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Nederland's plaats in Europa.
Het is een bedroevend verschijnsel, de afdwaling van het redeneervermogen onder
den invloed van een onderwijs, dat op verkeerde grondslagen rust. Franschgezinde
Vlamingen, die anders wel tot logisch denken in staat zijn, geraken heelemaal de
kluts kwijt eenmaal dat ze beginnen te spreken over de taalquaestie in België. Niet
lang geleden, naar aanleiding van den strijd die gestreden werd tot het bekomen van
het mooiste plein van Gent, om daar het gedenkteeken voor J. Fr. Willems op te
richten, was er een polemiek aan den gang in de Flandre libérale over het streven
van de Vlaamschgezinden, dat natuurlijk geen goedkeuring vond bij de vijanden van
onze taal en bij die gelegenheid werden nog eens al de drogredenen opgehaald, die
moeten dienen om de Vlaamsche Beweging te bestrijden. De Flaminganten willen
hun volk onder den domper houden van de kleine taal van een kleine streek, willen
het van de wereld afzonderen; ze zijn daarom de vijanden van de beschaving. Naar
het schijnt zijn de kennis van het Fransch en de beschaving onafscheidbaar van
elkander. Deze verblinde Vlamingen kunnen zich geen beschaving denken buiten
het Fransch. ‘Een taal is in de practijk geen kunstvoorwerp of een voorwerp van
sentimenteele vereering. De taal is het veertuig van de gedachten, van de wetenschap,
van den vooruitgang,’ schrijft een hunner. Welzeker! 't Is juist de stelling van de
Flaminganten, dat alleen de moedertaal voor het algeheele volk het voertuig kán zijn
van de gedachten, den vooruitgang. 't Zijn slechts betrekkelijk weinige individuën
uit het geheele volk, die zich een of meer vreemde talen zóó eigen kúnnen maken,
dat die talen in de cultuurelementen, die ze bieden, werkelijk iets kunnen bijdragen
tot hooger ontwikkeling. De lagere schichten van de samenleving zullen nooit door
middel van een vreemde taal te bereiken zijn. Een taal is zeker het voertuig van
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nieuwe denkbeelden, gedachten. Maar welke taal zou voor een volk een beter voertuig
van gedachten zijn dan zijn eigen taal! Een vreemde taal, die, wel is waar, door een
onaanzienlijke minderheid gekend is, zeer zeker niet. Aan een vreemde taal zou men
alleen mogen denken in 't geval dat de moedertaal volkomen ongeschikt zou zijn om
tot voertuig te dienen voor wetenschappelijke denkbeelden. Hij die beweren zou, dat
het Nederlandsch daartoe ongeschikt is, zou alleen bewijs geven van een
allerjammerlijkste onwetendheid. ‘Waarom aan dat arme volk (het Vlaamsche) een
gemakkelijk middel (de kennis van het Fransch) weigeren om te stijgen op de ladder
van de beschaving?’ wordt nog gevraagd. Maar Meneer, is het Fransch dan het éénige
middel waardoor het Vlaamsche Volk zal stijgen in beschaving! Hoe kan uw verstand
zóó afdwalen? Wat is vooruitgang van beschaving, zooniet uitbreiding van kennis,
ontwikkeling van den geest, veredeling van harten gemoed. En welke taal zal voor
mijn volk beter geschikt zijn voor den toevoer van steeds uitgebreider kennis, welke
taal zal mij beter toelaten te spreken tot zijn geest en tot zijn gemoed dan de eigen
taal? Mijn taal zal immers aan mijn volk dezelfde kundigheden meedeelen als die,
welke het Fransch meedeelen kán. Mijn volk, om tot den hoogsten trap van beschaving
te stijgen, waartoe een volk geraken kan, heeft niet noodig zijn taal te verloochenen
en ze prijs te geven voor een vreemde. In beschaving zijn wij Noord-Nederland zeer
zeker niet vooruit en daar leggen wij de schuld van op U, hoogere standen, die het
struikelblok zijt op het beschavingspad van ons volk. En toch heeft Nederland niet
noodig gehad zijn taal prijs te geven om hoog te stijgen in de rij van de volken. Het
werktuig van zijn geestelijke grootheid is juist de taal geweest, die men ons wil doen
prijs geven voor een vreemde. In en door die taal is het gekomen tot een ontwikkeling
van beschaving, waardoor het de bewondering en de achting van groote volken wint.
We willen aan de geestelijk blinden onder ons volk meedeelen hoe hoog Nederland
aangeschreven staat in de achting van groote natiën om zijn zelfstandige beschaving,
waarvan zijn eigen taal het voertuig is.
***

The Spectator, het bekende Engelsch weekblad wijdde aan dat onderwerp het volgende
opstel, waarvan wij hier een vertaling geven.

Holland's Place in Europe.
‘Moge het land’ zoo roept de Koningin-Regentes der Nederlanden in hare
belangwekkende Proklamatie uit, ‘groot worden in alles waarin een klein volk groot
kan zijn!’ Niemand, die beseft, hoe ontzaglijk veel Europa en de wereld aan Holland
schuldig is - schrijft The Spectator - zal nalaten, in te stemmen met die wenschen.
Zonder vrees van tegenspraak mag men zeggen dat Nederland in bijna ieder tak van
kunst, die het menschelijk leven siert en adelt, bijgedragen heeft tot den geestelijken
en stoffelijken staat van het menschdom en evenveel als eenig volk geholpen heeft
aan den opbouw der Europeesche beschaving. Wij zijn allen gewoon, in Holland een
bolwerk te zien van maatschappelijke en godsdienstvrijheid. Wij allen hebben de
heldengeschiedenis gelezen van Holland's verzet tegen Philips en Alva, en het verhaal
van 't Leidsch beleg vergeten wij
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evenmin als den slag bij Thermopylae. Het Spaansche Rijk zou toch uiteen zijn
gevallen; maar aan Holland was het gegeven, den eersten en felsten slag te slaan in
dat geweldig monster. Ook kunnen wij niet vergeten hoe, toen zelfs in Engeland
dweepzucht woedde onder de Tudors, Holland de veilige wijkplaats werd voor de
stoere en sterke mannen die de Amerikaansche Republiek hadden gegrondvest. De
Hollanders zelven hebben wijde gewesten gekoloniseerd in 't land dat tegenwoordig
de Vereenigde Staten heet; zij hebben de grootste stad der Nieuwe Wereld gesticht
en hebben het zegel hunner beschaving gedrukt op meer dan een Staat der Unie.
Evenzoo hebben zij in Afrika een hecht koloniaal rijk gevestigd, dat gezond en
krachtig is, ondanks eenige onmiskenbare gebreken.
De Hollanders hebben in hunne Oost zeker geen buitengewone menschlievendheid
aan den dag gelegd en hun bestuur daar kan in vele opzichten rechtmatig worden
gegispt, maar het volk in zijn geheel genomen maakt een wonderbaar kloeken indruk
als burgers, bestuurders en kolonisten. Hun overzicht, hun doorzicht, hun nijverheid,
hun wonderlijk vermogen om het zand tot goud te maken, zijn alle eigenschappen,
die hunne enge verwantschap toonen met de Schotten; en de flinkheid, waarmede
beiden de denkbeelden der hervorming hebben aangenomen en opgenomen, brengt
hen nauw te zamen in de samenleving der Europeesche volken.
Maar minder beseffen wij misschen hoe groot (vast) onze schuld aan Holland is
op ander terrein dan de staatkunde. In Wetenschap, in Kunst, in Wijsbegeerte en
Recht heeft Holland de eerste Staten der wereld op zij gestreefd. Door zijn edelmoedig
beginsel, een toevlucht te bieden aan de slachtoffers van vervolgingen, heeft het
zichzelf geëerd. Want zoo werd het 't nieuwe vaderland voor Spinoza. Het heeft een
natuuronderzoeker Boerhaave, een rechtsgeleerde als Hugo de Groot voortgebracht,
en, al had het geen andere namen te toonen, dan deze, onsterfelijk ware niettemin
zijn roem. Wie Rotterdam bezocht heeft, herdenkt den grooten naam van Erasmus
en de zaal der Hoogeschool te Leiden herinnert ons met hare portretten aan al hetgeen
dat middelpunt van geleerdheid voor de hedendaagsche beschaving heeft gedaan.
De Nederlandsche schilderkunst erkent alleen de Italiaansche en de Spaansche als
haar meerdere; neen wat kracht, oprechtheid, verscheidenheid betreft, staat zij wellicht
boven de Spaansche en alleen een volmaakt kunstbeoordeelaar zou twee genieën als
Rembrandt en Velasquez tegen elkaar kunnen opwegen.
In onzen tijd heeft Holland eenige bijdragen van het hoogste belang geleverd tot
de kritische godsgeleerdheid en de geschiedenis van den godsdienst van strenge
orthodoxe zoowel als van vrijzinnige zijde. Huxley heeft verklaard, dat wijlen Dr.
Kuenen's ‘Geschiedenis van Israël’ hem een voorbeeld scheen van historisch
onderzoek. De Nederlandsche vrijzinnigen zijn nooit vervallen in de zotheden van
de vooruitstrevende onderzoekers in Duitschland, maar hebben altijd het hoofd koel
gehouden.
En hier heeft men, welbeschouwd, het kenmerk van alles wat Holland gedaan
heeft in staatkunde, godsdienstkunde, wetenschap, wijsbegeerte.
Dezelfde geduldige, maar diepe besliste wilskracht die de dijken doorstak en het
land onder water zette; die de verschrikkingen droeg van een beleg huiveringwekkend nog na drie eeuwen - die wilskracht bouwde niet slechts een
grooten handel; maakte niet alleen van Holland de beurs van Europa en vormde het
tot een koloniseerend en groot zeevarend volk, maar die geest doordrong ook zijn
kennis en kunst, zijn denken en streven. Er is in Nederland, minder geestelijk vernis
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dan in eenig ander land van Europa; er is meer degelijke en baanbrekende beschaving
van de edelste soert.
Zoo is de geschiedenis geweest, zoo is de aard van dit: merkwaardig klein volk,
dat van een vergeten hoek van Europa een der welvarendste en meest verlichte landen
der wereld heeft gemaakt. Het is een levensbelang voor Nederland maar niet minder
voor geheel Europa dat het volk in zijn geheel blijft voortbestaan. Dat het volkomen
zeker zou zijn niet te worden aangevallen, kunnen weinigen geloven, die de staatkunde
der Duitsche regeering kennen en die inzien hoe nuttig de Nederlandsche zeehavens
zouden kunnen worden voor een volk dat voor zijn grooten en groeienden handel
nauwelijks een voldoende zeegrens heeft (?). Het is een gekend geheim dat Pruisen
- de heerschende macht in Duitschland - sedert de stichting van het Duitsche Rijk,
wellicht reeds sedert Bismarck in 1862 aan het bewind kwam, op. Nederland een
oog heeft gehad. Doch wij geloven in het onverdeeld houden der kleine Staten van
Europa (behalve Portugal dat zich met Spanje behoort te vereenigen) als zijnde het
vrijst, het best geregeerd, het beschaafdst en omdat zij aan de kaart van Europa die
verscheidenheid geven, welke ze heeft gekenmerkt sedert de Franken den Rijn
overtrokken en die onbetwistbaar een levenskracht is in Europa's geestelijk bestaan.
De oorspronkelijkste kritiek, het oorspronkelijkste werk van muziek, wijsbegeerte,
dichtkunde, vinden wij heden ten dage waarschijnlijk te Stockholm, Geneve,
Kopenhagen, Brussel, Amsterdam of Christiania. Debewoner van een klein land is,
ook om te reizen, verplicht vreemde talen te leeren; daardoor verwijdt hij zijn
gedachtenkring en versterkt zijn beschaving. Het beste nieuwe werk over Shakespeare
komt van een Deen; ieder ontwikkeld Nederlander kent Fransch en Engelsch, niet
alleen om gewapend te zijn tegen bedienden en spoorwegbeambten maar als middelen
van beschaving.

De Helden van Zuid-Afrika(1)
Een verhaal uit den Trek der Afrikaansche Boeren uit de Kaapkolonie
naar de Transvaal.
De gemoederen geraaklen in gisting. Voor de Boeren werd de toestand in de
Kaap-Kolonie onuithoudbaar. Dagelijks vielen de Kaffers hen aan vernielden hunne
hutten en voerden hun vee mede. Wat baatte hun klagen bij de Engelsche regeering?
Een schokschouderend: ‘Waarom blijft ge aan de grens? Keer terug naar de Tafelbaai!’
was het eenige antwoord.
Dat de toestand waarlijk onuithoudbaar was, bewees de vergadering die bij Gert
Kloppers plaats greep; zestig Boeren waren daar aanwezig om te beraadslagen over
wat er te doen viel.
Beschouwen wij de hier aanwezige mannen van dichterhij. Hier hebben we Gert
Kloppers, den gastheer, tegenover hem den ouden Dirk, Gert's vader, nevens hem
den jongen Dirk, Gert's oudsten zoon. Daar vinden we Teunis Smit, den geduchten
leeuwenjager der Kolonie, ginder ouderling Hendrik de Jong; deze heeft daar straks
de vergadering met gebed geopend.
Zeer verdeeld waren de meeningen. De gemoederen waren warm. Eindelijk staat
de oude Dirk Kloppers op met het voorstel: men zal het Engelsch gezag ontgaan en
den Trek aanvaarden in de richting van de Vischrivier, de Vaalrivier en het
Drakengebergte. Zóó is het besloten, zóó zal het geschieden.
(1) Door L. Penning - Gorinchem, Fr. Duym.
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Wij zijn in 't jaar 1836. 't Is bij Gert Kloppers aan te zien dat de tocht ten spoedigste
zal beginnen. Alle wagens zijn nagezien, en zoo noodig, hersteld. Dirk, Gert's oudste
zoon is met het vee reeds naar de Vischrivier vooruit gezonden. Al het huisgerief,
al het noodige voedsel wordt in de wagens gepakt en voort gaat de tocht over de
golvende vlakte, over heuvelen en dalen, vergezeld van luide kommando's en
klappende zweepslagen. Voor zij de Vischrivier bereiken, vervoegt zich De Jong
met zijne ossenwagens bij hen. Evenals Gert heeft hij zijn vee reeds vooruitgezonden,
en samen trekt men voort naar de Vischrivier waar Dirk reeds lang aangekomen is.
Nu grijpt de overtocht plaats. Zonder ongeval bereikt men den anderen oever; hier
wordt eenige dagen halt gehouden. Weinigen tijd daarna steekt men de Oranjerivier
over en de Boeren zijn vrij, vrij van het Engelsch juk. In treinen van 5 tot 12
ossenwagens reizen ze nu dwars door de ongebaande velden rustig voorwaarts op
de Vaalrivier aan.
Tot nu tee is alles voorspoedig gegaan, maar weldra zouden de gevaren aanbreken.
In 't Noorden der Vaalrivier regeerde Mosolekatse, de koning der Matabele-Kaffers,
die thans zijne bloedhonden gereed hield om de Boeren uit te roeien.
Welhast drongen vage geruchten van een dreigenden Kafferaanval tot de Boeren
door. Eenige Griqua's(*) hadden Gert Kloppers gewaarschuwd tegen eenen
Kafferaantocht.
Geen uur later, was Dirk vertrokken om de Emigranten te waarschuwen en nader
kondschap in te winnen omtrent de plannen der Kaffers, alsook om Teunis Smit, den
leeuwenjager op te sporen.
In den avond van den volgenden dag kwam Dirk blootshoofds in vollen draf het
kamp binnengereden. Slecht, zeer slecht was 't nieuws dat hij medebracht. Na een
uur rijdens had hij Barend Jansen met zijnen trein ontmoet en gewaarschuwd; voorts
ontmoette hij Teunis Smit, die ook alreeds onraad bespeurd had; op dezes aanwijzing
rende hij 2 a 3 uren voort om een anderen trein te bereiken. Groot was zijne
verwondering toen hij slechts eenen wagen, met akelig verminkte lijken omstrooid,
vond. De breede wagensporen volgende kwam hij weldra op eene Kafferlegerplaats.
Nu zag hij zich verraden en hij moest vluchten, achternagezet door een ganschen
troep Kaffers. De assegaaien vlogen om hem heen, zonder hem te treffen. In wilde
vaart reed hij voort en nu was hij hier.
‘Voor morgen middag vallen ze ons aan’, zoobesloot Dirk. Er viel niet aan te
twijfelen; een Kafferaanval was te duchten en Gert na een goed terrein gekozen te
hebben, zette zich met zijne gezellen. aan 't werk om het Lager te versterken.
Graszoden werden aangebracht, Doornstruiken gehakt en bijgebracht tot versperring
onder en tusschen de wagens, die in een breeden kring getrokken welhaist eenen
scheidsmuur vormden. Intusschen reed Gert net Floor, zijn tweeden zoon, naar Barend
Jansen om hem aan te zetten met zijne ossenwage is Gert's Lager te versterken.
Moeilijk was het wel om Barend te overhalen maar eindelijk gaf hij toe en in het
holle van den nacht nog kwam Barend met zijne ossenwagens bij Gerts versterkt
Lager aan.
Met moed wachten de Boeren den aanval de Kaffers af. Gert Kloppers werd tot
kapitein uitgeroepen. Iedereen werd zijne plaats aangewezen. Floor, Gerts weede
zoon, die zeer handig was in 't bijlwerpen zou eme opening, die slecht versperd was,
bewaken. Dirk zoude aankomst bespieden.
(*) Bastaards, gesproten uit de krnising van het blanke ras met het kleurlingenras.
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Alles was stil. Eensklaps klinkt het overeengekomst alarmteeken en een ruiter komt
in vollen draf aangereden. Dirk en de ruiter, die niemand anders dan de langvermiste
leeuwenjager is, stormen het Lager binnen.
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[Nederland's plaats in Europa (vervolg)]
Dan ook zijn de kleine landen in den regel blijvende bewakers van de vrijheid van
gedachte, spreken en handelen.
Hoe ook beschouwd, 't is noodig dat zij als nationale eenheden bestaan blijven,
als vrienden van vrijheid en wereldbeschaving, en vijanden van eentoonigheid in
leven en denken.
Van deze landen is, naast Zwitserland, geen ons meer verwant dan Holland, met
zijn groot verleden en zijn goed geordende en verfijnde beschaving. Werd op Holland
gewelddadig een vreemde hand gelegd, dan zou dit zoowel hier te lande als in
Amerika diepe verontwaardiging wekken. Wij hebben in de 17e eeuw onzen strijd
tegen Holland (die niet zeer wijs of rechtvaardig was van onzen kant, gelijk de heer
Gardiner heeft aangetoond) maar sinds dien hebben wij in toenemende wederkeerige
vriendschap en achting geleefd. En ook de steeds vermeerderende handelsbetrekkingen
vereenigen de beiden landen. Onze Amerikaansche vrienden, die de Pilgrim Fathers
beschouwen als de voornaamste, zoo niet de eenige stichters der groote Republiek,
koesteren voor Nederland een bijzondere vereering. Werd op Nederland een aanval
gewaagd, dan mogen wij veilig voorspellen dat Engeland en Amerika rekenschap
zouden vragen.
Nederland heeft daarom een belangrijke plaats in Europa en zal deze, naar wij
vertrouwen, menschenleeftijden lang behouden. Het is een geheel op zichzelf met
een eigen leven; met grooten rijkdom, door geduldigen ijver vergaard, welke alsnog
niet geleid heeft tot gemeenheid of oneerlijkheid. Het had sterker kunnen ijzn, indien
de eenheid met België was bewaard, doch daar daar dat niet kon zijn, is het misschien
des te vrijer geweest in het ontwikkelen van zijn eigen beschaving. Het volk heeft
een hoog begrip van burgerplicht en vreedzaam handeldrijven. Pretmakers mogen
het in Holland vervelend vinden, en zelfs de welwillend-gezinde opmerker zou
wenschen dat sommige dingen er anders toegingen; maar de beschaafde Nederlander,
met zijn boeken en muziek, zijn schilderijen en zelfs zijn uitstekenden wijnkelder,
is zoo ver van stilstand als de bewoner van eenig land.
Eerbied voor de eenheid en onafhankelijkheid van Nederland - zoo besluit de
schrijver zijn opstel - behoort een voorwaarde te wezen van elk algemeen verdrag
of iedere overeenkomst door de Europeesche mogendheden gemaakt.
Want het is duidelik, dat een volk met zulk een verleden en zulk een toewijding
voor het streven naar de hoogste beschaving, een goede toekomst te gemoet gaat, en
ook aan de wereld in 't algemeen veel belooft.’

