderd liederen, die met medewerking van Marts J. Bauman uit Gouda en Willem
Petri uit Utrecht, mooie zangerige, klankvolle klavierzettingen zullen hebben in echte
pianostukjes.
De prijs van elk Boek, een zeer fraaie Uitgave, zal in den smaakvollen stempelband
van fijn, blauw linnen hoogstens f 3 50 bedragen.
Van het Liederboek zijn 't Eerste en 't Tweede Boek verschenen.
Deze onderneming stelt zich het zoo volledig mogelijk verzamelen van
Nederlandsche Volksliederen ten doel, waardoor bewezen wordt dat Nederland een
cigen, een heerlijk Lied bezit.
De grootsche onderneming kan alleen tot een goed einde gebracht worden, wanneer
velen hun steun verleenen door zich het werk aan te schaffen.
‘Zijn er niet een duizendtal te vinden,’ vraagt Prof. Dr. Gerrit Kalff, ‘bereid een
hand toe te steken en te helpen in het volbrengen dezer moeilijke taak?’
Men kan inteekenen bij den verzamelaar, Pieterstraat, 12, Utrecht,
Noord-Nederland.
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November 1898.
Inschrijvingslijst
voor het standbeeld voor Jan Frans Willems.
Voorgaande lijst

fr. 202.70

Godfr. De Jaegere, Ieperen

fr. 2.00

Eenige Normalisten, Gent

fr. 4.70
_____

Totaal

fr. 209.40

De Wet op de Burgerwacht en de Krijgstaal.
Voor velen was het eene aangename verrassing, toen Mr. Heuvelmans,
volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, zijn wetsvoorstel neerlegde, krachtens
hetwelk de manschappen der burgerwacht (schutterij) voortaan in de volkstaal zouden
worden onderricht, gedrild en aangevoerd. Sedert de afkondiging der wet door ons
Staatsblad, zijn reeds verscheidene maatregels genomen geworden, met het oog op
de hernieuwing van de gansche inrichting; generaals zijn afgetreden, commissiën
werden benoemd, verslaggevers werden aangesteld, doch geene hervorming had tot
hiertoe ten doel, de vervlaamsching der bevelen te bevorderen of er zelfs mee aan te
vangen; moet men zekere geruchten gelooven en onderzoekt men in vele steden, wie
met de bevelen gelast zal worden, dan mag men integendeel vermoeden, dat die
aanstellingen niet van aard zijn, de Vlamingen gerust te stellen. Zeggen wij het maar
vlakaf, dat wanneer wij eene wetsbepaling hebben veroverd, die ons voldoening
schenkt als volk, wij blootgesteld zijn aan eene onderduimsche tegenwerking, eene
onderaardsche onderkruiping, die geschiedt in de ministeries; in de bureelen worden
immers nog zoovele ambtenaars mild met ons geld bezoldigd, die bij elke zegepraal
der Vlamingen niet weinig in hun vuist lachen, omdat zij stande pede reeds de
middelen beramen, de kuiperijen konkelen, wier uitslag aan de bewuste wet al hare
kracht zal ontnemen: dergelijke kwade praktijken laten zich allerbest vertolken onder
de namen ‘overgangsbepalingen’, ‘aanstelling van commissiën’, ‘plaatselijke
onderzoekingen’, enz.
Wij houden het er voor, dat de tot hiertoe gedane keuze van bevelhebbers niet
zoodanig werd ondernomen, dat de aangeduide heeren sua sponte eene studie zullen
aanvangen van de Nederl. krijgstaal. Vermits de zaken nu eenmaal zoo zijn en de
Vlamingen zich evenmin zullen laten om den tuin leiden, dan blijft er der Regeering
niets anders over dan aan bedoelde heeren, Vlaamsche bevelen in Vlaanderen,
krachtens Heuvelmans' wetsbepaling voor te leggen.
Welke zullen nu de bevelen zijn, die voor Vlaanderen dienen te worden
aangenomen? De wetenschap leert ons, dat Holland, wat de Nederlandsche taal
betreft, toonaangevend mag genoemd worden en hier ook in deze omstandigheid als
gezaghebbend moet worden beschouwd. Wanneer men echter bedenkt, dat onze
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legers niet onder ééne vlag strijden, dan zouden wij er geen bezwaar in zien, eenig
ouderscheid te maken tusschen beider bevelen. Misschien nemen de Hollanders dan
eens onze bewoord ngen over, zoo zij beter dan de hunne worden bevonden. Door
Vlamingen werden overigens reeds reeds pogingen gedaan ter vervlaamsching der
krijgsbevelen. Nog onlangs heeft een oud soldaat, de heer Edw. Peeters, onderwijzer
te Oostende, zijne Vlaamsche Krijgstaalkunde (Ieperen, 1898) bewerkt, uitgaande
van een zeer puristisch standpunt. Tusschen de Hollandsche bevelen en die van den
heer Peeters ligt een hemelsbreed verschil. De Vlamingen en ook de heer Peeters
houden door den band niet veel van bastaardwoorden.
In het overzicht, dat wij hier wenschen te geven, zullen wij rekenschap houden
met die gezonde strekking; wij zullen echter het in medio virtus toepassen en
zoodoende trachten zoo kortbondig mogelijk de Nederlandsche, dit is deels
Hollandsche, deels Vlaamsche bevelen vast te stellen. Wij gaan uit van een
Nederlandsch standpunt, niet stelselmatig verwerpend wat er goeds in onze levende
Vlaamsche eigenaardigheid kan worden aangetroffen; ook niet klakkeloos
versmadend, wat nu rotsvast is aangenomen, wat door het gebruik werd geijkt en
waarvan de wijziging op een rechtmatig spotgelach zou worden onthaald.
De Nederl. congressen hebben overigens die richting goedgekeurd; derhalve werd
ook de benaming Nederlandsche taal voor onze spraak met eene groote meerderheid
in 1891 te Gent aangenomen.
Door middel van een voorbeeld zal ons standpunt - het éénig aanneembare, omdat
het steunt op de algemeen Nederlandsche taal - duidelijk uitkomen en zal de
aanneembaarheid, de gangbaarheid er van onloochenbaar in 't oog springen. Nemen
wij het overbekende woord: officier; dat is inderdaad een uitheemsch woord; waarom
het trachten te vertalen? Marsch integendeel, alhoewel o.a. ook in het Duitsch
gebruikt, komt ons gansch onaanneembaar voor en zou de stelling wettigen van hen,
die besluiten dat, op zoo'n manier. il ne valait pas la peine assurément de changer
le.. commandement.
In zijn merkwaardig boekje, onderzoekt de heer Peeters, welke de, zijns inziens,
degelijkste vertaling is. Hij haalt dan ook de lezingen aan van de officieren V. Van
de Weghe en Van Acker, van kapitein De Bock, van kolonei Dockx, ook de
Hollandsche verordeningen, de zienswijze van meester Gezelle, verder de bevelen
in zwang bij de Taeyertstelgen te Kortrijk, enz.
Wij zullen in geene bijzonderheden treden, maar enkel, steunend op het algemeen
taaleigen, diegene der uitdrukkingen uitsteken. welke beantwoorden aan de eischen
1o van het gezond verstand; 2o èn van het Hollandsch èn van het Vlaamsch =
Nederlandsch:
Marche = Voort! (Voorwaarts!) Halte = Stil! Armes = Geweer! Fixe = Pal! Par
rang de taille = Naar gestalte! En place repos = Ter plaatse, rust! Garde à vous =
Opgepast! Rompez vos rangs, marche = verbreekt gelid, voort! Rassemblement = In
't gelid! Par le flanc droit, droite = Rechtsom, rechts! Demi tour, à droite = Rechtsom
keert, rechts! En avant, marche = Voorwaarts, voort! Compagnie, halte = Afdeeling,
stil! Marquez le pas, marche = Merkt den stap, voort! Changez le pas, marche =
Wijzigt stap, voort! Pas ordinaire, marche = Gewone stap, voort! Appuyez à droite,
marche = Schuift op rechts, voort! Pas gymnastique, marche = Op draf, voort! A
droite alignement = Op rij, rechts! Par
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file à gauche, marche = Op rijen links, voort! Sur la file de droite, prenez la grande
distance, marche = Op de rechter rij, grooten afstand, voort! Doublez les rangs,
marche = Dubbelt de rijen, voort! Dédoublez les rangs, marche = Enkel de rijen,
voort! Ouvrez vos rangs, marche = Gelid open, voort! Serrez ros rangs, marche =
Dicht het gelid, voort! Bayonette = Dolk! En position, un = Bij stek, een! En garde,
un = Hoed u, een! Coup lancé = Werpstoot. Coup de crosse = Kolfslag. Portez, armes
= Draagt (schoudert) geweer! L'arme sur l'épaule gauche, marche = Linker schouder,
geweer! Présentez armes = Biedt, geweer! Descendez armes = Helt het geweer!
Formez les rangs = Op rijen! Bayonnette, haut - Dolk, geweer! (Dolk af!) L'arme à
la bretelle = Aan den riem, geweer! Aux armes = To wapen!
Artillerie = Schutterij. Artilleur = kanonnier. Baguette = Laadstok. Bataillon =
Legerbende. Battant = Bengel. Batterie = Batterij. Bayonnette = Dolk. Bouche de
fusil = Geweerloop. Brigade = Dubbelschaar. Brigadier = Brigadier. Cadrc = Lijst.
Calibre = Muilbreedte. Camp = Kamp. Canon = Kanon. Capitaine = Kapitein.
Caporal = Korporaal. Capucine = Onderband. Carabinier = Karabinier. Cartouche
= Kardoes. Cartouchière = Kardoestasch. Caserne = Krijgspand, kazern. Cavalier
= Ruiter. Charge = 1o lading; 2o bestorming. Cible = Schijf. Circonscription =
Omschrijving. Colonel = Kolonel, schaaroverste. Colonne = Zuil. Compagnie =
Vendel. Cran de mire = Mikkerf. Curseur = Loopschuif. Discipline = Tucht. Ecole
de guerre = Hoogere krijgsschool. (Zie verder Peeters, bl. 102, voor alle
samenstellingen met school.) Embouchoir = Mondstuk. Escadron = Schadron.
Escouade = Schouwwacht. Fantassin = Soldaat te voet. (Coll. voetvolk.) File = Rij.
Fort = Schans. Front = Front (van het latijn frons). Garde = Wacht. Garnison =
Bezetting. Général = Veldheer. Genic = Bouwkunde, krijgsbouwkunde, bouwschaar
(régiment de...). Grenadière = Middenband. Guidon = Mikkorrel. Hausse = Vizier.
Intendant = Voorraadshoofd. Lancier = Lansier, aanbevelenswaard: Speerruiten
(Peeters, bl. 107) Lieutenant = Luitenant. Ligne = Lijn, lijnschaar (régiment de...)
Magasin = Laadkas, pakhuis. Major = Opperbevelhebber. Manoeuvres =
Spiegelgevecht. Marche = Voort! Maréchal-des-Logis = Wachtmeester. Matériel =
Alaam. Milice = Militie. Mitraille = Schroot. Montant = Opzet. Obus = Houwitsser.
Pas = Stap. Peloton = Root. Poignée = Hecht. Point de direction = Wendpunt. Rayure
= Groef. Régiment = Schaar. Règlement = Verordeningen (niet Verordening als bij
Peeters, bl. 111). Salvc = Groetschot. Section = Sectie. Sergent = Serjant. Serre-file
= Aanvuller. Soldat = Krijger of soldaat. Stratégie = Krijgskunde. Tactique = Beleid.
Technique = Vak + zelfst. naamw. Théorie = Leering. Tirailleur = Scherpschutter.
Train = Tros (verg. Peeters bl. 114). Vaguemestre = Wagenmeester. Volte = Zwenking.
Op die honderd en vijftig benamingen zijn er, met ons stelsel, enkel een half dozijn
woorden, die, om zoo te zeggen, de letterlijke vertaling zijn van de Fransche, terwijl
er in het geheel misschien een dozijn mogen genoemd worden, die een Fransch reukje
aan hebben. In de Hollandsche krijgstaal zouden er wel een vijftigtal zijn, die aan
dat euvel mank gaan. Daarom verwerpen wij, in deze omstandigheid, Holland's
meesterschap.
Niemand zou bij het beschouwen van dezen onzen krijgskundigen voorraad durven
spotten; wij zouden overigens eens kunnen de vraag stellen: is hamac en vaguemestre
dan zoo verschillend van hangmat en wagenmecster, dat gij zoo vies en voornaam
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den neus optrekt? En uwe Fransche bewoordingen, zijn zij dan allen zoo zuiver, zoo
onvervalscht, zoo kerngezond?
We zouden u wel kunnen wijzen op woorden, die ge ons ontleend heb als havresac,
zonder te spreken van uwe sporttaal, die niet weinig krioelt van anglicismen.
Wat er ook van zij, wet is wet, en al zag onze krijgstaal er zoo bespottelijk uit als
die waar handicap en turf schering en inslag van zijn, dan nog zou het Vlaamsche
volk het recht hebben die gespikkelde spraak te verkiezen boven de Fransche en dit
wel, krachtens de Wet. Maar het is niet noodig tot de Hollandsche brabbelkrijgstaal
zijn toevlucht te nemen. De uitdrukkingen liggen voor 't grijpen in de handboeken
van Van Acker, Van de Weghe, De Bock, Dockx, Cuperus (Turnvaktaal) en vooral
in Peeters, wiens voorraad wij hier, ten bate der eerlijke en mogelijke naleving der
wet, ietwat hebben getoetst aan de gezonde rede en het algemeen Nederlandsch
taaleigen. ten einde iederen Vlaming eens te meer te wijzen op de geschiktheid van
zijn taal om begrippen weer te geven, die we tot nog toe, niet dan met uitheemsche
namen hebben genoemd,
Mocht het nu, na dit betoog, hetwelk enkel een naschrift is op het degelijk werk
geleverd door de genoemde meesters op krijgs- en taalkundig gebied, nog in den
geest van enkelen komen de wetsbepaling Heuvelmans te willen ontduiken, dan
vertrouwen wij genoeg op de karaktersterkte van de Vlamingen om den tegenstand
der geraadpleegde en wellicht ongunstig gestemde zwaar- en lichtgepluimde oversten
te breken.
FR. VAN DEN WEGHE,
Voorzitter van den Oostendschen Tak.
Oostende, 1 November 1898.
R. - De Heer V.d.W. schijnt ons nog wat toegegeven te hebben aan 't purisme. Er is
niet reden om kolonel door een Nederl. samenstelling te willen vervangen dan om
officier te bewaren en woorden als zuil, iijn, lijnschaar zullen nooit in 't gebruik
dringen, terwijl opperbevelhebber en dgl. alleen verwarring van begrippen kunnen
doen ontstaan. Nu we talrijke leden in het Nederl. leger hebben, zouden we het zeer
belang wekkend vinden, wou een v.d. Heeren een beredeneerd oordeel uitspreken
over de krijgstaal van den Heer Van den Weghe.

Benoorden Moerdijk.
De pelgrimstocht van vreemde kunstliefhebbers. Rembrandt-tentoonstelling. - Het geschrijf over de Nachtwacht. - Een
Rembrandt-huis? - Het vijfde Kunst-historisch Congres.
We hebben reden om trotsch te zijn op onze Rembrandttentoonstelling. Veilig mogen
wij zeggen dat ze op het gebied van de schilderkunst de groote gebeurtenis van het
jaar is. Ze trekt een onafgebroken stroom van vreemdelingen, en de landgenooten
verdringen er zich ook, nu de buitensporige toegangsprijs van de eerste weken
verlaagd is - ze verdringen er zich letterlijk, zoodat men op de eerste guldens-dagen
bitter weinig zag van de schilderijen zelf.
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En de menschen die hier komen, van heel ver over de grenzen soms, maken een
pelgrimstocht. Voor het publiek dat naar de gewone tentoonstellingen gaat om te
zien en gezien te worden, heeft de Rembrandt-tentoonstelling weinig aantrekkelijks.
Hier heerscht de ernstig-aandachtige, de eerbiedige stemming, zooals men die op de
schoone uitvoeringen in het dichtbijgelegen Concertgebouw ook waarneemt, bij de
menschen die er heen opgaan als naar een tempel. Natuurlijk ook, want evenals de
vertolking der hoogste muzikale kunst, brengt de beschouwing van kunstwerken
gelijk die van Rembrandt den daarvoor ontvankelijken mensch in een stemming, die
met vrome extaze heel wat nader verwant is, dan veel zoogenaamde godsdienstige
menschen meenen.
Wat een kunst is dit; wat een man is Rembrandt geweest! Hij steekt met hoofd en
schouders boven zijn tijdgenooten uit; en dat zegt zoo iets, want de bloeitijd van
onze kunst wordt juist gekenmerkt door het groote aantal verbazend knappe en zelfs
geniale kunstenaars dat ongeveer tegelijk leefde. Kunstenaars als Rembrandt, Hals,
Van der Meer, Verborgh, Maes, lijken niets op elkaar - en elk van dezen, en van nog
wel een dozijn anderen die men er omheen groepeeren kan, zou den roem van een
land in de schilderkunst kunnen vestigen. Wat Rembrandt betreft - als men de eerste
zalen doorgewandeld is, en genoten heeft van zijn portretten en zijn ook zoo
buitengemeene landschappen, stijgt de bewondering voor zulk een genie zoo hoog
dat men niet gelooven kan dat ander werk van denzelfden meester nog een bijzonderen
indruk kan maken, en ziedaar de Staalmeesters blijft zijn machtige bekoring behouden,
als Rembrandt's meest volkomen meesterstuk, en de Nachtwacht, zeis hier, in ditzaaltje
met zijlicht, een openbaring
We mogen gerust zeggen dat wie zich niet duidelijk de opstelling van die schilderij
in het Trippenhuis herinnerde - en dat is al een heele poos geleden - de Nachtwacht
hier voor het eerst heeft leeren kennen. Als deze bijkomstigheid, het bewijs hoe slecht
de Nachtwacht in het Rijksmuseum geplaatst was, het éénige goede was dat de
Rembrandt-tentoonstelling oplevert, dan zou men nog tevreden mogen zijn over die
uitkomst. De opstelling hier bewijst zonneklaar voor ieder, deskundigen en leeken,
dat zij die, als Jozef Israëls, Jan Veth en andere schilders, jaren lang geijverd hebben
tegen het wegmoffelen van een van Rembrandt's belangrijkste stukken en tegen de
tóch vruchtelooze pogingen om nog iets te maken van de Rembrandtzaal in het
Rijksmuseum, volkomen gelijk hadden.
Daar is nu zelfs niet meer over getwist, en een van onze bladen heeft gemeld dat
de regeering voornemens is een lokaal te laten bouwen waar men een proef zal kunnen
nemen met verschillende wijzen van opstelling van de Nachtwacht. Waar wèl een
polemiek over gevoerd is in de pers is dit punt: zal het opstellen van de Nachtwacht
bij zijlicht geen schade berokkenen aan het schilderij zelf, door de inwerking van
het licht op de verf? Het spreekt immers vanzelf, dat de voordeelen van een betere
wijze van opstelling geheel in 't niet zouden zinken indien daar tegenover stond het
ernstige gevaar dat dit ongemeene kunstwerk binnen vijftig, honderd, twee honderd
jaar zijn schoonheid verloren zou hebben - evenals, naar men zegt, binnen betrekkelijk
korten tijd het geval zal zijn met verscheidene meesterstukken van de groote
Spaansche schilders Velasquez, Ribera, Murillo, en anderen.
Het komt ons voor dat dit bezwaar wel wat lichtvaardig weggeschoven is.
De schilders die zich daar tegenover beroepen op de in de moderne musea in den
laatsten tijd gevolgde gebruiken, kunnen zich toch niet beroepen op het éénige
afdoende bewijs de blootstelling van een groot schilderij, jaren en jaren achtereen,
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aan vrij sterk zijlicht. De kwestie zou in ieder geval belangrijk genoeg zijn om er
nauwkeurig onderzocht te wettigen.
Uit verschillende plaatsen zijn intusschen reeds verzoekschriften gericht aan het
bestuur der stad Amsterdam, eigenares van de Nachtwacht, om het heerlijke schilderij
niet meer op dezelfde voorwaarden als vroeger aan het Rijk in bruikleen te geven,
maar zich eerst te vergewissen dat het zal opgesteld worden op een wijze
overeenkomstig de nu zoo geschikt geblekene. De besturen van groote
kunstgenootschappen zijn in die adresbeweging voorgegaan. En men verzekert dat
de stad Amsterdam vast besloten is, in dien geest te handelen.
Jan Veth, een van de ijverigste kampioenen van een betere opstelling van de
Nachtwacht, gaf verleden week in de Kroniek het portret van Dr. Wilhelm Bode,
Berlijnsche museum-directeur, den man die meer dan een ander gewerkt heeft om
Rembrandt bekend te maken en vooral te laten waardeeren zooals onze grootste
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schilder gewaardeerd behoort te worden. Dat portret met het bijschrift, was een
kiesche hulde aan den vreemdeling, die zich zoo verdienstelijk heeft gemaakt ten
opzichte van onze vaderlandsche kunst. Men moet er bij weten dat Dr. Bode door
ziekte verhinderd is de tentoonstelling tot welker tot stand komen hij met zooveel
ijver heeft meégewerkt, te bezoeken.
Nu de Rembrandt-tentoonstelling zooveel succes heeft zoodat in meer dan één plaats
buiten de Hoofdstad nog kleine tentoonstellingen ingericht worden, hetzij van
reproducties van teekeningen van Rembrandt of van photographieën naarzijn
schilderwerk; wij zijn in Holland plotseling door een vlaag van Rembrandt-vereering
aangegrepen! - nu is het denkbeeld, vroeger in de groene Amsterdammer (het
weekblad) al eens geopperd, om een Rembrandt-huis of Rembrandt-museum te
stichten, weer opgewarmd. Dat zou dus, in de verbeelding van den geestdriftigen
ontwerper van het plan, een gebouw zijn waar men in de eerste plaats alle in Nederland
nog overgebleven schilderijen van den grooten meester zou samenbrengen, de
prachtstukken die aan de Gemeente Amsterdam toebehooren en de overige in de
Rijksmuseum ondergebracht; die uit het Kabinet-Six, die van het Mauritshuis, het
stuk van Boymans, en voorts de schilderijen in particulier eigendom: van Dr. Bredius,
de familie Van Weede, Jhr. Steengracht, Dr. Hofstede, enz Voorts zouden in dat
Rembrandt-huis de reproducties van alle overige bekende schilderijen van Rembrandt
een plaats vinden, met een verzameling oorspronkelijke teekeningen en etsen, en de
getrouwe nabootsing van de overige; om kort te gaan, het geheele oeuvre van
Rembrandt, en buitendien zoo volledig mogelijk, de eerbiedwaardige rij boeken en
brochuren die in den loop der eenwen over Rembrandt, zijn werk, en zijn omgeving
geschreven zijn:
Een kleinigheid is door den ontwerper van dat mooie plan, een prachtig plan
inderdaad, over 't hoofd gezien: zouden de instellingen en bijzondere personen die
bogen op het bezit van één of meer echte Rembrandts, zóó maar bereid gevonden
worden om die in voortdurend bruikleen af te staan? Daartoe dwingen kan men ze
toch wel niet!
Dr. Bredius heeft - zonder van zichzelf te spreken, natuurlijk - daar dadelijk op
gewezen, maar er bijgevoegd dat een eenigszins anders ingericht Rembrandthuis,
waar men, namelijk, zonder oorspronkelijk werk van den meester te eischen, alles
samengebracht wat op hem betrekking heeft, hem volstrekt geen onuitvoerbaar plan
toescheen.
Waarom zou dat huis - Engeland heeft wel zijn Shakespeare-huis, Duitschland zijn
Goethe-huis - dan niet in Rembrandt's geboorteplaats, Leiden, gebouwd worden,
waar ook nog een gedenkteeken ontbreekt voor dezenzeer grooten Nederlander, die
er met zijn standbeeld te Amsterdam, hoe goed bedoeld ook, maar povertjes afkomt
wat de openbare hulde van zijn volk betreft?
Dit kroniekje is wel eenigszins uitsluitend een Rembrandt-kroniekje geworden,
maar we willen daarvoor zelfs geen verontschuldiging inroepen. De maand October
1898 is voor Nederland immers de Rembrandtmaand geweest.
De vrees dat eenige van de beste onde (Spaansche) schilderijen over eenigen tijd
nagenoeg zullen vergaan, wegens de geringe zorg die de bewaarders van die
kunstschatten er aan besteed hebben, is, als we ons niet vergissen, uitgesproken op
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het vijfde Kunsthistorisch Congres, dat - alweer een teeken van de beteekenis, die
op kunstgebied tegenwoordig aan het kleine Nederland wordt toegekend - te
Amsterdam geopend is, op een der laatste dagen van de vorige maand. Voorzitter
van het Congres was prof. Dietrichsen, uit Kristiania, ondervoorzitter jhr. van
Riemsdijk, de hoofddirecteur van het Rijksmnseum. Onnoodig te zeggen dat onze
kunsthistorici zich op dat Congres lieten hooren, en dat de Rembrandttentoonstelling
voor deze mannen van het vak de groote aantrekkelijkheid was in onze levendige,
eigenaardig mooie hoofdstad.
ACTENOS.

Brussel.
Vlaamsche propaganda - Een verbond is hier tot stand gekomen tusschen de zuiver
Vlaamschgezinde strijdende kringen. Het initiatief van het verbond werd door de
Vlaamsche Wacht genomen; tot hiertoe traden Gelijkheid, Nationaal Vlaamsch
Verbond en de Brusselsche Tak van het A.N.V. toe. Het doel is: eenheid in de werking
door samentrekking der krachten en geregelde verdediging der Vlaamsche belangen.
In den beginne zijn hoofdzaak het wetsontwerp van den Heer Vanderlinden op het
gebruik onzer taal voor de krijgsrechtbanken en de Vlaamsche Hoogeschool.
Het Verbond belegt op Zondag 6n November eene meeting in de Oude Beurs. De
zaak der vier Vlaamsche tolbeamhten van Antwerpen en de toestand van de
tolbeambten in Brussel zullen er behandeld worden. De Heer advocaat Adelfons
Henderickx van Antwerpen werd uitgenoodigd er het woord te voeren.
Onze Kringen. - De verschillende tooneelkringen van Brussel en voorsteden zijn
in volle wérkzaamheid. De vertooningen worden steeds door een talrijk publiek
gevolgd. Onze tooneelkringen blijven brandpunten voor het Vlaamsch leven in de
hoofdstad: ze houden, zonder zich echter in den strijd voor het Nederlandsch te
werpen, Vlaamsche gemoederen warm, die anders voor onze zaak onverschillig
zouden worden.
Voor eenige weken gaf De Zonnestraal van Anderlecht een mooi muzikaal feest,
door een uitgelezen publiek bijgewoond. Hetzelfde gebeurde in den Vlaamschen
Bond van Sint Gillis, waar de heer Maurits Sabbe sprak over het Vlaamsch Lied.
De Peter Benoit's Kring wijdde drie Zondagen aan den prijskamp van ernstige en
luimige liederen, tweezangen, enz. In zeker opzicht was de prijskamp leerrijk en
vermakelijk. Sommige zangers namen echter al te gretig uit het oude doosje; andere
deden eene ongelukkige keus, kortom, er was geen uitlezing genoeg. Indien de jury
een verslag opmaakt (de uitslagen zijn reeds bekend gemaakt) denken wij wel, dat
zij de aandacht der liefhebbers zal vestigen op de noodzakelijkheid af te wisselen en
de Vlaamsche kunst tot haar recht te laten komen.
In De Distel werden merkwaardige lezingen gehouden, o.a. over de Vlaamsche
Beeldhouwkunst en over het Verslag van de jury van den prijskamp van
tooneelletterkunde, welk verslag zijne eigen stelregels (voor zooverre er in zijn) werd
getoest en daarna heel luimig gehekeld.
In het Willems Fonds van Schaarbeek sprak de voorzitter, M. Gobbers, over
Jan-Frans Willems. Daar was het lokaal veel te klein.
Het steeds ijverig Nationaal Vlaamsch Verbond stuurde een uitvoerig vertoog aan
de regeeringen van Nederland, Transvaal en Oranje-Vrijstaat, ze verzoekend zich
van het Nederlandsch te bedienen in hun betrekkingen met België.
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Koninkli ke Vlaamsche Schouwburg. - De dagbladen bespraken met lof de
opvoeringen van Galswinthe, bekroond drama van Piet Van Assche, en De ware
Schuldigen, tooneelspel van Lievevrouw-Coopman.
Vlaamsche Leergangen. - Het Brusselsch Willems-Fonds heeft zijne leergangen
nog uitgebreid, door de inrichting van eenen cursus van uitspraak en voordracht,
toevertrouwd aan de nauwgezette leiding van den Heer G. Van den Berghe,
onderwijzer te Anderlecht, en leeraar aan de Vlaamsche Tooneelschool. Evenals in
vroegere jaren, zijn honderden leerlingen opgekomen.
Zachtjes aan, ja, maar gedurig wint het Nederlandsch hier veld. Dat getuigt de
bijval van de Vlaamsche leergangen in den Cercle polyglotte, in den hoogeren cursus
voor volwassenen te Brussel, St-Gillis, Schaarbeek, enz.
Septemberfecsten. - Verleden jaar werd in het bijwezen van de strijders van 1830,
de oud-onderofficieren van het leger en een paar duizend schoolkinderen op het
Martelaarsplein een gedenkteeken onthuld ter eere van Jenneval, den knoeidichter
van de Belgische 1e Brabançonne, die thans bijna totaal vergeten is. Die heroprakeling
van de gebeurtenissen van 1830, door de Regeering sinds 1880 met zorg vergeten,
hebben wij te danken aan den heer Lepage, schepen van openbaar onderwijs en fraaie
kunsten. Zijn initiatief werd in verschillenden geest besproken, door de Vlaamsche
bladen in het algemeen en door enkele Fransche volmondig afgekeurd. La Réforme
vooral onderscheidde zich door haren vinnigen toon. Het Algemeen Bestuur van het
Willemsfonds zond een protest naar het gemeentebestuur van Brussel.
Dit jaar echter werd een andere jaardertiger herdacht, graaf Frederik de Merode,
in 1830 te Berchem doodelijk gewond, toen hij de Hollandsche soldaten achtervolgde.
Het ceremoniëel van verleden jaar werd weer gevolgd; de strofe uit de Brabançonne
van Jenneval, kwetsend voor de Noordnederlanders, werd echter door de
schoolkinderen niet meer gezongen. Meer nog: schepen Lepage verdedigde zich
tegen de beschuldiging, dat zijn vaderlandsch feest in iets hoegenaamd tegen de
bevriende Nederlandsche natie was gericht, ja hij bracht haar hulde ter gelegenheid
van de troonsbeklimming van Koningin Wilhelmina. Hetzelfde deed de Heer Dubois,
die in naam der patriotten van 1830 sprak, en plechtig verklaarde, dat hun haat tegen
de Nederlanders heel gekoeld was.
Op den doortocht van den stoet en in vele huizen werd echter door toedoen van
men weet niet wie (de franskiljonsche bladen brachten natuurlijk de flaminganten
in het spel) een strooibriefje Les Héros de 1830 uitgedeeld, waarin de leiders der
Omwenteling van 1830 vinnig gehekeld werden, op grond van citaten getrokken uit
verschillende werken, o.a. de geschiedenis der omwenteling door White, de
gedenkschriften van lord Palmerston, enz. Het strooibriefje wees op de weldaden
der Regeering van Koning Willem I en teekende verzet aan tegen het herdenken van
1830. Hetzelfde stuk verscheen daarna in het Nederlandsch en werd nogmaals op
ruime schaal uitgedeeld. Het gaf aanleiding tot bespreking in verschillende dag- en
weekbladen. Dat de ‘helden van 1830’ er van hunnen roem bij inschoten, was het
algemeen gevoelen.
Gemeenteverslagen. - De gemeentebesturen hebben hun verslag in druk laten
verschrijnen. Enkele deelen mede, hoeveel acten van den burgerlijken stand in het
Nederlandsch werden opgemaakt. Dat het getal der Fransche hooger klimt, is niet te
verwonderen, gezien de bestuurlijke misbruiken, die overal heerschen. Veel hangt
af van de bedienden: te Brussel is een bureel, waar driemaal meer Vlaamsche acten
voorkomen dan in een ander. We dagen onze tegenstrevers uit te bewijzen, dat de
acte telkenmalen in de taal van den aangever wordt opgemaakt.
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Wie van het getal Vlaamsche acten liefst had mogen zwijgen is het verfranschend
gemeentebestuur der verfranschte voorstad Elsene. Met een soort genoegen vermeldt
het, dat al de acten, behalve 1, in het Fransch werden opgemaakt. We weten niet, of
de boeken van den burgerlijken stand tweetalig zijn, maar we zijn uit goede bron
gemachtigd te verklaren, dat de bedienden de vraag niet stellen, in welke taal de acte
moet opgemaakt worden, noch min die acte voorstellen in de taal gesproken door
den aangever. Zulk machiavelisme dient aan de kaak te worden gesteld.
MILO.

Vlaamsche Kroniek.
Hoe aartsdom sommige franschgezinde bestuurders zich soms komen aanstellen
blijkt uit het volgende dat we aantroffen in het nummer van 28 November 1898
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van het Laatste Nieuws, wlaamschgezind dagblad van Brussel:
- Gister vierden een paar oudjes der Rijke Klarenstraat hun gouden bruiloft met
de gewone plechtigheid. Op 't stadhuis hield de heer Schepen eene zeer schoone
redevoering in 't Fransch, waarin hij die blijde gebeurtenis met ap- en dependentiën
beschreef.
De twee oudjes nochtans zaten daar, tot groote verwondering van elkeen, te kijken
als 'nen uil op een zieke koe... Waarom?
Wel de bruiloftvierders kennen geen gebenedijd woord Fransch en de heer Schepen
sprak niets dan fransch en. dan nogal met 'nen accent parisien!
Is het belachelijk genoeg? Waarom vraagt men aan de lieden niet of zij Fransch
verstaan vooraleer hun een sermoen van een kwartier in die taal te doen? Niet alleen te Brussel, maar ook in de voorsteden spelen de kranskiljons de baas.
Zoo verzekert men ons dat er te Schaerbeek, vlaamschsprekende voorstad van Brussel,
een Waalsche Schepen van Onderwijs is, die alleen Fransche omzendbrieven en
bekendmakingen rondstuurt.
Hoelang zal dat nog duren?
Nog een staaltje van verregaand frankiljonisme vinden we aangehaald in De
Vlaamsche Vlagge, tijdschrift voor het Vlaamsche studentenvolk:
Leest en Oordeelt. - Voor eenige weken ontvingen wij uit Oostende eene droeve
mare, ons het afsterven berichtende van een der beste en ijverigste leden van den
West-Vlaamschen Studentenbond.
De doodbrieven, voor magen, vrienden en kennissen bestemd, meldden dat de
dierbare afgestorvene lid van den katholieken West-Vlaamschen Studentenbond was.
De Eerw. Heer Overste van het O.L. Vrouw gesticht van Oostende, waar onze
Vlaamsche vriend studeerende was, liot aan de ouders weten dat geen een der
leerlingen uit zijn gesticht aan de begrafenis zou mogen deelnemen indien de woorden
- ‘lid van den Katholieken West-Vlaamschen Studentenbond’ - niet uit den doodbrief
werden geschrapt.
Met die bedreiging werd natuurlijk rekening gehouden.
De Eerw. Overste om zijn gedrag te rechtvaardigen beweert aldus gehandeld te
hebben uit vrees voor Zijn Hoogweerdige den Bisschop.
- Het schijnt dat een Antwerpsch afgevaardigde, M. Heuvelmans, den Minister van
Financiën zal ondervragen in de Kamer over de verplaatsing van vier Vlaamsche
tolbeambten te Antwerpen, die als slachtoffers van de Waalsche kruiperijen der
overheid verplaatst werden.
- Op 9en October ll. werd te Contich bij Antwerpen de Kindercantate De Woerel in!
van Peter Benoit door 200 kinderen uitgevoerd, op een feest van de plaatselijke
afdeeling van het Willems-fonds. Ook te Ledebergbij-Gent zal binnen kort dezelfde
cantate uitgevoerd worden.
- Het Nationaal Vlaamsch Verbond heeft een schrijven gericht aan de
Gouvernementen van Nederland, Transvaal en Oranje-Vrijstaat met verzoek, nu dat
het Nederlandsch tot officiële taal in België uitgeroepen is, zich uitsluitend te bedienen
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van die taal in hunne briefwisseling, met ons land, en voor het sluiten van verdragen
en overeenkomsten.
- Wij vernemen dat er gedurende de maand November te St-Petersburg eene
tentoonstelling zal ingericht worden van werken van onze Vlaamsche Schilders en
Beeldhouwers.
- Binnen kort zal door de Nederlandersche Opera van Antwerpen een nieuw Vlaamsch
zangspel, in een bedrijf opgevoerd worden. Het werk dat voor titel draagt Het
Minnebrugje, zang-sotternije, is van de heeren Raf. Verhulst, libretto en Arth. Van
Oost, muziek. Er wordt veel goeds van gezegd.
- Met genoegen kondigen wij aan dat de Vlamingen toch voldoening hebben
bekomen wat betreft de benoeming van den ontvanger der middenpost te Brussel.
Twee Walen die geen gebenedijd woord Nederlandsch kennen postuleerden. De
Minister heeft de onmogelijkheid ingezien die heeren in 't Vlaamsche Brussel te
benoemen en nu kondigt men uit goede bron aan, dat de plaats is gegeven aan M.
Michiels, postmeester te Lier.
M. Sonval thans ontvanger der middenpost, gaat naar Gent over als opzichter,
terwijl M. Campus, ontvanger van 't bureel der Vlaamsche Poort te Brussel, in de
post van Gent-Statie wordt benoemd.
- Ook de Brugsche Vlamingen hebben eene protestmeeting belegd om verzet aan
te teeken tegen de verplaatsing van vier nederige Vlaamsche tolbeambten, door
loutere wraakneming van eenige overmoedige Waalsche oversten. De advokaten De
Visschere en Van Neste namen het woord en hekelden naar behooren dien tergenden
maatregel, waarna, namens de meeting een vertoogschrift tot rechtherstelling aan
den Minister van 's Lands Geldwezen gezonden werd. Ook hebben eenige Brugsche
Vlamingen besloten, den protest-landdag bij te wonen, welke met hetzelfde doel te
Brussel zal gehouden worden.
- Men kondigt aan van onzen knappen tooneelschrijver Nestor de Tière een nieuw
drama, alsook een zangspel De Bruid der Zee waarop Jan Blockx, de toondichter
van Herbergprinses, muziek zoo schrijven.
- Te Verviers vereenigden zich de aldaar gevestigde Vlamingen in een Vlaamschen
Broederbond, onder kenspreuk Gelijkheid. De Heer Mich. De Beul, van
Dendermonde, is Voorzitter; ons lid, Gust. Nefors, van Oostende, Secretaris.

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
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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 jaarlijks ten minste 50 fr. (f 25; 40 sh.; 10 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,75 fr. (f 1.50; 2 sh. 6 d.;
65 cent Amer.).
Alle toetreders ontvangen Neerlandia, het maandschrift, door de Vereeniging
uitgegeven, waardoor zij op de boogte 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.
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.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland:

J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft.

Voor Noord-Nederland:

ALOEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge,
Dordrecht.

Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiff bauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Arcbivaris
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reininck, Pretoria,
bus 564.

Voor Zuid-Afrika{

Hessiug, bus 383. Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

F. Olland, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

G. Temmerman, Postbus 1601,
Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

Jac. Post, Bus 1064, Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom,
Z.A.R.

Voor Zuid-Afrika{

J.C. Kruger, Burgersdorp,
Kaap-Kolonie.
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Voor Oost-Indië{

H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor
Midden-Java.

Voor Oost-Indië{

A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia,
Java.

Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Constant Stoffels, Antwerpen, Z.-N.
Lodewijk Scheltjens, Rupelmonde, Z.-N.
H.N. Van Kalken, Brussel, Z.-N.
Edw. De Vynck, Gent, Z.-N. B.
Prof. Heymans, Gent, Z.-N. B.
Ch. Duyckers, Gent, Z.-N. B.
J. De Vigne, Gent, Z.-N. B.
Heyse, Notaris, Gent, Z.-N. B.
Frans Gijs, Tienen, Z.-N.
Mevr. Bergmann Van Acker, Lier, Z.-N. B.
Juliaan Waegenaere, Kortrijk, Z.-N.
Karel Heyndrickx, St-Nikolaas, Z.-N.
Maatschappij Orpheus, Turnhout, Z.-N.
Criel, Gent, Z.-N.
L. Memper, Jhbg. Z.A.R.
Jan Potgieter, Jhbg. Z.A.R.
J. Van Gent, Jhbg. Z.A.R.
A.H. Swart, Pretoria, Z.A.R.
Joz. Tysmans, Antwerpen, Z.-N.
Robr. de Vos, Antwerpen, Z.-N.
Jan Van der Ven, Antwerpen, Z.-N.
Leon. Verdonck, Antwerpen, Z.-N.
Jos. Marcan, Antwerpen, Z.-N.
Arm. D'Hont, Antwerpen, Z.-N.
Afd. Oostende, Kath. Westvl. Studenten Verbond, Oostende, Z.-N.
H.W.E. Graaf Schimmelpenninck, Utrecht, N.-N.
G. Kolff, Utrecht, N.-N.
J.P. Van Tienhoven, Utrecht, N.-N.
Jonkh. Th.E. Serraris, Utrecht, N.-N.
Jeroom De Lille, Maldeghem, Z.-N.
J.C. de Miranda, Paramaribo, Suriname.
E.L. Jessurun, Paramaribo, Suriname.
F.L. Ellis, Paramaribo, Suriname.
Ch.C.C. Meriba, Paramaribo, Suriname.
E.C. Beeldsnijder, Paramaribo, Suriname.
Prof. J.W. Gunning, Hummelo, N.-N.
Notaris Hamendt, St-Niklaas, Z.-N.
C.A. Buchner, Braamfontein, Jhbg. Z.A.R.
Th.W. Gorter, Jhbg. Z.A.R.
J.W. Van Dam, Jhbg. Z.A.R.
(1) B. = Beschermend Lid.
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H. Heermans, Jhbg. Z.A.R.
Daniel Val, Jhbg. Z.A.R.
J.W. Wagenmaker, Jhbg. Z.A.R.
F. Carrihill, Jeppe, Station, Z.A.R.
Mej. Anna P. Memper, Jhbg. Z.A.R.
Mej. Marie De Lange, Jhbg. Z.A.R.
J.R. Tirion, Jhbg. Z.A.R.
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A. Verhaeven, Jhbg. Z.A.R.
T.W. Reinders, Jhbg. Z.A.R.
R.A.J. Van Geuns, Jhbg. Z.A.R.
J. Kuyck, Jhbg. Z.A.R.
W.J. Ruigrok, Jhbg. Z.A.R.
J.H.J. Spickerman van Wezelenburg, Jhbg. Z.A.R.
C.C.F.E. Meyer, Jhbg. Z.A.R.
J.F. Tirion, Jhbg. Z.A.R.
D.Th. De Boer, Jhbg. Z.A.R.
H.J. Den Boer, Jhbg. Z.A.R.
H.J.A. Kennody Van Dam Jhbg. Z.A.R.
D. Zwaan, Jhbg. Z.A.R.
D. Ahrend, Jhbg. Z.A.R.
H.J.J. Van Otterloo, Jhbg. Z.A.R.
J.C. Oosloo, Kroonstad, O.-V.
R. Botha, Heilbron, O.-V.
J.M.H. Hopman, Pretoria, Z.A.R.
B.J. Ockeloen, Varsfontein, Z.A.R.

Berichten,
- België. - Van nu af, opdat alle misverstand onmogelijk zou zijn, verwittigen we
onze leden, die een minimum-bijdrage (fr. 2.75) betalen, dat de post die bijdrage
over 1899 in December innen zal als abonnements-geld op Neerlandia. We hebben
reeds medegedeeld, dat deze maatregel genomen werd om aan 't secretariaat een
grooten arbeid te sparen. Abonnementsgelden worden, zooals men weet, voorop
betaald, waarna de post het Maandblad regelmatig bestelt. Blijft een bijdrage
onbetaald, dan staakt de post de bestelling, zonder dat wij het helpen kunnen. We
verzoeken dus nadrukkelijk onze leden maatregelen te willen nemen, opdat de
kwijtbriefjes betaald worden.
- Daar het Algemeen Penningmeesterschap met 1 Januari 1899 overgenomen wordt
door den Heer De Ridder, zullen de bijdragen, die een minimum-bijdrage overtreffen
in 't begin van 1899 in België geïnd worden door den Penningmeester van groep B.

Zuid-Afrika.
- Regelmatig werden de verschenen aflev. vaa Neerlandia aan de leden in Z.-A.
toegezonden naarmate we kennis kregen van hun toetreding. Tot onze spijt hebben
we dat niet kunnen doen voor de personen, wier toetreding ons den 10 October uit
Jhbg. werd medegedeeld (zie slot van de lijst in deze aflev.) en wel omdat groep C
(Zuid-Afrika) tot heden toe haar financiëele verplichtingen, zooals door haar Statuten
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voorzien, niet is nagekomen. Maandelijks moeten we aan frankeerkosten voor
Zuid-Afrika 50 fr. voorschieten. Bovendien zullen vóór 1 Januari, aan leden in Z.A.
10,812 afleveringen van Neerlandia gezonden zijn, buiten de propaganda-aflever.
en op het oogenblik weten we nog niet eens, welke leden hun bijdrage betaalden en
of we niet aan velen frankeerkosten en den jg. 1898 zullen verliezen. Men zal
toegeven, dat zulks op den duur zoo niet kan blijven.
Een andere maatregel dringt zich op. In de toekomst zal Neerlandia buiten Europa
alleen gezonden worden aan die personen bij wier naam men zal vermeld hebben:
bijdrage betaald.
We hebben in de Januari-aflev. onze penningmeesters uitgenoodigd om de gelden
in 't begin van 't jaar te doen binnen komen. We willen daar nu zoolang niet op
wachten, maar van nu af er op aandringen, dat het zoo zou gebeuren.

- Penningmeesterschap.
- We vestigen er de aandacht van onze Penningmeesters buiten Europa op, dat het
Algemeen Penningmeesterschap te beginnen met 1 Januari 1899 waargenomen wordt
door den Heer De Ridder, Directeur van de Haagsche Bank, Den Haag, en dat ze
met hem zullen afrekenen.
- Toetredende leden in Holland, de Koloniën, het Buitenland onder groep A, geve
men voortaan op a.d. Heer Kiewiet de Jonge, Dordrecht, ter aanteekening in het
Stamboek, waarna ze naar het Kantoor Gent gezonden worden, voor de
maandelijksche ledenlijst in Neerlandia en de verzending.
- Verhuizende leden gelieven kennis van hun verhuizing te geven aan 't Secretariaat
van de groep, waartoe ze behooren.
- Leden in België, die Neerlandia als postabt ontvangen, gelieven kennis te geven
van hun verhuizing op hun postkantoor.