Benoorden Moerdijk.
De kroniekschrijver spreekt over zichzelf. - Een Nederlandsche Dreyfus-zaak? - Prof.
Carel Asser. - Internationale Conferenties te 's Gravenhage. - Wat wij tegenover het
buitenland doen kunnen en doen moeten. - Op de Duitsche grens; in Siam; Indië en
het pan-islamisme. - De kolonie Curaçao. - Een herinnering aan de Goudkust. Vreemde Geschiedschrijvers over ons heldentijdvak. - Marnix van St-Aldegonde.
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Een vriend, die zich een echt vriend toont, want hij spreekt onbewimpeld over de
feilen, die hij in ons ziet - de heer Rasch, te Springs in de Zuidafrikaansche Republiek
- vraagt in de vorige aflevering van Neerlandia of de briefschrijver uit het land
benoorden Moerdijk er wel altijd aan denkt dat hij ook voor velen schrijft, die maar
'n bitter onvolledig begrip hebben van Hollandsche toestanden, en die niet letterkundig
ontwikkeld zijn? - Zooals de vraag dáár gesteld is, moet Actenos. met de hand op
het hart, in ootmoed antwoorden: Neen.
Hij beseft maar al te wel dat er ontzaglijk veel ontbreekt aan zijn arbeid. In
aansluiting echter bij de welsprekende regelen, die de redacteur van dit blad reeds
aan de opmerking van den heer Rasch gewijd heeft, wil schrijver dezes toch nog
gaarne iets zeggen naar aanleiding van den behartigenswaardigen wenk van onzen
Zuidafrikaanschen broeder. Actenos zal trachten zijn voordeel daarmede te doen.
Maar tegelijk zal hij recht vooruit blijven gaan, waar hij overtuigd is dat afwijken
slechts schijnbaar goede gevolgen zou hebben. Met zijn maandelijksch overzichtje
heeft hij niet de bedoeling, al zijn lezers onder één hoedje te vangen; noch ook de
eerzucht te schrijven in den geest van allen die uit zoo uiteenloopende takken van
den Nederlandschen stam gesproten zijn - en die hem de eer bewijzen zijn stukjes
te lezen. Hij betwijfelt zelfs of iemand, al had hij ook minder ernstige tekortkomingen
en meer gaven, dat zou kunnen.
Wat moet er al niet vermeden worden! Neerlandia is geen oppositieblad, evenmin
een regeeringsorgaan, maar het moet zijn kracht zoeken in de dingen, die de
Nederlanders, over de wereld verspreid, vereenigen, en twistappels laten liggen. De
zinspreuk van het wapen der Zuidafrikaansche Republiek staat ook, zij 't niet in 't
Nederlandsch, ouder het wapen dat de Vlamingen evenzeer als de Walen als het
hunne erkennen, en in de glorierijke dagen van weleer omkranste diezelfde zinrijke
spreuk den klimmenden leeuw met den pijlenbundel, die de kracht en de eendracht
der Zeven Provinciën veraanschouwlijkte. Wanneer ons blad niet, vóór alles, de
eendracht bevordert onder de gelijkgezinden, kan Neerlandia wel verdwijnen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de kroniekschrijver

[De Helden van Zuid-Afrika (vervolg)]
't Is tijd; achter hen komen gansche benden Kaffers op het Lager aangestormd. Een
hevig geweervuur begroet hunne komst; ze aarzelen; een tweede lange knal weergalmt
en de Kaffers deinzen, niettegenstaande de vreeselijke bedreigingen van Khama, hun
opperhoofd. De eerste aanval is afgeslagen. Daar treedt een groote, met prachtige
pluimen versierde Kaffer nader; 't is Khama zelf, die onderhandelingen wil
aanknoopen. Het Kafferopperhoofd verlangt hunne overgaaf; doch onverrichterzake
moet hij wederkeeren. Intusschentijd hebben eenige Kaffers middel gevonden om
de getalsterkte van 't Lager te bespieden.
Eensklaps schijnt de vallei levend te worden en een wandelende muur komt op
het Lager aan. Hevig is de strijd. Te vergeefs trachten de Kaffers de wagens uit hun
verband te rukken. Eenige hunner dringen door de slecht versperde opening heen.
Floor hakt er ongenadig op neer. Gert, Dirk, Barend, Thys, allen vechten als leeuwen.
Eindelijk komt er eenige ontmoediging bij de Kaffers; maar Khama, bleek van woede
en razernij stuwt ze voort op de Boeren aan. Kloppers heeft het tegen Khama te doen.
Eene assegaai treft Gert aan 't hoofd; hij slingert eene opgeraapte assegaai en treft
Khama aan den hals. Khama wankelt. De stijd is beslist: de Kaffers, hun opperhoofd
ziende vallen, slaan op de vlucht, achtervolgd door de Boeren.
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***

Wij zijn een jaar verder. De Transvaal ligt open voor de Boeren. Zonder te aarzelen
ook trekken ze de Vaalrivier over. Hier zetten zij zich neder. Van naar Natal Pieter
Retief te gaan vervoegen kan nu geen spraak meer zijn: een prairiebrand waaraan
Teunis Smit, Dirk en eenige jachtgezellen gelukkig ontkomen zijn, heeft al de velden
afgebrand, het vee zou van honger omkomen. Maar toch, lang duurt het niet of
Kloppers onderneemt den tocht over het Drakengebergte. Hij, met zijne
Lagergenooten, bevindt zich in de voorhoede der naar Natal aftrekkende Boeren. Hij
heeft den even moeilijken als gevaarvollen tocht over het Drakengebergte achter
zich, en nu, aan den oever van een vriendelijk riviertje, heeft hij de tenten opgeslagen.
Gert en Floor zijn de eenige weerbare mannen van het Lager; de anderen zijn reeds
dagen op de jacht. De leeuwenjager, die den eersten tocht van Pieter Retief naar
Dingaan medegemaakt heeft, is terug.
Een bang voorgevoel beklemt nochtans de harten der Lagergenooten. Daareven
is een knaap het Lager binnengestormd en hij heeft verteld hoe zijne ouders door de
Zoeloe's wreedaardig vermoord werden. Nu begint Gert in allerijl het Lager te
versterken. Er is een buitenlager gemaakt en een binnenlager, het laatste is eene soort
van citadel in het eerste De leeuwenjager is op verkenning gegaan. Nu stormt hij het
Lager binnen gevolgd door een kommando Zoeloe's. Drie aanvallen worden
beurtelings afgeslagen. De bestormers trekken zich terug, maar 's morgens hernieuwen
ze den strijd. Reeds is Mieke, Gert's dochter door eene assegaai gevallen. De kapitein
heeft een zwak punt, een versleten wagen ontdekt; weldra is hij op zij gerukt; maar
moedig hakt Teunis op de binnenstormenden neer; toch moet Gert zich met de zijnen
in 't binnenlager terugtrekken, op den voet gevolgd door de Zoeloe's. Als wanhopigen
strijden de Boeren; zwichtend voor de overmacht, zullen ze weldra het onderspit
moeten delven. Op dit oogenblik kon Dirk hen ontzetten. Onverwachts door de
Boeren van achteren aangevallen, vluchten de Zoeloe's in allerijl weg.
Weldra braken bange tijden aan voor de Boeren. Pieter Retief werd laffelijk te
Umkungunhlovo door Dingaan, den Zoeloekoning vermoord en Piet Uijs en Potgieter,
die hem wilden wreken, werden verslagen: Piet Uijs, de dappere
Kommandant-Generaal, sneuvelde. Thans liepen Dingaans spionnen het land af, de
verspreide Lagers aanvallende en uitmoordende. Eindelijk daagde er hulp op. Pretorius
was met vierhonderd dappere Boeren aangekomen en trok tegen de Zoeloe's op. Dirk
ging met al de strijdbare mannen van Klopper's Lager 't kommando van Pretorius
vervoegen. Gert zou met de andere huisvaders het Lager bewaken. Traag maar zeker
trok Pretorius voornit. Aan de Bloedrivier werd Dingaan verpletterd; daar werd het
laf verraad op Retief gewroken. Zegevierend trok Pretorius in Dingaans hoofdstad
binnen; met buit beladen trok het Boerenkommando naar de Lagers in Natal terug.
Maar weldra zadelden de Boeren weder het paard en grepen ze opnieuw het geweer;
Dingaan weigerde de vredesvoorwaarden te volbrengen; doch een nog geduchter
nederlaag dan de eerste wachtte hem.
De oorlog was gedaan; Gert trok met Dirk terug naar het Over-Vaalsche in
Transvaal, terwijl zijne vrienden en kennissen in Natal bleven. Ginds dus in Transvaal
woont nu Gert Kloppers en niet ver vandaar woont Dirk, die nu voor zijne vrouw
werkt. Maar van korten duur is de rust. Weldra daagde Teunis, de leeuwenjager op
en Dirk trok mede ten strijde nu niet tegen de Kaffers of de Zoeloe's maar tegen de
baatzuchtige Engelschen, die Natal zochten in te palmen. Reeds verheugden zich de

Neerlandia. Jaargang 3

Boeren in hunne eerste zegepraal; doch de Engelsche wolf hield niet af. De Engelschen
kregen versterking en de Boeren zwichtten onder de overmacht. Teunis Smit, Barend
Jansen en de Jong, die het niet langer in Natal tegen de Engelsche overmacht konden
uithouden, trokken met Dirk terug naar Transvaal.
Hartroerend was het wederzien tusschen Gert Kloppers en zijne vroegere vrienden
en tusschen Dirk en zijne vrouw.
Hier eindelijk, in Transvaal, in het vrije land, vonden ze rust en hier ook zetten ze
zich neder in elkanders nabijheid, vereenigd door denzelfden band van liefde, die
hen in den langen Trek zoo vereenigd versterkt had.
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[Nederland's plaats in Europa (vervolg)]
uit Noord-Nederland angstvallig moet vermijden al wat een zekere groep onder zijn
lezers onaangenaam zou kunnen zijn. Wèl brengt die eisch echter mee dat hij vele
vraagstukken van staatkundigen, maatschappelijken, godsdienstigen aard maar heel
eventjes mag aanroeren. Die gevallen zijn talrijk, want het is bij een vrij volk nu
eenmaal onvermijdelijk dat er in de openbare gedachtenwisseling herhaaldelijk
botsingen ontstaan over zaken van belang. En nogal eens, ook op beperkter gebied,
over dingen van minder rechtstreeksch gewicht, bijvoorbeeld over de Berner
Conventie of over het beheer van onze kunstinstellingen, en dan wordt het
twistgeschrijf zeker niet minder hartstochtelijk gevoerd. Zich daarin te mengen kan
niêt behooren tot de taak van een kroniekschrijver van Neerlandia.
Wat hem dan overblijft? Een veld, waarlijk ruim genoeg: een terrein dat in de
eerste plaats al datgene omvat waarin - naar de voortreffelijke uitdrukking van de
Koningin-Weduwe bij haar laatste regeeringsdaad - ‘ook een klein volk groot kan
zijn.’ Hij gelooft dat hij, vooral wat op dat gebied gebeurt, aan zijn stam- en
taalgenooten in het Zuiden, in Afrika, Amerika en waar ook Nederlanders over den
aardbol verspreid wonen, moet melden of in herinnering brengen; en hij vleit zich,
dat het tot de ontwikkeling van zijn taalgenooten buiten Europa, en tot verbetering
van de begrippen, die bij hen over Holland bestaan, zal kunnen bijdragen, als zij daar
nu en dan kennis van nemen.
Actenos is de eerste om te erkennen dat er veel, zeer veel ontbreekt aan de wijze,
waarop hij zijn taak volbrengt, en hij houdt zich oprechtelijk aanbevolen voor alle
welwillende opmerkingen van zijn lezers; maar zijn eigen opvatting van die taak kan
hij niet prijs geven.
***

In schijnbare tegenstelling met het bovenstaande, begint schrijver dezes zijn artikeltje
over de afgeloopen maand met een zaak, die wel niet op de Nederlanders werkt als
een roode lap op een stier - wat met de Dreyfus-zaak in Frankrijk wèl 't geval is maar die toch de hartstochten genoeg in beweging brengt om aanleiding te geven tot
het vormen van plaatselijke en algemeene commissies en het houden van
protest-vergaderingen, en die dezer dagen weer uitvoerig ter sprake gebracht is in
de Tweede Kamer, de zaak van de gebroeders Hogerhuis: de Friezen die, volgens
sommigen, thans in de gevangenis boeten voor een misdrijf, dat anderen gedaan
zouden hebben. Men moet erkennen dat zekere omstandigheden in deze zaak er wel
verdacht uitzien, en dat de houding van sommige leden der rechterlijke macht het
streven naar opheldering in de hand schijnt te werken. Daar houdt echter de
overeenkomst met de Dreyfus-zaak op. De toon van de besprekingen, over de
Hogerhuis-zaak gevoerd, wordt intusschen verbitterd door een omstandigheid, in
dergelijke gevallen lang niet zeldzaam: de verdachtmaking van hen die zich voor de
beweging spannen. Zeer zeker kan men niet aannemen dat allen die voor de
invrijheidstelling van de gebroeders Hogerhuis ijveren, dat enkel en alleen doen uit
christelijke liefde en rechtvaardigheidszin - dat is evenmin het geval in de zaak
Dreyfus-Zola-Picquart! - maar het gaat niet aan, als beweegreden bij mannen als
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Troelstra, van der Zwaag, professor Sijmons, enz., uitsluitend eigenbelang,
partijbelang, geest van verzet, aan te nemen. Die wijze van strijden is hoogst onbillijk,
en vergiftigt den strijd. Durven zij, die zich de zaak niet aantrekken, volhouden dat
hun onthouding alleen voortkomt uit de onwankelbare overtuiging dat de rechter
zich niet vergist kan hebben?
Overigens is uit de beraadslaging in de Kamer gebleken dat gerechtelijke
beslissingen in verband met de Hogerhuis-zaak nog genomen zullen worden in twee
gevallen waarbij Mr. Troelstra betrokken is, en dat overigens de verzoeken om gratie
nog aanhangig zijn, en de Kamers dezer dagen te beraadslagen zullen hebben over
een wetsontwerp, door den Heer Herte en andere afgevaardigden ingediend tot
uitbreiding van de gelegenheid tot revisie.
***

Prof. Carel Asser is overleden. Hij was de opvolger van Mr. de Boneval Faure als
hoogleeraar in de rechtswetenschap aan de Leidsche universiteit, en had in 1892 zijn
ambt aanvaard. De naam Asser doet ons denken aan een zaak op rechtskundig gebied,
waarmede ons land veel eer heeft ingelegd. Dezer dagen heeft de Staatscommissie
voor het Internationaal Privaatrecht weer een vergadering gehouden, onder
voorzitterschap van den Staatsraad Mr. J.M.C. Asser. Van de vijftien mogendheden,
die het Haagsche Verdrag van 14 November 1896, betreffende het Internationaal
Procesrecht, gesloten hebben, zijn er nu 13 gereed dat verdrag te bekrachtigen; in de
beide overige, Roemenië en Spanje, is de behandeling der zaak door omstandigheden
vertraagd. De meeste Staten hebben ook reeds de ambtelijke uitnoodiging tot het
houden eener derde conferentie te 's Gravenhage, in het najaar van 1899, aangenomen;
onze regeering heeft tegelijk met die uitnoodiging aan de andere regeeringen de
ontwerpen gezonden van een internationale regeling van het huwelijksrecht, het
erfrecht en het recht van voogdij, reeds opgenomen en openbaar gemaakt in een van
die verzamelingen ambtelijk bescheiden, waarvoor onze regeering (terwijl in het
buitenland een Blauwboek, een Groenboek, enz., uitgegeven worden den zeer
passenden naam Oranjeboek aangenomen heeft.
***

Door het aanvatten van dergelijke werken des vredes kunnen kleine Staten als
Nederland hun aanzien tegenover het buitenland verhoogen, ook al kunnen wij niet
meer, gelijk vroeger, op andere wijze onze stem laten hooren in het ‘Europeesch
concert’. Bij dit laatste moet men zich wel neerleggen, en wil een sterke buurman
ons onaangenaam zijn, dan is het misschien nog 't beste, voorzichtigheid en geduld
te betrachten. Aan de willekeurige handeling van de Pruisische regeering,
bijvoorbeeld, die zonder vorm van proces ‘hinderlijke’ vreemdelingen over de
Deensche of de Nederlandsche grens terugbrengt, kunnen wij niet veel veranderen.
Tegenover ons land draagt die maatregel overigens geen zoo hinderlijk karakter als
tegenover Denemarken. Wij zouden natuurlijk evenzeer het recht hebben, de
duizenden Duitschers, die in ons land gevestigd zijn, het verblijf onmogelijk of
moeilijk te maken, maar wie denkt daaraan? Aan dat wapen zouden wij ons zelf
snijden
Iets anders is 't, naar het uiterlijke op te treden met de waardigheid die ons past.
Dat doen wij in Siam niet, heeft de heer Van Bylandt in de Kamerzitting van 6
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December gezegd, en Mr. J. Bierens de Haan heeft daar in de pers nog eens nadruk
op gelegd. Hij betoogt dat de Nederlandsche vertegenwoordiger in Siam voor zooveel
belangen te zorgen heeft, dat onze vertegenwoordiginging aldaar in belangrijkheid
onmiddellijk na die van Engeland en Frankrijk komt. Toch is Nederland te Bangkok
slechts vertegenwoordigd door een consul die wel persoonlijk den rang van
consul-generaal bekleedt, doch slechts als een consul wordt bezoldigd, zoodat het
vroeger zelfs is voorgekomen dat onze vertegenwoordiger moest wonen in een
‘floating house’; een gebouw op palen in de rivier gebouwd! Het is toch bekend hoe
vooral do Oosterlingen aan uiterlijk vertoon hechten, en dat uiterlijke tot maatstaf
nemen voor hun eerbied en waardeering. Thans komen de meeste Europeesche staten
en zelfs Japan, die een diplomatische vertegenwoordiger hebben aan het hof te
Bangkok, vóór onzen consul-generaal, die bij offlciëele feestelijkheden, waarbij het
diplomatencorps genoodigd wordt, zelfs geen uitnoodiging ontvangt. Het zou
ongetwijfeld misplaatste zuinigheid zijn, daarin geen wijziging te brengen.
Wij spraken van voorzichtigheid en geduld te oefenen in het diplomatiek verkeer
met machtiger staten. Maar dat kan natuurlijk alleen gewenscht zijn, waar het geen
ernstige vraagstukken geldt. De Mohammedaansche kuiperijen in onze Oost-Indische
bezittingen, waarvan nu en dan iets aan het licht komt, en die niet alleen door
teruggekeerde Mekka-gangers, maar ook door andere Mohammedanen bedreven
worden, zijn een gevaar, te ernstiger omdat het zich in 't verborgen ontwikkelt, en
men heeft er de Indische regeering wel eens een verwijt van gemaakt dat zij niet
krasser optreedt tegen de hadjt's Het is dezer dagen gebleken dat het ‘pan-islamisme’,
dat naar uitbreiding van den islam streeft ook door kuiperij en ophitsing, zich reeds
in Java vertakt, en dat de consul-generaal van het Ottomansche rijk te Batavia daar
de hand in had. Toen men daarvan de zekerheid gekregen had, heeft onze gezant te
Konstantinopel, Jonkh. van der Staal van Piershil een krachtig vertoog bij de Porte
ingediend, en het gevolg is geweest dat wij de voldoeding kregen die wij verlangden.
***

Onze West-Indische koloniën zijn in den laatsten tijd nog al eens ter sprake gekomen.
Het scheelde weinig of wij waren, tijdens den Spaansch-Amerikaanschen oorlog, bij
de onverwachte en ongewenschte verschijning van admiraal Cervera's vloot voor
Willemstad, op Curaçao, in een diplomatiek geschil gewikkeld, en omstreeks dien
tijd gingen er stemmen op, dat wij Curaçao maar verkoopen moesten: wij hadden er
toch niets aan, en voor de Vereenigde Staten waren de eilanden, uit een oogpunt van
krijgskunde en handel, veel waard.
Voorshands zal dat denkbeeld wel bij niemand weerklank gevonden hebben. Onze
laatste verkoop van grondgebied was, meenen we, de overdracht van onze bezittingen
op de Goudkust aan de Engelsche regeering, nu een vijf en twintig jaar geleden, en
dat voorbeeld roept niet om navolging. Die enkele nederzettingen aan een hoogst
ongezonde kust schenen teen een grooter lastpost dan Curaçao thans; maar opent
zich voor die kust geen schooner toekomst, nu het achterland, het gebied van de
Nigerbocht, voor den handel ontsloten is, of staat te worden; trachten Engeland en
Frankrijk elkaar daar niet de loef af te steken, en heeft Duitschland er niet onze plaats
ingenomen? En in ruil voor den afstand van Elmina hebben wij - de ‘vrije hand’ in
Atjeh gekregen!
Maar als wij onze koloniën willen houden, moeten wij ze ook trachten te
ontwikkelen. Terwijl Suriname vooruitgaat, schijnt Curaçao steeds meer hulp noodig
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te hebben. Men schrijft dat minder aan Curaça, Bonairo en Aruba toe (de eilanden
op de kust van Venezuela), maar aan de kleine eilandjes St-Martin, St-Eustatius en
Saba, die, in het noorden van de reeks kleine Antillen gelegen, met de hoofdeilanden
der kolonie Curaçao slechts bestuursbetrekkingen hebben, en voor Curaçao zelf een
blok aan 't been zijn. We hebben er een vorige maal, toen die eilandjes door een
orkaan geteisterd waren en de Gouverneur te Willemstad zelfs niet de moeite nam,
dit naar Den Haag te seinen, reeds op gewezen hoe los de band is, die deze brokjes
grondgebied met het moederland verbindt. Een ander voorbeeld: eenige leden van
de Kamer hebben het bericht ter sprake gebracht dat op Saha niet in het Nederlandsch,
maar in het Engelsch recht gesproken wordt!
***