Johannesburg.
- Den 7 October werd een vergadering gehouden van den plaatselijken Tak van het
Alg. N.V. in het Grand National Hotel. De Heer Van Os zat voor in de afwezigheid
van den Voorzitter, den Heer Louw, die niet kon tegenwoordig zijn.
Na lezing en goedkeuring van de notulen werd het zesmaandelijksch verslag van
den Secretaris, den Heer Jac. Post. voorgelezen. In het verslag werd melding gemaakt
van het destijds bestreden voorstel om meer Engelsch en de volksscholen in te voeren;
van de vergadering gehouden te Pretoria, waarop de leiding van het Verbond aan
een definitief Hoofdbestuur werd overgegeven; van de pogingen tot stichting van
een Nederlandsch Vereenigingsgebouw, van de pogingen om meer leden aan te
werven; van de weigering van Burgemeester De Villiers om het lidmaatschap van
het Hoofdbestuur aan te nemen; van de plannen tot volkslezingen en volksonderwijs
te Fordsburg; van de lezing van den Heer Hofmeyer; van het slechte inkomen der
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gelden; van de hulp van den Heer du Buy; van de kostelooze propagande in de Rand
Post; van de wenschelijkheid tot krachtige prapaganda enzDe Penningmeester, de Heer Temmerman las daarop zijn verslag, waaruit bleek,
dat het saldo in de kas £ 6, 30, 9 d. bedroeg. Daarna brengt de Heer Van Lier de
oprichting van een Volksbibliotheek te berde. De Hollandsche Boekhandel Lorentz
& Co was bereid de ruimte af te staan en kosteloos de administratie op zich te nemen.
Hij was genegen de boeken tegen Hollandsche prijzen (alleen met vrachtverhooging)
te leveren. Spreker meende dat een fonds betrekkelijk gemakkelijk kon verkregen
worden en stelde voor een commissie te benoemen tot oprichting en beheer. £ 100
zou wel in het begin voldoende zijn voor een aantal goede boeken. Men zou een
abonnementsprijs kunnen stellen, die in bijna ieders bereik viel. Het oorspronkelijke
fonds kon door giften en rentelooze voorschotten verkregen worden.
Over dit plan ontstond een lange bespreking waaraan deel werd genomen door de
HH. Leenderts, Adv. Freidanus van Gelder, Scholtens. Van Bruggen, De Wolff, Van
Wijnbergen, Ds. Postma, Post, Abeleven, Leyds, Sachse, Koot, Budde. Van Bruggen
Het gold te weten: of men het voorstel van de firma Lorentz zou aannemen; of men
zich moeite geven zou om de afdeeling Nederlandsche boeken in de stedelijke
bibliotheek uitgebreid te krijgen; of men een eigen, zelfstandige bibliotheek zou
inrechten, waarvan een spreker, zei, dat ze wel £ 1000 zou kosten. De bespreking
leidde tot geen uitkomst. Een commissie werd benoemd om de mogelijkheid van de
oprichting van een Nederlandsche bibliotheek te onderzoeken. Tot leden van de
commissie werden gekozen de HH. Van Lier, Leyds, Van Bruggen, Leenderts, Van
Gelder.

Pretoria.
- Onder Voorzitterschap van Staats-secretaris Reitz, had op 24 Sept. te Pretoria een
vergadering plaats van leden van het Algem Nederl. Verbond. Er werd besloten in
October een algemeene ledenvergadering op te roepen alsook de leden te Pretoria
op te roepen tot het oprichten van een plaatselijken Tak. Op den avond van de
vergadering zou in het Presidentstheater een groote samenkomst belegd worden,
alwaar o.a. de Heer Melt Brink, de bekende dichter te Kaapstad, uitgenoodigd zal
worden een voordracht te houden, terwijl ook men op andere wijze een aangenaam
programma zou opmaken.

Onze Propaganda.
Wederom heeft het Propaganda-comiteit der Gentsche Afdeeling van het Algemeen
Nederlandsch Verbond zich aan het werk gesteld om in al de gemeenten onzer
provincie meetings in te richten. Het doel is een stroom van verzoekschriften naar
de Kamer der Volksvertegenwoordigers te sturen, ten einde volle recht te bekomen
voor de vier Vlaamsche tolbeambten, slachtoffers hunner Vlaamschgezindheid, en
tevens om in den krijgsraad de onnoemelijke toestanden te doen ophouden, die maar
al te lang in het Vlaamsche land worden geduld.
De reeks meetings ving aan te St-Gillis en te Stekene, het dorp waar onlangs Van
Brussel, een Vlaamsche landbouwer, als volksvertegenwoordiger werd gekozen. De
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bijval was groot. Honderden toehoorders luisterden met ingespannen aandacht naar
de redevoeringen der jonge, dappere propagandisten. Treffend was het te zien hoe
de verontwaardiging zich afspiegelde op het gelaat der landlieden. Zij zijn niet zoo
onverschillig als men het zich voorstelt. In geestdrift kunnen ze ontblaken, indien
hun een krachtig woord in hunne taal wordt gestuurd. Aan Prof. Julius Obrie, die de
zitting voorzat, viel een hartelijke ovatie ten deel.
Talrijke nummers van het tweede orgaan van het A.N.V.: De Vlaamsche Strijd
werden verkocht om aldus het Vlaamschgezind vuur te onderhouden. Bij de honderd
nieuwe abonnenten zijn aangeworven. Den 6n Nov. werd met denzelfden bijval een
volksvergadering gehouden te Wachtebeke. Den 13n gaan onze propagandisten naar
Zelzate

Zuid-Afrika
Kaap-Kolonie.
De Express (Bloemfontein) deelt mee, dat er een voornemen bestaat om een fonds
bijeen te krijgen, bestaande uit sixpence (30 cents) bijdragen, ten einde daarmede
een huldeblijk aan den Heer Malan, editeur van Ons Land (Kaapstad) aan te bieden,
in verband met diens diensten aan de Afrikanerzaak bewezen. Advocaat Malan, een
van de krachtige voorvechters in den strijd tot handhaving van
Nederlandsch-Zuidafrikaansche zelfstandigheid, heeft ruimschoots den dank van de
Afrikaners verdiend.
***

Politiek in de Klaskamer. - ‘Een paar dagen geleden kwam een onderwijzeres van
een van onze meisjesscholen met een koerant voor haar klas en begon daaruit een
stuk te dicteeren, waarin de heer Rhodes zeer geprezen en de Bond en de Afrikaners
veroordeelt werden. Alle meisjes van Afrikaanschen bloede sprongen op en weigerden
dat dictaat te schrijven en de politieke juffrouw was verplicht iets anders op te geven.’
Ons Land (Kaapstad.)
***

Zuidafrikaansche Republiek.
De Ermelo Echo (Transvaal) bevat het volgend verslag van de uitreiking van de
medaille van het Taalfonds (Amsterdam) voor vorderingen in de Nederl. taal:
‘L.L. Maandagmorgen 9 n. had in het gebouw van de Nationale school alhier een
plechtigheid plaats van geheel bizonderen aard. Het gold nl. de overreiking van een
zilveren medaille aan den Heer Piet Steenkamp, kweekeling van de Ermelo school,
hem door het Taalfonds in Nederland geschonken voor vorderingen gemaakt in de
Nederlandsche taal. De overhandiging geschiedde in tegenwoordigheid van Ds.
Ennis, de Heer en Mevr. Willem Steenkamp (ouders van den bekroonde) de Heeren
Sluiter, Mantel, van Beynum en al de schoolkinderen. Ds. Eennis liet eerst zingen

Neerlandia. Jaargang 2

Psalm 116:7 en ging voor in het gebed, waarna ZEerw. het woord gaf aan den Heer
Sluiter, die nu in een sierlijke rede het
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doel der bijeenkomst ontvouwde. Spreker begon met te zeggen, dat er in Nederland
een Taalfonds bestaat, dat ieder jaar, met het doel om het onderwijs in deze Republiek
te bevorderen, een medaille uitlooft voor den leerling die bij het
Schoolwedstrijd-examen de meeste punten in 't Nederlandsch behaalt. Het was hem
recht aangenaam te kunnen mededeelen, dat de medaille, uitgeloofd voor het jaar
1897, toegekend was aan den Heer Piet Steenkamp, en namens de schoolkommissie
wenschte hij hem van harte geluk met de hem te beurt gevallen onderscheiding,
terwijl hij hoopte dat deze hem een prikkel zou zijn om voort te gaan op den
ingeslagen weg om zoo doende steeds meer vordering te maken.
Ook mag ik niet nalaten, zoo vervolgde spreker, hier een hartelijk woord van dank
te brengen aan den Heer Mantel, die bijna geheel door private lessen zoo krachtig
meêwerkte aan het verkregen schitterend resultaat, en van waardeering aan de ouders,
den Heer en Mevrouw Willem Steenkamp, die hun zoon zulk degelijk onderwijs
lieten genieten.
Hierop las spreker den brief voor die de medaille begeleidde, en overhandigde
hem aan den bekroonde.
Vervolgens richtte Ds. Ennis tot slot een hartelijk woord aan de kinderen.
Aan de voorzijde van de fraaie zilveren medaille zien wij het Tranvaalsche wapen,
waaronder gegraveerd is:
Het Taalfonds heeft aan Petrus J. Steenkamp dezen penning toegekend voor de
vorderingen in de Nederlandsche taal.
De keerzijde stelt voor de gulden eeuw der wetenschap.
***

Johannesburg. - Op uitnoodiging van de Debat-Vereeniging Jong Transvaal, hield
de Heer Staatssecretaris Reitz, Voorzitter van de Zuidafrikaansche groep van het
Alg. Nederl. Verb., in het Kerkgebouw Irene, Jhbg.-Oost, een zeer uitgebreide, zeer
belangrijke lezing over de taalquaestie in Zuid-Afrika; behandelde daarin de
hoofdtalen in Zuid-Afrika gesproken = Bantu, Nederlandsch, Engelsch. Het spijt ons
zeer, door ptaatsgebrek, geen uitvoerig verslag van deze te kunnen geven. De geest
er van ligt vrijwel besloten in deze woorden: Er is in Z.A., zooals ook in andere
landen, verschil tusschen spreek- en schrijftaal; er bestaat ook verschil van zienswijze
of de spreektaal tot schrijftaal kan gemaakt worden of behoort gemaakt te worden.
Dit is iets dat de tijd moet leeren. Het komt mij voor, dat wij Hollandsche Afrikaners
die onze moedertaal in een of anderen vorm, hetzij Nederduitsch, hetzij Afrikaansch
behouden willen, niet te doctrinair of te dogmatisch over deze quaestie moeten zijn.
Laat hem, die de voorkeur geeft aan een minder grammaticalen vorm van
Nederlandsch in Zuid-Afrika zijn beschouwing voorstaan zonder zich te sterk te
verzetten tegen de beschouwingen van hen, die op Hoog-Hollandsch meer gesteld
zijn - en omgekeerd. Op die wijze zullen wij het hoofddoel van beide partijen.
namelijk het bewaren van de taal van onze voorouders niet verijdelen, maar kunnen
we hopen langzamerhand tot een toenadering en overeenkomst te geraken, waarmede
allen tevreden zullen zijn.
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Verder is spreker er voor om aan Engelsch en Nederlandsch in Zuid-Afrika als
een geheel, gelijke rechten toe te kennen. Maar donnant, donnant. Thans wordt
Nederlandsch in de Kaap-Kolonie en in Natal schandelijk achteruitgesteld.
Door de Kaapsche Universiteit wordt onze taal behandeld met onbeschaamde
minachting. De schrijver wil, niet een Kaapsche, maar een Zuidafrikaansche
Universiteit. Hij wil dat op de Universiteit aan 't Engelsch en aan 't Nederlandsch
niets meer en ook niets minder dan gelijke rechten in daad en in waarheid zullen
toegekend worden. Zoolang dit niet gebeurt moeten de Hollandsche-Afrikaners van
de Republieken de taal van de voorouders in staat, kerk en school de hand boven het
hoofd houden.
***

Natal.
Op 30 September ll. maakte een afvaardiging vanwege de Synodo der Ned. Geref.
Kerk van Natal, bestaande uit Ds. Murray, Ds. Malan en Ds. Rousseau, haar
opwachting bij den Minister van Opvoeding, den Heer Bale, om bij het Goevernement,
namens de Synode en de Kerk en volgens een besluit door de Synode genomen, aan
te dringen om meerder ondersteuning voor het onderwijs in het Nederl. in de scholen.
Vooral was het de Commissie opgedragen om te verzoeken dat er, nadat een kind
Engelsch geleerd had tot Standaard III of IV in de Buitenscholen, zoodanig kind nog
voor een jaar ondersteuning moest krijgen om bepaald en alleen in het Hollandsch
onderwijs te ontvangen, opdat het evenzeer in het Nederl. zijn opvoeding voltooien
mag als in het Engelsch.
De Superintendent van Opvoeding, de heer Russel, was ook tegenwoordig bij dit
onderhoud. Een bespreking over deze zaak volgde, waarin ook de Superintendent
zijn gevoelen uitsprak en o.a. mededeelde, dat in vele gevallen Engelsche ouders
meer begeerig waren om hun kinderen Nederl. te doen leeren dan Hollandsche ouders,
ja, dat er veel Hollandsche ouders zijn die er bepaald op aandringen, dat hun kinderen
Engelsch leeren en met Hollandsch, zeggende dat Hollandsch vanzelf komt. De
Regeering, zoowel als de afvaardiging, gevoelde dat het grootste bezwaar was, dat
men zoo weinig onderwijzers in het land krijgen kon, die beide talen, Nederl. en
Engelsch goed kennen. Zelfs aan de Kaap, zoo deelde de Superintendent mede, kon
hij niet met zoodanige onderwijzers geholpen worden. Hij had overal aanzoek gedaan,
bij den Superintendent van Opvoeding in de Kaap-Kolonie, zoowel als bij den Rector
van de Normaalschool, doch kon nergens geholpen worden. Er werd eindelijk op
aangedrongen dat, waar kinderen, die reeds in de Buitenscholen tot de 3e of 4e
standaard in 't Engelsch gevorderd waren en nog zeer weinig Nederl. geleerd hadden,
er voorziening gemaakt moest worden dat zij evenzeer Nederlandsch leerden. De
Heer Bale beloofde een schriftelijk antwoord later te zenden.
***

Oranje-Vrijstaat.
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Den 13n Oct. waren de oud-leerlingen van het Grey-College te Bloemfontein aan
een feestdisch vergaderd bij gelegenheid dat het College veertig jaar oud werd. Onder
de deelnemers waren adv. Krause, Landmeter-Generaal Baumann, Ramsbottom, en
de gasten de Hoofd-onder-goevernements-secretaris Collins, de Staatspresident,
Rechter Stuart, Staatsprocureur Dickson, Landdrost Papenfus, president v.d.
Vereeniging van oud-leerlingen, de Voorzitter van den Volksraad, de de Rector van
het College, Dr. Brill, enz.
Er heerschte een algemeene indruk, niet zonder reden van bestaan, dat het
Vrijstaatsche stelsel van onderwijs evenals de hoofdstad zelf, meer dan half Engelsch
is. Daarom is het misschien des te opvallender dat al de feestredenen (er waren er
een vijftiental) uitgesproken werden in echt en zuiver Nederlandsch. Wel een bewijs
dat de landstaal hier nog lang niet op den achtergrond geschoven is.

Germania.
Het eerste nummer van dit tijdschrift, waarvan de verschijning sinds geruimen tijd
werd aangekondigd, is thans in de wereld.
In een woord vooraf omschrijft de Redactie (J.M. Brans, A. Burvenich, Juliaan
De Vriendt, A. Prayon-Van Zuylen, Baron A. von Ziegesar) het doel van Germania.
Ons volk, wordt daar gezegd, kent tengevolge van een verderfelijk onderwijsstelsel,
geen ander uitheemsche beschaving dan de Fransche. Voor den verfranschten Vlaming
gaat de zon in 't Westen op; op die Westerzon staart hij zich blind. Van de prachtige
ontwikkeling van de Germaansche beschaving op 't gebied van letteren, kunst,
wetenschap, is hem over 't algemeen niets bekend. Hoezeer zou hem nochtans die
kennis te stade komen voor zijn eigen ontwikkeling! Vandaar dat de Redactie meent,
dat er bij ons behoefte bestaat aan een tijdschrift dat den geletterden Vlaming inlicht
omtrent Duitsche toestanden, omtrent Duitsche letteren, kunst, wetenschap en hem
't bewijs levert, dat de Germaansche beschaving wel een van de glansrijkste uitingen
is van de wereldbeschaving.
Aan den anderen kant kent de Duitscher ook zeer weinig van onze toestanden;
zoo goed als niets van onzen strijd tot handhaving van ons zelfstandig volksbestaan;
beeldt hij zich wel eens in, dat België een uitsluitend Franschsprekend land is. En
de Duitscher, niet op de hoogte zijnde van onze taaltoestanden, wanneer hij zich in
België komt vestigen, schaart zich niet zelden aan de zijde van de vijanden van onze
taal. Hij ook moet voorgelicht worden.
Vandaar Germania's ontstaan, waarin opstellen zullen opgenomen worden in 't
Duitsch en in 't Nederlandsch, handelende over de Vlaamsche Beweging, Letterkunde,
Kunst, Wetenschap, Onderwijs, Staathuishoudkunde, Handel, Nijverheid en Verkeer.
Nu mocht men allicht aanstoot nemen aan den titel Germania; denken aan
Pangermanisme, meenen, dat het tijdschrift ijveren wil voor Duitsche idealen,
helangen.
De redactie komt op tegen de verdenking, dat ze verkeerde bedoelingen zou hebben.
‘Beteekent (ons streven) dat wij voorstanders zijn van het Pangermanisme, in den
zin, dien men doorgaans aan het woord geeft; dat de vriendelijke toenadering van
Duitschers en Vlamingen, zooals wij haar begrijpen, mogelijk zal uitloopen op de
opslorping der Nederlandsche nationaliteit door het Duitschdom en op de vervanging
der Nederl. taal als voertuig van wetenschap en beschaving ten onzent, door het
Hoogduitsch?
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... Wij achten het gepast, hier eene uitdrukkelijke verklaring af te leggen.
Geen Vlaming, dien naam waardig, denkt er aan zijn moedertaal tegen welke
andere ook in te ruilen; geen Vlaming denkt er aan, 't is gelijk in welke mate, de
onafhankelijkheid en de zelfstandigheid der Nederlanden prijs te geven’.
Het is dan te hopen, dat we in Germania verschoond zullen blijven van de
pangermanistische droomerijen, die bij velen grond tot eenige vrees gaven.
De eerste aflev. v. Germania valt dan ook mee. Het tijdschrift steekt in een fraai
kleed. De omslag, geteekend door Willem Bataille, vertoont een middeleeuwsch
Vlaamsch klaroenblazer, die in de linkerhand een banier houdt, waarop staat: ‘Hou
ende Trou’. Aan zijn voeten rust de Vlaamsche Leeuw, op den achtergrond: een
gekanteelden vestingmuur, en torens; onderaan de wapens van de vijf Vlaamsche
provinciën.
De aflev. bevat een stuk van Dr. Haller over De Vlaamsche Kunst in Duitschland,
een uitvoeriger verslag over de tentoonstelling van Vlaamsche Schilderijen, dan
hetgeen dat in Neerlandia opgenomen opgenomen werd; Holland und seine Bewohner,
door Otto Mühlbrecht, waardeerend, doch niet zonder naïeveteit en enkele
onjuistheden; de Inleiding van Onze Beeldhouwkunst (de Vlaamsche. namelijk), door
J.M. Brans; Die Kolonisation Ostdeutschlands und die deutsch polnische Politik der
Gegenwart, Prof. Karl Lamprecht; den aanvang van Het paradijs, door Raimond
Stijns, waarin zich deze, zooals in al zijn werken, een bezielde bewonderaar van de
natuur betoont; Staffelung indirekter Steuern als Mittel zur Erkaltung lebensfähiger
Klein-und Mittelbetriebe, door
{problem}[Missing pages 7-8]
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December 1898.
Over de Redactie van ‘Neerlandia’.
Springs, Z.A.R., 14 October 1898.
AAN DE REDACTIE VAN Neerlandia.
Nu vele Afrikaners - Hollandschsprekenden - toetreden tot het Alg. Ned. Verbond,
komt meer en meer de vraag boven: ‘Voldoet het orgaan van het Verbond, Neerlandia,
aan de eischen die de lezers stellen, aan de verwachtingen, die zij koesteren. En bij
de beantwoording van die vraag gaan er vele stemmen van ontkenning op... in deze
landen. Ik wil gelooven dat het blad met graagte gelezen wordt in Zuid-Nederland;
dat beschaafde Nederlanders in China en Amerika, in Perzië en Indië het met
genoegen lezen, maar als propagandablad, gebracht onder hen, die een tongval spreken
die (vooral door de medewerking van het Verbond) tot Nederlandsche taal moet
opgebouwd worden, evolutie-gewijs, - voldoet het niet. Voor hen die in het Engelsch
denken en schrijven, die hnn Hollandsch spreken alleen in den vorm die ze zelf
kombuis = (keuken) - Hollandsch noemt, is Neerlandia te hoog, te officiëel, te deftig,
in één woord, niet populair genoeg geschreven. Ik meen, dat hier al meer op gewezen
is, - doch een paar treden lager stappen, deed men nog niet.
En toch, eene vervorming kan, mag niet achterwege blijven, terwille van de goede
zaak. De hoofdartikels voldeden het best. Doch onze briefschrijver Benoorden
Moerdijk, bedenkt UEd. wel steeds, dat hij ook schrijft voor velen, die van Holland
en Hollandsche toestanden geen of eene scheeve voorstelling hebben, ook voor
menschen, die niet letterkundig ontwikkeld zijn. Dan nemen berichten van meer
plaatselijk belang, als uit Antwerpen, Brussel, Turnhout (menig lezer vraagt ‘waar
ligt dat?’) - te veel plaats in. De Bibliographie (waarom niet Boekbespreking?) geeft
een kens van boeken aan, wier schrijvers nog niet kunnen gelezen, begrepen worden
door Nederlanders-verre-af, die niet mee leefden in de letterkundige gebeurtenissen
thuis. Korte verhalen, in den volkstrant geschreven, zouden zeker niet onwelkom
zijn, voor hen die geen spraakkunst en geen stijlleer kennen, doch in eere houden de
taal hunner voorouders - en ook menig Nederlander in den vreemde zou het niet
onwelkom zijn. En boekenpraatjes over den ouden - Hildebrand, Van Lennep, de
Génestet, Cremer, enz. zouden door velen begroet worden.
Hoogachtend,
Uw dw.
J. RASCH.
***
We zijn onzen strijdgenoot J. Rasch zeer dankbaar, dat hij zoo vrijmoedig zijn
oordeel uitgesproken heeft over den inhoud van Neerlandia. We vragen niet beter
dan dergelijke welgemeende op- en aanmerkingen te ontvangen betrekkelijk de
redactie van ons orgaan. Dat stelt ons in staat, zooveel mogelijk te gemoet te komen
aan de wenschen van de leden en geeft ons meer kans om het orgaan te doen
beantwoorden aan hun verwachtingen.
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We wenschen nn een woord te zeggen naar aanleiding van bovenstaande schrijven.
Eerst en vooral vragen we voor een tijd nog het geduld en de toegeeflijkheid van
onzen strijdgenoot. Neerlandia is nog jong, zeer jong. Dat is een gebrek, waarvan
ze gaandeweg genezen zal en.... met de jaren komt de wijsheid.
Het is ons gebleken, dat de lezers van Neerlandia omtrent den inhoud van het
maandblad zeer uiteenloopende verwachtingen hebben.
Om de lezers zelf te laten oordeelen of hun verwachtingen al dan niet
gerechtvaardigd zijn, willen we hier een woord zeggen over onze eigen opvatting
van aard en strekking van het maandblad.
Neerlandia is het orgaan van het Algemeen Neder landsch Verbond. Het A.N.V.
is een Vereeniging tot handhaving en verspreiding van de Nederlandsche taal overal
waar die taal bedreigd wordt of waar ze doordringen kan. Het ligt voor de hand, dat
het orgaan meedeelen zal, wat het Verbond zelf doet om zijn doel te bereiken. Het
verbond neemt deel aan den Taalstrijd. Het orgaan zal dus nieuws brengen over den
Taalstrijd en daar we een Algemeen Nederlandsch Verbond zijn, zal het zooveel
mogelijk alles meedeelen wat voor onze taal in eenig oord gedaan wordt, de toestanden
beschrijven, waarin ze hier en daar verkeert; het kennen van die toestanden leidt tot
het aanwenden van de middelen, die onze taalbelangen bevorderen kunnen. Een
eerste vereischte is kennen, ‘het kunnen,’ zegt Multatuli, ‘zal wel volgen’. De
Nederlander, die behoort tot een betrekkelijk kleinen stam en die, omdat deze stam
ingedeeld is in drie takken, die maar in een los verband tot elkander staan, is daardoor
- en vooral, wanneer hij het slachtoffer geweest is van een verkeerde opvoeding nogal geneigd om de beteekenis van zijn ras te onderschatten en zijn taal te minachten.
Ons orgaan zal bewijzen aanbrengen. dat noch voor die geringschatting, noch voor
die minachting eenige grond bestaat. Dat onze taal integendeel ook buitenslands
gewaardeerd wordt en dat de kennis er van zich gaandeweg meer verspreidt.
(Vervolg op de tweede bladzijde.)