Men blijft zich in den vreemde veel met het heldentijdvak van onze geschiedenis
bezighouden. Dr. D.C. Nijhoff heeft onlangs een werk van Miss Ruth Putnam onder
den titel Willem de Zwijger in het Nederlandsch bewerkt. Diezelfde Amerikaansche
schrijfster heeft nu, samenwerkend met Oscar Bierstadt, het bekende stan-
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daardwerk van prof. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, in een Engelsch
gewaad gestoken. Bijna tegelijkertijd is de Nederlandsche vertaling verschenen van
een levensbeschrijving van Willem van Oranje, door Frederic Harrison, verleden
jaar in de reeks Foreign Statesman opgenomen. Prof. Blok heeft bij die vertaling een
aanbeveling gevoegd.
Wij kunnen niet beter eindigen dan met een herinnering aan de Marnix-feest te
Souburg, waar den 17n December Zuid- en Noord-Nederlanders bijeenkwamen om
de nagedachtenis te eeren van een der krachtigste gestalten uit het tijdvak van onzen
vrijheidsoorlog: Marnix van St-Aldegonde, die driehonderd jaar geleden overleed.
De beminnelijke burgemeester van Antwerpen, Jan Van Rijswijck, stond aan het
hoofd van den stoet der betoogers die, 32 in getal, naar het Walchersche dorpje waren
opgegaan. Zij werden te Vlissingen met muziek en een toespraak ontvangen, en te
Souburg weerklonken de tonen van het Wilhelmus en de Brabançonne. Daar
verwelkomde burgemeester Buteux de leden van het Willemsfonds, die het
gedenkteeken op Marnix' graf opgericht hebben, en de heeren Van Rijswijck en Max
Rooses wijdden, evenzeer als de Noord-Nederlandsche sprekers, hartelijke woorden
aan de verbroedering van Noord en Zuid evenzeer als aan den grooten strijder voor
Nederland's vrijheid. Zoo zeide de heer Herman Snijders: ‘Wij herdenken in Marnix
den man, die het groote ideaal van den Zwijger nabijstreefde, om de vereeniging tot
stand te brengen van Noord- en Zuid-Nederland. Roomsch en Onroomsch wenschte
hij te vereenigen tegen de tyrannie van Spanje. Eenheid van beginsel tot zelfs over
de grenzen zij onze leus, en ik spreek namens het comité den wensch uit, dat gij bij
uw terugkomst zult verkondigen, dat hier warme harten kloppen voor hetzelfde
streven.’
ACTENOS.

Iets over het ‘Wien Neerlandsch Bloed.’
Aan de Redactie.
In Uwe Uitgave van het Maandblad Neerlandia van Il. September, onder het hoofd
Benoorden Moerdijk en in verband met Hare Majesteit Koningin Wilhelmina's
troonbestijging, las ik, tot mijne verwondering, hoe het zoo saaie (?) Volkslied Wien
Nederlandsch Bloed verdrongen werd door het meer aandoenlijke Wilhelmus van
Nassauwen.
Maar zoude het mij nu vergund zijn, Heer Redakteur, U, of Uwen Correspondent
te vragen, als volgt:
1o Met welk recht werd bij die gelegenheid en misschien wel bij vroegere
gelegenheden dat oude, heerlijke Volkslied van den grooten Tollens, dat alreeds zóó
lang door echte Vaderlanders gezongen werd door U of anderen veroordeeld,
verdrongen en in Uw maandschrift aan de algemeene minachting prijs gegeven en
wie toch gaf U en mijne Landgenooten het recht zulks te doen?
2o Was het ooit gehoord, dat een beschaafd volk één enkel van zijne eigene
nationale liederen had aangevallen en verworpen?
3o Wanneer andere Natiën, zooals Duitschers, Franschen, Engelschen, enz., er
roem op dragen meer dan één Volkslied te bezitten en verbeffen, waarom zouden de
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Hollanders niet even goed eene eere-plaats mogen toekennen aan het Wien
Neerlandsch Bloed nevens het Wilhelmuslied?
4o Is het Wilhelmuslied van eenige traditioneel-historische waarde voor iederen
Hollander, hoe zoude men dan een ander zoo plechtig Vaderlandsch lied van even
groote muzikale waarde als het Wilhelmus als saai(1) durven te brandmerken, wanneer
het vooral in het laatste couplet van datzelfde Wien Neerlandsch Bloed verstaan
wordt van den Allerhoogste zijne rijkste gaven en zegeningen voor Holland's
Souverein, Land en Volk plechtig af te smeeken?
Wel zoude men in onze tijden van Modezucht naar Veranderingen in plaats van
Verbeteringen, te recht mogen uitroepen: ‘Toen gij, o onvergetelijke Tollens meendet
aan het land, dat ge liefhadt, eenen dienst te bewijzen met aan deszelfs Volk een fraai
en opwekkend lied te schenken, kondet ge nimmer droomen, dat Uw geschenk na
Uwen dood door Uwe Landgenooten als saai zou bespot en onder de voeten vertreden
worden!’
Ik heb de eer te zijn, enz.
Hoogachtend,
OOK EEN VADERLANDER.
Johannesburg (Z.A. Republiek)
26 Nov. '98.

Vlaamsche Kroniek.
Wij lezen in de dagbladen, dat de bekende Vlaamsche zanger Ernest Van Dyck op
dit oogenblik eene kunstomreis doet in Noord-Amerika en voor 't eerst op 9 November
opgetredenis te Chicago. De bladen dier stad spreken over hem met den grootsten
lof, en zeggen dat zijne vertolking van Tannhäuser voor hem eene schitterende
zegepraal is geweest.
Hoe verheugend dit ook zij, en fier we ook zijn op zulke Vlaamsche, Nederlandsche
kunstenaars, toch moeten wij jammeren dat zulke kunstenaars zich alleen kunnen
doen gelden in den vreemde, en dat we noch in Noord-, noch in Zuid-Nederland over
genoeg middelen en vaderlandsliefde beschikken, om dergelijke talenten binnen onze
grenzen te houden, om ze door onze Nederlandsche bevolking te doen genieten en
waardeeren en door eigen broeders te laten toejuichen.
- De Heer Florimond Van Duyse, de geleerde Vlaamsche muziekoloog is tot lid
benoemd van de commissie van Nationale Biographie bij de Koninklijke Akademie
van België, in de plaats van den Heer A. Samuël.
- Te Antwerpen is eene ernstige beweging ontstaan tot het bekomen van een eigen
lokaal voor de Nederlandsche Opera. Terwijl in deze bij uitstek Vlaamsche stad,
eene toelage van 60,000 franks wordt verleend aan de Fransche Opera, die
daarenboven een eigen schouwburg tot haar beschikking heeft, en dus alle dagen
naar goedvinden kan spelen, heeft de Nederlandsche Opera slechts 30,000 franks,
en heeft geen afzonderlijke schouwburgzaal en kan nooit 's Zondag's spelen. Het laat
zich thans aanzien dat de Antwerpsche Vlamingen niet zullen rusten vóór dat ze de
Nederlandsche Opera een eigen tempel zullen bezorgd hebben.
- Het doet soms genoegen als men onze beweging door Walen hoort goedkeuren.
Dit zeldzaam feit troffen we aan in het Organe de Mons dat, alhoewel in eene
uitsluitend Waalsche streek verspreid, ons waarlijk wat verstandiger toeschijnt dan
sommige Brusselsche kranten als Soir, Chronique, enz.
(1) Voor het gebruik van het woord saai is alleen Aeteros, niet de Redactie, aansprakelijk.
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Ziehier hoe het Waalsche blad de Fransche couranten der hoofdstad beoordeelt:
‘Er zijn te Brussel dagbladen, die nu juist niet overloopen van genegenheid voor
hunne Vlaamsche landgenooten; men treft er gedurig zeer bitse aanvallen in aan
tegen de Vlamingen.
Onlangs nog kondigde een blad ('t geldt den onzijdigen Soir) een onredelijk
(déraisonnable) artikel af, waarop eene lezeres antwoordde, doch zij had het genoegen
haar gepeperd antwoord in de scheurmand te zien vliegen.
Wij, Walen, hebben steeds dien onhebbelijken strijd, tegen onze Vlaamsche
landgenooten gevoerd, betreurd, en om hiertegen protest aan te teekenen, geven wij
heden het antwoord dat de lezeres van Le Soir aan dit blad stuurde...’
Daarachter volgt een kranig opgestelde brief, waarin al de drogredenen door
Georges Rency in Le Soir opgehoopt tegen het Vlaamsch en 't Vlaamsche volk,
meesterlijk worden weerlegd.
- De Vlaamschgezinde advocaten hebben besloten een Bond van Vlaamsche
Rechtsgeleerden te stichten.
- Peter Benoit, bestuurder van 't Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van
Antwerpen, zal de muziek vervaardigen op de kantate voor het eeuwfeest van 1902,
ingericht door het Groeningercomiteit.
Het gedicht dezer kantate is van den heer Th. Sevens, secretaris van het comiteit.
Het werk zal uitgevoerd worden op de Groote Markt te Kortrijk.
- Onze Vlaamsche toonkundige Jan Blockx, de schepper van de Vlaamsche Opera
Herbergprinses, onderneemt op dit oogenblik eene reis in Frankrijk, waar hij in
verschillende steden uitgenoodigd is om de opvoering van zijn zangspel bij te wonen.
Ook naar Den Haag zal hij zich begeven om Herbergprinses voor het voetlicht te
zien brengen, maar helaas! met spijt moeten we lezen dat deze opvoering in de
hoofdstad van Nederland in het Fransch zal gebeuren. Ook in Duitschland zal
Herbergprinses opgevoerd worden.
- Men weet, dat de nieuwe wet op de Burger wacht (Schutterij) voorschrijft dat in
Vlaamsch-België commando's, enz., in het Nederlandsch moeten gedaan worden;
welnu, de Opperbevelhebber voor beide. Vlaanderen kent geen woord Nederlandsch!
Hoe rijmt men dat te zaâm?
O.

Over de Herbergprinses.
Eindelijk is men er toe gekomen op ons tooneel wat Belgische kunst te geven, goede,
echte Belgische kunst met, als bezwarende omstandigheid, Vlaamsch bloed in de
aderen.
Wie hadde het ooit geloofd? Men eischt thans niet meer, dat de nationale werken
vooreerst te Parijs gedoopt worden. Dat is, meen ik, een heel wonderbare ommekeer.
Zouden wij bij geval eens voor goed Belgen worden? Het is hoog tijd.
Op het gebied van de kunst, zooals in vele andere zaken, heeft België zich gansch
laten doordringen door het uitheemsche element. Onze letterkunde onderging den
veeleer ziekelijken invloed van Frankrijk; wat de muziek betreft, die wordt om zoo
te zeggen rechtstreeks, en meer en meer door de Westelijke en Oostelijke scholen
bezield.
Tot in de laatste tijden kenden wij geen werken, welke de krachtige wasems van
onzen bodem hadden doortrokken, die trouw onze zoo kenmerkende zeden,
gewoonten, aard weerspiegelden. Twintig uren in het ronde rook alles naar het
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uitheemsche, alles herinnerde aan Fransche of Duitsche muziek. Heden nog zijn de
vroolijke vastenavonddeuntjes van Fransche afkomst; de ‘flons-flons’, welke op onze
bals weerklinken, de stukken, die men in onze muziekhallen uitvoert, de opera's die
bij ons op het tooneel worden gebracht, komen ons rechtstreeks over uit de groote
republiek ten Zuiden, of uit het machtige keizerrijk, daar in het Noorden; alles, ten
slotte, is vreemd, niets waarlijk nationaal.
Met geburen om ons heen, die ons zoo overschreenwen, met ons groot gemak om
alles op te nemen, wat van buiten komt, is het ons ongetwijfeld moeilijk geweest om
onze eigene personaliteit op den voorgrond te doen treden en voor haar in den vreemde
eenig aanzien te verkrijgen. Die personaliteit werd bijna in het ei versmacht. Zij
beloofde oorspronkelijk te worden in alle kunsten. Eilaas! het werd haar slechts
gegund zich te uiten in de schilderkunst! Ja! nog is die Vlaamsche school te
overtreffen, die school met haar gloedvolle tonen, met haar zuiveren en verheven
aard!
Maar thans en God weet ondanks hoeveel hinderpalen, is een wonder geschied.
Thans zullen wij ook een muziekschool hebben, de ónze. Het feit is in alle opzichten
buitengewoon.
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Het is oprecht merkwaardig dat, ondanks de schuldige koelheid en onverschilligheid
van het publiek, een volstrekt nationale kunst in wording is bij ons. Het Belgisch
karakter, de Belgische geest komt eindelijk tot een uiting, ondanks de woestijn, die
men er met welgevallen omheen verbreidde.
En zeggen dat de Belgen zelf, gedurende een heel langen tijd. door onbewustheid
of blindbeid, zich het walgend genot verschaften tot zelfs de mogelijkheid van een
Belgische kunst te loochenen.
Te dien opzichte werd een mirakel verwezenlijkt; het ijskoude ongeloof smelt en
men begint te hopen. Het valt niet te betwijfelen dat dit mirakel het onmiddellijk en
heilzaam gevolg is van de Vlaamsche Beweging, die ons land gedurende zekeren
tijd heeft ontrust. Men weze er van wel overtuigd, dank zij die beweging is een
nieuwe school ontstaan, die met den naam zal bestempeld worden van Belgische(1)
School.
Begunstigd door die omwenteling voor het recht, die gelukkig slechts het zwart
bloed der inktkokers deed vloeien, zijn de Vlaamsche muziekscholen in heerlijken
bloei ontloken, en voornamelijk die van Antwerpen, waar zonder tegenspraak de
vermaarde Peter Benoit aan het hoofd van staat. Het verschijnen van Jan Blockx'
werk op het eerste tooneel van België(2) is een van de klaarblijkendste bewijzen van
den voorrang, dien de Antwerpsche school begint te nemen. In de hitte van den slag
door de Noorderbelgen geleverd en gewonnen op rechtskundig gebied, rijpte reeds
meer dan een geest, die door zijn voortbrengsels in ons het slapend gevoel van
vaderlandsliefde deed ontwaken. De Vlaamsche letterkunde nam reeds een ongewone
vlucht. Naast haar en door haar heeft de muziek denzelfden weg gevolgd en dat is
de hoofdzaak, de onloochenbare hoofdzaak. Daarom is het mij aangenaam een
verdienden lof toe te zwaaien aan de hardnekkige werkers der Vlaamsche Beweging.
Misschien hebben zij zekere belangen gekrenkt; misschien hebben zij op hun hoofden
een ongetwijfeld billijken haat en woede getrokken; doch wat geeft het als de kunst
uit den strijd is gekomen niet alleen grooter, maar ook met nieuwe bezieling?
(Uit La Belgique musicale, geteekend G.H. (UBERTI?).

Kunstnieuws.
Wij hadden het genoegen op Zondag 27 Nov. in de prachtige zaal van het Ravenstein
het tweede feest dat de jeugdige Kunstkring van Brussel heeft ingericht, bij te wonen.
Het keurig, op getint papier door De Bremaeker-Wauts gedrukt programma, was rijk
en smaakvol voorzien. Hetzelfde solo-kwartet bestaande uit Mejrs M. Breugelmans
en Rosa Tissen, de HH. Jef Judels en Jef Thijs begeleid door Ontrop, dat verleden
maal optrad, had zich thans weer met de uitvoering belast. Deze liederen-avond was
uitsluitend aan Duitsche muziek gewijd; stukken van Weber, van Beethoven,
Schumann, Schubert en Brahms werden ten gehoor gebracht. Alle leden van het
kwartet troffen al dadelijk door de zuivere uitspraak der voor hen vreemde taal, bij
welke evenals bij de andere, voor den zang nog bijzondere regels hoeven in acht
genomen. Ook de geest was over het algemeen goed gevat. Een uitzondering moet
gemaakt voor das Mädchen an das erste Schneeglökchen, dat te langzaam werd
(1) Of het Belgische dan wel Vlaamsche zal zijn? Aan deze zegevierende muziekbeweging heeft
het Walenland geen deel.
(2) Den Muntschouwburg te Brussel.
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voorgedragen, en voor de eerste helft niet volgens het voorschrijft declamante, zoodat
de tegenstelling niet uitkwam. Lof verdienen de jeugdige kunstenaars omdat zij de
lastige, zoo eigenaardig opgevatte Zigeunerlieder van Brahms hadden aangedurfd.
Hun uitvoering getuigde van veel vlijt; toch echter behoort bij Brahms, en
inzonderheid bij zoo volkseigen muziek als de Zigeunerlieder, iets meer dan gave
en geoefendheid; zij verlangt rijpheid en zoo mogelijk kennismaking op haar
geboortegrond. Toch was dat feest een genotvolle avond, en vermag hij ook al den
heerlijken avond met Vlaamsche liederen niet te doen vergeten, hij blijft een
getuigenis te meer van het ernstig en veelzijdig streven van den Vlaamschen
Kunstkring en van den ongewonen aanleg der uitvoerende kunstenaars, wien naast
den kundigen mede-begeleider De Boeck onze warme gelukwenschen en dank
toekomen.
Dr H.

Uit Leuven.
Cleopatra. - Den 18n December heeft het Nederlandsch Lyrisch Tooneel in den
Stadsschouwburg van Leuven, het zangspel van den Deenschen componist Aug.
Enna, heerlijk vertolkt.
- De Drukpers. - Over dit onderwerp heeft de Heer K. Brants, de gevierde
Vlaamsche redenaar, eene levendig toegejuichte voordracht gehouden in het
Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt.
- University Extension. - Antwerpsche Vlamingen, die aan onze hoogeschool
studeeren, hebben in hunne moederstad eene allernuttigste instelling opgericht:
namelijk eene University Extension, waar de studenten den schat van wetenschap,
dien zij hier opdoen, aan ons min begunstigd volk mededeelen. De eerste voordracht
werd voor een talrijk en aandachtig luisterend publiek gegeven, door onzen bekwamen
vriend, Jaak Gevaerts.
GUST

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen, Tijdschriften, enz.
We hebben in dank ontvangen van den Heer Bell, Bestuurder van de Staatsdrukkerij
te Pretoria, De Locale Wetten vogr de Z.A.R. van 1888-97 en Correspondentie van
de Z.A.R. met betrekking tot de beiseringen in den aanvang van 1896; Stukken
betrekking hebbende op den inval van de troepen van de Britisch South Africa
Company in de Z.A.R.; Correspondentie met betrekking tot de Hooggerechtshof
kwestie in zake het toetsingsrecht

Zuid-Afrika
Pretoria.
Voor het eerst werden in December van 't vorige jaar eind-examens gehouden in 't
Staatsgymnasium te Pretoria. In de nog zoo jonge ontwikkeling van het
Staatsonderwijs in de Zuidafrikaansche Republiek is dat een belangrijke gebeurtenis.
Voor de stichting van het Staatsgymnasium, moesten Tranvaalsche kinderen opgeleid
worden op verengelschte scholen in de Kaap-Kolonie om nadien te gaan studeeren
meest aan Engelsche Hoogescholen omdat de toegang tot de Nederlandsche
Hoogescholen hun erg bemoeilijkt werd. Het diploma van het eind-examen van het
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Staatsgymnasium te Pretoria geeft hun echter toegang tot Nederlandsche
Hoogescholen.
Vijf leerlingen hebben thans het Staatsgymnasium verlaten met het diploma. Dit
zijn de Heeren: E. BOK (zoon van den Heer W.E. Bok, gewezen Staats-secretaris)
FORTUYN (zoon van den Secretaris Geheim Kabinet), MIDDELBERG (zoon van den
Bestuurder N.Z.A.S.M.) en de twee Heeren SMIT (zoons van den Spoorweg
Commissaris).
De heer G.B. Fortuyn zal in Holland in de medecijnen studeeren om zich in de
Zuidafrikaansche Republiek te vestigen. De Heeren J.S. Smit, W.E. Bok en Nimrod
Smit komen naar Leiden studeeren om zich in de rechten te bekwamen. De Heer
Middelberg gaat naar Zurich om daar tot ingenieur te worden opgeleid.
Aldus rijst het onderwijsgebouw van de Zuidafrikaansche Republiek stevig op.
De Transvaalsche Volksraadsleden hebben zeer verstandig ingezien, dat een
zelfstandige opleiding van de geestelijke krachten, diede natie tot hare ontwikkeling
noodig heeft, de stevigstegrondslag is van het nationale volksbestaan. Ook heeft de
Volksraad aan de Regeering opgedragen om, indien noodig, over te gaan tot de
oprichting van een Hoogeschool; aan de stichting van een Hoogeschool in de
Europeesche opvatting bestaat nog geen onmiddellijke behoefte. Toch zal het
zelfstandig hooger onderwijs het Transvaalsche onderwijs in de toekomst moeten
komen bekronen.