Inschrijvingslijst
voor het standbeeld voor Jan Frans Willems.
Lijst van bijdragen tot het gedenkteeken voor Jan Frans Willems, ingekomen bij het
Noordnederlandsche subcomité.
Prof. G. Kalf, Utrecht

fl. 2.50

Ph. Nolen, Rotterdam

fl. 5.00

J.J.B. vander Chys, Delft

fl. 2.50

Taco H. de Beer, Amsterdam

fl. 5.00

Johan Winkler, Haarlem

fl. 2.50

Mr H.P.G. Quack, Amsterdam

fl. 1.00
_____

Over te dragen

fl. 18 50
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Overdracht

fl. 18.50

Mr H.L. Drucker, Leiden

fl. 10.00

Mr J.A. Sillem, Amsterdam

fl. 5.00

W. Melgerd, Amsterdam

fl. 5 00

Prof. A.G. van Hamel, Groningen

fl. 2.50

G. Engels, Schiedam

fl. 2.50

Dr W. Pleyte, Leiden

fl. 2.50

Dr Hendrik P.N. Muller, 's Gravenhage

fl. 2.50

Mej. Dr J.A. Nijland, Rotterdam

fl. 2.50

Mej. M.A. de Goeje

fl. 2.00

Dr E. Laurillard, Amsterdam

fl. 2.00

Dr J.H. Kern. Rotterdam

fl. 2.00

P.H.v. Moerkerken, Utrecht

fl. 1.00

Dr A.J. Botermans, Rotterdam

fl. 1.00

D.A.W. van Geer, Dordrecht

fl. 1.00

Dr F. Buitenrust Hettema, Zwolle

fl. 1.00

F.R. Coers, Utrecht

fl. 1.00

P.M. Heringa, Groningen

fl. 1.00

Prof. P.J. Cosijn, Leiden

fl. 2.00

Redactio het Vaderland's Gravenhage

fl. 5.00

C.W. Bruivis, Alkmaar

fl. 3.00

J.C. ter Bruggen, Amsterdam

fl. 1.00

Mr J.A. Feith, Groningen

fl. 5.00

Dr G.J. Boekenoogen, Leiden

fl. 2.50

Dr A. van Berkum, Nijmegen

fl. 2.50

A. Mees RAz. Rotterdam

fl. 3.00

Mr A. Van Naamen van Eemnes, Zwolle fl. 5.00
Mr M. de Pinto, 's Gravenhage

fl. 1.00

Dr W. de Vries, Zuidhorn

fl. 2.50

P. fr. M. Nieuwbarn, Nijmegen

fl. 2.50
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Mevr. C. van Gelder-Van de Water,
Utrecht

fl. 2.50

Dr A. Kluyver, Leiden

fl. 1.00

Prof. J.E Heeres, Delft

fl. 2.00

Prof. H. Kern, Leiden

fl. 5.00

Dr J.W. Muller, Leiden

fl. 5.00
_____

Over te dragen

fl. 113.50

Overdracht

fl. 113.50

Prof. J. Franck, Bonn

fl. 6.00

Prof. N. Beets, Utrecht

fl. 5.00

Dr C.P.v. Eeghen jr, Amsterdam

fl. 5.00

Prof. J. Verdam, Leiden

fl. 5.00

J. Heuff (Huf van Buren) Tiel

fl. 2.50

Dr J. Bergsma, Groningen

fl. 2.50

J.C. Groothuis, Maurik

fl. 1.00

Vander Paauw, Maassluis

fl. 1.00

Prov. Utr: Genootschap. v.K. en W

fl. 25.00
_____
fl. 178 00
of fr. 372.02

F. Blondeel, New Rochelle, Vereenigde 2.00
Staten
374.02
Bedrag der voorgaande lijst

209.40
_____

Totaal

fr. 583.42

In de Maandvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, gehouden den 11 Nov., werd besloten aan de in Juni e.k. jaarvergadering in
overweging te geven uit de renten van het Fonds der Maatschappij fl. 50 voor het
gedenkteeken beschikbaar te stellen.

Over de Redactie van ‘Neerlandia.’
(Vervolg.)
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Het Algem. Nederl. Verbond heeft een heerlijke roeping. De Nederl. stam is
tengevolge van historische omstandigheden in drieën gedeeld en die drie deelen zijn
dan weer door een afzonderlijk nationaal leven van elkander vervreemd. Daar staan
ze ieder met zijn vooroordeelen tegenover ander stamgenooten. Och! wie, Hollander,
die onzen strijd sympathiek is, heeft niet een minachtend woord moeten hooren over
den oppervlakkigen, lawaaierigen Vlaming en welke flamingant heeft niet hooren
smalen op den zelfgenoegzamen, stijven, deftigen, onverschilligen Hollander? En
heeft de Hollander in Zuid-Afrika niet zeer dikwijls het tegenovergestelde van
stambroederlijkheid ondervonden tegenover den platvoeter uit het land van grachten
en dijken? Onbekend maakt onbemind. We moeten elkander beter leeren kennen en
dan komen we wel nader tot elkaar en wonen we niet in een huis, over de grenzen
en over de zeeën heen kunnen we toch elkaar broederlijk de hand reiken, elkander
steunen met een hartig woord en opwekken door blijken van wederzijdsche
genegenheid en waardeering. Om dat doel te bereiken moet Neerlandia het hare
bijdragen. Heeft ze iets in dien geest kunnen doen? Wel, vóór den Jameson-inval
wisten wij, Vlamingen, zoo heel uit de verte, dat we stam- en taalgenooten hadden
in Zuid-Afrika, in Transvaal, de Boeren. Ja, Kruger, Joubert en Dutoit waren te
Antwerpen en te Brussel geweest en later Dntoit in deze steden en ook te Gent. Maar
in onze verbeelding behielden de Boeren toch hun boersche gestalte van halve wilden,
die hun door Engelsche vervalschte voorstellingen gegeven werd. Omtrent hun
getalsterkte, hun beschaving, het gebied, waarover ze verspreid waren, hadden we
zeker geen flauw idee. Nu nog kan l'Ame Wallonne schrijven ‘que le flamand est
parlé en Afrique australe par quelques familles de Boers’. Heeft Neerlandia die
verafwonende stamgenooten niet veel dichter tot ons gebracht? Wij weten dat we in
de plaats van die ‘quelques familles’ moeten stellen 500,000 blanke
Afrikaansch-sprekende individuën over Zuid-Afrika verspreid van Kaapstad tot
Humpata, Bihee, Hanja; Bailoendoe, Kakonda in Portugeesch Angola en tot aan de
Zambesi, een gebied zoo uitgestrekt in oppervlakte als de grootste landen van Europa
samen. Het zijn geen halve barbaren meer. Het zijn menschen waarvan de
ontwikkelden niet beneden ons staan, verre vandaar; allerbekwaamste Staatslieden
- een Krnger, een Jan Hofmeyr, een Steyn, - die hun stuk staan tegen Chamberlain
en Rhodes en die schaakmat zetten. En onder die Boeren zijn er honderden, die ons
streven

Piet Uijs
Of
Lijden en Strijdt der Voortrekkers in Natal(1).
De dageraad brak aan. De zon wierp hare eerste stralen op de hemelhooge kruinen
van het Quathlambagebergte en deze weerkaatsten ze op hunne beurt en overgoten
het Lager, dat de Boeren aan den vruchtbaren voet van den Berg hadden opgeslagen,
met een helder daglicht.
Beschouwen wij het Lager nader.
Een honderdtal ossenwagens zijn in eene breeden kring getrokken, zoodanig, dat
de disselboom van den eenen wagen onder de buikplank van den anderen insteekt.
Alle openingen zijn zorgvuldig met takken of graszoden opgevuld. Ten Noord-Oosten
van het Lager vloeit eene kristalheldere beek en daar, waar de beek den ringmuur
(1) Door C.W.H. Van der Post. Uitgave van den Boekhandel voorheen Hoveker & Wormser,
Amsterdam, Pretoria.
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van het Lager verlaat, vinden we eene opening. Hier is de Lagerpoort. Met
regelmatigen pas loopt de poortschildwacht op en neer, het oog naar de vallei
richtende, vanwaar hij de terugkomst van de brandwacht verbeidt, die, als voorpost
gedurende den nacht voor de veiligheid van 't Lager gewaakt heeft.
Daar trad een man uit eene tent dicht bij de Lagerpoort opgeslagen. Niemand zou
bij den eersten aanblik geraden hebben, dat hij den kommandant van het Lager, den
onverschrokken Pieter Uijs voor zich had: want niets onderscheidde hem van den
schildwacht bij de Lagerpoort. Weder werd het voorhangsel der tent geopend en een
jongeling, pas de kinderjaren ontwassen trad buiten. Het was Dirk, de zoon van Piet
Uijs, het trouwe evenbeeld zijns vaders.
Piet Uijs trad na een poosje op de Lagerpoort toe en luisterde met belangstelling
naar het verslag van den schildwacht. Plotselings verscheen eene wolk van
ontevredenheid op zijn voorhoofd, nu hij vernam, dat de brandwacht nog niet binnen
was Zich omkeerende beval hij aan Dirk dadelijk naar de veldcornets heen te snellen
en hun te berichten seffens vijf en twintig man te doen zadelen en ze naar de
Lagerpoort te zenden. Intusschen had hij den verrekijker genomen en met bezorgdheid
onderzocht hij de heuvelenreeks aan de overzijde der vallei.
Reeds was de onrustwekkende tijding door het Lager verspreid en weldra verdrong
zich eene groote menigte vóór de Lagerpoort. Met belangstelling staarde men den
kommandant aan, wiens gelaat plotselings verhelderde nu hij uitriep: ‘Goddank! ze
zijn daar!’
Thans verscheen een kleine ruitertroep op den heuveltop. Ziet, eensklaps kwam
een ruiter in vollen galop aangerend; welhaast had hij de Lagerpoort bereikt:
‘Broeders, zei hij met doffe stem, bereidt u om slechte tijding te ontvangen. Dezen
nacht hebben drie rapportgangers zich bij ons vervoegd. Hun bericht is vreeselijk...’
Intnsschen hadden de andere ruiters het Lager bereikt en stegen van hunne paarden.
Nu vernam de menigte, dat de helft der broeders in Natal door de Zulu's wreedaardig
vermoord waren.
Een uur daarna was de krijgsraad in de tent van Piet Uijs vergaderd om het rapport
van Stoffel van Staden te hooren. Na het gebed stond Stoffel op, begon zijn verslag
en zei: ‘Mannen, Broeders! Gij weet hoe Retief, onze Hoofd-Kommandant zich, nu
eenige dagen geleden, ondanks de opwerping van velen onzer Broeders, naar Dingaan,
den verraderlijken Zulukoning begaf, om van hem den afstand van Natal te bekomen
in vergelding voor bewezen diensten. Hij ging dan met eene keurbende uitgelezen
ruiters, ons achterlatende met bevel bijeen te blijven en op onze hoede te zijn.
Ongelukkigen, wij verspreidden ons. Op zekeren morgen werd ons Lager onverwachts
door de Zulu's aangevallen. Gelukkig sloegen wij hen op de vlucht en eenigen der
onzen zetten den vluchtenden vijand achterna. Zoo stormden wij voorbij een
uitgemoord Lager en kwamen wij nog juist bijtijds om den aanval der Zulu's op het
Lager der van Kinsburgs te verijdelen!’
‘En wat is er van Retief met zijne patrouille geworden?’ vroeg Uijs.
Stoffel antwoordde: ‘God weet het! Geen twijfel of Dingaan heeft hem met al
zijne manschappen om het leven gebracht.’
Uijs richtte zich op met fonkelende oogen: ‘Broeders, wij moeten gaan en wel
onmiddellijk om onze strijdmakkers in Natal ter hulp te snellen! Ja, wij zullen het
vergoten bloed wreken! Wat zegt ge?’
Een eenparig: ‘Ja! wij zijn met u!’ is het antwoord op zijne vraag.
Eer het avond was, stond Piet Uijs aan het hoofd van een paarden-kommando
gereed om zijne broeders ter hulp te snellen. Gansch de trek zou binnen eenige dagen
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volgen. Dirk moest bij zijne moeder blijven om eenige dagen later den ganschen trek
te vergezellen op zijnen moeilijken tocht over de bergen. Een uur later verliet het
kleine Kommando het lager en voort ging de tocht over de bergen.
Daags daarna, tegen hef vallen van den avond bereikte de groep den anderen voet
van den Berg on
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verstaan, met ons meegaan, de Transvaalsche leus indachtig: Eendragt maakt magt,
die ook op den Taalstrijd van toepassing is.
Neerlandia is wel wat uitvoerig over den Taalstrijd in Vlaanderen. Maar kan het
anders? Waar is de Taalstrijd het heetst? Waar vergt hij een dagelijksche inspanning
van alle krachten als bij ons? Waar levert hij dag aan dag die honderdincidenten; die
onze waakzaamheid vereischen, ons optreden noodzakelijk maken? Neerlandia zal
daarover inlichten; het verzoek werd ons meer dan eens gedaan, dat we dit zouden
doen opdat men buiten Vlaanderen te weten mocht komen, waarin die Vlaamscho
Beweging toch eindelijk bestaat, wat er zooal tot instandhouding van de taal gedaan
wordt. Daar er veel over den Vlaamschen Taalstrijd mede te deelen valt, is Neerlandia
wel wat eenzijdig Vlaamsch gekleurd. Onvermijdelijk. Gaandeweg zal dat echter
wel beteren In Z.A. heeft men nooit een Taalstrijd gevoerd, zooals wij het doen. Men
trad niet altijd werkzaam op. Een machtige Maatschappij b.v. in Europa, zorgde er
voor, dat Zuidafrikaansche jongelieden aan Nederlandsche Hoogescholen konden
studeeren; zond boeken uit naar Zuidafrikaansche bibliotheken; gaf boeken uit die
bij het Zuidafr. onderwijs konden gebruikt worden enz. Maar behalve dat de krauten
de nationale Taal voorstonden, openbaarheid gaven aan klachten over taalverdrukking;
dat de Republieken de taal handhaafden; dat de Taalbond zijn Taalexamina hield;
kon men zeggen: er was geen Taalstrijd, waarin de Afrikaner en de Hollander optraden
naar een breed opgezet plan en een vaste methode van werkzaamhoid. Maar nu
verandert dat. Negen honderd een en dertig personen hebben zich reeds bij ons
aangesloten. De Taalstrijd wordt zelfstandig aangepakt. Prof. Hofmeyer houdt een
lezing voor de Johbsche Afdeeling, waarin hij licht brengt over de ontwikkeling van
de Zuidafrikaansche letterkunde. Do Johbsche Afdeeling neemt het plan in overweging
om een Volksbibliotheek te stichten. Te Pretoria zal Melt Brink optreden. Men zal
zich bezighouden met het verspreiden van de kennis van de Nedl. letterkunde; men
zal het Nederlandsche lied verspreiden; uitvoeringen bewerken van werken van
Afrikaansche, Vlaamsche, Hollandsche componisten. Men zal er voor ijveren, dat
de nationale taal in eer worde gehouden aan den huiselijken haard; toezien, dat haar
rechten niet geschonden worden; bewerken b.v., dat de Volksraad een wet aanneme,
die het verleenen van tramconcessies (Johburg b.v.) afhankelijk make van het gebruik
van de nationale taal in kennisgevingen aan het publiek; op trambriefjes enz.;
aandringen dat de cheques van de Nationale Bank ook in de nationale taal gedrukt
worden; men zal b.v. bij den Volksraad den wensch steunen, uitgedrukt door den
Vlaamschen Volksraad, dat het gouvernement van de Zuidafrikaansche Republiek,
nu dat het Nederlandsch tot officiëele taal in België is uitgeroepen, zich voor
kennisgevingen, onderhandelingen met het Belgisch Staatsbestuur zich uitsluitend
moge bedienen van het Nederlandsch. Dat alles en nog meer zal men doen. Ook
elders, in de Nederl. Koloniën b.v. zal men aan 't werk gaan; van de werkzaamheden
kennis geven; en zoo zal er vanzelf evenwicht komen
Dat de briefwisseling uit Brussel wat lang is, is den vriend Milo al gezegd
geworden, hij krimpt ze dan ook wat in. Laat ons hem ondertusschen voor zijn ijver
dankbaar zijn. Waar ligt Turnhout? Menig Vlaamsch lezer zal ook wel vragen, waar
ligt Springs? Moet hij er eens op de kaart om kijken, er is geen groot kwaad bij; hij
leert er het Nederlandsch Taalgebied nauwkeuriger door kennen. Om die kennis te
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bevorderen hopen we mettertijd, b.v. door het uitgeven van kaarten iets te kunnen
doen.
We moeten elkander beter leeren kennen. Daarom is het noodig dat Neerlandia
stukken opneemt over den Nederlandschen Stam, zijn oorsprong, zijn verspreiding,
zijn geschiedenis, vooral de geschiedenis van zijn beschaving, zijn kunst; we moeten
het aandeel leeren dat hij heeft in de ontwikkeling van de menschelijke beschaving.
We moeten den Nederl. Stam leeren kennen als koloniseerend ras; de geschiedenis
verhalen van de stoute ontdekkingstochten door Nederlanders ondernomen. ‘Wat al
lands zouden wij bezeilen, als al de plekken, die Hollandsch zijn geweest, Hollandsch
taalgebied waren gebleven; maar helaas het wapen, waarmee onze staatkundige
tegenstanders hebben gestreden, de taal, wij hebben het nooit gehanteerd, onbewust
van zijn geweldige kracht,’ zegt Kiewiet de Jonge. Hebben wij 't in 't verleden niet
gedaan, de nauwkeurige en algemeene kennis van die lappen gronds, waarop thans
Nederlandsch had kunnen klinken, moet ons krachtiger aanzetten om in de toekomst
onze taal te handhaven, waar ze thans nog gehoord wordt.
We mogen aan elkander niet vreemd blijven. Neerlandia zou daarom stukken
opnemen over het leven, het streven, het lijden en het strijden van onzen stam over
de wereld in den tegenwoordigen tijd. Zij zou de ontwikkeling van zijn beschaving
zoowel als zijn economische ontwikkeling nagaan en zou letten op de gebeurtenissen,
die invloed kunnen hebben op zijn lotsbestemming. Zij moet zich niet uitsluitend
bezighouden met taalbelangen. Het Alg. Nedl. Verbond zal immers stoffelijke zoowel
als zedelijke belangen van onzen stam behartigen. Daarom is de behandeling van
alles wat den Nederlandschen stam aanbelangt op haar plaats in Neerlandia.
Daar we de taal bevorderen willen, zijn stukken over taal- on letterkunde, eenheid
van taal, fouten tegen de taal ook al welkom.
Maar wie zal al die stukken schrijven? Thans is, wat in Neerlandia verschijnt,
enkele stukken uitgezonderd, sedert den aanvang (Juli 1896) voor het grootste deel
het werk van een persoon, die daarbuiten reeds door drukke bezigheden in beslag
genomen is. We kunnen
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stond niet weinig verwonderd daar een Lager aan te treffen. Doch weldra werd dit
raadsel opgelost. 't Was Kasper Strijdom, die met een deel van den grooten Trek uit
Natal terugkeerde en het gevaarlijk land ontvluchtte. Met moeite kon Piet Uijs zijne
gramschap onderdrukken. Welhoe hij, die geen oogenblik geaarzeld had zijne
Broeders ter hulp te snellen, hij vond nu een, deel van hen hier, het land ontvlucht.
Groote moeite had Kasper om hem tot bedaren te brengen. Ja! de oude strijdmakker
had wel reden om Natal te ontvluchten en zich terug te trekken naar een vreedzamer
oord.
Hier eindelijk kon Piet Uijs inlichtingen inwinnen aangaande Retief. Hij vernam
van Kasper hoe Retief met de zijnen te Umkungunhlovo aangekomen. daar laffelijk
vermoord werd op het oogenblik dat hij naar zijne Broeders zou wederkeeren.
Het gloedvolle woord van Uijs zette velen der makkers van Kasper Strijdom aan
om met hem weder te keeren naar het land, dat ze ontvlnchtten.
Nauwelijks steeg 's anderen daags de zon van achter de bergen op, of de paarden
stonden gezadeld [...]n was gereed om te vertrekken. Twee dagen daarna, tegen het
vallen van den avond, bereikten zij het Lager der overgebleven Boeren van den
grooten Trek. Met de grootste gulhantigheid werden ze door Gert Maritz en zijne
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strijdgenooten ontvangen. Doch de vrengde van Piet Uijs veranderde welhaast in
droefheid, toen hij vernam dat het kiezen van een Hoofd-Kommandant den twistappel
in hun midden dreigde te slingeren. Twee der invloedrijkste Boeren van den Trek,
Hendrik Potgieter en Gert Maritz, dongen naar het hoofd-kommando. Hendik Potgieter
vooral scheen niet te willen onderdoen en zou zelfs met zijne aanhangers het Lager
verlaten, wanneer men hem niet tot opperbevelhebber koos.
In den namiddag hield de krijgsraad vergadering. Toen Uijs met Frans van Staden
de tent binnentrad, was deze reeds gevuld met de voornaamsto Boeren. Aanstonds
werd de vergadering geopend. Eerst werden de boodschappen van de twee Engelschen
gehoord, die een bondgenootschap voorstelden, dat door de Boeren gretig aanvaard
werd. Nu kwam men tot de brandendo kwestie, die de krijgsraad te beslissen had.
Beurtelings werd voorgesteld het opperbevel aan Hendrik Potgieter, Gert Maritz en
Piet Uijs op te dragen.
Na eene heftige woordenwisseling waarin Hendrik Potgieter zich vooral door zijne
bedreigingen onderscheidde, stelde Piet Uijs voor de stemming te verdagen tot zijne
mannen, die den wagentrek begeleidden, zouden aangekomen zijn.
Het voorstel werd aangenomen, waarop de vergadering uiteenging.
Keeren wij eenige dagen terng naar het Lager, dat Piet Uijs aan den overkant van
den Berg had achtergelaten. Alles was langzaam gereed gebracht en weldra kwam
de lange stoet van ossen en wagens in beweging en kronkelend ging hij langzaam
voort over bergen en rotsen, slechts nu en dan stilhoudend om de trekdieren te laten
uitrusten. Niets kenmerkte den tocht dan een ongeluk, dat tijdens een hevigen storm
voorviel. Een der voorste wagens, die aan den rand van eene kloof was blijven
stilstaan, werd door een hevigen rukwind van den weg geslagen en wagen met gespan,
alles verdween in de diepte. Op hetzelfde oogenblik bedaarde de storm.
Eenige dagen daarna hereikte het Lager Natal. Het was een vreugdevol wederzien
tusschen Uijs en zijn paarden-kommando en hunne vrouwen en kinderen.
Denzelfden namiddag werd eene vergadering gehouden van de mannen van den
Uijstrek. Men was op het punt eene beslissing te nemen toen Frans van Staden en
Sarel Celliers, twee der invloedrijkste Boeren binnentraden met het voorstel, dat
Uijs, samen met Potgieter, het bevel zouden namen onder het oppergezag van den
Krijgsraad. Gert Maritz zou van het opperbevel afzien.
Allen, Uijs aan het hoofd, stemden toe op voorwaarde slechts dat Potgieter er ook
in beruste. Donzelfden avond nog slaagden Frans van Staden en Sarel Cilliers er in
Potgieter te overhalen en samen begaven zij zich naar de tent van Uijs waar alles
broederlijk geregeld werd, zoodat niets meer aan hunne overeenkomst ontbrak dan
de toestemming van den Krijgsraad.
Intusschen grepen te Umkungunhlove bloedige tooneelen plaats. Daar troonde
Dingaan, het bloeddorstig en verraderlijk Zulu-Opperhoofd Umhela, een zijner
dapperste legeroversten, werd op zijn bevel wreedaardig ter dood gebracht omdat
hij zich over de geleden nederlaag dnrfde rechtvaardigen; en, op aanraden van Maresi,
den toovenaar van Dingaan werd Manondo vermoord, de eenige Zulu, die zijne stem
tegen de moorderijen, op Retief en zijne volgelingen gepleegd, had durven verheffen.
Niets kon baten, noch de talrijke diensten van Manondo noch de tranen van Panda,
's konings jongeren broeder.
Den dag, waarop de krijgsraad beslissen zou, bevond zich Maresi, de toovenaar
niet ver van het Lager der Boeren, als spion van Dingaan, doch eer hij het zelf
bemerkte, werd hij door een groepje verkenners vastgegrepen en naar het Lager
gebracht. Men leidt hem de vergadering binnen juist op het oogenblik dat de krijgsraad
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de overeenkomst tusschen de beide kommandanten bekrachtigd heeft. De arglistige
toovenaar slaagde er in zich voor een vluchteling te doen doorgaan en men was op
het punt hem weg te brengen, wanneer de aankomst van Biggar, den Engelschman
en de Zulu-Opperhoofden, allen bondgenooten, gemeld werd. Dadelijk worden zij
binnen gelaten. Nauwelijks hadden de twee Zulu's Marezi gezien of zij herkenden
in hem den moor-
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zeer goed begrijpen dat die ééne niet altijd in staat was aan den inhoud de gewenschte
afwisseling te geven. Maar hiervoor ook vragen wij de toegevendheid - Neerlandia
is geen financiëele onderneming geweest, die van den beginne af aan, zich tegen
billijke vergoeding, flinke en afgewisselde kopij verzekeren kon. Daarom in krachtige
medewerking dan ook uitgebleven. Doch in de toekomst, zal het, met de ontwikkeling,
die het Alg. Nedl. Verbond te gemoet gaat, wel mogelijk zijn de medewerking te
honoreeren en dan komen grooter verscheidenheid, grooter degelijkheid vanzelf.
Neerlandia is te hoog, te officiëel, te deftig. Te hoog. We kunnen niet gelooven,
dat de taal, die in Neerlandia geschreven wordt, minder goed zou begrepen worden
door den Afrikaner, dan die van Ons Land, Ons Weekblad, De Randpost. De
Volksstem, den Zoutpansberg Wachter, den Natal Afrikuner. Integendeel. Toch vinden
die bladen een groot lezerspubliek, hoofdzakelijk onder Afrikaners. Dat de toon van
Neerlandia wat deftig is, wordt juist op prijs gesteld. We vervallen niet in den
keffenden, scheldenden toon, die wel eens door strijdblaadjes aangeslagen wordt We
verlagen ons niet om af te dalen tot het peil van La Chronique, Le Soir, L'Ame
Wallonne, L'Organe Wallon. Daarom is onze zaak te edel en te rein. We bewaren
dus steeds rustig een kalme waardigheid. Maar dat zal de bedoeling van onzen
strijdgenoot niet zijn. Wat hij wil zeggen, is dat Neerlandia niet populair genoeg is,
om ook genoten te worden door den Afrikaner, die nog niet volop de hoogte is.
Die opmerking is meer dan eens gemaakt en zal wel gegrond zijn. Herhaaldelijk
is er uit Zuid-Afrika op aangedrongen, dat we in Neerlandia romantische letterkunde
zouden opnemen, eenvoudige verhalen, novellen enz. Dan zou Neerlandia ook door
het Afrikaansche meisje, de Afrikaansche vrouw kunnen ter hand genomen worden.
We gelooven, met onze Zuidafrikaansche leden, dat zulks wenschelijk zou zijn en
beloven de zaak in overweging te nemen. Destijds namen we een verhaal op van ons
medelid Van der Walt te Gatsrand. Met genoegen zouden we 't nog doen; maar dan
moeten we een beroep doen op begaafde Afrikaansche leden, die de pen hanteeren;
zij kunnen best weten, wat voor hun Zuidafrikaansch publiek past. Een groot gedeelte
van ons Europeesch publiek, dat aan ander letterkunde gewoon is, zal het dan ook
voor lief moeten nemen.
Wat boekbeoordeelingen betreft, we geven allen die over werken, die ons zelf ter
recensie worden gezonden. Kunnen we ‘boekenpraatjes’ tot opwekking van den
leeslust machtig worden, dan krijgen ze ook een plaats.
Aldus hopen we uiteenloopende verwachtingen te bevredigen. Een weinig geduld
maar, beste Rasch, ‘alles sal reg kom’.
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denaar huns vaders: Manondo. Zich verraden ziende bekende Maresi alles en werd
hij aan de twee zonen van Manondo overgeleverd, die hem buiten het Lager om het
leven brachten.
Daags daarna vergaderde de Krijgsraad nogmaals om de voorstellen aan te hooren
van Biggar en de Zulu-Opperhoofden, die in naam van Panda en de ontevreden Zulu's
een bondgenootschap sloten met de Blanken tegen hunnen bloeddorstigen vorst,
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Dutulu, de jongste Zulu zal Panda kondschap doen opdat allen denzelfden dag
Dingaan zouden aanvallen.
Tegen den avond vertrok Dutulu; zijn tocht was echter van weinig nut, want Panda
was door Dingaan aan het hoofd van zijn regiment weggezonden, alles waaraan zijn
hart hing achterlatende, zoodat men op de medewerking van de Zulu's niet rekenen
kon.
Niettegenstaande dat besloten de Boeren den strijd te wagen, terwijl de Engelschen
hetzelfde zouden doen aan de baai.
In twee afdeelingen trok het kommando vooruit, de voorhoede onder bevel van
Uijs, de achterhoede onder Kommandant Potgieter. Om de stad Umkungunhlovo te
bereiken, moesten zij door eene bergkloof. Nauwelijks was de voorhoede de kloof
bijna door, of zij zag zich omsingeld door gansche benden Zulu's. Peide bergruggen
krioelden van zwarte vijanden. Moedig streden Uys en Potgieter, maar zwichtende
voor de overmacht sloeg Potgieter op de vlucht. Dapper vocht Kommandant Uys
met zijn zoon maar eindelijk bezweken ook beiden. Vader en zoon sneuvelden zijde
aan zijde.
Hetzelfde lot was de Engelschen met hunne bondgenooten beschoren. Zij ook
werden teruggedreven en verslagen.
Dit was het droevig einde van dien ongelijken strijd.
A.V.L.