Kaap-Kolonie.
In den Wetgevenden Raad te Kaapstad stelde de de Heer Pretorius voor dat het verslag
van elk comite van den Wetgevenden Raad en ook de supplementaire begrooting in
't Nederlandsch zou gedrukt worden. De motie werd aangenomen.

Johannesburg.
Den 22 Nov. '98 greep te Johhg. in het gebouw Irene het Congres plaats, uitgeschreven
door den plaatselijken Tak van het A.N.V. ter bespreking van taalbelangen.
Tegenwoordig waren de heeren Louw, Voorzitter van den Tak. Professor De Vos
(uit Stellenbosch, Kaap-Kolonie), J. Post, Secretaris van den Tak, F.W.H. Du Buy
en M.P.C. Valter, leden van het Hoofdbestbur, Van den Broeck, Mammes,
Temmerman, L. Geldenhuis, Ds. Meiring, Oudschans Dentz, Geo. M. Hofmeyr, Ds.
Postma, Koot, De Wit, A.P. Roos, vertegenwoordiger van de Klerksdorpsche
Afdeeling van het A.N.V.
De HH. Staatssecretaris Reitz, Dr. Engelenburg, Nico Hofmeyr uit Pretoria hadden
zich laten verontschuldigen wegens het ongelegen uur van de vergadering en
betuigden hun belangstelling.
Het Congres was een openhartige doch vriendelijke wisseling van gedachten over
enkele quaesties, die stamgenooten van elkander verwijderd houden in de Z.A.R. en
die oorzaak zijn, dat velen, die zich zouden behooren aan te sluiten bij het Verbond,
het nog niet gedaan hebben. Er bestond verwijdering door misverstand. Nu heeft
men openhartig aan zijn gevoelens en meeningen lucht gegeven en, hopen wij 't, is
men nader tot elkander getreden; zonder dat het Congres tot practische uitslagen
geleid heeft, mag men er toch van verwachten, dat het misverstand zal hebben doen
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ophouden en wantrouwen weggenomen. Eendracht maakt macht. Nergens heeft men
het meer noodig dan in Z.A., die leus indachtig te zijn; want terwijl men nalaat
elkander te steunen, blijft ook de werkzaamheid uit tot bevordering van onze
taalbelangen en onderwijl woekert de kanker van de verbastering maar steeds voort.
Onverpoosd moet gewaakt worden over het kostbaar erfdeel van de vaderen, onze
taal; onverpoosd moet gestreden worden om haar hoog te houden en haar te sterken.

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 (Hoempata).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende s.amgenooten het
bewustzijn van stam-
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éénheid 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 zelfstandig-heidsgevoel 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: ALGEM. 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, 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.
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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):
J. Schut,

Utrecht, N.-N.

J.J. de Vries,

Utrecht, N.-N.

D.J.A. van Reekum,

Utrecht, N.-N.

M.A. van Andel,

Utrecht, N.-N.

Jan Gewin,

Utrecht, N.-N.

H.M. de Bruin de Neve
Moll,

Utrecht, N.-N.

E.J. de Souza,

Utrecht, N.-N.

G. van der Flier,

Utrecht, N.-N.

C.W. Star Busmann,

Utrecht, N.-N.

K.W.A. Beukema,

Utrecht, N.-N.

L.J.A. Trip,

Utrecht, N.-N.

J. Elshout,

Utrecht, N.-N.

Ph. J. Köhler,

Utrecht, N.-N.

A. Overbosch,

Utrecht, N.-N.

D. Chr. Hiebendaal,

Utrecht, N.-N.

Jonkh. H. de Brauw,

Utrecht, N.-N.

V.E. Nierstrasz,

Utrecht, N.-N.

H.F. Dubois,

Utrecht, N.-N.

N. Beets,

Utrecht, N.-N.

H. de Bie, Jr.

Utrecht, N.-N.

H.C. van Blommenstein,

Utrecht, N.-N.

A.J.A. Bake,

Utrecht, N.-N.

Joh. Drost.

Utrecht, N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.
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L.W.A.M. Lasonder,

Utrecht, N.-N.

C.J. Baert de la Faille,

Utrecht, N.-N.

A.K.J.G. Baron van
Oldeneel tot Oldenzeel,

Utrecht, N.-N.

B. Brand,

Utrecht, N.-N.

H.J.M. Laurense,

Utrecht, N.-N.

A. van Maanen,

Utrecht, N.-N.

Jonkh. A.M.A.J. Roëll,

Utrecht, N.-N.

E.O.J.M. Baron van Hövell Utrecht, N.-N.
tot Westslier
H.J.H. Baron van
Boetzelaar,

Utrecht, N.-N.

D.J. van Doorninck,

Utrecht, N.-N.

R.H. Erdmann,

Utrecht, N.-N.

F.J. van Lanschot,

Utrecht, N.-N.

W.M.R. Malherbe,

Utrecht, N.-N.

Jonkh. W.M. de Brauw,

Utrecht, N.-N.

W.F.J. Frowein,

Utrecht, N.-N.

M. Tydeman,

Utrecht, N.-N.

W.J. Baron van Lynden,

Utrecht, N.-N.

W.A. Graaf van
Randwijck,

Utrecht, N.-N.

Th. van Doorninck,

Utrecht, N.-N.

H.J.M. van den Bergh,

Utrecht, N.-N.

A.H Ch. Anderson,

Utrecht, N.-N.

G.J.W. ter Bals,

Utrecht, N.-N.

J.A.A.H. de Beaufort,

Utrecht, N.-N.

Jonkh. E.A. van Beresteyn, Utrecht, N.-N.
H.E. Klein,

Utrecht, N.-N.

B. Knaap.

Utrecht, N.-N.

R.E. Krämer,

Utrecht, N.-N.

G.F. Bieruma Oosting,

Utrecht, N.-N.

G.J. Sprenger,

Utrecht, N.-N.

B. Tiekelman,

Utrecht, N.-N.

Hooglandt,

Utrecht, N.-N.

J.G. Milius, Jr.

Utrecht, N.-N.
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W.G. Most,

Utrecht, N.-N.

A.J.S. Van Lier,

Utrecht, N.-N.

Jonkh. J.L.A. Martens v.
Sevenhoven

Utrecht, N.-N.

P. Van Regteren Altena,

Utrecht, N.-N.

H.C. Graaf
Schimmelpenninck,

Utrecht, N.-N.

J. Dijkmeester,

Utrecht, N.-N.

S.G. van Welderen Baron Utrecht, N.-N.
Rengers,
R.F.W. Graaf van Bylandt, Utrecht, N.-N.
A. Dronckers,

Utrecht, N.-N.

Dr. Joh. W. Pont,

Utrecht, N.-N.

B Oudkerk,

Den Helder, N.-N.

G. Van Praag,

Den Helder, N.-N.

Ph. van Rhijn,

Den Helder, N.-N.

G.C. Absil,

Spitskop, Z.A.R.

F. Kapteyn,

Johbg., Z.A.R.

J.R. Planten, Cons. Gen.,

New-York, V. St.

C.E. Gabriel.

Paramaribo, Suriname.

Dr. W. Van Lingen,

Bandoeng, Java.

H. Wattel,

Lissabon, Portugal.

J. Loterijman,

Pretoria, Z.A.R.

Mevr. E. Lüders-Geerling, Hamburg, Duitschland.
Constant J. Pelt,

Leipzig, Duitschland.

P. Goedkoop, Jr.

Leipzig, Duitschland.

P. Westra,

Teheran, Perzië.

J.P. de Hoog,

Teheran, Perzië.

H.A. Stempel,

Jhbg., Z.A.R.

H. Gijzeman,

Jhbg., Z.A.R.

Fokke Heeren,

Caracas, Venezuela.

Hellmund, Ned. Consul,

Caracas, Venezuela.

S.F. Duwaer,

Maracalcaïbo, Venezuela.

Mej. Lange,

Weltevreden, Java.

H. Reinders,

Springs, Z.A.R.

A.M. Goodman,

Springs, Z.A.R.
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A.J. Zinn,

Springs, Z.A.R.

J. Focke,

Springs, Z.A.R.

V. von Koschowsky,

Springs, Z.A.R.

A, Rostrin,

Springs, Z.A.R.

Schultz.

Springs. Z.A.R.

Mevr. F. Völker,

Springs. Z.A.R.

D.G De Koning,

Potchefstroom Z.A.R.

J.C. Du Plessis, Hoofd van Pretoria Z.A.R.
Gevangeniswezen,
J. Langmuur,

Pretoria Z.A.R.

P.W. Grobler,
Onder-Staats-secretaris
Z.A.R. voor Buitenl.
Zaken,

Pretoria Z.A.R.

A.D.W. Wolmarans,
Volksraadslid,

Pretoria Z.A.R.

B.

B.

- 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.

- 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.
- 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.

- Bericht.
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- Onze leden buiten België worden er opmerkzaam op gemaakt, dat de
minimumbijdrage voor het Buitenland niet is fr. 2,75, doch 3 fr. wegens hooger
frankeering

Pretoria.
- Ontvangen van Postmeester-Generaal Van Alphen, penningmeester groep C.A.N.V.
de som van £ 35.
H.M.

Johbg.
- Betreffende de op te richten Volks-bibliotheek, waarmee de Johbgsche Tak A.N.V.
zich bezig houdt, wordt meegedeeld dat het Bestuur in briefwisseling is met de
Regeering, die hoogst waarschijnlijk steun zal geven. Er zal ook worden voorgesteld
een muziekavond te geven tot stijving van de bibliotheek-kas.

Springs.
- Op St-Nikolaasavond werd in deze plaats een openbare vergadering van den Tak
A.N.V. gehouden, waar letterkundige en muzikale voordrachten werden ten beste
gegeven. Op het programma kwamen o.a. de Ode afd. Rijn van Borger, Bij 't
Kerkportaal van Jan Van Beers, Het Hi-ja van mijn Ezelke van Pol de Mont, en Een
Lied van de Zee van Hélène Lapidoth-Swarth. Goede opkomst.

Afdeelingen.
- Zooals het blijkt uit een uitvoerig verslag. elders opgenomen, werd te Amsterdam
een Afdeeling opgericht, die van den aanvang 100 leden telde. Een andere afdeeling
werd opgericht te Dordrecht met over de 200 leden. Te Rotterdam kwam een derde
tot stand.
Ook in Noord-Amerika mag de Vereeniging zich in een grooten bijval verheugen.
Dr. Kuyper heeft tijdens zijn verblijf in de Westersche Staten een sectie van het
Verbond opgericht en thans worden door hem pogingen aangewend om ook in het
Oosten een sectie tot stand te brengen.

Groep b.
- Op 18 December werd te Gent in Minard's Koffiehuis een algemeene vergadering
van de groep (België en Fransch-Vlaanderen) gehouden, ter bespreking van een
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ontwerp van grondslagen voor de groep en vaststelling er van en tot de samenstelling
van een vast groepsbestuur.
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De leden waren talrijk opgekomen. De Afdeelingen Oostende en Brussel waren
vertegenwoordigd, de laatste door talrijke vrienden. Antwerpen had geen teeken van
leven gegeven. Baron de Maere leidde de bespreking. Achtereenvolgens werden de
verschillende artikelen van het ontwerp besproken en tot ieders bevrediging
vastgesteld. De grondslagen zullen binnen kort, samen met de algemeene grondslagen,
gedrukt en aan de leden gezonden worden. Daar het uur te ver gevorderd was, werd
de samenstelling van het Bestuur verschoven tot de Algemeene vergadering in Maart.
Het voorloopig Bestuur, bestaande uit de Heeren A. Baron de Maere van Aertrycke,
Julius Obrie, hoogleeraar, Paul Frederiq, hoogleeraar, Meert, leeraar a/h. Kon.
Athenaeum Gent, Juliaan De Vriendt, Volksvertegenwoordiger, Van der Linden, id.,
T'Sjoen, leeraar, Kesler, id., Fr. Reinhard. Jan Van Rijswijck, burgemeester van
Antwerpen, Ignatius De Beucker, Flor. Heuvelmans, Max Rooses, Frans Van den
Weghe, leeraar Kon. Athenaeum Oostende, Dr. Van Steenkiste, Julius Sabbe, leeraar
Kon. Athenaeum Brugge, Dr. Is. Bauwens, zal ondertusschen aanblijven.

Gent.
- Den 18 Dec. te 6 u. 's avonds bood de Damesafdeeling van den Gentschen Tak aan
de kinderen van de leden een prachtig Kerstfeest aan in de groote zaal van het Huis
voor Notarissen, die te klein was om ouders en kleinen en belangstellenden te
bevatten. De kinderen zongen liederen, koren, droegen voor, speelden klavier of
viool en plaatsten daarna een prachtig versierden kerstboom. Ouders en kinderen
hebben een allergenoeglijksten avond doorgebracht. De juffrouwen, die zich met de
inrichting van het feest hebben belast, verdienen allen lof. De vrienden van Brussel,
die tot 's avonds gebleven waren, waren verrukt door 't geen ze zagen; een van hen,
tot spreken genoopt, door een dronk op hun gezondheid na den afloop van het feest,
beloofde dat Brussel ook weldra zijn damesafdeling zou hebben. Dies zijn we vol
blijde verwaéhting.

Vereenigde Staten.
- Den 9n December hield Dr. A. Kuyper in het 5th Avenue Hotel te New-York de
constitueerende vergadering voor de oprichting van de Oostersche sectie van de
Amerikaansche groep van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Tot leden van het
Bestunr werden benoemd de Heeren:
Hon. Augs. van Wyck, Brooklyn N. 4, Ex-Judge of the Supreme Court of the City
of New-York, President.
Hon. Geo. M. van Hoesen. Ex-Judge Court of Common Pleas City and County of
New-York.
Warner van Norden Esq., President of the National Bank of N.-America, Treasurer.
Prof. Dr. H. Carpenter, on the Columbia University in the City of New-York.
Samuel Decker Coykendall Esq. Kingston N. 4, President of the Cornell Steamboot
Co.
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Prof. Dr. M. Williams Jacobus, Hartford Conn., in the Hartford Theological
Seminary.
Prof. Dr. Geerhardus Vos, Princeton N.J., in the Seminary of the Presbyterian
Church, First Secretary.
Hon. Samuel W. Pennypacker, Philadelphia Pa. President Judge of the Court of
Common Pleas.
Rev. Dr. W. Eliott Griffis, Ithaca N. 4.
Corns. W. van der Hoogt Esq., Baltimore Md., Secretary of the State Bureau of
Immigration, Second Secretary.
De statuten van de Amerikaansche groep werden op dezelfde vergadering
vastgesteld, en hierin als doel aangewezen:
a/ Het bevorderen van de wederzijdsche benoeming door de Regeeringen der
Ver. St. van Amerika en der Nederlanden van zulke diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigers, waarvan het bekend is dat zij sympathie gevoelen voor de
versterking van de historische banden tusschen beide volkeren.
b/ Het aanmoedigen van het oprichten van clubs onder dezulken, die in staat
zijn meer dan ééne taal aan te leeren, voor de beoefening der Ned. taal- en
letterkunde, geschiedenis en het oud-Hollandsch recht.
c/ De benoeming van een hoogleeraar in deze vakken aan één of meer der
Hoogescholen in Amerika.
d/ In plaatsen, waar zich de later aangekomene Nederl. kolonisten in
aanzienlijken getale gevestigd hebben, toe te zien dat in de publieke Bibliotheken
de beste Nederl. werken worden opgenomen, en te bewerken dat op de Hoogere
Scholen, Gymnasiums, enz., gelegenheid geopend worde, om in de Nederl. taal,
letterkunde en geschiedenis meerder en gevorderd onderwijs te ontvangen.
e/ Het vertalen, publiceeren en verspreiden van belangrijke Nederl. werken.
f/ Het bevorderen van bekendheid met den invloed dien Nederland door zijn
nationaliteit, politieke instellingen, kunsten en wetenschappen, gewoonten en
gebruiken heeft uitgeoefend op den oorsprong en ontwikkeling van het
Amerikaansche Gemeenebest.
g/ Aankweeking van bekendheid met hetgeen belangrijk is uit de geschiedenis
van de kolonisten van Hollandsche afkomst in alle deelen der wereld, en door
middel der pers bijzonderheden te publiceeren.
h/ Het aanleggen van geslachtslijsten van afstammelingen van Nederlandsche
geboorte, zoowel van ouderen of lateren tijd.

Rotterdam.
- In een op 6 Dec. '98 gehouden vergadering van leden van het Algem. Nederl. Verb.
is besloten een afdeeling Rotterdam te vormen. Het bestuur werd als volgt
samengesteld:
J.B. Verhey, lid 2e Kamer, Voorzitter.
O.H. Nolen, Ondervoorzitter.
H.M. Hymans van Veenendaal, Penningmeester.
A. Plate.
A.A. Humme.
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Dr. J.H. Kern.
Mr. P.L.M. Driebeek, Secretaris.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Amsterdam.
In eene te Amsterdam gehouden vergadering, die zeer druk bezocht was, lichtte de
voorzitter van het hoofdbestuur, Prof. Dr. H. Kern, het doel toe van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. De voorzitter der vergadering, Prof. D.J. Te Winkel, gaf in
zijn openingswoord als eindresultaat der vergadering de stichting eener afdeeling
aan. Het ledental te Amsterdam is daartoe ruim toereikend, maar het aantal van 100
leden is nog voor veel uitbreiding vatbaar.
Prof. Kern, het woord erlangende, lichtte daarna het doel toe der vereeniging. Dat
dit misschien niet overbodig is, al spreken de statuten duidelijk genoeg is onlangs
gebleken uit een mededeeling in de dagbladen, waarin het leedwezen werd
uitgesproken, dat aan de Oost-Indiën in het Verbond geen plaats was toegedacht.
Spreker deed uitkomen, dat dit op een dwaling steunde. Alles wat tot Nederland
behoort, kan worden opgenomen in het Algemeen Nederlandsch Verbond. De stichting
nu van het Verbond wortelt in de overtuiging dat men, om een groot doel te bereiken,
de krachten van verschillende personen moet vereenigen, omdat enkelen individueel
het beoogde doel niet kunnen bereiken.
Geboren is het Verbond in Vlaanderen, ten doop gehouden op het Congres te
Dordt. Dat het ledental in Nederland, in vergelijking met dat uit België en Zuid-Afrika,
niet groot is, verklaarde spreker hieruit dat men de behoefte er aan nog niet zoo voelt.
Een voornaam doel van het Verbond: de handhaving van de Nederlandsche taal
maakt on den Nederlander niet veel indruk, Onze taal loopt geen gevaar. Maar in
Zuid-Nederland en Zuid-Afrika is dit anders. Daar looptde Nederlandsche taal altoos
gevaar. En toch daar wil men de eigen taal, de moedertaal bewaren, uit moreele en
uit utiliteitsgronden, waarvan vooral de eerste ons aller eerbied en sympathie
verdienen.
Maar bovendien wenscht het Verbond onze taal uit te breiden, dit wil zeggen, dat
wij de taal niet willen verbreiden over de wereld, maar wij willen haar beter bekend
hebben dan nu. Veel averechtsche meeningen, die men over ons in den vreemde
heeft, vinden haar oorzaak in onbekendheid met onze taal. Wij willen noch onverdiend
gelaakt, noch onverdiend geprezen worden Wij willen naar waarheid worden
beoordeeld. Dit is ook in het belang van den vreemdeling zelf. Ten eerste omdat ook
hij er bij wint, als hij iets, dat hij waard vindt door hem beoordeeld te worden, juist
beoordeelt; ten tweede omdat de vreemde wetenschap er baat bij zou vinden, als zij
onze taal kon lezen.
Toch moet men niet meenen, dat men onze taal zoo heel weinig kent. Spreker
haalt een recent voorbeeld aan. Verleden zomer vertoefde een vriend van spreker te
Oxford in een gezelschap van geleerden, die allen de Hollandsche taal machtig waren.
Vóór 20 jaar was de kennis van het Hollandsch in Engeland veel zeldzamer. En wat
de Engelschen doen, plegen zij goed te doen. Gaandeweg vindt men in Frankrijk
meer en meer menschen, die onze taal kennen en meer nog, die haar willen kennen.
Ook in Duitschland kent men wel onze taal, maar toch gelooft spreker dat er daar
méér nog zijn, die meenen het Hollandsch te kennen. Spreker heeft verder vrienden
in Zweden en Noorwegen en in Italië, aan wie hij in 't Hollandsch schrijft. Zeker is
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er geen tijdperk geweest, waarin het Hollandsch meer verbreid was dan thans. Toch
is meer uitbreiding wenschelijk.
Wat de inlanders betreft van onze koloniën, zij zijn niet gerekend tot de vreemden,
waaronder het Verbond het Hollandsch wenscht te verspreiden. Maar daarom toch
wel de hoogere inlandsche ambtenaren.
Hiertegen bestaat echter altoos nog verzet, uit verschillende beweegredenen.
Spreker weerspreekt met klem den waan van sommige opgeblazenen, die den inlander
minder vatbaar achten of kennis gevaarlijk in politieken zin. Och neen, riep spreker,
het ‘weten’ is nooit gevaarlijk. Zijne overtuiging is, dat uitbreiding van onze taal
onder de voorname klassen der inlandsche maatschappij den band eerst recht zal
strengelen tusschen het moederland en zijn koloniën.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond is nationaal, op zekere hoogte internationaal,
maar in het geheel niet chauvinistisch. Het heeft geen haat tegen welk volk ook, maar
wij willen onze plaats bewaren en onzen stam versterken. Internationaal is het Verbond
door zijn betrekking met alle taalgenooten over den geheelen aardbol. De statuten
spreken van 3 zelfstandige groepen: Nederland en alles wat buiten de 2 volgende
groepen valt; België en Fransch Vlaanderen; Zuid-Afrika. Had men verwacht, dat
vooral uit Amerika zooveel bewijzen van sympathie zouden komen, men zou de in
Amerika Nederlandsch sprekenden tot een vierde groep vereenigd hebben. Na over
de sympathieën te hebben gehandeld, die zich steeds sterker openbaren tusschen
Noord- en Zuid-Nederlanders, betoogde spreker hoe vooral ook de Nederlandsch
sprekende bevolking van Zuid-Afrika alle recht heeft op onzen steun in haren strijd
om het behoud der taal.
Wat de middelen betreft, die het Nederlandsch Verbond wenscht te bezigen, de
statuten rekenen daartoe de stichting van boekerijen, het bevorderen van het bezoek
onzer hoogescholen door studenten van elders met name uit Zuid-Afrika. Spreker
stelt in het licht op hoe kortzichtige wijze onze universiteiten gesloten worden
gehouden voor vreemde studenten. Zelfs een in Amerika gepromoveerde, opzettelijk
naar Leiden gekomen om het Nederlandsch te bestudeeren, ten einde zich
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te vormen voor een leerstoel in het Hollandsch in Amerika, werd door de wet
uitgesloten. Verder herinnerde spreker er aan, dat door diezelfde wet de
Zuidafrkaansche studenten genoodzaakt worden zich te verengelschen. - De verheffing
van het Nederlandsche Volkslied is ook een der zaken, waarop het Algemeen
Nederlandsch Verbond de aandacht gevestigd houdt. Pogingen wenscht het Verbond
verder in het werk te stellen om consuls te laten aan stellen, die Nederlandsch verstaan;
om lage posttarieven te verkrijgen, vooral naar België en de koloniën. Ten slotte
bindt spreker zijn gehoor op het hart toch vooral niet te meenen, dat het ook maar
eenigszins in de bedoeling ligt onze taal ijdellijk te verheffen boven andere talen,
maar wij willen haar ook niet laten vertrappen of terugdringen uit trekens buiten ons
land, waar die taal, langs natuurlijken weg zich een plaats en burgerrecht heeft
verworven.
Na deze toegejuichte rede ging men over tot de oprichting eener Amsterdamsche
afdeeling, en hield de nieuwe afdeeling een huishoudelijke vergadering.
(N. Rott. Courant.)

Het Gedenkteeken ter eere van Jan Frans Willems
We deelen in deze aflevering de afbeelding mede van het gedenkteeken ter eere van
Jan Frans Willems, waarvan we vroeger reeds de beschrijving gaven (October 1898).
In zijn zitting van 14 December heeft de Gentsche Gemeenteraad met eenparigheid
van stemmen een toelage van 7500 frank toegekend voor het gedenkteeken en met
34 stemmen tegen 3 toegestaan, dat het zou opgericht worden op het plein van den
Nederlandschen schouwburg.
Het heeft wat moeite gekost om dien uitslag te bereiken! Nadat de jury eenparig
het ontwerp had bekroond, dat zal uitgevoerd worden, werd haar uitspraak heftig
bestreden in de Fransche pers. Haar bevoegdheid werd ontkend, het bekroonde
ontwerp bespottelijk gemaakt. Doch het was hier geen gekrenkte kunstzin die sprak:
het ontwerp was niet alleen een gedenkteeken opgericht ter nagedachtenis van
Willems, het was vooral de verheerlijking van de Vlaamsche Beweging. Dat konden
de franskiljons niet verkroppen. En nu volgde eene maanden lange polemiek in de
dagbladen, smadend en venijnig, waarin ook heftig tegen de Vlaamsche Beweging
te velde getrokken werd.
Wat vooral den toorn van de franskiljons ontstak, was dat de Vlaamschgezinden
als plaats voor het gedenkteeken vroegen, eischten, het nu geschapen plein turschen
St-Raafsplein en het Belfort, waarvan de nieuw opgerichte Vlaamsche Schouwburg
den achtergrond vormt. Daar zou het staan als een teeken van de overwinning, op
dat schoonste plein van Gent, dat zulke grootsche herinneringen oproept in den geest.
Aan de eene zijde. de kathedraal, waar de Aanbidding van het Lam Gods, dat
meesterstuk van de middeleeuwsche Vlaamsche schilderkunst, bewaard wordt; aan
de andere, dat Belfort, ket symbool van de gemeentevrijheden door onze vaderen
bevochten. En vóór den
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Vlaamschen Schouwburg zou het staan, een ander teeken van de overwinning,
door de Vlaamschgezinden na jarenlangen strijd behaald! Dat konden de franskiljons
niet verkroppen en ze bonden een sluwen strijd aan om het van die plaats verwijderd
te houden. Nu is die lange, harde strijd beslist. De franskiljons zullen het zien
oprichten op de plaats, die we eischten: daar zal het staan tot beschaming van hun
bastaardij.
Wij mogen aan onze lezers de namen niet onthouden van hen die hun stem tegen
de plaats uitbrachten: A. Dubois, ‘commissaire de l'Association flamande pour la
vulgarisation de la langue française’, Martiny en De Muynck.
Nu deze verblijdende uitslag is bereikt, sporen we nog eens in 't bijzonder de
vrienden van de Vlaamsche Zaak en in 't algemeen de vrienden van de Nederlandsche
taal aan om door het storten van hun penning bij te dragen tot het oprichten van het
gedenkteeken. Niet door ruime toelagen van Staat. stad en provincie, maar door de
vele kleine bijdragen van allen die beseffen wat Willems voor zijn volk geweest is
en wat hij gedaan heeft voor de handhaving en den bloei van onze taal in een van de
deelen van ons taalgebied. De duizenden, die de onthulling in Augustus aanstaande
zullen bijwonen, moeten kunnen zeggen: ‘Ik heb het mijne bijgedragen om de
oprichting mogelijk te maken.’

Aan de Friezen over de wereld. Lânslju!
Oeral wer 't jimme wêze meie; oeral wer it lot jimme hinnejage fier fen it moaie,
lytse lântsje, wer jimme benne binne; wer mem jimme de ljeave, mankelyke Fryske
sankjes tasong oer de nane; wer jimme boátte ha as bentsjes en letter mei wémoed
fendinne gongen fier fen dat ljeave heitelán; ik rop jimme ta: bljou trou oan jimme
tael en séden; bljou Friezen!
Mar nou is de kâns om wat mear fen jimme lân en syn tael te hearren greater as
alear. Lykwol sil it yn earsten wêze matte yn it Hollâns, omdat der in greate boun
oprjochte is:
Het Algemeen Nederlandsch Verbond,
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dat syn leden oeral op ierde wer se weinje, de Nederlânders syket; de beam dy 't
woáttel sjitte wol oeral wer Nederlânse hetten klopje; dy der groeie sil, want de groun
is goed en kreftich, ta in foásse skadige beam. Slut jimme der nou bij oan, allegjerre!
Toan dat jimme lyke goed Nederlânders binne as de Hollânders en Grinzers, de
Seeuwen en de Geldersen! Ja, jimme ha mear te dwaen.
Onder de ynwenners fen us lân binne der gin, dy 't sa greatske op hjar eigen
skiednisse, tael en séden, hjar lântsje en syn moaiens binne as jimme Friezen. Jimme
rekkenje jimme ta de bêsten yn it lytse Néderlân en adel forplichtet ta edel tinken.
En wat is der edeler as oaren te helpen striiden foar de memmetael, oaren der yn
Transvael, der yn Flaenderen, jir tsjin it Frâns, der tsjin it Ingels. Tink er om, wat
foár jimme it Frys is, is foar hjarren it Néderlâns, yn al syn greatens yn fergelyk mei
us lytse bytsje Frysk dat yet oer de ierde klinkt. Stypje jimme bruorren troch jimme
oan te sluten! ‘Mar’ seit er mûlk wol ien, ‘it Frys sels wudt troch it Hollâns forgriemd,
de ben forhollânskje en sille wij dat nou ek noch yn 'e hân wurkje?’
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Jimme dogge dat siker net troch jimme oan te sluten bij it
Algemeen Nederlandsch Verbond,
want dat slacht de eagen allinne om utens, allinne derhinne wer it Néderlánse ras,
wer wij dochs ek ta hearre, yn 'e pine sit. Der wol it kreft, der wol it blierens bringe
troch it sielen dat min bruorren het. En dan, as ienkear dij boun stiet as in beam mei
hege krún. skadich oer al wat Néderlânder is, dan, wa wyt as wij dan net troch dij
greate boun stype wudde om us eigen nommele, swietlûdige as oanbrûzjende, sprake
te helpen.
Earst mat it iene barre en pas dernei it oare.
‘En sadwaende forkomt it Frys? - Ei né, lit jimme nea wat wys meitsje; dat ha se
nou al salang sein en it Frys libbet noch as in hart, it wudt oeral yn 'et Fryske lân
noch sprutsen en libbet wer op, tinkt mij. Binne der net flinke selskippen oprjochte
te Grins, Amsterdam, Haerlem (- 120 leden ensfh) en Pretoria? Dus de moed net
forlern. Meitsje jimme ek selskippen, lyk as wij it jir dien hate Haerlem en rop se
op, de Friezen. Jimme sille sjen, se komme op jimme oprop ta.
Mar forjit net, dat jimme Néderlânders binne, dat de Néderlânse flach, koaninginne
en folkssangen, as it Wilhelmus, uzes meienoár binne.
Slut jimme derom oan by it
Algemeen Nederlandsch Verbond.
J.B. SCHEPERS, foarsitter fen it Selskip Gysbert Japix.
Haerlem.
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1. Beginselen der Psychologie, door Dr. H. Bavinck, bij J.H. Bos, Kampen, p. 8o
(208). f 1.90.
Dit zijn werkelijk maar beginselen; het boek bepaalt zich tot het stellig verkregene,
en vermijdt de bespreking, of geeft hoogstens een aanduiding van wat nog te
verwachten staat; dit te recht. Het moet een hanleiding zijn, al kon het toch voor een
paar vraagpunten reeds iets verder gaan. Duidelijk geschreven, geeft het in den
beknopsten vorm mogelijk wat te geven viel; dit is een niet gewone verdienste voor
soortgelijk werk. Achteraan is een zoo goed als volledige literatuur onder de
aanteekeningen medegedeeld.
2. De Mensch: eene psycho-physiolog. studie, door J.M.L. Keuler, R. pr. - Leiden,
Van Leeuwen, gr. in-8o (260). Fr. 480.
Hk.: I. Eenheden. - II. Lichaam en ziel. - III. De zinnen en de hersenen. - IV.
Verstandel, aanleg en erfelijkheid. - V. Physiologie der driften. - VI. Zoogenaamde
zielsziekten. - VII. Hypnotisme. - VIII. Misdaad en misdadiger. - IX. Krankzinnigheid
en genie. - X. Beweging. - XI. Het begin en het einde. - XII. Na den dood. - Besluit.
- Vat in heldere taal de laatste ontdekkingen op psycho-physiologisch gebied samen
- toch meer physiologisch - waar het noodig was, met schematische figuren
verduidelijkt. - Ontleent eigenaardig en op lofwaarde wijze aan de werken der
Scholastiei en inzonderheid van den onovertroffen H. Thomas v.A. Getuigt van
stevige studiën.
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3. De Ontkenning der Moraal, door Dr. D.G. Yelgersma, bij Scheltema & Holkma,
Amst. kl. 8o (190). f 2.40.
Inleiding: Hfs. I. Max Stirner. - II. Henrik Ibsen. - III. Friedrich Nietzsche. - IV.
Conclusie.
Den titel, die anders onduidelijk wordt, vindt men in den loop van het werk
behoorlijk verklaard. S. staat op het evolutionistisch standpunt, wijst de zwakke
punten aan der dogmatische moraal, maar ontsnapt evenmin aan die welke zijn en
Spencer's moraal aankleven. We zijn een keerpunt genaderd en moeten afwachten.
Toch een belangwekkend werk, zelfstandig beredəneerd en vloeiend geschreven;
talrijke drukfouten echter hinderen bij 't lezen.
- Om eerlang te verschijnen bij toereikend getal inschrijvers: De Jongste Taalstrijd
in België. (Wet De Vriendt-Coremans), door J.S. Willems, Maria-Christinastraat,
104, Laken (Brussel), België.
Bespreking in de beide Kamers voorafgegaan door eene korte biographie met
portret der HH. De Vriendt en Coremans, voorstellers, Begerem, minister-verdediger,
Van Cauwenbergh en Van Vreckem, verslaggevers.
Het aannemen der wet De Vriendt-Coremans was de grootste en gewichtigste
overwinning, welke de Vlamingen in hunnen 68-jarigen strijd behaalden. Zij riep de
volledige gelijkheid uit tusschen beide rassen in België en was natuurlijk het voorwerp
eener hevige tegenwerking van alle Franschgezinde krachten. De eerste stemming
in den Senaat was haar ongunstig: zij werd naar de tweede Kamer teruggestuurd,
zoo verminkt, dat zij de Vlamingen geene voldoening meer kon geven. De strijd,
welken de Flaminganten alsdan aanvingen, en dien zij, dag aan dag, onverpoosd
gansch België door voortzetten, totdat de zege hun was, zal in gulden letters
aangeteekend blijven in Vlaanderens geschiedenisboek. Hij toonde aan hoe levendig
het zelfstandig-heidsgevoel bij ons Volk is; hij trok de aandacht van den vreemde
en wel niet het minst onzer buitenlandsche stambroeders. Van verschillende kanten
werd de wensch geuit over die debatten in de Belgische Kamers wat meer te vernemen
dan er de kranten van medegedeeld hadden. Dit bracht er ons toe in één boekdeel de
volledige besprekingen uit te geven volgens het beknopt verslag der zittingen. Al
wat ten voordeele der Nederlandsche Taal en rechten pleit, werd daarin opgenomen;
al wat de Wallonisanten uitdachten om de Vlamingen onder hun Waalsch juk te
houden, werd er door de hoofden dier partij zelf ontwikkeld. Het is, in één woord,
de trouwe weerspiegeling der gedachten omtrent de Vlaamsche Beweging in België.
Wij zullen er aan toevoegen eenige verklarende nota's, verder het portret en de
levensbeschrijving der Heeren De Vriendt en Coremans, vaders der wet, Begerem,
minister, die ze zoo flink wist door te drijven, Van Cauwenbergh en Van Vreckem,
de twee bevoegde verslaggevers. De Vlamingen dragen die mannen in hun hart en
zullen hun steeds erkentelijk blijven. Hunne namen behooren thans tot de geschiedenis
der Vlaamsche Beweging: het is dan ook nuttig, dat allen, die de Beweging genegen
zijn, ze leeren kennen.
Het werk zal een 400tal bladzijden beslaan; de prijs is vastgesteld op 3 frank (1
gl. 50 c., 3 shell.), vracht niet in begrepen.
Wij meenen er stellig te mogen op rekenen, dat vele in- en buitenlandsche
stamgenooten dadelijk zullen inteekenen, opdat wij dan spoedig het noodige getal
inschrijvingen bereiken en tot het drukken kunnen overgaan.
- Mozaïek, door F.W. Dryver, 2e omgewerkte druk. P. Noordhoff, Groningen. f
1.90.
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Mozaïek mag het heeten, maar is het niet. 't Zijn losse steentjes, die geen figuur
vormen, geen geheel.
De schrijver heeft het zoo gewild; rond komt hij er voor uit dat hij maar heeft
willen geven een verzameling taalkundige en folkloristische aanteekeningen, te hooi
en te gras gemaakt, aangevuld en uitgewerkt, zonder vaste stelregel. In zoover is het
een eerlijk werk dat het niet meer wil schijnen dan het is. En om die reden is het ook
nutteloos hier nu te pleiten over de eischen van zoo'n boek. Men moet het nemen
zooals het is.
En dan is het verblijdend dat er al een tweede druk van is, want het heeft koopers
gevonden, die iets meer wilden weten van alledaagsche dingen, die nieuwsgierig
waren naar de afkomst of geschiedenis van woorden als abracadabra, alchemie,
folklore, hippoeras, heiligmaker, kabbala, komenij, luilak, madeliefje, marsepein,
nachtmerrie, oogst, overlijden, schrikkelmaand, veelvraat, vrouwedag en wat al
meer. Wie het kochten hebben zich zeker tallooze keeren de oogen uitgewreven hij
het zien van de ongedachte verklaring van doodgewone gebruiken, bij Paschen,
Pinksteren, Kerstfeest, Oudejaar, bij de opheldering waarom de dagen der week en
de maanden van 't jaar heeten zooals zij heeten en honderden andere dingen. Met
zulke boeken vaart een geest van weetlust in den lezer, van groote onvoldaanheid
over eigen onkunde; het prikkelt tot nadenken en napraten; het is dikwijls eene
openbaring, want de meeste menschen hebben nooit zelfs aan de mogelijkheid gedacht
dat een woordklank een groot stuk leven vertolkt en in opvolgende tijden van gedaante
en beteekenis is veranderd met gaande en komende geslachten.
Daarom zijn boeken als Mozaïek goed voor wie wil verstaan, zooveel mogelijk,
wat hij leest en wat hij zegt. Strenge wetenschap is het niet, de schrijver versmaadt
zelfs geen gemoedelijke moraal. Maar men voelt onder het lezen dat hij meer verzwijgt
dan hij zegt, en dus door strengere eischen nog aan zich zelf, zijne lezers voortdurend
meer aan zich veoplichten zal.
- Leesboek der Dierkunde. Naar het Duitsch van Dr. O. Schmeil. Voor Nederland
bewerkt door Dr. P.G. Beukers. 2o stuk. - Zutphen. W.J. Thieme en Comp.
In dit tweede stuk worden de Vogels, de Kruipende en Tweeslachtige dieren en
de Visschen beschreven. De indeeling van ieder dezer vier klassen van werveldieren
is goed gekozen. Misschien zal het sommigen nochtans wat zonderling schijnen
onder de vogels de Spechten, Koekoeken en Papegaaien in drie afzonderlijke orden
beschreven te zien, alhoewel men gewoon is ze onder den gemeenschappelijken
naam Klimvogels in eene orde te rangschikken. Doch die indeeling maakt het
uiteenzetten der stof gemakkelijker en daar de drie orden elkander in het boek
opvolgen, levert zij, onzes inziens, voor de studie hoegenaamd geen bezwaar op.
Hetzelfde geldt voor de drie orden: zeefbekken, roeipootigen, langvleugeligen en
kortvleugeligen en die, zooals de schrijver zelf doet opmerken, de groep (gewoonlijk
als orde aangegeven der zwemvogels uitmaken. Alleenlijk de gierzwaluwen hadde
de schrijver - voor het gemak der studie - misschien beter bij de zangvogels na de
familie der zwaluwen doen plaats nemen in stede van ze als afzonderlijke orde te
beschrijven.
Niettemin blijft dit tweede stuk de waardige voortzetting van het knappe Leerboek
en zal den leeraars in de Dierkunde ten zeerste welkom zijn en naar het derde stuk
doen verlangen.
De uitvoering er van is even onberispelijk als die van het eerste en de platen zijn
meestal nog sierlijker. B.
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- C.L. Van Balen: Rembrandt. Zijn leven en werken. (Zutphen. W.J. Thieme &
C.
Het voorwoord zelf van deze ‘korte schets’ toont ons het doel van den schrijver
aan: ‘Dit werkje, zegt hij, ‘pretendeert niets meer te zijn dan een bescheiden poging
om in populairen vorm een beknopt overzicht te geven van Rembrandt's Kunst en
Leven, inzonderheid voor hen die gaarne iets meer aangaande den grooten meester
willen weten, maar wien de tijd en de gelegenheid ontbreekt om uitvoeriger werken
te raadplegen’
Daarin is Mr. C.L. van Balen uitstekend geslaagd: zijn boekje - dat heel mooi
uitgevoerd is - was noodig geworden, vooral bij de Rembrandt-Tentoonstelling,
vermits er geen enkel volkswerkje in dien aard, tenzij in de Künstler Monographiën
van Kacksusz, bestond, en de grootere werken over den Meester niet alleen duur en
moeilijk te krijgen zijn, maar tevens zóo uitgebreid, of zóo ingewikkeld, of zóo
eenzijdig en fragmentair, dat het groote moeite en veel tijd kost er de minste
bijzonderheid uit op te visschen.
Het boekje, niettegenstaande zijne beknoptheid, is, wat den inhoud betreft, zeer
volledig: de groote lijnen in Rembrandt's leven en werk zijn er duidelijk
o
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in aangetoond, en het denkbeeld: er naar te streven, het relaas van Rembrandt's leven
gelijken tred te doen houden met de bespreking van zijn kunst, mag gelukkig heeten,
vermits aldus het ontstaan van iedere schilderij duidelijk, en haar verband mei andere
werken verstaanbaar wordt; het is overigens een uitstekend mnemotechnisch middel.
Schrijver had dus gelijk te meenen dat zijn werkje ‘nog wel reden van bestaan
heeft’, en het publiek zal hem, om de uitgave er van, dank zeggen.
Het boekje sluit met een ‘Kort Woord over de Rembrandt-Tentoonstelling’, en is
opgeluisterd met een zestal reproducties van werken van den Meester, die, door 't
formaat van 't boekje zelf, wel wat onduidelijk, en die overigens niet al te best
uitgevoerd zijn. 't Is 't eenige vlekje van M. van Balen's werk.
- Snelschrift. - Reeds meer dan eens maakten wij melding van des heeren Riënts
Balt werk met betrekking tot het snelschrift.
Naast het voor zelfonderricht zoo bijzonder ingerichte leerboek der stenographie,
is thans van de hand van dezen schrijvers een volledig verkortingssysteem verschenen,
dat zeer de aandacht verdient. De Heer Riënts Balt wijst in zijn voorwoord vooral
op de noodzakelijkheid van eenheid, die de mogelijkheid bevordert, dat het
gestenographeerde door andere weder gelezen zou kunnen worden. Deze alleszins
met bekwaamheid en ernst bewerkte uitgave, bevat een leergang ter verkorting van
het gewone snelschrift, tot op de helft, in overeenstemming met de taalkundige en
logische betrekkingen in den zin.
Voorts wijzen wij met genoegen op het Maandblad der Stenographie onder redaktie
van den Heer Balt en meenen wij dat tot het beoelenen van het snelschrift eene nadere
kennismaking met deze voortreffelijke werkjes ten zeerste is aan te bevelen Het
sekretariaat in Nederland belast zich gaarne met de verzending van proefnummers.