Benoorden Moerdijk.
De ‘Spaansche Brabander’. - Van onze nieuwste literatuur. - De
Nederlandsche wetenschap in het buitenland. - Diep-zee-expedie met de
‘Siboga’ - Een orkaan in West-Indië.
Het zal bijzonderlijk mijn Vlaamsche stamgenooten - die in hun aard en hun leven
den boertigen kant van het oud-Hollandsche volkskarakter zooveel beter bewaard
hebben dan wij benoorden Moerdijk - prettig gestemd hebben, toen zij hoorden dat
een Nederlandsch tooneelgezelschap het land doortrok om Bredero's Spaanschen
Brabander te vertoonen. In Dordrecht was het Dr. Kiewiet de Jonge, die vóór de
vertooning het publiek een inleiding en een toelichting gaf tot het stuk, later deed
Dr. Jan ten Brink dat in Den Haag, Jan ten Brink, wiens geringste aanspraken op den
dank van tijdgenoot en nakomelingschap zeker niet hierin gelegen is, dat hij zoo
krachtig meegeholpen heeft om ons te laten voelen wat er moois is in Hooft, Starter,
Bredero. Door zulke inleidingen moest de belangstelling van een uitgelezen groepje
toeschouwers geprikkeld worden - toch durf ik niet zeggen dat de Spaansche
Brabander de menschen gepakt heeft. Het stuk maakte opgang, maar slechts in een
kringetje van reeds gunstig bevooroordeelden. De menschen, het min of meer
ontwikkelde publiek dat naar den schouwburg gaat, voelen weinig voor een ‘daad
van piëteit.’ tegenover een zeventiend'eeuwschen tooneelschrijver, en overigens,
men mag een Ostade of Teniers of Jan Steen zoo in 't voorbijgaan eens bekijken, er
om glimlachen zelfs, maar deftig op te gaan naar een tooneelvoorstelling waar men
dergelijke schuinigheden te hooren krijgt...
Alsof de bewerkers van deze kleine betooging ten gunste van Bredero verlangden
dat men diens Brabander met denzelfden maatstaf zou meten als een van de
tooneelspelen naar 't Fransch of Italiaansch, die het geestelijk magazijn onzer
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schouwburgbestuurders vullen! Toch behoefde 't niet enkel een zelfopofferende daad
van piëteit te zijn, naar deze vertooning van Bredero's stuk te gaan luisteren; maar
om er, met terzijstelling van 't geen niet meer voor onzen tijd is, van te genieten
moest men zijn ooren on oogen onbevangen kunnen openzetten, en iets zoo
eenvoudigs kunnen de meeste menschen toch niet.
Wat nood; deze oude realistische tooneelschrijver is dan toch, en niet meer voor
een besloten gezelschap, voor het voetlicht gebracht. Vooral in Holland geldt het
spreekwoord waarin Keulen en Aken genoemd worden.
Het is voorshands al veel gewonnen dat de kunst in de literatuur zooveel meer
gewaardeerd wordt dan een tien, twintig jaar geleden. Dat blijkt zelfs uit de, zij 't
soms nog onbeholpen, pogingen om kunst beter ingang te doen vinden in de zaken
van het dagelijksch leven; en ook in den gewonen boekenstroom, die bij de nadering
van den goeden Sint over ons uitgestort wordt, bespeurt men dat gelukkige streven.
Zij die slechts schrijven en dichten voor zeer enkelen, voor de ingewijden als 't ware,
kunnen nooit verwachten dat de kring van hun bewonderaars zich aanzienlijk
verruimde - zij zouden dat misschien niet eens graag zien - maar anderen onder onze
Noord-Nederlandsche schrijvers, en van de besten toch, worden klaarblijkelijk al
meer en meer gelezen - mogen we ook zeggen ten volle genoten en begrepen? Het
is geen wonder dat een boek als de Kleine Johannes opgang heeft gemaakt, maar dat
er nu alwéér een nieuwe druk van opgelegd wordt, en een weelde-uitgave, met
teekeningen van Edzard Koning opgeluisterd (een aantal afdrukken op uitheemsch
papier kost zelfs een gulden of vijftien); dat Louis Couperus zijn Psyche, dat heerlijke
sprookje, waar de taal van schittert als diamanten en smaragden, in een omslagje met
een symbolieke teekening van Toorop wordt aangeboden - zijn dat geen gelukkige
teekenen des tijds?
En in dit verband moet ik toch iets zeggen van een boek, pas uitgekomen. en veel
gelezen, in 't geheim vooral, alsof het een van die onkuische romannetjes was die
kostscholieren en aankomende bakvischjes wel eens binnensmokkelen - van Vincent
Haman, door Mr. Paap. Een boek, lang niet zonder talent geschreven, maar toch ook
lang niet met genoeg talent om een tegenwicht te geven voor een zoo venijnige
voorstelling van de jongste letterkundige beweging ten onzent. ‘Bekende tijdgenooten’
zijn veelal minder goed bekend bij den grooten hoop, wat hun persoon en hun
levensomstandigheden aangaat, dan de mannen van naam uit vroegere generatiën,
en juist omdat Paap in dit boek een beeldengalerij opstelt, waarin iedereen zekere
trekken van beroemde en bekende letterkundigen terugvindt, is het gevaar zoo groot
dat de vaak zeer ergerlijke vervalsching, die de schrijver de meeste van zijn
onderwerpen laat ondergaan, bij het publiek evenzoo voor echt zal doorgaan; dat
zekere letterkundigen, toch al blootstaande aan scherpe kritiek en aan de bedilzucht
van hun minderen, een heelen tijd lang met zulke verwrongen trekken voor de
verbeelding van hun landgenooten blijven bestaan. 't Is of men zijn omgeving in een
gebogen spiegel ziet: men herkent de beelden dadelijk. ze lijken ook, maar het zijn
caricaturen.
Er is toch ook zooveel geeds in dit boek, en het zou inderdaad zoo noodig zijn dat
er eens een goede satire gemaakt werd van onze jongste letterkunde, die er niets bij
verliezen zou, eens flink door de wan geschud te worden - des te erger is het te
bejammeren dat er nu in Paap's boek zoo'n giftige persifflage voor den dag is
gekomen.
Laten we nu maar hopen dat er na onze aansluiting bij de Berner Conventie - dàt
onderwerp vermijd ik nog maar liefst! - geen vertalingen van Vincent Haman de
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wereld in gaan, met ‘ophelderende’ aanteekeningen bijvoorbeeld. De vreemdeling
zou een droevigen indruk krijgen van de Nederlandsche letterkunde.
En dat terwijl we in den laatsten tijd aardig bezig zijn, ons kleine land een heel
goede plaats te geven in de rij der natiën, op economisch en wetenschappelijk gebied!
Ik denk nu niet aan de kroningsfeesten en den weerklank daarvan, maar terwijl we,
naar aanleiding van den oorlog tusschen Amerika en Spanje en het daaraan
vastgeknoopte vraagstuk der Filippijnsche eilanden nog al eens ten voorbeeld gesteld
zijn als een volk dat zijn overzeesche bezittingen goed weet te bestnren - krijgt men
in het buitenland nu meer dan vroeger de bewijzen dat in ons land de kunst goed
gediend en de wetenschap niet verwaarloosd wordt. Niet alléén - gelukkig voor ons
- omdat Nederlanders als Kes en de Haan, of als van 't Hoff, zich buitenslands
vestigen; want te dikwijls gebeurt dan wat met Alma Tadema gebeurd is, die
nauwelijks meer tot de Nederlanders gerekend mag worden en van wien de wereld
ter nauwernood weet dat hij van geboorte een Nederlander is, of, erger, zij gaan doen
als ‘Maarten Maartens’ en nu weer Morgan de Groot (de schrijver van Dai en
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Bouton de Rose) en zetten zelfs de Néderlandsche taal aan den kant. Maar onder
onze aanzienlijkste mannen zijn ook prof. Tiele, wiens Gifford lezingen te Edinburg
niet weinig gewaardeerd worden, en Dr. Kuyper, die door zijn welsprekendheid en
de kracht van zijn streven onze stamgenooten in de Nieuwe Wereld laat zien dat het
oude Nederland nog niet is verouderd.
En eischen we niet naar behooren onze plaats op in de rij der volken, die gevoel
hebben voor het belang van zuiver wetenschappelijk onderzoek, nu wij (als vervolg,
om zoo te zeggen van de zeer vruchtbare expedities, twintig jaar geleden naar de
Poolzee gezonden) de Siboga in onze Oost-Indische wateren, onder leiding van prof.
Max Weber, dezelfde soort van wetenschappelijk werk laten verrichten, waarmede
Engelschen en Duitschers bezig zijn in de golf van Bengalen, den Indischen en den
Atlantischen Oceaan?
Al zulke handelingen bewijzen aan de wereld dat er nog leven en kracht huist in
het volk, dat door grooter en rumoeriger naburen wel eens dood gewaand wordt. Ook
de vermeerderde belangstelling in Indië is daar een teeken van, en uit dat gerichtspunt
reeds moet het toegejuicht worden dat wij in een deel van ons groote Oost-Indische
gebied, Nieuw Guinea, althans een begin van feitelijke vestiging hebben gemaakt.
Mocht die belangstelling zich dan ook spoedig uitstrekken tot onze West! Dan zouden
er niet langer zulke ongelooflijke dingen kunnen gebeuren als dit: dat een zware
ramp een paar van onze Nederlandsche Antillen teistert, dat de ernst van het ongeluk
dadelijk af te leiden was uit de telegrammen die van nabijgelegen Engelsche en
Deensche eilanden Europa bereikten, dat geen van de ‘heeren in den Haag’ zich
echter in 't minst ongerust maakt, dat de West-Indische gouverneur er zelfs niet over
seint, en dat onze regeering uit de West-Indische dagbladen, twee maanden later,
moet vernemen hoe zwaar de bevolking van die onder Nederlandsche gezag staande
eilanden beproefd is... En dan kan eindelijk in het moederland een commissie van
bijstand gevormd worden, die voor die ongelukkigen daarginds hulp vraagt, en - 't
klinkt als een bespotting - liefst zoo spoedig mogelijk!
ACTENOS.

Heeft Nederland de Kaap verkocht?
Nederland heeft ondubbelzinnige blijken gegeven van sympathie voor de
Zuidafrikaansche stamgenooten. Na den Jameson-inval nog, werd op het initiatief
van de Nedl. Zuidafrikaansche Vereeniging een kapitaal van 120,000 fr. verzameld,
waaruit de taalstrijd, dit is de strijd tot handhaving van hun zelfstandigheid, gevoerd
door onze Zuidafrikaansche staamgenooten, zou gestemd worden. Dat was vanwege
een klein volk een groote daad. En toch ontbreken ze niet diegenen die de sympathie
van thans iets of wat hespottelijk of verdacht vinden, daar Nederland in 1814 de
Kaap toch heeft losgelaten, ja, erger: verkocht. Dat zou werkelijk een zeer erge
beschuldiging zijn in dien de naam verkoop toepasselijk was op de overeenkomst in
gemeld jaar gesloten tusschen Nederland en Engeland. Dat vraagstuk uit de
Nederlandsche koloniale geschiedenis heeft de heer Heeres, Hoogleeraar aan de
Indische Instelling te Delft, willen oplossen. De lezing daarover door hem in April
1897 in de maandvergadering van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden gehouden, werd uitgegeven door De Bussy, Amsterdam-Pretoria.
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Van verkoop zou er alleen spraak zijn, indien Nederland de macht had gehad of
de gelegenheid om de Kaap voor zich te behouden.
De prins van Oranje was uit zijn landen verdreven geworden, had de wijk naar
Engeland genomen en had aan dit land de bescherming van de Nederlandsche koloniën
opgedragen. Toen na den val van Napoleon de wereldkaart herzien werd, werd België
bij Holland gevoegd, waarover Willem I als koning zou heerschen. Engeland behield,
behalve andere Nederlandsche koloniën, de Kaap.
Heeft Nederland de macht gehad om dat te beletten? Daar kan niet eens spraak
van zijn.
Heeft het de gelegenheid gehad om de Kaap weer te krijgen?
Uitgaande van de stelling, dat het evenwicht van Europa en Nederland, krachtig
genoeg om zich zelf staande te houden, besloten de mogendheden in 1814 aan Holland
toe te voegen, de landen begrepen tusschen de zee, de Fransche grens van thans en
de Maas, terwijl de grenzen op den rechteroever zouden getrokken worden naar de
krijgsvereischten van Holland en zijn naburen. Maar er moest voorzien worden in
de verdediging van den nieuwen Staat; daarom werd een overeenkomst gesloten
tusschen den vorst van Oranje en den koning van Engeland, waarbij deze laatste zich
verplichtte tot het betalen van 2,000,000 pond sterl. voor de verdediging van den
nieuwen Nederlandschen Staat; en een maximum van 3,000,000 pond sterling ter
voorziening in de verdere kosten, die in overleg met de Mogendheden door de partijen
zullen worden geregeld om de vereeniging van België met Holland te versterken
onder de heerschappij van het Huis van Oranje. Ter wille van deze verbintenissen
stemt Willem I er in toe aan den koning van Engeland af te staan: de Kaap de Goede
Hoop, Demerary, Essequebo, Berbice. Willem I had niet de vrije beschikking over
de sommen door Engeland te betalen; de wijze waarop de gelden zouden besteed
worden, werd uitdrukkelijk omschreven. Nu is het alleen de quaestie, na te gaan of
aan Nederland de gelegenheid geboden geworden is om de Kaap terug te krijgen.
Die teruggave hing uitsluitend af van de edelmoedigheid van Engeland. Professor
Heeres stelt vast door uittreksels van brieven, in 1813 en 1814 gewisseld tusschen
Willem I, Gysbert Karel Van Hogendorp. Fagel, ambassadenr van Nederland te
Londen, Van Nagell, minister van buitenlandsche zaken, lord Castlereagh, minister
van buitenlandsche zaken van Engeland en nog andere Staatslieden, dat Gysbert
Karel van Engeland verwachtte de teruggave zonder voorbehoud van alle
Nederlandsche koloniën in de drie werelddeelen; dat Van Nagell die later eischte en
zijn ontslag nam, toen de onderhandelingen van den gezant Fagel leidden tot den
afstand van de Kaap en andere Nederlandsche koloniën; dat Willem I aanvankelijk
wel gehoopt heeft, dat Engeland alle Nederlandsche koloniën zou terug geven; dat
Engeland evenwel, van toen de onderhandelingen voor de overeenkomst van 1814
bepaald geopend werden, duidelijk heeft laten blijken dat het van geen teruggave
van de Kaap wou hooren; dat Willem I, Falck, Fagel hebben berust in den afstand
omdat ze meenden te moeten wijken voor een dwang die onoutkoombaar was en
meenden dat te moeten doen in 't belang van 't vaderland. Het was een gedwongen
afstand; Engeland was volkomen meester van den toestand en heeft Nederland de
keus niet gelaten om de Kaap te behouden. Dat blijkt helder uit de door Professor
Heeres aangehaalde bescheiden, die dan ook zijn oordeel wettigen: Nederland heeft
de Kaap niet verkocht.