Onze Leestafel.
De Bazaar. - 8, 1, '99.
- Modebesprekingen. - Beschrijvingen van de modeplaten. - Feuilleton: De Cubaners,
schets van Clara Biller. - Recepten.

Caecilia. - 1 Jan. '99.
De muziek v. Wagner's ‘Rheingold’ door Mr. H. Viotta. Parisiana, J.L. de
Casembroot. - Zingen en Zang onderwijs, A. Spoel. - Brieven uit België, door dr. P.

Elsev. Geïllustr. Maandschr.
-I, '99. - Bart Van Hove, door John F. Hulk. - De Merel, C. Van Nievelt. - Een
Sterfbed, Hélène Lapidoth Swarth. - Een Kijkje in West-Afrika, G. Bloch. - Indische
Sproken, Dr J.Ph. Vogel. - De Vl. Meesters in de National Gallery, Max Rooses. Het
Kweeken van kanarievogels, H. van Holk. - Buitenlandsch Overzicht. - Van de
Redactie. - Nederlandsche Verzen en Nederlandsche Proza.
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Eigen Haard. - 7-1-'99.
- Een Schaduw, Mirjam Irgen. Arnold Leop. Ising. Dr. J. Ten Brink. (met portret).
- Charles Rachussen in veld en bosch, J. De Vries. - Soerabaia in vogelvlucht, J.E.
Jasper. - De onbescheiden Amor. - Verscheidenheid. - Feuilleton: Sally, naar het
Eng. van Margaret Deland.

Europa. - 1, '99.
- Roza Harteveld's Hof. door M. De Vries. - Een Misdaad om bestwil, François
Coppée. - Een Dag van Zonneschijn, Louise Ahn-De Jongh. - Een Boekenpraatje,
Cenatos. - Populair-Wetenschappelijk Overzicht, Covetie.

Germania - Nr 3.
- Het Slavisch gevaar, Prayon Van Zuylen. - Plaudereien eines Greises, Prof. Grün.
- Der Einflusz der Niederlande auf die Verwaltung der andere deutsche Länder,
Prof. Bonhak. - Van Brée en Willems, de betrekkingen der Vlaamsche Schilderkunst
en Letter kunde, Prof. Hamelius. - Holland u.s. Bewohner. Otto Mühlbrecht. - Nota
der Redactie en Valsche Voorstellingen. - De Vl. Kunst in Duitschland, II, Dr Haller.
- Duitschlands vooruitgang op Handelsgebied, Jef Hinderdael. - De Kolonisatie van
Oost-Duitschland, Sinjoor.

Geïll. Stuiversblad. - 7, 1, '99.
- Liefde en Misdaad, door Lawrence L. Lynch. - Lucia. - Uit het verre Westen, door
Basit Marnan. - Het Eerekruis, door Emile Second. - Allerlei. - Platen.

De Gids. - 1, '99.
- Uk. 282. Haspels. - Camphutysen herdacht, Prof. G. Kalff. De zelfmoord als
peitschaal van het maatsch. geluk. Prof. D.E. Siegenbeek v. Henkelom. Godsdienstonderwijs, Dr. L Knappert. - De Zaak Hogerhuis. Prof. D. Simons. ‘Toelie,’ Daisy E.A. Junius. - Marginatia op Bismarcks Mémoires, Byvanck. - Oost
en West, Tutein Nolthenius. - De Strijd tegen de ziekten der Cuttuurgewassen in
Nedert. Indië, Prof. Went. - Verzen. Jul. De Boer. - Dramat. Overzicht, H. Viotta. Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie.
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Hollandsche Revue. - Dec. '98.
- Wereldgeschiedenis. - Belangrijke onderw.: Een blik in Europa's toekomst. Gallomanie in Nederland. - Een nieuw plan tot pensioenverzekering van werklieden.
- Proletariërs. - Kindervoeding. Herinnering aan Mar nix van St. Aldegonde. Karakterschets: J. Bruinwold Riedel. - Overzicht der Tijdschriften: Het Boek van de
Maand: Onze West door Dr A.H. Pareau, De Boekentafel.

Hollandsche Revue - 71-'99.
- Een demissionnair medewerker. - Van de Tribune der Eerste Kamer, Bag. - Uit
Z.A., J. Rasch. - Vijandschap, J. De Meester. - Tweede brief van een in 't buitenl.
wonenden Vaderlander over het tooneel, Spectator. - Onze Kunstenaars in 't
Buitenland. - Uit de Tijdschriften. - Van alles wat. - Necrologie. - Feuilleton: De
Gevargenismuis, C. Davids. - Van de Amsterdamsche Beurs I. Thors. Correspondentie, enz.

Katholieke Illustratie, nr 43. '98/'99.
- De Roomsch-Koning, J.R. Van der Lans. - Kerkelijke Kunstvoorwerpen. - Gered Zijne Stiefmoeder, door Agatha de Haan.

De Kroniek. - 8-1-'99.
- De Wonings-Commissie. - De Hogerhuizen. - Waarom? - Trams in Londen. - De
strijd aangaande aekwivalentie en co-edukatie van man en vrouw, Dr. P. Bierens de
Haan. - Gijsbrecht op het Leidsche Plein, André Jolles - Berichten. - Allerlei. Nuttelooze Deugd, Jean Lorrain.

Het Leeskabinet. - Jan. '99.
- De Stearine Kaar senfabriek Gouda, Joh. Gram. - Paria, Else van Brabant. - Het
Ontwaken, naar Marie von Bunsen. - Contrasten, door Virg Loveling. - In profiet,
naar Olga Wohlbrück. - Cecile de Courtot, A.W. Stellwagen, - Mijn eerste reis naar
Berlijn, naar E. Von Wang. - Het Schoone, Paoto Mantegazza. - Bibtiographie.

Nederland. - Jan '99.
- De Eerste, Melati van Java. - Allerzielen in Asuncion, A. De Priester. - De laatste
roman van Camille Lemonnier, Dr J. Ten Brink. - Fragment, F. Laméris. - Het eind
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van ontvanger Heldar, J.J. Bekaar. - Kroniek. - Poëzie: Fragmenten uit Byron's
Manfred, G.C. Van 't Hoog. - Aan de zee, Cantabile,

Het Toekomstig Leven. - 1 '99.
- Wat we bij het Medium Have zagen. - Uit de Transvaal. - Séances in eigen kring.
- Zielszucht. - Modern Darwinisme. - Voorstellingen van Mrs. Homes-Fey en Miss
Davenport te Amsterdam. - Jesse Francis Shepard.

Tweemaandelijksch Tijdschrift. - 1 '99.
- Coesar. L. Van Deysset - Vroeg-Middeneeuwsche Petgrims naar Jerusatem, Dr.
T.J. De Boer. - Tusschen. twee werelden, A. Verwey. - De heilige Tocht, Aug. Prins.
Over Arbeiderspensioneering, F. Van der Goes. - Leven en Werken v Jonker Jan van
der Noot, G. Vermeyten. - Bibliographie.

Vragen van den Dag. - 1, 99.
- Ziekteverwekkende bacteriën en desinfectie, Dr. J.W. Jenny Weyerman. - De
Verschillende Grondstagen der wetenschappelijke weervoorspelling, Chr. A C. Nell.
- Landloopers. K.H. De Queker. - Het Westland en de ontwikkeling van zijn tuinbouw,
-Dr. H. Blink. - Overzicht der Wereldgeschiedenis in het jaar 1878, L.D.J. Reeser.
Nedert. planten. - Het drukken van bankbiljetten, H.J. Klassesz. - De Londensche
City en hare corporatiën, Joh. Kesler. - Eetbare bloemen - Rechts en links in de
natuur. Geiten die op boomtoppen grazen.

Weekblad voor Dames. - 7-1-'99.
- Modebericht. - Wandelkostuum. - Kostuum van zwart fluweel met sleeprok. Danskostuum. - Schouwburg en concertwaaiers. - Paletots voor wandeleostuums. Heerenparaplu's Huiskleeding van gewerkt flanel. - Eenige maskaradecostuums. Visitekleeding. - Huiskostuum. - Dames-Handwerken.

Wereldkroniek, 7-1-'99.
- Toekomst-droomen. - Onthuttingen uit de Dreyfus-zaak, door Esterhazy. - Kleine
Weretdkroniek. - Platen met bijschrift: Het nieuwe O.L.V. Gasthuis te Amsterdam;
Het nieuwe Volks-Koffiehuis aan de Stittjesstr. te R'dam. Portretten met bijschrift:
George Rodenbach; H.J. Endertein; A. Belinfanle; F.Y. Kingma; J.L. Kingma; A.W.M.
van der Upwich; Ds. D.G.M. Roldanus; S.J. Van Roijen.
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Woord en Beeld. - Jan. '99.
- Na tien jaar W.C. Van Nouhuys De oude Kerk te Amsterdam. - Mr. H.
Goeman-Borgesius. - De Linden (Sonnet), Jeannette Nijhuis. Over Sevilla, F. Erens.
- Op het Duin, twee houtgravures naar eene teekening v.C.L. Dake. Judith Fürste,
naar het Deensch van Anna Raunkilde, door Marg. Meyboom.

De Nieuwe Gids. - Jan. '99.
God en Mensch, Fr. Van Eeden. - Het Verhaal van Hosein Al-Khali en de schoone
dame van Basra, Dr. G. Van Vloten - Adoratie, Willem Kloos. - Een dramatisch
Conflict, J. Hora Adema. - Bragi's Zwerftocht, Dr. J.B. Schepers. - Verzen. Willem
Kloos. - Aanteekeningen. - Het jaar 1895. H J. Boeken. - Literaire Kroniek, W. Kloos.
- De Het van Dante in proza vertaald, door H.J. Boeken

Ons Tijdschrift (Afrik) - Jan. '99.
- Onze groote Mannen: Louw Wepener. - Gelukkig Nieuwjaar. - De Knecht te
Limoenhof. - Kijkjes in onze Kerkgeschiedenis. - In Z.A 's tuin. - Een Kaapsch
tasterproces in 1838. - In het net dat hij verborgen had. - Wereldkroniek. - Praatjes
over Landbouw.

Maandelijksche Revue
(Opvoeding en Onderwijs). - 1, '99. - Uit de Vakbladen. - Uit andere bladen. - Uit
de Vaktijdschriften. - Uit andere Tijdschriften. - Uit Boeken, Brochures, enz.

Weekblad voor Kunst en Letteren.
- Muziek: Oude en nieuwe Harpliteratuur. - Een zeldzaam Orgel. - Is Kunst
Regeeringszaak? - Kunst in den Haag. Van Buren. - Soirée dramatique, Doxa. Bettetrie: Anthemoesa, door Pot de Mont. Revotutie, Jeannette Nyhuis. - Kunst,
Jeannette Bauman de Lange.

Ons Tijdschrift (Nederl.) - Afl. X.
- Kerstnacht, H. Weiland. - Genève voor Calvijn. - Maanlicht, C.F. Van Koetsveld.
- Nachtegaatslied, C.E. Van Koetsveld. - De Vrienden van Isaäc Da Costa. Van
Oosterwijk Bruin. - Israël bij den Horeb, J.C. Homoet. - Mozes op den Horeb, J.C.
Homoet - Onze literatuur en onze Evangeljeprediking, J.C. De Moor.
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Februari 1899.
Inschrijvingslijst voor het Standbeeld van Jan-Frans Willems.
Voorgaande lijst

fr. 593. 42

Prof. Jan Te Winkel, Amsterdam

f 10

Charles Boissevain, Alg. Hblad

f 10

Prof. J.H Gallée c.s., Utrecht

f8

Dr. P. Leendertz, jr., Amsterdam

f1
_____
f 29

Samen

fr. 60.61

Totaal

fr. 654.03

De Naam van onze Vereeniging.
In de vergadering van den Tak Johbg. van het A.N.V. den 21 Dec. '98 is de naam
van onze Vereeniging ter spraak gekomen. Aan de orde stond: Verzoek van het
Bestuur om aan het Hoofdbestuur machtiging te vragen den naam van de Z.A.
Afdeeling te doen zijn Algemeen Nederlandsche Taalverbond. Er werd gezegd, tot
toelichting van het voorstel, dat de tegenwoordige naam aanleiding tot misverstand
geeft. Men meent nl. dat het Verbond alleen ‘Nederlandsch’ is en niet ‘Afrikaansch’.
Een spreker dacht, dat het beter zou zijn den naam Algemeen Hollandsch Taalverbond
te doen zijn daar de Afrikaners van de ‘Hollandsche’ taal spreken. Verschillende
sprekers uitten zich in dezen geest. Ten slotte was men het niet eens omtrent de vraag
of men zal verzoeken den naam voor Zuid-Afrika dan wel voor de geheele wereld
te veranderen. Het punt zou daarom op een volgende vergadering behandeld worden.
In een brief uit Pretoria aan het Laatste Nieuws van Brussel, drukte de schrijver,
naar aanleiding van de vergadering te Pretoria, zijn verwondering uit dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond nu op eens geworden was het Algemeen Hollandsch Verbond.
En dat bleef ook in Vlaanderen niet onopgemerkt, zooals van te voren het vermoeden
in de vergadering te Johbg. werd geuit.
Er heerscht misverstand. Een woordje om licht te brengen in deze duisternis.
De naam van de Vereeniging heeft ons in Europa natuurlijk ook bezig gehouden.
Het is niet zonder ernstig wikken en wegen, dat de naam Algemeen Nederlandsch
Verbond werd gekozen.
Verbond en niet Taalverbond omdat de bemoeiingen van de Vereeniging zich niet
zullen beperken tot uitsluitend taalbelangen, maar dat ze, zoover haar krachten reiken,
de stoffelijke en zedelijke belangen van onzen stam wil behartigen. Zoo zal er niet
alleen geijverd worden om taalrechten te doen erkennen en de krenking er van te
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keer te gaan, maar zal de Vereeniging ook werkzaam zijn, waar ze kan, om het
algemeen beschavingspeil van onzen stam te doen stijgen, de uitingen van een eigen
kunst te bevorderen, zijn zelfstaandigheid te handhaven en zijn stoffelijken welstand
te verhoogen. Zoo werd er in de bespreking te Jhbg. uitgezien naar middelen om er
de arme blanken weer boven op te helpen en dus wel ‘de stoffelijke belangen’ van
die stamgenooten te behartigen. Wel zal het A.N.V. als Vereeniging niet bij machte
zijn om hier stoffelijken steun te verleenen; toch ligt het wel degelijk op zijn weg
om dat vraagstuk met aandacht te bestudeeren en maakt het zich verdienstelijk door
er de aandacht op te vestigen en te helpen zoeken naar een oplossing. In diezelfde
vergadering prees de Heer Van Wijnbergen Staatsuitbating van mijnen aan. De
betalende goudmijnen in de Z.A.R. hebben over het jaar 1898 £ 4,986,000 aan
dividenden uitbetaald. Onder die mijnen levert de voordeeligste de Johannesburg
Pioneer een winst van 675% op. Er wordt berekend, dat om die £ 5,000,000 aan
dividenden zoo goed als uitsluitend aan Europeesche aandeelhouders uit te kunnen
betalen, de goudmaatschappijen ongeveer 2 1/2 maal die som, zegge voor £
12,500,000 uit den Transvaalschen bodem hebben moeten halen, waarvan de Z.A.R.
een belachelijk kleine som aan mijn pachtrechten heeft gekregen. De bodem van de
Z.A.R. is dns meer dan 300,000,000 fr. armer geworden; haar vijanden zooveel rijker.
O ongehoorde grootmoedigheid, dat een land zich zelf verarmt ter wille van een
vijand. En dat zal zoo voort blijven duren, dat steeds nieuwe mijdspachten verleend
worden. aan nieuwe Engelsche Maatschappijen en de Z.A.R. zal beloond worden
met nieuwe opstootjes van het jingo-gepeupel te Johannesburg! Wat de reden van
dergelijk beleid mag zijn, dat kunnen we uit de verte maar niet begrijpen. Het
Afrikanerdom moest toch aan macht grijpen wat het kan. De handhaving van de
zelfstandigheid van onzen stam ligt op den weg van ons Verhond en daarom is het
goed, dat het in dezen geest optrede evenals het goed zal zijn dat het aanknoopen
van drukker handelsbetrekkingen met Noord- en Zuid-Nederland in de hand zal
werken; want al wat hier gewonnen wordt maakt Zuid-Afrika stoffelijk en zedelijk
losser van den Engelschen vijand. Om die redenen was het best dat onze Vereeniging
niet Taalverbond geheeten werd, omdat zulks zou leiden tot het verkeerde denkbeeld,
dat het zich uitsluitend met taalbelangen bemoeit.
Dan: het Algemeen Nederlandsch Verbond. Nederlandsch slaat hier en op de taal
en op den stam.
Hollanders (in de beteekenis van Noordnederlanders) Vlamingen en Hollandsche
Afrikaners spreken een gemeenschappelijke taal. Zij hebben een gemeenschappelijken
oorsprong, afgezien van het feit dat vele Zuidafrikaners tot voorouders Fransche
Hugenoten hadden, die zich toch opgelost hebben in een meerderheid van
oorsponkelijke Hollanders. Bij dezen moeten we dan nog de Friezen rekenen, die
het Hollandsch nationale leven meeleven. Wanneer we nu door een stamnaam den
gemeenschappelijken oorsprong van deze stambroedervolken willen te kennen geven,
kunnen we toch niet in 't algemeen spreken van Hollanders, Vlamingen, Afrikaners,
Friezen. En we hebben dan geen anderen naam dan dien van Nederlander, die ze
allen omvat, daargelaten of die naam in deze opvatting bij deze vier stammen al dan
niet gebruikelijk zij.
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Om eenig licht te werpen op de verwantschap van de takken van onzen stam, laten
we onderstaande aanhaling volgen(1).
‘Onze taal, het Nederlandsch, behoort tot de Indo-Europeesche talenfamilie,
namelijk de talen gesproken door de Indiërs, Iraniërs, Armeniërs, Grieken, Italiërs,
Kelten, Slaven. Littauers en Germanen, die evenals de volkeren, die ze spraken, een
gemeenschappelijken oorsprong hebben, dat wil zeggen, van een en dezelfde
oorspronkelijke grondtaal afstammen. Onder de Indo-Europeesche talen maken de
Germaansche talen een zelfstandige groep uit, die zich gesplitst heeft in
Oostgermaansch, waartoe behoorden: het Gotisch, dat zonder afstammelingen
uitgestorven is en het Oudnoorsch, dat voortleeft in het Deensch, Zweedsch,
Norweegsch en IJslandsch; en het Westgermaansch, tot welk taalgebied behoorden
de Longobarden, Beieren, Alemannen, Burgondiërs, Franken, Hessen, Thuringers,
Angelen, Sassen, Jutten en Friezen. Van deze staken Angelen, Jutten en Sassen over
naar Brittanje, - dat naar de eersten Engeland genoemd werd, brachten daar hun
Germaansche taal mee, die de Keltische verdrong en waaruit zich, onder den invloed
van de geromaniseerde Noormannen na de verovering in 1066 het hedendaagsch
Engelsch gevormd heeft, dat wel een groot aantal romaansche woorden heeft
opgenomen, maar waarvan de grondslag zuiver Germaansch is gebleven.
Op het vasteland splitste zich het Westgermaansch in Opperduitsch (tongvallen
van de zuidelijke stammen) en Nederduitsch (tongvallen van de noordelijke volken).
Tot de Nederduitsche volken behoorden de stammen, die de Nederlanden bewoonden,
en uit wier tongvallen de Nederlandsche taal zich gevormd heeft.
Het gebied van het Nederduitsch, waarvan het Nederlandsch taalgebied maar een
onderdeel is, strekt zich uit langsheen de Noord- en de Oost-Zee, van Calais tot
bezuiden Wemel, benoorden een lijn die van Calais bezuiden Brussel, benoorden
Aken en Keulen over Kassel, Dessau, Wittenberg, Frankfort a.d. Oder, Bromberg,
Lotzen, Tilsitt tot aan de monding van den Niemen loopt.
Onder de Nederduitsche tongvallen is het alleen het Nederlandsch, dat een
letterkundige taal geworden is met een rijke letterkunde. Tengevolge van historische
omstandigheden geldt thans het zoogenoemde Hoogduitsch als letterkundige taal
voor de Nederduitschers in Duitschland.
Ons eigen taalgebied omvat thans: Fransch-Vlaanderen, Vlaamsch-België,
Noord-Nederland.
De Germanen, die onzen bodem hebben bevolkt, behoorden tot drie verschillende
stammen: Friezen, Franken, Sassen, die ieder hun eigen tongval spraken. Frankisch
en Saksisch stonden veel dichter bij elkander dan bij het Friesch, dat heelemaal op
zich zelf staat. Die laatste tongval is dan ook die, die 't minst invloed gehad heeft op
de vorming van onze schrijftaal. Vroeger was 't gebied van het Friesch veel
uitgebreider dan nu. Het reikte langsheen de Noordzee van het Zwin (Noorden van
West-Vlaanderen) tot aan de grenzen van Denemarken. Thans is dat gebied geslonken
tot de provincie Friesland. De Friezen bewoonden vanouds onzon bodem en hebben
geen deel genomen aan de groote Germaansche volksverhuizingen, die Germaansche
stammen gebracht hebben verre buiten 't gebied dat ze oorspronkelijk bezetten. Zoo
woonden de Sassen aanvankelijk tusschen de Eider, de Elbe en de Trave ten zuiden
van Denemarken. Vandaar uit veroverden zij allengs de landen ter linkerzijde van
de Elbe tot over de Eems, tot aan de Lippe en de Unstrut. Zij bevolkten een deel van
(1) Uit M. JOSSON, Schets van het Recht van de Z.A. R - Gent, I. Vanderpoorten.
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Nederland, waar hun tongvallen, die gedeeltelijk het Friesch verdrongen, gesproken
worden in een groot deel van Gelderland, Overijsel, Drente en Groningen.
Het grootste gedeelte van den Nederlandschen bodem werd ingenomen door de
Franken, die we 't eerst in de 3e eeuw na Christus ontmoeten aan den Reneden-Rijn
en vandaar allengskens zien afzakken naar het Zuiden. In de 4e eeuw na Chr. zijn ze
verdeeld in Salische en Ripuarische Franken (ripa = oever). De laatsten verbreidden
zich stroomopwaarts langs de oevers van den Rijn, drongen langs den linkeroever
tot aan de Ardennen en later, door de gewesten van de Alemannen en de Burgondiërs
heen tot over de Lauter, en maakten zich op den rechteroever meester van de landen
tusschen de Main en de Roer oostwaarts tot aan de Werra, later langs de Neckar tot
aan de Enz. De Salische Franken bevolkten Vlaamsch-België en Fransch-Vlaanderen
en trokken van hier uit ter verovering van Gallië, waar ze het Frankische Rijk stichtten,
hun naam aan het land gaven en aan de taal, die er gesproken wordt en die de hunne
niet is.
Het is de tongval van de Franken(1), die de grondslag is van de Nederlandsche
schrijftaal. Immers, het is in Zuid-Nederland dat eerst in onze taal geschreven wordt;
onder de Nederlandsche gewesten is het Vlaanderen, dat in de middeleeuwen zich
het krachtigst ontwikkelt; daar ook bloeit de letterkunde het vroegst en zoo groot
was de luister, verspreid door dat gewest, dat het in de tweede helft van de 12e eeuw
in Duitschland voornaam stond Vlaamsche uitdrukkingen te bezigen.
Na de 16e eeuw en na de ongelukken die Vlaanderen onder de Spaansche
overheersching teisteren, is het vooral in het Noorden, dat de Letteren een
schitterenden bloei beleven en sedert dien tijd is het Holland, welks invloed op de
schrijftaal overwegend wordt en 't is ook door de expansie van Holland, dat het
Nederlandsch zich buiten de Europeesche grenzen verbreidt.
Ziedaar ouzen gemeenschappelijken oorsprong en dien van onze
gemeenschappelijke taal.
Over den naam van die gemeenschappelijke taal handelden we in de Juli-aflev.
van het voorgaande jaar. In de middeleeuwen was haar naam Dietsch. Die naam is
niet gebleven. In Zuid-Nederland is het Vlaanderen onder al de Dietschsprekende
gewesten, dat de hoofdrol gespeeld heeft in de geschiedenis; in Noord-Nederland
werd die rol gespeeld door Holland. Vandaar dat het volk zijn taal is gaan noemen
Vlaamsch hier en Hollandsch ginder. Ook de afstammelingen van de Hollandsche
Kolonisten die in 1652 Kaapstad stichtten en thans over Zuid-Afrika verbreid zijn,
noemen hun taal Hollandsch. Dat zijn feiten. En toch bezigen we dezelfde
gemeenschappelijke schrijftaal. Het gebruik van verschillende namen voor 'tzelfde
denkbeeld wekt maar verwarring. Daarom beweren de vijanden van onze taal hier,
dat Vlaamsch en Hollandsch twee verschillende talen zijn. En zelfs onder ons volk,
onder menschen van onzen stam, onderhouden die verschillende benamingen
vooroordeel. Is het dan niet best voor één begrip één naam te bezigen? Welken naam
dan? Of Vlaamsch óf Hollandsch? Dat gaat niet. In onze scholen worden b.v.
leesboeken gebezigd en daarin zullen stukken voorkomen van Multatuli nevens
Conscience, Sleeckx nevens Beets, Cremer nemens Snieders, Loveling nevens Keller,
de Genestet nevens Van Beers, Hilda Ram nevens Hélène Swarth. Beproef nu eens
zulk een leesboek een Vlaamsch Leesboek te noemen! Hebben dan Dekker, Beets,
Cremer, Keller, de Genestet, Swarth Vlaamsch geschreven? Noem het een Hollandsch
Leesboek. Hebben dan Conscience, Sleeckx, Snieders, Van Beers, Hilda Ram
(1) Nederfrankisch om hem te onderscheiden van het Fran kisch gesproken door Opperduitsche
volksstammen.
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Hollandsch geschreven? Neen, dat gaat niet. Bij die twee woorden denkt men
onvermijdelijk aan hun beperkte beteekenis. Trouwens al is het een feit, dat het volk
hier en ginder zijn taal Vlaamsch en Hollandsch noemt, de geletterden, de
taalkundigen, noemen haar, met het oog op haar verbreiding, uitsluitend Nederlandsch,
en daaromheeten ook al onze leesboeken en spraakkunsten uitsluitend Nederlandsche
Bloemlezingen, Neder landsche Spraakkunsten. Is die naam bij de groote massa van
onzen stam nog minder bekend, het ligt juist op onzen weg, tot het weren van
vooroordeel en het verschaffen van beter inzicht, hem algemeen bekend te maken.
Als de Nederlandsche School over de wereld dát helpt doen, staan we in de toekomst
véél dichter bij elkaar, zijn we véél krachtiger.
De naam van onze Vereeniging over de wereld kán dus niet anders zijn, dan
Algemeen Nederlandsch Verbond. Mogelijk is het, dat in dezen tijd de benaming
Nederlandsch in Z.A. nog verkeerd wordt opgevat en in vele geesten de beperkte
beteekenis krijgt, die Hollandsch zelf in Vlaanderen heeft. Maar moeten we ons de
toekomst niet voorbehouden en zijn de 1100 leden over Znid-Afrika, die ons streven
kennen en waardeeren, niet daar om misverstand uit den weg te ruimen? Heft ieder
nr van Neerlandia, ieder toetredingskaart niet alle misverstand op: ‘Tot den
Nederlandschen stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche Boeren
(en Friezen, mochten we er bijvoegen) 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, Zuidafrik. Republiek,
Natal, Rhodesië, Duitsch West-Afrika, Portugeesch Angola, Congo-Vrijstaat’? In
onzen eerlijken Bond van drieën, geheel zelfstandig en onafhankelijk van elkaar
handelend in broederlijke eendracht is plaats voor misverstand noch achterdocht.
Terwijl de naam van onze Vereeniging over de wereld niet anders kán zijn dan
Algemeen Nederlandsch Verbond, schijnt het ons ook niet raadzaam dat hij anders
worde in Z.A. Want bestaat er nu misverstand moeten wij zelf dan 't sterken en in 't
leven houden? Heeft men een titel noodig, die dadelijk sympathie trekt ook van wie
nog buiten 't Verbond staat, men kan zeer goed een ondertitel kiezen voor 't gewone
gebruik en voor propagandadoeleinden. Een leus b.v. Afrika voor de Afrikaners. Hoe
denkt men daar in Z.A. over?

Benoorden Moerdijk.
Multatuli. - De toestand op Atjeh. - Het jubileum v. Mevr. Theo. Bouwmeester. Dood van Gerard Keller.
Als ik zeg dat weinig mannen zulk een aandeel gehad hebben in de verjongingskuur
van ons volk sedert 1860, als Multatuli, dan moet ik daar heel wat schouderophalen
en ergernis van verwachten. Voor een deel verkeerd begrip en overijld oordeelen.
Daarom eerst dit, ter verd uidelijking: verjonging is voor mij niet in alle deelen
gelijkluidend met verbetering, en wat in 't bijzonder den invloed van Eduard Douwes
Dekker op zijn tijdgenooten en de nakomelingschap betreft, daarvan heeft heel wat
in de verkeerde richting gewerkt. Dat moest wel. Onder de opvattingen en ideeën
van Multatuli was zooveel als 't ware er op aangelegd om halfbakken verteerd en
dus slecht verteerd te worden.
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Maar dat neemt de zaak zelf niet weg; Multatuli's invloed is ontzaglijk groot
geweest(1).

(1) Waar steenen des aanstoots niet altijd te vermijden zijn, mag Actenos sommige lezers wel
vriendelijk verzoeken er een enkelen keer eens overheen te stappen.
Aan den Vaderlander uit het vorige nummer: Saai kon anderen krenken, vergeving! - maar
van heiligschennis is waarlijk geen sprake! Ik vat het zoo op: ergerlijk is 't, dat ons oude,
historische volkslied in de laatste 50 jaar gevaar liep verdrongen te worden deor een lied van
m.i. véél geringere letterkundige en muzikale waarde, en dat, erger ook de woorden bevat:
‘Van vreemde smetten vrij.’ Dat moet, kan ten minste, Zuid-Nederlanders, die vlak naast
Franschen, Zuid-Afrikaners, die vlak naast Engelschen leven, onaangenaam in de ooren
klinken, en daarom alleen zou ik de voorkenr geven aan het Wilhelmus, een lied voor en door
een protestant, nu ja, maar een lied zonder sectiegeest, en dat ook door katholieke Nederlanders
als het lied van den vrijheidsoorlog beschouwd moet worden.
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In den allerlaatsten tijd kon men dat niet zoo duidelijk meer merken: de strijd, die
een paar tiental jaren om dezen merkwaardigen man en zijn werk gevoerd was, scheen
verflauwd te zijn. De persoon en de zaak was van alle kanten bekeken, een kleine
boekerij kan aangelegd worden met de groote en kleine geschriften, vóór en tegen
uitgegeven, er bleef. kon men meenen, niets meer te bespreken over. De uitgaven
van een heele reeks brieven van Dekker en van Tine, eenige jaren na zijn dood, wekte
slechts voorbijgaande belangstelling. Maar dat men Multatuli niet vergeten is, bewijst
het opzien dat een artikel in een der jongste afleveringen van het tijdschrift Vragen
des Tijds, over Multatuli, heeft teweeggebracht.
Multatuli heeft zoowel door zijn denkbeelden en zijn stijl, als door zijn daden, zijn
leven, grooten invloed gehad op hen, die na hem kwamen. Maar slechts broksgewijs
en verminkt vond het groote publiek mededeelingen over de loopbaan van dezen
man, en velen, die hem overigens bewonderden, konden zich niet juist voorstellen
hoe deze geest, die zooveel in bewegingzou zetten, zich gevormd had. Voor hen is
het opstel van den Heer C.A. Wieneeke in de Vragen des Tijds bijzonder aantrekkelijk.
Vooral waar hij spreekt over het leven van den jongen ambtenaar Douwes Dekker
in de Buitenbezittingen. In 1841 was hij controleur te Natal op Sumatra. ‘Hier leefde
hij vrij van het eentonig bureauwerk, ver van Batavia, de stad der Europeanen. Hij
was de eerste ambtenaar, en de Maleiers hier zijn minder veraard, kloeker dan de
Javanen en de onderworpen inlanders van Batavia. Zijn functie bracht meê, hen te
hooren, en hun taal en gewoonten te begrijpen. En de jonge Europeaan voelt zich
andere wijsheid in de ziel vloeien... Tusschen de bergketens van Sumatra en den
Oceaan, dâar bij den Evenaar, gaat hem de ziel openbloeien als een zomerroos; zijne
ikheid verruimt zich...’
Eenige jaren later was Dekker te Menado. Hij kon hier niet geheel opgaan in de
kleine plichten van zijn betrekking, hij voelde zich tot groote dingen gedrongen.
Soms geraakte hij geheel onder den invloed zijner oostersche omgeving, droomerig
gaf hij zich over aan beschouwingen, het was hem of hij tot profeet geroepen was.
Maar dan smakte zijn geest om, en hij kreeg lust in groote maatschappelijke daden.
‘Hij zag de gebreken van het bestuur, de onbeteekenende ambtenaren... Nederland
zonk weg tot een stip, en hij geloofde zich heer over de eilanden om den evenaar,
wier talen hij verstond, wier volkeren hij begreep en beminde. Hij had de macht en
de gaven, alles te veranderen, en hij verweet zich zijn geringe plaats in de wereld.
En hij had buien van moedeloosheid, dat hij, ziek en slap, zijne aandoeningen op
ging schrijven. En hij oefende zich in zuiverheid van taal.’
‘Hier, in die oostersche landen, in de buitenbezittingen, waar de beschaving der
Europeanen nog weinig heeft kunnen uitrichten, was zijne ziel als in een andere
wereld, en kon zij de begrippen, geldend in de christelijke maatschappij van Nederland
en West-Europa, toetsen aan de woorden der profeten... Het essentiëele van: het
goede, het recht, het ware, het schoone, kon geen der volkeren, die hem lagen in de
ziel, terngdrijven. Hij las ze id de bewegingen van het kind, waaraan hij een sprookje
vertelde, hij hoorde ze uit de woorden der Maleiërs en Javanen - uit de ellende der
onderdrukking begreep hij hun gemis. Zij golfden hem tegen uit den bijbel, dien hij
las onder de palmen van het Oosten. Hij, zich weinig van de pracht zijner ziel bewust,
dacht er niet aan, die begrippen te gaan analyseeren, en daaruit stelsels van
levensberichten saam te stellen, zelfs van elkander scheidde hij ze niet scherp. Zóó
hevig drongen ze hem tot toepassing, dat verder onderzoek moest uitblijven. In de
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velden van zijne ziel waren ze aaneen tot een veelstralige leid-ster, die zekere richting
geeft, schoon plaats aan den hemel en vorm onbekend zijn. Zijne liefde voor de
menséhheid en wat er leefde in de natuur hing met die kern samen. “De menschheid,”
een begrip dat reëel in hem was, daar de volkeren, waaronder hij leefde, hem eigen
en dierbaar geworden waren, en hij zijn eigen volk had bewaard; “de natuur,” zooals
hij haar kende uit de aandoeningen, die de Europeesche Landen en die der Tropen
hem gaven.’
Een ambtenaar bij het binnenlandsche bestuur had, in die dagen vooral, een groote
mate van zelfstandigheid; vandaar dat de ernstige botsing tusschen Dekker en de
Indische regeering eerst kwam toen hij, met gerijpte overtuiging, op Java, waar de
ambtenaren door heel wat sterker banden aan de regeering en aan de traditie verbonden
waren, zijn denkbeelden in toepassing wilde brengen. In zijn beroemde toespraak
tot de hoofden van Lebak prees Dekker zich gelukkig dat de bevolking arm was: zóó
zou hij veel goed kunnen doen, want de armoede werd niet veroorzaakt door schralen
bodem... ‘Maar de regeering wilde zoo'n ambtenaar niet.’
Het is altijd een genot, een buitengewoon mensch beter te leeren begrijpen. Maar
het artikel van den heer Wienecke is ook in dit opzicht merkwaardig: het laat ons
nog eens zien dat lang niet altijd een verblijf in Indiê de Nederlanders tot slijmeringen
en droogstoppels maakt; dat de hesten uit een volk vaak een soort van verjongingskuur
ondergaan als ze in een