Fransche onwetendheid omtrent Belgische Taaltoestanden.
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Naar aanleiding van een art. waarin l'Antijuif van Parijs, de Belgen aanzette om op
hun hoede te zijn tegen de Joden en de Duitschers en wees op de gemeenschappelijke
belangen van Frankrijk en België, dat natuurlijk door alle Franschen een
Franschspreekend land wordt geacht te zijn, ontving bedoeld blad onderstaanden
brief, dien we ten behoeve van onze lezers vertaald hebben:
BRUSSEL, 27 Aug. 1898.
Mijnheer Jules Guérin,
Gister kocht ik uw no 2 van den Antijuif, waarin ik een art. vond dat me veel belang
inboezemde, omdat gij er over mijn land in spreekt.
Zooals al aan uw landgenooten zal u altijd dezelfde verkeerde voorstelling
bijblijven, die u doet gelooven en beweren dat België een Franschsprekend land is.
De meerderheid van de bevolking, en zelfs een aanzienlijke meerderheid, spreekt
niets dan Nederlandsch, en onder hen die twee of meer talen spreken, moet men nog
24 Vlamingen op 25 rekenen, want de Waal, over 't algemeen, leert geen vreemde
taal.
Het is waar, dat wij, Vlamingen van Germaansch ras, niet zouden willen onwetend
blijven in de taal van onze Zuider- en onze Westerburen. Daaruit volgt, dat gij er in
geslaagd zijt U een weinig overal in België te doen verstaan en gij hebt de
gevolgtrekking gemaakt, dat waar de jan in uw hotel uw taal spreekt, iedereen het
doet. Dat is verkeerd, Mijnheer; wij zijn in groote Germanen.
Verder zegt gij: Frankrijk en België hebben gemeenschappelijke belangen tegen
de Joden en tegen de meerderheid Duitschers.
Ik weet niet of gij u ooit den tijd hebt gegund om de geschiedenis van mijn land
te lezen. Die geschiedenis, Mijnheer, is het verhaal van de lange marteling, waaraan
mijn voorouders door de uwe onderworpen werden. Iedermaal dat we een klauw
geopend hebben gezien, gereed om ons te grijpen, was het een Fransche klauw;
iedermaal dat wij hebben moeten vechten voor onze vrijheid, was het tegen u;
iedermaal, dat ons een stuk van ons grondgebied ontrnkt is geworden, is het
schelmstuk door u bedreven geworden. En het is slechts sedert 1870, schrikkelijker
gedachtenis, dat gij niet meer spreekt van ons in te lijven, zonder dat ge nochtans de
hoop hebt opgegeven dien schoonen droom te verwezenlijken met de hulp van de
eenige ellendelingen, die hier nestelen en die steeds den blik op Parijs gevestigd
houden, verblind als ze waarschijnlijk zijn door de 200,000 fr. geheime fondsen voor
België bestemd. (Zie uwe budgetten).
Duitschland integendeel heeft ons nooit aangevallen of bedreigd. Zouden we
zonder dat land in 1870 niet door Frankrijk gecanibaliseerd (opgeslokt wil de schr.
zeggen) zijn?
Maak zelf de gevolgtrekking, M. Guérin, en aanvaard de verzekering van mijn
volmaakte hoogachting.
V. BROUS,
Waterloosche steenweg, 218.
N.S. Waar ge uw volk verdedigt tegen al de gevaren, waarop ge wijst, kan ik slechts
hulde brengen aan uw vaderlandsliefde, welke ik bewonder.’
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De onderteekening is verkeerd gelezen. De schrijver is niemand anders dan onze
vriend J.M. Brans.
‘L'auteur porte les Allemands aux nues,’ zegt Jules Guérin met dien waarheidszin,
die de Franschen kenmerkt! Hij gevoelt zich machteloos om een punt van den brief
te weerleggen.’ Gedane dingen hebben geen keer, zegt hij, en wij moeten alleen het
oog hebben op de toekomst. De vernietiging van Frankrijk kan niet anders dan het
bestaan van de kleine naburige natiën in gevaar brengen.’ Wat wij zeker weten is,
dat we, bij een zegepraal van Frankrijk over Duitschland zouden ophouden te bestaan
als zelfstandig volk. Had Frankrijk in 1870 gezegevierd, we waren ingeslokt geworden
met huid en haar: dat was een plan van Benedetti.
Men moest steeds bij de hand zijn om in Fransche bladen zelf Fransche
onwetendheid terecht te wijzen, zooals Brans het bij deze gelegenheid zeer goed
gedaan heeft.
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Het Fransch te Rotterdam.
De gemeenteraad van Rotterdam, de groote Handelsstad, heeft besloten dat voortaan
het onderwijs der Fransche taal zal afgeschaft worden in de lagere scholen en
vervangen door 't onderwijs in het Duitsch en het Engelsch.
De Handelskamer, hierover geraadpleegd, heeft dien maatregel goedgekeurd,
eenvoudiglijk omdat er meer handel gedreven wordt met Duitschland, Engeland en
Amerika en de kennis van het Duitsch en het Engelsch de leerlingen dus beter te pas
komt dan die van het Fransch.
Dit voorbeeld van de groote Handelstad Rotterdam zal ongetwijfeld navolging
vinden.
Nu korten tijd geleden heeft het eenig Fransch dagblad, dat in Holland uitkwam,
opgehouden te verschijnen.
Het Fransch gaat er niet op vooruit.

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 zelfstaudigheid 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 jaarlijks ten minste 50 fr. (f 25; 40 sb.; 10 dollars.)
Beschermende leden betalen een jaarlijksche bijdrage van 10 fr. (f 5; 8 sh., 2
dollars).
Leden betalen een jaarlijksche bijdrage van ten minste 2,75 fr. (f 1.50; 2 sh. 6 d.;
65 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.
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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 Neerlandia, Gent.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland:
J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft.
ALGEN. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.J. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reininck, Pretoria,
bus 564.

Voor Zuid-Afrika{

Hessing, bus 961. Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

Pieter Kruger, bus 63, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

F. Olland, Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

C. Temmerman, Postbus 1601,
Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

Jac. Post, Bus 1064, Johannesburg.

Voor Zuid-Afrika{

D.J. Viljoen, Bus 61, Potchefstroom,
Z.A.R.

Voor Zuid-Afrika{

J.C. Kruger, Burgersdorp,
Kaap-Kolonie.

Voor Oost-Indië{

H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor
Midden-Java.

Voor Oost-Indië{

A.I. Beauchez, Boeboetan, Soerabaia,
Java.

Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Zijn toegetreden:
Rosa De Guchtenaere, Gent, Z.-N.
Em. Van Bockstaele, Gent, Z.-N.
Mevr. Vital De Vleeschhouwer, Gent, Z.-N.
Mevr. Edm. Lybaert-Vermaerke, Gent, Z.-N.
Mevr. Karel Lybaert, Gent, Z.-N.
Mevr. J. Obrie, Gent, Z.-N.
Mej. Annette Fabri, Gent, Z.-N.
Mej. Eug. Van den Berghe, Gent, Z.-N.
(1) B. = Beschermend Lid.

Neerlandia. Jaargang 2

Mevr. Van den Berghe, Gent, Z.-N.
Mevr. H. Meert, Gent, Z.-N.
Mevr. Jan De Vos, Gent, Z.-N.
Mevr. Herckenrath, Gent, Z.-N.
Mevr. Am. De Vos, Gent, Z.-N.
Mevr. Van den Bulcke, Gent, Z.-N.
Mej. S. Van de Velde, Gent, Z.-N.
Mej. M. Delfosse, Gent, Z.-N.
Mevr. Heremans, Gent, Z.-N.
Mevr. Coelingh-Vorderman, Gent, Z.-N.
Mej. El. Roelants, Gent, Z.-N.
Mevr. D'Hondt, Gent, Z.-N.
Mej. Mar. De Backer, Gent, Z.-N.
Mej. Cbarl. De Cneudt, Gent, Z.-N.
Mevr. I.E. Schepens Coopman, Gent, Z.-N.
Mevr. L. Mast-Vercauteren, Gent, Z.-N.
Mej. E. Van den Abeele, Gent, Z.-N.
Mej. A. De Caesemaecker, Gent, Z.-N.
Mej. A. Flachet, Gent, Z.-N.
Mevr. Osc. Roels, Gent, Z.-N.
Mevr. Hacquart, Gent, Z.-N.
Mevr. J. Mac Leod, Gent, Z.-N.
Mej. M. Buysse, Gent, Z.-N.
Mej. Ch. Van Ghent, Gent, Z.-N.
Mej. L. Van der Steichel, Gent, Z.-N.
Mej. Ed. Bollaert, Gent, Z.-N.
Mej. N. Ghuys, Gent, Z.-N.
Mej. M. Henderickx, Gent, Z.-N.
Mevr. Pol Anri, Gent, Z.-N.
Mej. Mar. Leyman, Gent, Z.-N.
Mej. M. De Vrieze, Gent, Z.-N.
Mej. M. Boulengier, Gent, Z.-N.
Mej. Virginie Loveling, Gent, Z.-N.
Mevr. C. De Bruyne, Gent, Z.-N.
Mevr. H. Logeman, Gent, Z.-N.
Mevr. Arth. Buysse, Gent, Z.-N.
Mej. Irma Waldack, Gent, Z.-N.
Mevr. Minnaert, Gent, Z.-N.
Mej. Haller, Gent, Z.-N.
Mej. C. Cruyt, Gent, Z.-N.
Mej. Clem. De Nijs, Gent, Z.-N.
Mej. V. De Nijs, Gent, Z.-N.
Mej. Van Hauwaert, Gent, Z.-N.
Mej. Van den Heuvel, Gent, Z.-N.
Mevr. De Porre, Gent, Z.-N.
Mej. Impens, Gent, Z.-N.
Mej. Irène Caster, Gent, Z.-N.
Mej. Kloprogghe, Gent, Z.-N.
Mej. E. Van de Voorde, Gent, Z.-N.
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Mej. M. De Fijn, Gent. Z.-N.
Mej. J. Thys. Gent. Z.-N.
Mej. Marie Comhaire, Gent. Z.-N.
Jules Mees, Gent. Z.-N.
Hector Plancquaert, Gent. Z.-N.
J. De Kneef, Gent. Z.-N.
Dr Alberdingh Thijm, prof. Hoog., Leuven, Z.-N.
Emiel Vliebergh, advoc, Leuven, Z.-N.
Hendr. Cools, student, Leuven, Z.-N.
Joz. V.d. Eynde, student, Leuven, Z.-N.
J. Persyn, student, Leuven, Z.-N.
Joz. Stillemans, student, Leuven, Z.-N.
Jul. Kleyntjes student, Leuven, Z.-N.
Is. V.d. Gaer, student, Leuven, Z.-N.
Reimond Spelier, student, Vilvoorden, Z.-N.
Frans Mets student, Nieukerken (Waas) Z.-N.
Lodewijk Dorfel, student, Dendermonde, Z.-N.
Camiel De Cock, student, Cruybeke (Waas) Z.-N.

Berichten.
- België. - Van nu af, opdat alle misverstand onmogelijk zou zijn, verwittigen we
onze leden, die een minimum-bijdrage (fr. 2.75) betalen, dat de post die bijdrage
over 1899 in December innen zal als abonnements-geld op Neerlandia. We hebben
reeds medegedeeld, dat deze maatregel genomen werd om aan 't secretariaat een
grooten arbeid te sparen. Abonnementsgelden worden, zooals men weet, voorop
betaald, waarna de post het Maandblad regelmatig bestelt. Blijft een bijdrage
onbetaald, dan staakt de post de bestelling, zonder dat wij het helpen kunnen. We
verzoeken dus nadrukkelijk onze leden maatregelen te willen nemen, opdat de
kwijtbriefjes betaald worden.
- Daar het Algemeen Penningmeesterschap met 1 Januari 1899 overgenomen wordt
door den Heer De Ridder, zullen de bijdragen, die een minimum-bijdrage overtreffen
in 't begin van 1899 in België geïnd worden door den Penningmeester van groep B.

Zuid-Afrika.
- Regelmatig werden de verschenen aflev. van Neerlandia aan de leden in Z.-A.
toegezonden naarmate we kennis kregen van hun toetreding. Tot onze spijt hebben
we dat niet kunnen doen voor de personen, wier toetreding ons den 10 October uit
Jhbg. werd medegedeeld (zie slot van de lijst in deze aflev.) en wel omdat groep C
(Zuid-Afrika) tot heden toehaar financiëele verplichtingen, zooals door haar Statuten
voorzien, niet is nagekomen. Maandelijks moeten we aan frankeerkosten voor
Zuid-Afrika 50 fr. voorschieten. Bovendien zullen vóór 1 Januari, aan leden in Z.A.
10,812 afleveringen van Neerlandia gezonden zijn, buiten de propaganda-aflever.
en op het oogenblik weten we nog niet eens, welke leden hun bijdrage betaalden en
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of we niet aan velen frankeerkosten en den jg. 1898 zullen verliezen. Men zal
toegeven, dat zulks op den duur zoo niet kan blijven.
Een andere maatregel dringt zich op. In de toekomst zal Neerlandia buiten Europa
alleen gezonden worden aan die personen bij wier naam men zal vermeld hebben:
bijdrage betaald.
We hebben in de Januari-aflev. onze penningmeesters uitgenoodigd om de gelden
in 't begin van 't jaar te doen binnen komen. We willen daar nu zoolang niet op
wachten, maar van nu af er op aandringen, dat het zoo zou gebeuren.

- Penningmeesterschap.
- We vestigen er de aandacht van onze Penningmeesters buiten Europa op, dat het
Algemeen Penningmeesterschap te beginnen met 1 Januari 1899 waargenomen wordt
door den Heer De Ridder, Directeur van de Haagsche Bank, Dordrecht (sic) en dat
ze met hem zullen afrekenen.
- Toetredende leden in Holland, de Koloniën, het Buitenland onder groep A, geve
men voortaan op a.d. Heer Kiewiet de Jonge, Dordrecht, ter aanteekening in het
Stamboek, waarna ze naar het Kantoor Gent gezonden worden, voor de
maandelijksche ledenlijst in Neerlandia en de verzending.
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- Verhuizende leden gelieven kennis van hun verhuizing te geven aan 't Secretariaat
van de groep, waartoe ze behooren.
- Leden in België, die Neerlandia als postabt ontvangen, gelieven kennis te geven
van hun verhuizing op hun postkantoor.

- Zuid-Afrik. Afdeeling.
- Oprichting van den Tak Springs en Omstreken. - Op 9 November jl, werd in Springs
Hotel eene vergadering gehouden van leden en belangstellenden van het A.N.V. De
vergadering was uitgeschreven door de hh. S. Broos, J. Rasch, J.B. de Rooy, J. Maurer
en S.J. Od. Steun, welke ziéh als voorloopig bestuur v/den te vormen Tak hadden
gevormd. De vergadering werd geleid door den Heer S. Broos. Nadat deze het doel
van het Verbond had uiteengezet, sprak de Hr. Jac. Post, secretaris v/den Tak
Johannesburg, eene keurige improvisatie uit, over de beteekenis van onze moedertaal.
Eene dankbare bijvalsbetuiging volgde en velen, opgewekt door deze rede, traden
als Verbonds-, later als Tak-lid toe. De statuten werden vastgesteld, geheel naar
plaatselijke omstandigheden ingericht. Daarop ging men over tot het verkiezen van
een definitief bestuur. Gekozen werden de HH. S. Broos (voorzitter), en de HH. Dr.
E. Hildesheim, J.B. de Rooy, H. Mathews en J. Rasch als leden. Zoo kwam de 4e tak
in Z.-A. tot stand: Johannesburg, Standerton en Klerksdorp gingen voor. Hij begint
hier met 22 Verbondsleden, waarvan de helft tot den Tak toetreden. Moge het aantal
spoedig vermeerderen en Neerlandia weldra veel van zijn werken en streven kunnen
mededeelen.
Dat zij zoo!
J. RASCH,
Waarnemend Secretaris.

Brussel.
Voor de Vlaamsche tolbeambten. - Meeting van 6n November. - De Brusselsche
afdeeling van den Nationalen Sprekersbond (aangesloten kringen: Vlaamsche Wacht,
Nationaal Vlaamsch Verbond, Gelijkheid en de plaatselijke Tak van het A.N.V.)
heeft op hare beurt de bevolking opgeroepen, om verzet aan te teekenen tegen de
willekeurige straf, die de vier Vlaamsche tolbeambten van Antwerpen heeft getroffen.
Twee redenaars uit Antwerpen waren uitgenoodigd, om de zaak te behandelen,
maar beiden waren op het laatste oogenblik verhinderd. De heer Reinhard verving
ze op staanden voet, en, na het vraagstuk uiteengezet te hebben, eischte hij, krachtens
de Belgische Grondwet, volle vrijheid van vereeniging voor de beambten.
De heer De Smaele schilderde in treffende bewoordingen den toestand af van de
Vlaamsche tolbeambten in Brussel. Er zijn er slechts een twintigtal op 225. Ze worden
op alle wijzen door hunne Waalsche oversten geplaagd en getergd. Het publiek kan
in het Stapelhuis van Brussel onmogelijk in het Vlaamsch bediend worden.
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De dagorde, door den heer Reinhard neergelegd, eischende de herstelling van de
vier gestraften in hunne rechten, en gelijkheid in de examens voor Vlamingen en
Walen (middenbestuur: tweetalig, Vlaamsche land: Nederlandsch) werd bij toejuiching
aangenomen.
Nog sprak de heer Reinhard over het gebruik onzer taal vóór de krijgsrechtbanken,
en de heer Verbeeck, over de vervlaamsching in de besturen der tramwegen.
- Meeting van 27n November, te Halle. - De plaatselijke Gelijkheid hield er
insgelijks eene meeting ter verdediging van de Vlaamsche tolbeambten. De heeren
De Smaele, Blondeel en Prayon-Van Zuylen voerden er met veel bijval het woord.
Laatste spreker vestigde ook de aandacht der Vlamingen op de vervlaamsching der
Hoogeschool van Gent.
- Onze Vlaamsche Kringen. - In de Distel wordt een kunstfeest aangekondigd met
de medewerking van Mej. De Guevara, 1en prijs van het Brusselsch Conservatorium,
V. T' Sjoen, bas, D. Van Stevoort, leeraar van het Brusselsch Conservatorium. Mej.
B. De Veen en Bossier (Brugge) zullen een eenaktje uitvoeren: Het eerste Bal. Mr.
Odilen Perier, advocaat, zal spreken over Eenige Grepen uit het Oudvlaamsch
Strafrecht.
- In den Vlaamschen Kunstkring trad den 27en November het Antwerpsch
zangkwartet op Mejuffers M. Brengelmans en R. Tissen, de heeren J. Judels en J.
Thys). Het publiek was, jammer genoeg, schaars opgekomen. Het programma was
geheel gewijd aan Duitsche muziek. De keus der stukken elf Zigeunerlieder van
Brahms, liederen van Weber, Beethoven, Schubert, Schumann en Brahms, mocht
heel gelukkig heeten. Hetzelfde gold, in het algemeen, voor de uitvoering.
- De Vlaamsche Bond van Sint-Gillis richt op 8en December een Sint-Nicolaasfeest
in voor 50 arme kinderen.
- Het Brusselsch Willems-Fonds gaf op 24en November te Laken en op 26en
November te Brussel, twee welgelukte voordrachten. Te Laken sprak Dr, M. Sabbe
over het Vlaamsch Volkslied; te Brussel, de heer Pol Anri (Gent) over Het Rijk der
Verbeelding.
- Vlaamsch Pleitgenootschap. - De openingsrede werd uitgesproken door Mr.
Emmanuel De Winde. De jonge redenaar oogstte warmen bijval. Talrijke magistraten
en advocaten waren opgekomen. De heer Graux, oud-minister, bracht hulde aan het
Pleitgenootschap en zijn streven juste et conforme aux lois. 's Sprekers taal was eene
echte veropenbaring voor de Vlamingen. ‘Hoe een dubbeltje toch rollen kon’.
- Vlaamsche Schouwburg. - Twee gastvoorstellingen van den befaamden
Hollandschen tooneelspeler K.L. Moor mochten zich vanwege het publiek in ruimen
bijval verheugen. We verwachten dat het bestuur nog meermalen tooneelkunstenaars
uit het broederland zal laten optreden. Waarom zou het niet onderhandelen met Louis
Bouwmeester? Deze befaamde kunstenaar had nog nooit de gelegenheid hier in de
hoofdstad zijn hooggeprezen talent te laten bewonderen. Vlamingen en Hollanders
zouden in strijd naar den Schouwburg stroomen, moest hij hier eene zijner
aangrijpende rollen komen vertolken Wij hopen dat het bestuur hun dat kunstgenot
zal verschaffen.
Onze don Juans (een Duitsch blijspel van Treptow) en de Ware Schuldige van
Lievervrouw-Coopman werden in den loop van November met veel bijval opgevoerd.
MILO.

Gent.
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Gedurende de maand November richtte de Gentsche Tak van het Alg. Nedl. Verb.
twee volksvergaderingen in te Selzaete en te Maldeghem over de vervlaamsching
van het krijgsgerecht en de zaak der vier vervolgde tolbeambten.
Hartelijk werden de Gentsche sprekers te Selzaete ontvangen. Aan het bureel
namen plaats de Heeren J. Mees, voorzitter, de sprekers en eenige inwoners der
gemeente, die de propagandisten vergezeld hadden.
De Heer Mees opende de vergadering, vervolgens namen de sprekers het woord.
In gloedvolle woorden schetste de Heer Van Waesberghe den ongelukkigen
toestand, waarin onze Vlaamsche soldaten verkeeren die voor het Krijgsgerecht
moeten verschijnen.
Vervolgens namen de Heeren De Clercq en Sevens het woord ter rechtvaardiging
van de vier onschuldig vervolgde tolbeambten.
Herhaalde toejuichingen onderbraken de sprekers; de opgewonden menigte geraakte
in geestdrift; ook werd het vertoogschrift naar de Kamers om het gepleegd onrecht
te herstellen met honderden handteekeningen bekleed en vele aanwezigen werden
lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Dezelfde bijval viel de Gentsche sprekers te Maldeghem ten deel. Hier was de
geestdrift buitengewoon; ruim 400 personen verdrongen zich in de groote zaal van
het Gemeentehuis.
De Heer J. Obrie, professor, leidde de vergadering. De langdurige toejuichingen,
waarmede de sprekers onderbroken werden, getuigden hoe diep de aanwezigen
getroffen waren. Ook hier werd het vertoogschrift met talrijke handteekeningen
bekleed
Nog zoo eenige volksvergaderingen en de vier vervolgde tolbeambten zullen in
hun recht hersteld worden en wederom, evenals verleden jaar, zal de Vlaamsche zaak
zegepralen.

Vlaamsche Kroniek.
= Deze maand is er in de Waalsche stad Verviers eene Vlaamschgezinde vereeniging
gesticht, genaamd Vlaamschen Broederbond, onder kenspreuk: Gelijkheid! De
maatschappij, zegt een omzendbrief, gesticht buiten alle politiek, heeft voor doel de
mannen van gansch het Vlaamsche land alhier in één bond te vereenigen en aan de
Walen eerbied voor onze taal in te planten en hen te leeren dat wij allen broeders
zijn van hetzelfde vaderland, België.
- In de Academie van Schoone Kunsten te Antwerpen worden twee leergangen
(de leergang van geschiedenis-kleedij-oudheden, en den leergang van schoonheidsleer)
uitsluitend in het Fransch gegeven. De leerlingen, die deze taal niet machtig zijn,
kunnen die leergangen niet volgen En zoo komt het dat de Vlaamsche jongens,
studenten aan een Vlaamsch Kunst-Institnut, in eene Vlaamsche stad, in hunne studiën
't Is schande! Hoe zulks mogelijk is in het Vlaamsche Antwerpen, begrijpen we maar
niet.
- Door de zorgen van het propaganda-comiteit van den Gentschen Tak van ons
A.N.V. worden eene reeks meetings ingericht, met het doel talrijke verzoekschrifren
uit alle hoeken van het Vlaamsche land te doen sturen om recht te bekomen voor de
vier verongelijkte Vlaamsche tolbeambten en ook om het taalgehruik voor de
krijgsraden te zien regelen.
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- De bisschop van Luik, Mgr Doutreloux, heeft aan de seminaries en kolleges, die
onder zijn toezicht staan, laten weten, dat hij een degelijk onderricht in Nederlandsch
eischt.
Wie dit vak in 't vervolg nog zou verwaarloozen of in dit opzicht onvoldoende
bewijzen van bekwaamheid zou geven, zal tot de wijsbegeerte, dus tot het priesterambt
niet toegelaten worden.
Flink, monseigneur. Als nu de kardinaal in zijn bisdom ook wat deed. 't Is
erbarmelijk hoe het Nederl. onderwezen wordt; de flaminganten, al dragen ze een
toog, worden vervolgd of zelfs weggejaagd en er staat boet op en er worden slechte
noten gegeven om Vlaamsch te spreken.
In het bisdom Brugge, maar bijzonder in het bisdom Gent, is het franskiljonisme
nog altijd almachtig.
- De Buildrager, het meesterlijk beeld van Emiel Jespers, heeft te Parijs de hoogste
onderscheiding verworven, namelijk het eerediploma. Dit staat nog boven de gouden
medaille, want de onderscheidingen zijn eervolle melding, bronzen medaille, zilveren
medaille, gouden medaille en eindelijk eerediploma.
Wij wenschen den Antwerpschen beeldhouwer geluk met de hooge eer die hem
te beurt valt.
- Het Schuttershof is de titel van een nieuw zangspel in één bedrijf, waarvan Hubert
Melis den tekst en Albert Stordiau de muziek heeft geschroven. Het zal nog dit
tooneeljaar opgevoerd worden.
- Met genoegen hebben we vernomen, dat te Gent de burgerwachten, die in den
laatsten tijd gedecoreerd werden, daarvan vanwege het ministerie bericht hebben
ontvangen in het Nederlandsch. Ook de benoemingen zijn in 't Nederlandsch aan de
belanghebbenden bekend gemaakt.
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Dit gebeurt thans voor de eerste maal.
- De Vlaamsche Conferencte der balie van Antwerpen heeft eene petitie naar de
Kamer gezonden, waarin zij de verdediging neemt der verplaatste tolbeambten.
- Er is spraak van de inrichting van een algemeenen Bond der Vlaamsche
Rechtsgeleerden, samengesteld uit de onderscheidene Vlaamsche Pleitgenootschappen.
- De heer Coremans, volksvertegenwoordiger van Antwerpen, heeft den Minister
van Geldwezen ondervraagd in de Kamer over de verplaatsing der vier Vlaamsche
tolbeambten van Antwerpen. De minister heeft natuurlijk de hooge beambten van
zijn Departement, die Walen zijn, en die uit haat jegens de Vlamingen, deze
verplaatsing bewerkten, onder zijne bescherming genomen. De heer Minister vindt
dat alles om het best en rechtvaardigst gaat in zijn Departement. Welnu, M. de
Minister, wij niet, en uwe Vlaamsche onderhoorigen ook niet, en we mogen u
verzekeren dat het laatste woord nog niet gezegd is over deze zaak.
- In het Noorden hebben we tijdens de Kroningsfeesten de
Rembrandt-tentoonstelling gehad; in het Zuiden zullen we nu zeer waarschijnlijk,
aanstaande jaar een Van Dijck-tentoonstelling hebben. Deze zou gehouden worden
te Antwerpen, tijdens de prachtige feesten, die a.s. jaar zullen gegeven worden ter
gelegenheid der 600ste verjaring der geboorte van onzen grooten Vlaamschen meester
Antoon Van Dijck.
- Er is ernstig spraak van om aan den beroemden schilder Frans Hals, een
standbeeld op te richten in zijne geboortestad Mechelen.

Zuid-Afrika
Zuidafrikaansche Republiek.
Door de welgeslaagde pogingen van eenige ambtenanaren van de Z.A.S.M. is te
Springs een vereeniging opgericht onder den naam: Eendracht maakt Macht, welke
reeds 80 leden telt.
Men is bezig met voor de Vereeniging een flink vereenigingsgebouw te doen
oprichten. Is eenmaal in deze grootste behoefte voorzien, dan zullen zang-, koor-,
tooneelafdeelingen, enz., enz., het verblijf van Nederlanders te Springs
veraangenamen.
***

De Friezen hebben te Jhbg. ook een Vereeniging opgericht. De Randpost drukt de
volgende oproeping:
‘It ny oprjuchte selskip “Nocht en Wille” holdt Tongersdei, de tredde fen dizze
moanne, jouns om acht ûre, wer 'n gearkomste yn în fen 'e sealen fen it “Grand
National Hotel”. De Friezen dy 't hjar noch net oanjoen habbe as lid fen dit Selskip,
wirde frjeunlik útneedige dizze gearkomste by to weinjen. Der skil sprekke wirde
oer de fêststelling fe 'e Rigels foar it Selskip’.
***

Uit de Randpost:
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‘Nu het Hollandsche element hoe langer hoe meer op den voorgrond treedt, besteedt
de handels- en winkeliersstand ook meer aandacht aan de Hollandsche taal. Nu en
dan krijgt men daardoor staaltjes van de Iandstaal te zien, die onder de aandacht van
het Algemeen Nederlandsch Verbond verdienen te komen. Wij hebben b.v. een
prijs-courant van kruidenierswaren voor ons liggen, waarin de volgende fraaiigheden
voorkomen: White Zuiker, Rauw Koffee, Sammon, Geblikkie Vleesch, enz., enz.’
Op zich zelf is het een verheugend verschijnsel, dat winkeliers, die blijkbaar
Engelschen zijn, zich gaandeweg meer van het Nederl. gaan bedienen. Wat het gehalte
van het gebruikte Nederlandsch betreft, zou het Bestuur van onzen Jhbschen Tak,
wanneer het dergelijke prijscouranten in handen krijgt, die verbeterd kunnen zenden
aan de betrokken winkeliers.
***

Dr. Berry, de nieuwe speaker van het Kaapsche Parlement heeft niet lang laten
wachten op de nakoming van zijn belofte bij zijne kiezing tot de hooge betrekking
van speaker, namelijk dat hij zijn best zal doen zich in de Nederlandsche taal te
bekwamen. Hij heeft de diensten gevraagd van professor H. Elffers om hem onderricht
in het Nederlandsch te geven.
***

Jhbg.
- In de maand November zou te Johbg, door den Tak van het Algemeen Nederl. Verb.
een samenkomst belegd worden van Nederlandsch-sprekenden ten einde van
gedachten te wisselen over zekere punten, en zoo mogelijk misverstand weg te nemen.
In die vergadering zou Prof. De Vos van Stellenbosch (Kaap-Kolonie). van wien het
denkbeeld tot het houden van zulk een vriendschappelijke samenspreking uitging,
eene inleiding tot de gedachtenwisseling ten beste geven.

Hoorn.
- In deze plaats werd opgericht een Afdeeling Hoorn en Omstreken van het A.N.V.
Leden van het Bestuur zijn de dames A. Best en J.L.F. de Liefde, de HH. A. Brouwer,
N.H. Bruins, F.W. Drijver, R. van Duinen en F.J. Soesman.
De Afdeeling, die reeds 57 leden telt, kwam tot stand door de bemoeiingeu van
den Heer Drijver, predikant te Grosthuizen, N.H. We betuigen hem onzen besten
dank voor zijn ijverige medewerking.

Leuven.
- In het taalminnend Studentengenootschap ‘Met Tijd en Vlijt’ te Leuven, hield de
Heer Aug Borms, student in de philologie, een voordracht over de ‘Uitgebreidheid
van het Nederlandsch Taalgebied’, waarbij hij een woord zei over het A.N.V. Naar
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aanleiding van de voordracht meldden zich een aantal personen als leden van het
A.N.V. aan. Ook den Heer Borms betuigen wij onzen hartelijken dank.

Nederlandsche Consulaten in Noord-Amerika.
Op de bemerking in het voorloopig Kamerverslag over de minder goede verhouding
tusschen het aantal consulaten in Noord-Amerika en het aantal daar verblijfhoudende
Nederlanders, heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken geantwoord met er op te
wijzen dat de meeste in Noord-Amerika wonende personen van Nederlandsche
afkomst geen Nederlanders meer zijn. De groote meerderheid laat zich naturaliseeren
als Amerikaansch burger en het aantal inschrijvingen als Nederlander bij de consulaten
is gering. Bovendien hebben wij meer consulaire ambtenaren in Noord-Amerika dan
men zich bij het maken der opmerking heefi voorgesteld, en bezitten wij o.a. ook
een vice-consul in Minnesota (te St-Paul) en een in Michigan (te Grand Rapids).
Van aandrang om meer consulaten in Noord-Amerika te vestigen is dan ook niets
bekend dan alleen eene aanvraag naar een nieuw te scheppen post in, Wisconsin.
waaraan niet voldaan werd, o.a. omdat er in de plaats, die het gold, bijna geen
Nederlanders waren gevestigd.
***

Aangezien de Minister zich gaarne bereid verklaart de aanstelling van nog enkele
onbezoldigde consuls in Noord-Amerika in overweging te nemen, zoo hem de
wenschelijkheid van zoodanigen maatregel nader mocht worden aangetoond, is er
nu gelegenheid, dunkt ons, voor de belanghebbenden om nog eens hunne wenschen
uittespreken. De Minister spreekt niet van Cleveland, waarvoor de vertegenwoordiging
gevraagd werd.
Wij hebben vertegenwoordigers in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika te
Baltimore (C. verstaat Nederlandsch).
Boston (C. verstaat geen Nederlandsch).
Charleston (V.C. verstaat geen Nederlandsch).
Chicago (C. verstaat Nederlandsch).
Cincinnati (C. verstaat geen Nederlandsch).
Galveston (C. verstaat geen Nederlandsch).
Grand Rapids (V.C. verstaat Nederlandsch).
St-Louis (C. verstaat Nederlandsch).
Mobile (V.C. verstaat geen Nederlandsch).
New-Orleans (C. verstaat geen Nederlandsch).
New-York (C.G. verstaat Nederlandsch).
Norfolk (V.C. verstaat geen Nederlandsch).
St-Paul (V.C. verstaat Nederlandsch).
Pensacola (V.C. verstaat geen Nederlandsch).
Philadelphia (V.C. verstaat Nederlandsch).
San Francisco (C. verstaat Nederlandsch).
Savannah (C. verstaat geen Nederlandsch).
Shieldsboro (V.C. verstaat geen Nederlandsch).
Washington (V.C. post is onbezet).
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Van een taalstandpunt kan deze lijst niet in hooge mate eene bevredigende
vertegenwoordiging heeten.
Honderden firma's in Noord-Amerika die Nederlandsch verstaan, zijn ons bekend
in Paterson (N.J.), Hoboken, Holland, Cleveland, Somerville, Milwaukee. Hebben
zij een vertegonwoordiger van Nederland in hun midden? Neen. Is er een
vertegenwoordiger van Nederland in Richmond, Detroit, Nashville, Denver, Omaha,
Atlanta?? Nergens zoover ons bekend. En dat terwijl de bewijzen van belangstelling
in de Nederlandsche taal en ook in zaken aanwezig zijn. Neen, wat men aanvoert
van het standpunt onzer taal, verwaarloost de Nederlandsche Regeering de
Nederlandsche belangen in Noord-Amerika.
Staat het dan zooveel gunstiger met de behartiging der zaken belangen? Ons schijnt
dat evenmin het geval te zijn. Van een handelsstandpunt kan men het indienen van
slechts vier verslagen uit Noord-Amerika in den geheelenjaargang der cons. verslagen
1 Jan.-10 Nov., waaronder 2 van zeer weinig waarde, ook moeilijk gunstig heeten.
Er zijn derhalve andere redenen van gewicht, die den Minister van Buitenl. Zaken
moeten hebben bewogen om zoo optimistisch te oordeelen als waarvan de Memorie
van Antwoord getuigt. Maar dan zouden wij gaarne ook iets van die redenen weten,
om ons mede te verheugen in toestanden, die zonder zoodanige mededeelingen ons
bedenkelijk zijn voorgekomen en nog bedenkelijk blijven schijnen. De consulaire
vertegenwoordiging van Nederland in Noord-Amerika eischt dringend herziening
en wie anders oordeelt miskent de feiten.
(Hoyman & Schuurman's Exportblad.)

Monumenten en gedenkteekenen aan beroemde vrouwen.
Aan allen die ‘Belang en Recht’ lezen.
Naar mij heden bericht wordt, zal over eenigen tijd een Duitsche verhandeling het
licht zien ‘over de monumenten en gedenkteekenen aan beroemde vrouwen gewijd;’
mij is gevraagd de Nederlandsche op te geven. Voor mij wordt dit terstond een zaak,
die het geheele volk betreft: het geldt de Nederlandsche vrouw, die als individu, in
een Duitsche verhandeling, in een flink, helder licht moet kunnen geplaatst worden.
Mij zelve ontbreekt op het oogenblik te eenenmale de tijd er al mijn krachten aan te
geven; daarom mijn vraag hier: wie wil mij helpen? Ik zou zoo gaarne niet alleen
willen opgeven: een monument voor Wolff en Deken, gevelsteenen ter herinneringaan
Bosboom-Toussaint, Anna Maria Schuurman, vrouwe Groen van Prinsterer e.a., een
herinnering te Veere aan Anna van Borselen, te Buren aan Anna van Buren, een der
Goudsche kerkglazen aan Elburg van den Boetselae, de kerk te Rhenen aan de H.
Cunera, de Dordtsche Groote Kerk aan de H. Sura, een concrete herrinnering
misschien nog, in andere vorm dan een incunabel, aan de H. Lydvina te Schiedam of ook namen van straten, parken en pleiuen als te Haarlem aan Kenau, enz. - maar
als antwoord op de mij gestelde vraag, zoo mogelijk uit ons geheele land, willen
verschaffen
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een breede lijst van Nederlandsche vrouwen, uit de vroegste tijden tot heden, die in
haar tijd bekend of beroemd zijn geweest, door haar leven, door de een of andere
stichting of anderszins, en wier naam door een concrete herinnering in steen of
opschrift, in welken vorm dan ook, aan de vergetelheid is ontrukt. De Historische
Afdeeling der Nat. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid geeft in die richting kunnen
werken, maar moest zeer onvolledig blijven.
Van de opgaven kan dan voor het gestelde doel worden gebruikt, wat men wil:
ook het andere moet in aanmerking komen, en zij het ook alleen maar als vermelding,
in een cosmopolitisch, alle beschaafde volken omvattend geheel, als Nederlandsch
de beschaafde wereld worde toegebracht. Men begrijpe mij goed: al is het onderwerp
op zich zelf voor mij belangrijk, vooral ook met het oog op de studie, die ik aan de
Historische Afdeeling heb vastgeknoopt, hooger nog, veel hooger staat mij het
Nederlandsch belang, want iedere gelegenheid, om ons land, ons volk in het
helderstralend licht van waarheid te plaatsen, en over de grenzen den Nederlandschen
naam te doen eerbiedigen, grijp ik met beide handen aan.
Nu zou ik gaarne op de volgende wijze geholpen willen worden. Wie dit artikel,
met instemming, leest, en in de stad zijner of harer inwoning weet: een gevelsteen,
of anderen concreten vorm van herinnering (grafsteen, kerk, instelling, stichting,
straat- of pleinnaam enz.), herinnering aan een Nederlandsche vrouw, die in haar tijd
bekend of beroemd is geweest en daarom niet mag vergeten worden, stelle op: een
beschrijving van het gedenkteeken, in welken vorm dan ook, en geve in het kort Gemeente-Archief of anderszins na te gaan - een woord over haar leven en werk.
Alle opgaven kunnen gezonden worden aan: Mej. Dr. Herminne Moquette,
Noordsingel 112, of Mej. A van Rijn, Noordsingel 191, beiden te Rotterdam.
Ex-correspontenten der Historische Afdeeling, in verschillende steden van ons
land, wilt gij mij nog eens helpen? Misschien voelt ook deze of gene uit een Plaatselijk
Comité lust mij de behulpzame hand te bieden? Wie begrijpt, wat ik in de zaak zie,
en met deze breede opvatting bedoel, moet zich tot steun voelen opgewekt.
DR. J. ALEIDA NIJLAND.
Rotterdam, 12 Nov. '98.

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen; Tijdschriften, enz.
Voor onze Tentoonstelling ontvingen we in dank:
Vanwege den Heer I. Van Alphen, Postmeester-Generaal v.d. Zuidafrikaansche
Republiek, 1en penningmeester van het A.N.V. voor Z.A.:
1. De Randpost, Jhbg. Z.A.R.; 2. De Vereeniging, id.; De Voortrekker, Krugersdorp;
Ons Volk, id.; De Potchefstroomer, Potchefstroom; Handelsadvertentieblad, Pretoria;
Land en Volk, id.; De Volksstem, id.; De Pers, id; Staatscourant, id.; Nieuwe
Republikein, Vrijheid, benevens een paar drukwerkjes.
Vanwege den Heer Mansvelt, Superintendent van Onderwijs, Z.A.R.:
1. Schoolgids.
Vanwege den Heer da Silva, Paramaribo, Suriname:
1. Goede Tijding, Paramaribo; 2. Goevernements Advertentieblad, id.; 3.
Christelijke Huisvriend, id.; 4. De Katholieke Waarschuwer, id.; 5. De Nieuwe
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Surinaamsche Courant, id.; 6. Protestantenblad, id.; 7. Suriname, id.; 8. De
Surinamer, id.; 9. Onze West, id.: 10. De West-Indiër, id.; 11. Kennis Adelt.
Van den Heer Chatelin, Padang, Sumatra:
1. Sumatra-Courant, Padang.
We verzoeken dringend onze leden ons te willen helpen om onze verzameling
volledig te krijgen. Wie bezorgt ons: Het Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad;
Paramaribo; Het Maandelijksch Overzicht van Handel en Scheepvaart, id.: De
Nickerie Pionier, Nieuw Nickerie, Suriname; De Pietersburg Wachter, Pietersburg,
Z.A.R.; De Vierkleur, Potchefstroom; Transvaal, Nijlstroom; De Burger,
Bloemfontein; De Volksbode, Bedford, Kaap-Kolonie; De Graaf Reinetter, Graaf
Reinet, id.; de Outshoorn Courant, Oudtshoorn, id.; Het Weekblad voor Philipstown,
Philipstown, id.; De Victoria- West-Nieuwsbode, Victoria-West, id.; De Cradock
Afrikaner, Cradock, id.; De Kolonist, K.K.; Worcester Standaard, id.; Beaufort; De
Dordrecht Courant, Dordrecht, id.; De Nieuwe Middelburger, Middelburg, id.; De
Zuidwestelijke Echo, K.K.; Het Studentenblad, Burgersdorp, id.; De Britstowner
Bode, Britstown, id; Onze Courant, id.; Het Dagblad, Kaapstad, id.; Friesland
Journal, Friesland, Minn. Vereenigde Staten; Sioux Center Nieuwsblad, id.; De
Wachter, Chicago; Het Volksblad, Chicago; De Alton Democraat, De Gereformeerde
Amerikaan, Grand-Rapids; De Opmerker, Maurice, id., en de talrijke bladen, die ons
onbekend zijn?
Liefst krijgen we verschillende ex. De bladen zullen van 1 Juni tot 1 Nov. moeten
tentoongesteld zijn en zullen binnen dien tijd leelijk verschoten zijn, zoodat we ze
gaarne zouden kunnen vernieuwen.

Sterfgeval.
Onze vriend en dappere medestrijder J.M. Brans werd smartelijk getroffen. De dood
ontrukte hem zijne trouwe gade en laat hem alleen met zes kinderen. We betuigen
hem onze innige deelneming.

Bibliographie.
FRED. VAN EEDEN: Enkele Verzen.
(1897. - W. VERSLUYS. Amsterdam).
Men spreekt niet meer zonder eerbied van een man en een artiest als Fred. van Eeden;
en al kan iedereen niet evenveel lof over hebben voor de werken die van zijne hand
verschijnen, dan zal toch niemand aan den schrijver van Ellen en van kleine Joannes
talent en oprechtheid gaan ontkennen.
We zijn om dezen nieuwen bundel des te gelukkiger, daar de schrijver voor een
tijdje de baan der philosophische, der gedachtenpoëzie verlaten heeft, om weer zijn
zuiver, zeer fijn gevoel te laten spreken, of beter, om ons de evolutie te laten kennen
van de ontwikkeling van zijn gevoel, gedurende eene betrekkelijk-lange levensperiode.
Enkele Verzen zal blijven, niet alleen als een boek van zeer zuivere poëzie, maar
tevens als een rustpunt in 's dichters werk. En voor menigeen zal het een troost
geweest zijn, want menigen was, in den laatsten tijd aan het twijfelen gegaan, of van
Eeden niet al te weinig eenheid in zijn werk had. En tevens bevestigt voor ons dit
laatste bundeltje het denkbeeld dat van Eeden de dichter is van het gesubtiliezeerde,
zeer verfljnde gevoel, - misschien wel wat deeadent - dat zoo heerlijk gesproken had
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in enkele sonnetten van Ellen, en in menige bladzijde van ‘den kleinen Johannes,’
en dat we zoo treurig zagen te loor gaan in dat veel mindere ‘Lied van Schijn en
Wezen’.
‘Enkele Verzen’ zal blijven, met ‘Verzen’ van Boutens, als een der beste dicht
bundolsvan dit jaar.
VOSMEER DE SPIE: Een Passie.
(2de druk. D. Buys, Drz., Amsterdam.
Wie geen vreemdeling is in de geschiedenis onzer jongste letterkunde, zal zich
herinneren op welken uitbundigen lof Maurits Wagenvoort's (Vosmeer de Spie's)
eersten roman: Een Passie, analyse van een gemoedstoestand, door velen ontvangen
werd. Niemand zal het brillante opstel dat van Deyssel er, bij zijn eerst verschijnen,
in ‘den Nieuwen Gids’ aan wijdde, vergeten hebben. Thans schijnt het boek wel wat
verouderd te zijn: de vorm er van is al te zeer op een leest geschoeid, die van eene
mode getuigt. Enkele bladzijden zijn thans zelfs onleesbaar en opgenietbaar geworden;
zoo bv., bdz. 78, waar aan 't minste gerucht eene kleur toegekend wordt, is voor de
zenuwen van den aandachtigen lezer onuitstaanbaar geworden. Niet dat we de
theoretische echtheid, waar dit procédé op rust, ontkennen, maar de al te
rechtstreeksche toepassing er van in een kunstwerk wordt vast nadeelig voor dit
kunstwerk zelf. Meer andere gebreken, die van 's schrijvers onervarenheid getuigenis
geven, kunnen echter den algemeen goeden indruk, die het boek nalaat, niet
wegnemen. Men betwijfelt niet dat men hier voor een man staat die schitterend
begaafd is; en de enkele feilen die het boek ontsieren door eene natuurlijke
onhandigheid, nemen niets af van de kloekte van samenstelling, die steeds voor ons
het kenmerk blijft van een echt schrijvers-temperament. M. Wagenvoort's latere
werken - Lucie Beveridge en Maria van Magdala, o.a. - toonen genoeg aan wat de
schrijver er van vermag. En daarom is het minder veroorloofd te vitten op de vlekjes
van een boek, dat reeds voor enkele jaren, in een oogenblik, van literaire
opgewondenheid en overdrijving - die overigens noodzakelijk waren, en die we
geenszins betreuren - voor 't eerst verschenen is, en thans, door zijne hoedanigheden,
een nieuwen druk verdiend heeft. We zien met veel belangstelling een nieuw boek
van Vosmeer de Spie te gemoet.
- Dit zijn Vlaamsche Vertelsels uit den Volksmond opgeschreven, door Pol de Mont
en Alfons De Cock, met 30 teekeningen van Karel Doudelet. Gent, Vanderpoorten;
Deventer, Kluwer & Co.
De Heeren De Cock en de Mont, de bekende beoefenaars van de Vlaamsche
folklore, hebben reeds tal van Vlaamsche volksvertellingen uitgegeven, in hun
tijdschrift Volkskunde en ook in bundels. De oogst, die er op dat gebied bijeen te
garen is, schijnt weergaloos rijk te zijn. Ze geven ons hier een lijvig boekdeel van
450 blz. met een voorrede van XII blz., waarin ze rekenschap geven van de wijze,
waarop ze hun vertellingen verzameld hebben, de plaatsen van herkomst, enz. Voor
den folklorist is het een rijke schat. De oningewijde in de folklore zal met veel
belangstelling kennis nemen van deze scheppingen van het volksvernuft, die hem
genoeglijke stonden zullen bezorgen; want hoe hoog ernstig men zij, deze vertellingen
zijn zoo luimig, zoo guitig, dat ze den droogste in een prettige stemming moeten
brengen. Voor den Vlaming uit de steden, die nooit heeft hooren ‘vertellen’ - want
deze vertellingen komen meest alle van het pla te land - is het een openbaring; hier
ziet hij de vruchtbare phantasie van zijn volk aan 't werk; op deze bladzijden tintelt
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de geest die Reinaard de Vos schiep en de Legende van Tijl Uilenspiegel. En wat
een bron van genot voor de kleinen, die in onze hoogwijze eeuw maar al te gauw tot
dorre pedanten, droge boekwormen, hardvochtige nuttigheidsmenschen gevormd
worden! Ge moet ze hun hebben voorgelezen, hun oogjes zien glinsteren, hun helle
stemmetjes het hooren uitschateren hebben om er u rekenschap van te geven, wat
invloed het verspreiden van deze vertellingen kan hebben op het scheppend vernuft
van een volk, welks phantasie door een te eenzijdig wetenschappelijke opleiding niet
anders kan dan verdorren. En gij zelf, die u gaandeweg hebt laten bekoren, - alhoewel
ge u bij 't begin de vraag stelde: ‘Kom! ga ik nu ook die malle dingen lezen? - zegt
ten slotte, heelemaal gewonnen, met den dichter: ‘Si Peau d'Ane m'était conté, j'y
prendrais un plaisir extréme.’
- Liederboek verzameld door Karel Heyndrickx.
Er bestond gebrek aan een bundel liederen, die het pittig, kommerloos, kleurvol
studentenleven in al zijn eigenaardigbeden, zijn bonte afwisseling van werk en leute,
van uitbundige vreugde en ‘buizenrouwe’

Neerlandia. Jaargang 2

10
bezingen; ook op vriendenbijeenkomsten, familiefeesten dient gezongen. In die
leemte wou de Heer Heyndrickx voorzien. Hij heeft een 160-tal bijna alle
oorspronkelijke en onuitgegeven liederen van: G. Antheunis, Van Droogenbroeck,
H. Swarth, P. De Mont, Em. Hiel, Fr. Verschoren, Pr. V. Duyse, Arn. Sauwen, Hilda
Ram, J. De Laet, H, Lebon, Nic. Beets, Van Lennep, Em. Schiltz, Albr. Rodenbach,
Alf. Janssens, Th. Van Rijswijck, H. Persijn, K. Ledeganck, G. Gezelle, Eugeen Van
Oye, L. Marcellis, S. Daems, F. De Cort, Th. Coopman, Noterdaeme, Hoffmann von
Fallersleben. Dautzenberg, Th. Sevens, J. Vuylsteke, J. Staes, Fern. Rodenbach, H.
Helvoet, getoonzet door Adams, Andelhoff, Antheunis, Benoit, Blaes, Blockx, Boedri,
Brengier, Cooreman, De Boeck, De Coninck, De Mol, Desmet, J. D'Hooghe, De
Hovre, Depuydt, Dierckx, Dubois, Duclos, d'Hulst, Gevaert, Gilson, Hendrickx,
Huberti, Edw. en J. Keurvels. Lebrun, Mathieu, Mestdagh, Mille, Mortelmans,
Nachtergaele, Nauwelaers, Opsomer, Papen, de Peyneranda, Raes, Reylandt, Roels,
Rynskoff, Sabbe, Smets, Stordiau, Tinel, Timmermans, Uyttenhove, Van den Abeele,
Vanderhaeghen, Van Durme, Van Duyse, Van Dyck, Van Gheluwe, Van Houtte,
Van Oost, Van Overeem, Désiré en Dorsan van Reysschoot, Van Vlemmeren, Van
Zulte, Van der Sloten, Verees, Vermandere, Verstraete, Wambach, Wybo, verzameld
en geeft die uit met begeleiding voor klavier, in een prachtigen omslag gebonden,
die bij inteekening slechts 5 fr zal kosten, waarlijk een spotprijs, wanneer men
bedenkt, dat men fr. 1.50 of 2 fr. betaalt voor een afzonderlijk Fransch lied. Men kan
inteekenen bij den verzamelaar, Karel Heyndrickx, Student in de Rechten, Muntstraat,
48, Leuven.
- Tegen einde December zullen verschijnen: Pennetrekken, vijf novellen en schetsen
(1/ Liefde aan Zee, 2/ Ortensia Chiarelli, 3/ Ulrich, 4/ Wraak, 5/ Schets) door Tobie
Jonckheere, onderwijzer aan de ‘School voor Achterlijke Jongens’ te Brussel, lid
van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond.’
In den tekst zullen twee zangstukken voorkomen, met hegeleiding van klavier,
door J.E. Strauwen. Prijs: fr. 1.50.
Men kan inteekenen bij den schrijver, Ketels-straat, 15, Laken (Brussel).
- Zal verschijnen omtrent nieuwjaar 1899 een bundel geheeten Verzekens, door
August Cuppens, pr., lid A.N.V.
Inhoud: Opdracht aan Vader en Moeder. - Juvenilia: De Alvendans. Draaiorgeldeuntje. - Onder het groot verlof. - Twee Zielen. - Vervallen grootheid. Nieuwjaarsgroet aan de Vlaamsche jeugd. - Feestdicht voor Kanonnik Mommen. Vóór een lichtprintje. - Een' oû historie. - O Blanke berk! - Brief. - O Kelk! - Een
zonnestraal. - Verzet. - De nieuwgewijde priester spreekt... - Schilderijkens: Rustende
pekens in 't lenteweér. - Weg door de heîde. - Middeleeuwsch gezichtje. - Akker,
boer en peerd. - De lente in 't rijshout. - Noenstond bij de nonnen van Sint-Vincentius.
- Twee vogelgedichten: 't Winterkoningske. - De Wedewaal. - Drie bloemgedichten:
Violetten. - Bloeiende flieren. - Najaarsrozen. - Jongelingenklacht tegen 't kwezelke.
- Kwezelkes wederwoord. - Nieuwerwetsche stadsbegrafenis. - Och! vergeeft het
mij!... - Drie vierlingskes voor de Décadents. - Roe... roe... roe... - Lenteliedeke. Virgenium decus... - XV Vonken. - In den kranenzomer. - Het Kempensch Wijfke.
- De Kempensche Heerboer. - Een zeg van den eigenzinnigen kloosterbroeder. Sainte Odrade's rid. - Een Maagdebeeld, enz.
Prijs: 3 fr. - Voor de inschrijvers: fr. 2.50 (gewone uitgave op schoon papier).
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Prachtuitgave op zeer sterk en schoon papier: fr. 4.50. - Voor de inschrijvers: 4
fr.
Inteekening in te zenden aan den Eerw. Heer August Cuppens, Rector bij de
Zusterkens der Armen te Luik.
- We ontvangen het prospectus van: METTER SONNEWENDE luidende: Einde
November zal het eerste deel verschijnen eener jaarlijksche reeks van drie nummers,
waarin uitsluitend gedichten zullen worden opgenomen.
Dat eerste deel, gedrukt op fijn gesatineerd papierformaat van dit prospectus, met
mooie letter en opzettelijk voor elk nummer geteekende en vervaardigde stafletters
en ornamentaties, zal sonnetten bevatten van: Jeannette Nijhuis, Victor de Meijere,
Hermann Teirlinck, Fernand Toussaint en Karel van de Woestijne; met twee
sonnetten-voorrede van Willem Kloos en, als antwoord op die voorrede, twee
sonnetten van Prosper Van Langendonck.
Het tweede deel, dat in Maart a.s. moet verschijnen, zal liederen, het derde deel,
dat in Juli a.s. moet verschijnen, zal verzen bevatten van de besten onder de jongeren.
Metter Sonnewende, dank zij de ornamentaties en de stafletters van Jacobyne
Niehof, zal ook een model zijn van sierlijkheid dat, gezien de zeer lage prijs (4 fr.
of f 2,50 de reeks van drie nummers), niet alleen door alle bibliophielen en
kunstliefhebbers, maar ook door allen, die eenig belang stellen in simple poezie,
dient aangekocht te worden.
Te verkrijhen bij Ernest Van Hauwermeeren, drukkeruitgever te Geeraardsbergen.
- Verschenen: Weekblad voor Kunst en Letteren, Red. Uitg. Mevr. Anna E.
Schuurman, 54, Stadhouderskade, Amsterdam, onder medewerking van: Prof. van
Hamel, Pol de Mont, Huibert Melis, Richard Hol, Jos. Tyssen, Engelen (Hanover),
De Bock, Grein en Teixeira de Matthos (Londen), Mr. de Breville en zeer vele
anderen.
Prijs per jaargang: f 5. - Afzonderlijk Nr: f 0.12. Adv. 1-5 regels: f 1; elke regel
meer: f 0.17.
- Fabelen en Kindergedichtjes, door Jac. Stinissen. Gent, Vanderpoorten.
Echt kinderlijk zijn de fabeltjes, die de schrijver ons hier te lezen geeft; hij levert
ons geene vertaling, maar oorspronkelijk Vlaamsch werk. De gedichtjes vallen
volkomen onder de bevatting der leerlingen onzer lagere klassen. Wij twijfelen er
niet aan of ze zullen gretig door de kleinen gelezen en herlezen worden, die er, zooals
de schrijver terecht zegt, veel goede en schoone dingen zullen in vinden.
't Is een echt ruikertje dat hij de kleinen aanbiedt.
- Kinderlust. - Gedichten voor de jeugd, door Th. Coopman. Gent, Siffer.
Met groote belangstelling hebben wij dezen bundel kindergedichtjes doorloopen.
Wat ons vooral getroffen heeft, is de naïeve frischheid, die op elke bladzijde
doorstraalt. Vele werkjes van dien aard werden geschreven, maar in weinige vonden
we die hartelijkheid, die gemoedelijkheid, die dit bundeltje zoo recht aantrekkelijk
maken: de schrijver weet waarlijk tot de kinderen te spreken, eene hoedanigheid die
als hoofdzaak in zulk werkje mag beschouwd worden. Voorzeker, Kinderlust zal
eene der eerste plaatsen innemen onder de werkjes, die in dien aard verschenen. De
bnndel werd met een prijs De Keyn (10 fr.) bekroond.
A.V.L.
- Dictionnaire général de la langue française, du commencement du 17e siècle
jusqu'à nos jours, précédé d'un Traité de la formation de la Langue, par MM. Ad
Hatzfeld & Ars. Darmesteter, avec le concour's de M. Ant. Thomas, compl. en 30
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fascicules de 80 p. (sur 2 col.) de 1 fr. chacun. Paris, Ch. Delagrave (24 fascicules
ont paru jusqu'au mot regarder).
De lezer kent wellicht het allergunstigst bekende en herhaaldelijk herdrukte werkje
La La Vie des Mots, étudiée dans leurs significations, van den zeer bevoegden
Franschen taalgeleerde, Arsène Darmesteter. De befaamde philoloog, in 1888
overleden, had met Adolphe Hatzfeld, prof. de rhétorique au lycée Louis-le-Grand,
het bovenstaande Dict. op touw gezet; na 17 jaar van gezamenlijken arbeid, besteed
aan het verzamelen en ordenen der bouwstoffen, stierf hij op 42-jarigen ouderdom,
toen men nauwelijks met het drukken van het grootsche werk was begonnen. Zijn
oud-leerling, Antoine Thomas, die de Romaansche philologie aan de Sorbonne
doceert, heeft dan zijn medehulp aan M. Hatzfeld verleend voor hetgeen er nog te
doen overbleef. De schrijvers, volkomen op de hoogte van de nieuwste taalwetenschap
en van hun veelomvattende taak, geven ons een echt standaardwerk. dat de
vergelijking kan doorstaan met het beste van wat in dien aard door het buitenland
werd geleverd. We krijgen de etymologie van elk woord, en volgen het in de
verschillende stadiën van zijn historische ontwikkeling, van zijn oudste beteekenis
af tot de hedendaagsche. De woorden, immers, ontstaan, ontwikkelen en vervormen
zich in den tijd, en hebben dus werkelijk een geschiedenis. Dat alles nu wordt gestaafd
door voorbeelden, aan de beste schrijvers ontleend, met verwijzing naar het Traité
de la formation de la Langue, waarin de algemeene taalwetten zullen uiteengezet
worden, die de werking der bijzondere oorzaken beheerschen. Ofschoon het Dict.
eigenlijk de studie van de taal der 17e, 18e en 19e eeuw voor doel heeft, klimt men
telkens op tot het middeleeuwsch Fransch, en tot het volkslatijn en bedorven Latijn,
wanneer hierin de verklaring ligt van het moderne gebruik.
Sommige woorden hebben een tamelijk ingewikkelde geschiedenis, die vrij moeilijk
op te sporen is. Zoo b.v. het w. gagner (au XIe siècle guadagnier), de l'ancien haut
allemand waidanjan, paitre (en allemand moderne weiden)(1). Cette signification
première du mot est encore employée en vénerie: ‘Les bêtes sortent la nuit du bois,
pour aller gagner dans les champs.’ ‘Comment a-t-elle amené les divers sens usités
de nos jours: avoir ville gagnée, gagner la porte gagner de l'argent, gagner une
bataille, gagner un procès, gagner ses juges, gagner une maladie? L'idée première
paître conduit à l'idée de trouver sa nourriture; de là, dans l'ancien français, les sens
qui suivent: 1. cultiver: Blés semèrent et gaaignèrent’. (Wace, Brut, 1206). - (Cf. de
nos jours regain);; 2. chasser (cf. l'allemand moderne Weidmann, chasseur) et piller,
faire du butin: ‘Lor veïssiez... chevaus gaaignier et palefroiz et muls et mules, et
autres avoirs.’ Villehardouin, § 244 (Wailly). ‘Ils ne sceurent où aler plus avant pour
gaegnier.’ Froissart, I, § 171. (Luce, t. II, p. 158.) L'idée de faire du butin conduit à
l'idée de se rendre maître d'une place: ‘Quant celle grosse ville... fu ensi gaegnie et
robée’. (Id. Ibid.) ‘Avoir ville gagnée’. Puis l'idée de s'emparer d'une place conduit
à l'idée d'occuper un lieu eù on a intérét à arriver: gagner le rivage, gagner le port,
il est parvenu à gagner la porte; par extension: le feu gagne la maison voisine, et,
au figuré, le sommeil le gagne. En même temps se développe une autre sèrie de sens:
faire un profit; gagner de l'argent, gagner l'enjeu d'une partie, d'une gageure, gagner
le gros lot d'une loterie; par analogie, obtenir un avantage sur. quelqu'un: gagner
une bataille, un procès, le prix de la course; gagner l'affection, le coeur de quelqu'un;
et, par une sorte d'ellipse, gagner quelqu'un au feu, gagner qqn. de vitesse à la course,
gagner qqn. par des présents. Enfin l'on applique le mot ironiquement à ce qui est
(1) Het Fr. gagner is meer bepaaldelijk aan 't Nederlandsch weiden ontleend, zegt Prof. Vercoullie
in zijn Etym. Wdb. 2e uitg. blz. 411 en 418.
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tout le contraire d'un avantage: il n'y a que des coups à gagner, il a gagné une bonne
pleurésie, il a gagné cette maladie en soignant son frère. Partout se montre à travers
ces transformations le trait
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commun qui domine et relie entre eux les divers sens du mot gagner, l'idée d'acquérir,
d'obtenir quelque chose qui profite; et l'on suit en quelque sorte cette idée dans les
phases diverses de la vie sociale, appliquée d'abord aux fruits que la terre fournit à
l'homme, puis au produit de sa chasse, au butin qu'il fait à la guerre enfin au profit
qu'il tire du commerce et de l'industrie, etc. C'est cette idée générale, tonjours présente,
qu'il faut mettre en lumière, pour donner véritablement l'histoire d'un mot.’
Dit voorbeeld, aan de Inleiding van het Dict. ontleend, zal voldoende zijn om de
degelijkheid en het hooge belang van dit werk te doen uitkomen; wij bevelen het dus
ten warmste aan.
A.D.C.
- Van Amsterdam naar Pretoria, door J.A. Wormser. Amsterdam, Höveker &
Wormser.
De Heer J.A. Wormser, lid van de firma die Van Amsterdam naar Pretoria uitgaf,
heeft het vorige jaar met handelsoogmerken, een reis naar Zuid-Afrika gedaan, waar
de firma te Pretoria een boekhandel heeft. Zijn reisherinneringen biedt hij in 't
genoemde boek aan. Deze reisbeschrijving is niet die van een artist, die alleen op
reis gaat om het schoone te bewonderen of van een wijsgeer, die zich verdiept in de
studie van de zeden en 't karakter van de volkeren die hij bezoekt. Dat wil niet zeggen,
dat de Heer Wormser geen oog heeft voor het prachtige landschap; integendeel. Maar
dadelijk wordt men gewaar, dat men te doen beeft met een handelsman, die U weet
te vertellen, welke de tonnemaat is, van de schepen waarmee gij naar Afrika kunt
reizen; hoe sterk de bemanning is en hoeveel passagiers de stoombooten kunnen
bergen en welk comfort ze aanbieden. Het was de eerste maal niet, dat hij Zuid-Afrika
bezocht. Hij heeft dus ondervinding en vermeldt in zijn boek vooraf datgene, wat
den reislustige naar Zuid-Afrika van dienst kan zijn. Het boek is versierd met 80
nette illustraties genomen op den reisweg - Madeira, Kaapstad, Wellington, de
Kawroo, Jagersfontein, Bloemfontein, Johannesburg, Pretoria, Durban, Port Elisabeth
en terug naar Kaapstad. Zonder volledig te zijn geeft dat boek een van de beste
voorstellingen van Zuid-Afrika en steekt door zijn degelijkheid gunstig af bij de
reisbeschrijvingen van zoo menig reiziger, die zich door een reis van drie weken
door Zuid-Afrika, gerechtigd acht om een boek over land en volk te schrijven.

Onze Leestafel.
Het ligt op den weg van het A.N.V. dtn Ndl. boehandel te bevordeaen. Ons Tijdschrift
wordt thans door 2500 leden, over de wereld verspreid, gelezen. Dat lezerstal neemt
gestadig toe. Op dit oogenblik liggen, voor de maandelijksche toetredingslijst in
Neerlandia, 400 namen gereed, die eerst in den volgenden jaargang een plaats kunnen
vinden. We geven dus een ruime publiciteit. Om de kennis te bevorderen van de
Nederl. Tijdschriften-literatuur, die in Vlaanderen, in Zuid-Afrika, ook elders nog
veelal onbekend is, zullen we, te beginnen met Januari, de inhoudsopgave opnemen
van de tijdschriften, die ons met dat doel zullen toegezonden worden, zoodat
stamgenooten over de wereld, zullen vernemen, welke onderwerpen maand aan
maand behandeld worden in onze tijdschriften, waardoor ze ongetwijfeld opgewekt
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worden om kennis te maken met die tijdschriften, die voor ieder van hen het
belangrijkst zijn.
***

Caecilia.
Algemeen Muzikaal Tijdschrift voor Nederland. - 1 Dec. '98: Brieven uit België door
dr. P. - Gedachten over muziek (slot) door E. ter Kuile. Nog een woord in zake ‘Een
Haagsch Orkest’, door Mr. J.A.H. Baron v. Zuylen van Nijevelt en een vermoedelijk
slotwoord, door Jhr. J.L. de Casembroot. Eene rectificatie verzocht. Concertberichten ('s Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen,
Schiedam.) - Binnenlandsche berichten. - Buitenlandsch nieuws.
***

Eigen Haard, 26 Nov. '98:
Viva, door de Meerulaer, VI. - De Werf Conrad te Haarlem, door D.v.V.,
(afbeeldingen). - Haar mans rechterhand, door Geertruida Carelsen. - Gezicht op
Baälbek. - C.W.M. Van de Velde, door J. De Vries (portret, afbeeldingen). - Gebrek
aan Heeren, door G.S.d.C. - Verscheidenheid: Een practische vruchtenpers
(afbeelding). - Een kat die mollen vangt. - Dieren die niet drinken. - Wat men in
Japan leest. - Feuilleton: Een lezing en haar gevolgen naar het Eng. v. Mrs. Burton
Harrison.
***

Hollandsche Revue. - Nov. '98.
- Winter, ornament op steen geteekend, door C.A. Lion Cachet. - Wereldgeschiedenis.
- Belangrijke onderw.: Onze bestuursvestiging op Nieuw Guinea. - Heeft Nederland
de Kaap verkocht! - Het drukken en uitgeven van den Bijbel. - De Muntgasmeter. Is de vivisectie in 't belang v.d. menschheid? - Het huwelijk en zijn plaats in de vrije
samenleving. - Het Indisch Grootambtenaarsexamen. - Karakte' schets: Charles
Boissevain. - Revue der Tijdschriften: Nederland, Ons Tijdschrift (Nederl.), Het
Leeskabinet, De Katholieke Gids, Europa. De Tijdspiegel Woord en Beeld: Els. Geïll.
Maandschr., Stemmen voor Waarheid en Vrede. De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch
Tijdschrift. Vragen v.d. Dag. De Gids. Eigen Haard, Noord en Zuid. Vragen des
Tijds, De Jonge Gids. De Kroniek, Met Weekblad, De Vrouw, De Nederl. Spectator,
Belang en Recht. De Indische Gids, Ons Tijdschrift (Z Afr.). Nouxelle Revue, Revue
des deux Mondes, Bevue Blanche, Biblioth. Univ., Mercure de France, Die
Gesellschaft, The Studio, The Nineteenth Century, The Century Magazine, The Pall
Mall Magazine, Langman's Magazine. Harper's Monthly Magazine. - Het Boek van
de Maand: Psyche, door Louis Couperus. - De Boekentafe'.
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***

Katholieke Illustratie, nr 37.
- De Roomsch-Koning door J.R. Van der Lans. - Broeder Livinus, door L.v.M. - Zijn
Stiefmoeder, door Agatha de Haas. - Een wandeling, door Haarlem, door J.F. Nuyens.
- Platen: Een offer v.z. plicht. - Het ontwaken op St-Niklaasmorgen. - De
Roomsch-Koning. - Broeder Livinus. - De Bakenesser kerktoren te Haarlem.
***

Geïllustreerd Stuiversblad, nr 49.
- Varia: Aan den rand v.h. Graf. door Em. Gaboriau. - Snedige antwoorden. - Een
prachtwerk uit de 19e eeuw. - Karistoe. - De Straatbetasting. - Allerlei. - Best mogelijk.
- Vrede. - Gewroken, door Sacher Masoch. - Ptaten: Twee Wenschen. - Een Geluk.
- Zelfkennis. - De eerste (rijwiel) les. - Veranderlijk is de mensch. - Het grootste
verwarmingstoestel. - De gevolgen v.e. Vriendenraad. - Hij wacht nog op antwoord.
- Muzikate slaap.
***

Weekblad voor Kunst en Letteren.
- De Kadans in het eerste Allegro van Mendetsohn's Viootconcert, Semi Brevis. - De
Nederl. Opera. Rich. Hot - Een Hallucinatie, door Mevrouw Betty Holtrop Van
Gelder. Bellettrie-Anthemoesa. door Pol de Mont. - Boekbeoordeelingen.
***

Weekblad voor Dames.
- Modebericht. - Wandelkostuums. Visitekleeding. - Bal- en schouwburgkostuums. Négligé-kostuums. - IJstoilet. Avondmantels. - Pelerine bij ingang v.d. balzaal. Uitgesneden taille. - Staande kraag. - Hemdblouses. - Garnierselen van bloemen
voor balkostuums. Vier kinderkostuums. - Meisjesmantel. - Hoeden. - Hoedje voor
5 à 6jarige meisjes. - Rand in phantasieborduursel. - Schortje met borduursel in de
kruissteek. - Badtafel voor de kinderkamer. - Speelgoed met schelletjes. - Kleedje
voor een broodman. - Gehaakte kant.
***
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Wereldkroniek, 3 Dec. '98.
- Piequart (portret). - De Rembrandt-tentoonstelling, door C.L. Van Balen. - Landor's
reis in het verboden Land. - Kleine Wereldkroniek. - Ontploffing op de Place de la
Bourse te Paris. - Onthullingen in de Dreyfus-zaak, door Esterhazy - Een
Nederl.-industrie: Nederl. Boler en Kunstboter. - Presid. Kruger en zijn vrouw,
potretten van Brunetière, Yves Guyot, Landor, Prins George op Kreta, Majoor
Wincket, N. Graastand T., Mr. C. Fock. F., M. van Schaeek Mathon.
***

Ons Tijdschrift (Rot'dam) Afl. IX.
- Genève voor Calvyn, door P. - De Mensch, door Niuntius. - De beoefening der
Letterkunde, door A. Brummelkamp. - Gemeenschap en Vrijheid. - Onze literatuur
en onze Evangelieprediking, door J.C. De Moor. - Maandboek, J.B
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