De scherpschutters van Zuid-Afrika
Een verhaal uit den Vrijheidsoorlog der Transvaalsche Boeren tegen
het Engelsch Gezag 1880/81(1).
De Transvaal was een groot, uitgestrekt, gezond en vruchtbaar land; en in het Oosten
van dat land, in het Lijdenburgsche was goud gevonden, en van dat goud had de
toenmalige president Burgers geld laten slaan, met zijne beeltenis er op, en de
Engelschen hadden dat goud gezien, en het voor echt hevonden - zóó en zooveel
karaat: Toen had de Engelsche wolf honger gekregen en met een wijsgeerig hapje
slokte hij het in. 't Woog wel wat zwaar maar hij had een sterke maag en kon het
goed verdragen.
En zóó was het geschied. Engeland wou de Transvaal hebben en stoutweg, zonder
verder omwegen proklameerde het de annexatie van de Transvaal bij het Vereenigd
Koninkrijk. Maar de Boeren waren niet van plan het daarbij te laten. Daarin vergisten
zich de Engelschen. Vele groote volksvergaderingen waren gehouden om tegen de
annexatie te protesteeren. In de vergadering te Kleinfontein in 1879 gehouden, werd
eene memorie opgesteld waarin het volk zijne vrijheid terug verzocht; die memorie
werd rechtstreeks aan de Engelsche Koningin gericht. Op dit smeekschrift kwam
een antwoord, dat aan duidelijkheid niets te wenschen overliet; de Engelsche regeering
versterkte hare garnizoenen in de Transvaal.
Toen deed het volk eene laatste poging, het zond zijne voormannen: Paul Kruger
en Piet Joubert naar Kaapstad; maar ook deze zending bleef zonder resultaat. De
Engelsche generaal Wolseley zeide: ‘De Transvaal blijft Engelsch, zoolang de zon
boven Afrika schijnt.’
Nu wisten het de Boeren.
Nemen wij een kijkje op het erf ‘Vredenoord’ aan de uiterste grens van de
Transvaal. Hier woont de grijze Dirk Kloppers, de zoon van den dapperen voortrekker
(1) Door L Penning. - Gorinchem. F. Duym, 1897.
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Gert Kloppers. Ziet, daar zit hij op een der banken onder den lindeboom; naast hem
bemerkt ge zijn vrouw Anna. Aan zijne andere zijde zit Teunis de leeuwenjager, zijn
trouwe vriend. Druk worden de laatste voorvallen besproken.
Dirk heeft een zoon: Jan. Deze is het trouwe beeld zijns vaders. Daareven is hij
tehuis gekomen in gezelschap van Herman Hoogerhuis, Kees Botter en de twee
kinderen van Mieke, Dirk, Kloppers' oudste dochter: Arie en Lena.
Herman Hoogerhuis is een Hollander. De reislust en de zucht naar avonturen
hebben hem de wijde wereld ingedreven totdat hij eindelijk bij de Tranvaalsche
Boeren aangeland, een tweede thuis gevonden heeft bij Dirk Kloppers. Kees Botter
behoorde eveneens tot het huisgezin van Kloppers; hij is een geboren Afrikaander
uit Natal. Sedert verleden jaar is hij bij Dirk opgenomen en nu wordt hij als een zoon
des huizes behandeld.
Arie is ruim dertien jaar, Lena ruim twaalf. Hij is groot voor zijn leeftijd, zij is
tenger. Bij hem is alles vroolijkheid en leven, zij heeft een ernstig maar schrander
en aanvallig gezicht. Sedert vier jaren is zij reeds blind; vandaar die droeve trek op
haar gelaat, vandaar dit stille in zich zelf gekeerde wezen.
Jan brengt nieuws mede uit Potchefstroom(1). Een klein oproer is daar uitgebroken
ter gelegenheid van het betalen der belastingen. Een Boer wilde niet betalen; zijn
ossenwagen werd vóór het gouvernementskantoor gebracht om publiek verkocht te
worden; maar de Boeren haalden hem ongestraft uit de handen der Engelschen en
brachten hem terug aan den eigenaar.
Wij zijn in de laatste dagen van November. Het is vandaag bijzonder druk geweest
bij Dirk Kloppers; het stond den ganschen dag niet stil van bezoekers. De dagen
waren onrustig; onbedriegelijke voorteekenen verkondigden den naderenden strijd.
Fluisterend werd er in de groote voorkamer gesproken over den toestand der zaken.
Kees Botter had zijn ooren goed open al werd er gefluisterd, en toen de avond van
dezen drukken, woeligen dag aangebroken was en al de huisgenooten reeds ter ruste
waren gegaan, toen sloop Kees Botter voorzichtig de achterdeur uit, naar de open
plek in het nabijgelegen bosch en dáár, dáár bij den Engelschen Majoor, ging hij
voor een weinig goud zijn volk, zijn land verraden. Stil sloop hij weder het huis van
Dirk in, maar niet zóó stil was zijn stap of iemand had hem toch gehoord en die
iemand was Lena de blinde, en toen, eenige dagen daarna, zij met Kees Botter alleen
in de voorkamer was en eene pen over het papier hoorde glijden toen had ze gevraagd
wat hij daar deed maar hij had geantwoord: ‘Niets; ik snij eenige houten snippertjes,’
en toen was hij weg gegaan. Zij echter had geene snippertjes hout op den grond
gevonden, maar wat ze wel gevonden had, dat was de pen die op de tafel was

(1) Eene kleine stad in het Zuiden van Transvaal.
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[Benoorden Moederijk (vervolg)]
vreemde luchtstreek worden overgeplaatst; dat dáárom alleen reeds het bezit van
koloniën een verkwikkenden invloed heeft op een volk.
***

Maar wie koloniën heeft, moet, tegenwoordig vooral, zijn best doen om ze niet te
verliezen - men kan zich spiegelen aan het voorbeeld van Spanje. En zoo is het van
hoog dat er eindelijk grondige verbetering komt op Atjeh, waar de opstand nu al het
vierde van een eeuw aan ons gezag knaagt, èn aan ons prestige. Want ook onder de
volkeren van den archipel dringen langzamerhand zekere begrippen door; het
islamismus roert zich ter dege in den laatsten tijd, het verjagen van de Spanjaarden
uit de naburige eilanden kan niet zonder invloed blijven, en onze macht in Indië
berust grootendeels op ons zedelijk overwicht.
In dit verband moet het ten zeerste toegejuicht worden dat de regeering in Den
Haag en de regeering te Batavia eindelijk geneigd schijnen, de gedragslijn die sedert
eenigen tijd tegen de opstandelingen op Sumatra gevolgd wordt, te blijven volgen.
Generaal van Heutsz, die reeds met zooveel succes op de oostkust en de noordkust
van Atjeh was opgetreden, wordt nu in staat gesteld, onzen voornaamsten
tegenstander, Toekoe Oemar, opnieuw aan te tasten. Dat kost geld en bloed, maar
alleen door het verzet geen oogenblik met rust te laten, is er kans het voor goed te
breken.
Wie weet hoe spoedig we dan de bevrediging van Atjeh kunnen vieren - ten laatste!
- en dat zal een betere aanleiding tot feestvieren zijn dan de herdenking der inneming
van den Kraton, waartegenover immers de opstandelingen met heel wat meer recht
het 25-jarig jubileum van hun verzet tegen ons gouvernement zouden mogen vieren!
***
Van een jubileum sprekend, denk ik aan dat van mevrouw Theo Bouwmeester, die
nu veertig jaar aan het tooneel verbonden is. Onlangs, zoo vertelt een ‘interviewer’
kreeg zij in haar woning aan de Leidsche kade te Amsterdam een oud handschrift
toegezonden: een rol uit De Blinde, drama in vijf bedrijven. Op het geelgeworden
schutblad deze aanteekening, onder de rolverdeeling voor een opvoering in den
Rotterdamschen Schouwburg aan den Coolsingel: ‘Julia, oud 6 jaar - Doortje
Bouwmeester.’ Dat was in '58. De tijden zijn aardig wat veranderd, en verbeterd,
sedert die dagen toen de tooneelgezelschappen beurtelings een zeker gewest ‘afliepen,’
en het publiek het tooneel maar nemen moest zooals het was, maar omgekeerd de
tooneelisten niet weinig te klagen hadden over gebrek aan waardeering en eerbied,
van de zijde van het publiek.
Nu is het feest van mevrouw Bouwmeester door een hartelijk en dankbaar gestemd
publiek meegevierd.
***
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Gerard Keller is den 9en van deze maand vrij plotseling te Arnhem overleden. Men
maakte zich juist gereed den 70en verjaardag van dezen beminden letterkundige te
vieren - o.a. zou hem het eerelidmaatschap van den Nederlandschen Journalistenkring
aangeboden worden - en voor de meesten kwam het doodsbericht onverwacht, daar
Keller in den laatsten tijd wel zwak was, maar zijn eigenlijk ziekbed slechts zeer kort
heeft geduurd
Hij was den 13en Februari 1829 geboren en maakte zich al vroeg naam als novellist.
Met Mr. C. Vosmaer richtte hij het tijdschrift De Tijdstroom op, waarin hij een rubriek
Pluksel begon, die tot heden toe in den Spectator wordt voortgezet. Ook van dat
tijdschrift, nog heden ten dage een van de invloedrijkste, was Keller mede-oprichter.
Hij schreef daarin van 1861-64 de vlugmaren. Van novellen en schetsen zijn wellicht
het meest bekend: De Geschiedenis van een dubbeltje en Het Servetje. waarin hij in
humoristischen trant zijn herinneringen aan het Gezelschap Oefening kweekt Kennis
te boek stelde. Maar vooral als hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant heeft
Gerard Keller groote diensten bewezen aan de letterkunde: hij was een van de eerste
- in een tijd toen rederijkerij en bombast maar al te vaak voor stijl doorging - die
eenvoudig goed Nederlandsch durfde schrijven, en hij heeft dat in vaak voortreffelijke
dagbladartikelen tientallen van jaren volgehouden.
ACTENOS.

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: Neord-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 (Hoempàta).
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, Fries, 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).

[De scherpschutters van Zuid-Afrika (vervolg)]
blijven liggen, en nu, nu twijfelde zij niet meer: die Botter was een verrader die een
brief aan de Engelschen dragen ging.
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Eenige dagen later trokken Teunis, Jan Kloppers, Herman Hoogerhuis en Kees
Botter naar de groote volksvergadering, die op den 8sten Januari in het zuidelijk des
lands, bij Paardekraal, gehouden werd. Wel heeft de Engelsche generaal Lanyon,
die te Pretoria verblijf houdt, de bijwoning dezer vergadering op strenge straffen
verboden, toch zijn er hier vijf duizend welgewapende Boeren verschenen. De twee
wakkere voormannen: Paul Kruger en Piet Joubert voeren er het woord. Dáár werd
tot den oorlog besloten.
‘De schildleeuw van het kleine, maar dappere Boereuvolk had zijne ijzeren kluisters
gebroken;’ met dit nieuws zijn de reizigers uit Paardekraal thuis gekomen. Nog
denzelfden avond wil Kees Botter er het zijne van zeggen aan den Engelschen Majoor
en nu alles stil is slaat hij den weg in naar het bosch, maar Lena heeft haren argwaan
medegedeeld aan oom Jan en beiden waken. Kees heeft het midden van 't bosch
bereikt; hij weet niet dat de blinde Lena hem behoedzaam nageslopen is en nu hij
aan de Engelschen vertelt welke richting Dirk Kloppers zal inslaan bij het ten, strijde
trekken, vermoedt hij geenszins dat Lena alles afgeluisterd heeft; maar Kees is
wantrouwig; daareven heeft hij in het bosch eenig gerucht gehoord en is hij gaan
zoeken wat het was. Weldra treedt hij weder te voorschijn, de blinde Lena vóór zich
uit stootende: Kees wil het arme kind martelen maar op hetzelfde oogenblik verschijnt
Jan Kloppers, gevolgd van zijnen vader. Nu verandert het tooneel. Onder het oog
van den Engelschen Majoor wordt Kees vastgegrepen en ten gronde geworden,
driemaal heft de oude Kloppers den arm op, driemaal suist eene doornstruik door de
lucht, en driemaal gaan de slagen kruiselings over het gelaat van den verrader. Hij
was geteekend; dat was zijn straf.
Eindelijk is de dag van het afscheid daar. Dirk, Jan, Teunis, Herman, allen trekken
op voor het vaderland, allen gaan strijden voor de vrijheid, hun door de Engelschen
ontroofd. Hartroerend is het gebed van Arie geweest om toch grootvader te mogen
vergezellen maar Dirk heeft hem teruggestooten: ‘Het paard, waarmee ge in den
oorlog zult trekken, en het geweer, waarmee ge in den oorlog zult schieten, moet ge
eerst op den Engelschman veroveren; dan inoogt ge mee in den oorlog.’ Dat heeft
Dirk gezegd en nu ze allen vertrokken zijn, zoekt Arie slechts de gelegenheid om
paard en geweer te veroveren. Die gelegenheid biedt zich weldra aan. Twee huzaren
te paard moeten het transportpad voorbij. Arie ligt in hinderlaag. Hij laat hen
passeeren; hunne paarden moe van het drafje gaan in den pas. Arie sluipt hen na.
Daar houden ze stil. Zonder argwaan begeven zij zich naar den nabijgelegen vijver
om hunnen dorst te lesschen. Nader en nader sluipt Arie voorwaarts, daar grijpt hij
eene der twee geweren die ze achtergelaten hebben en recht stormt hij op hen aan.
Den eenen, die reeds op hem toespringt velt hij neder, de andere vlucht ijlings het
woud in, en zegepralend trekt Arie met de twee buitgemaakte paarden en de twee
geweren naar ‘Vredenoord.’
Intusschen waren de poppen aan 't dansen gegaan te Potchefstroom. Piet Cronjé
had het Gouvernementskantoor, door de Engelschen in een klein fort herschapen,
aangevallen. Na eene heldhaftige worsteling moesten de Engelschen zich overgeven.
Majoor Clarke, Raaff en 40 mindere Engelsche militairen werden als gevangenen
weggevoerd.
Doch keeren wij terug naar ‘Vredenoord.’ Vrouw Kloppers heeft eenen brief van
Dirk ontvangen. Dapper hebben ze de Engelsche troepen die van Lijdenburg op weg
naar Pretoria waren, aangevallen. Hevig is het gevecht van Bronkhorstspruit geweest,
waar de Boeren zoo heldhaftig op Generaal Anstruther en de zijnen neerhakten. Dat
schreef Dirk aan zijne vrouw. Maar nu weet Arie ook waar grootvader verblijft en
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aanstonds zadelt hij het Engelsch paard, hij werpt het geweer over den schouder en
weg is hij.... Niemand had verbaasder opgekeken dan de oude Dirk Kloppers, toen
men hem, in het Drakengebergte, uit de tent kwam roepen, om zijn kleinzoon te
ontmoeten. Een donkere wolk was over zijn breed voorhoofd heengetrokken. ‘Arie’
had hij op strengen toon gezegd, ben je de conditie vergeten?’ Maar Arie had
triomfantelijk geantwoord: ‘Neen, Grootvader, ik ben de conditie niet vergeten,’ en
toen had hij gansch zijne zegepraal verteld.
Nu vinden wij hem weer, in gezelschap van Herman Hoogerhuis, in een dorp dicht
bij het Engelsch kamp. 't Is in de laatste dagen stil geweest in het kamp der Engelschen
en dat verwondert Arie. Hij gaat dan ook uit op kondschap maar weldra wordt hij
door de Engelschen gevat en naar het kamp gebracht. Door der huzaar, dien hij op
de vlucht dreef bij 't veroveren den Engelsche paarden, herkend, wordt hij ter dood
veroor deeld; maar Herman Hoogerhuis waakt en met gevaar van zijn leven slaagt
hij er in Arie uit de handen van de Engelschen te redden.
***

Wij zijn in het Drakengebergte. Hier vóór de poorten van de Transvaal hebben de
Boeren hunne strijdmach verzameld; ginds legert Generaal Colley. Alvoren Generaal
Wood, die met geduchte versterkingen in aan tocht is, het Drakengebergte is genaderd,
wil Colle schoon schip gemaakt en de muitende Boeren verplet terd hebben. Zonder
te aarzelen valt hij hen dan ook aan

Neerlandia. Jaargang 3

5

[Het Algemeen Nederlandsch Verbond (vervolg)]
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: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. 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. Reinink, 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.
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Traden tot de Vereeniging toe(1):
H.M. La Chapelle,

Weltevreden, Java.

R.A. Kern,

Pandjalve, Java.

Dr. Elias,

Johbg. Z.A.R.

H. Altmann,

Johbg. Z.A.R.

J.L. Schoeler,

Johbg. Z.A.R.

J.C.T Bergsma,

Johbg. Z.A.R.

M. Meyers,

Johbg. Z.A.R.

J.L. Kloosterboer,

Johbg. Z.A.R.

Chr. Uggla,

Pretoria, Z.A.R. B

F.L. van Blaricum,

Pretoria, Z.A.R.

Y.C.W. Herweijer,

Pretoria, Z.A.R.

A.J. 't Hooft,

Pretoria, Z.A.R.

M. Torchiana

Pretoria, Z.A.R.

W.J.L. Heijmans,

Pretoria, Z.A.R.

H. Wicherlink,

Pretoria, Z.A.R.

Z. Salverda,

Pretoria, Z.A.R.

P. Pijl,

Pretoria, Z.A.R.

M.N.v.d. Hulst,

Pretoria, Z.A.R.

A. Wijnands,

Pretoria, Z.A.R.

P.A.A. Van Pieterson,

Pretoria, Z.A.R.

J.J.C. Gaymans,

Pretoria, Z.A.R.

J.H. de Haas,

Pretoria, Z.A.R.

J.W. Kampf,

Pretoria, Z.A.R.

P.A. de Loor,

Vereeniging Z.A.R.

P. Dahmen,

Pretoria Z.A.R.

H. Weersing,

Pretoria Z.A.R.

H. Fohren,

Pretoria Z.A.R.

P. Achterberg,

Pretoria Z.A.R.

J. Josefsson,

Pretoria Z.A.R.

A. Busking,

Pretoria Z.A.R.

C. Cornelisse,

Pretoria Z.A.R.

D.v. Hoog,

Pretoria Z.A.R.

A. Budding,

Pretoria Z.A.R.

(1) B. = Beschermend Lid.
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J. Bogaards.

Pretoria Z.A.R.

A. Sigman,

Pretoria Z.A.R.

J. Balder,

Pretoria Z.A.R.

J.P. Pollé,

Pretoria Z.A.R.

J. Koelman,

Pretoria Z.A.R.

T. Pel,

Pretoria Z.A.R.

Joh. Riphagen,

Pretoria Z.A.R.

B. van Bavel,

Pretoria Z.A.R.

J.v. Tekelenburg,

Pretoria Z.A.R.

P. Dresken,

Pretoria Z.A.R.

P. Bussi,

Pretoria Z.A.R.

J. Remkes,

Pretoria Z.A.R.

M, Salamon,

Pretoria Z.A.R.

J.P. Kotterer,

Pretoria Z.A.R.

A. de Ley,

Pretoria Z.A.R.

H.v.d. Tooren,

Pretoria Z.A.R.

G. Bock,

Pretoria Z.A.R.

J. Bammens,

Pretoria Z.A.R.

H.C.F. Muller,

Pretoria Z.A.R.

G. Karstens,

Pretoria Z.A.R.

J.W. Janssen,

Pretoria Z.A.R.

B. Elverding,

Pretoria Z.A.R.

L. Lucke,

Pretoria Z.A.R.

R. Rovers,

Pretoria Z.A.R.

S. Schulman,

Pretoria Z.A.R.

A.J. Dickason,

Pretoria Z.A.R.

W. Koops,

Pretoria Z.A.R.

W. Bodenstein,

Pretoria Z.A.R.

H. Barendse,

Pretoria Z.A.R.

M.E. Harman,

Pretoria Z.A.R.

P. Haas,

Pretoria Z.A.R.

C.A. Van Hertzberg,

Pretoria Z.A.R.

J. Kolsters,

Pretoria Z.A.R.

J.P. Rumling,

Pretoria Z.A.R.

D.P. Roux,

Pretoria Z.A.R.
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O. van Zwam,

Pretoria Z.A.R.

D.H.J. Sweers,

Pretoria Z.A.R.

M. Saul,

Pretoria Z.A.R.

W.Th. van Muijden,

Pretoria Z.A.R.

J.H. Penaat,

Pretoria Z.A.R.

P. Dujardin,

Pretoria Z.A.R.

D. Peradotte,

Pretoria Z.A.R.

N.D.J. Engel,

Pretoria Z.A.R.

H. Roelse,

Pretoria Z.A.R.

W. Peters,

Pretoria Z.A.R.

J.A. Smink,

Pretoria Z.A.R.

J. Heijman,

Pretoria Z.A.R.

J.M.M. Van Hulsen,

Pretoria Z.A.R.

J.A. Valks,

Pretoria Z.A.R.

J.R. Daniëls,

Pretoria Z.A.R.

A. Smit,

Pretoria Z.A.R.

G.J. Veldhuyzen,

Pretoria Z.A.R.

B. den Besten,

Pretoria Z.A.R.

H.C. Kok,

Pretoria Z.A.R.

A. Engelenberg,

Pretoria Z.A.R.

J.Ph. Gilian,

Pretoria Z.A.R.

L. Drijver,

Pretoria Z.A.R.

J. Schuurman,

Pretoria Z.A.R.

A. Hulscher,

Pretoria Z.A.R.

J. Ditmar,

Pretoria Z.A.R.

N. van den Dool,

Pretoria Z.A.R.

F.P. Wolters,

Pretoria Z.A.R.

L. Naumann,

Pretoria Z.A.R.

H.W. Crawford,

Pretoria Z.A.R.

G. Knobloch,

Pretoria Z.A.R.

J. Feldmann,

Pretoria Z.A.R.

W. Steinkamp.

Pretoria Z.A.R.

G. Butz,

Pretoria Z.A.R.

C.H. Snelders,

Pretoria Z.A.R.

J.A.E. Schrödel,

Pretoria Z.A.R.
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I.H. de Vries,

Pretoria Z.A.R.

J. Zagt,

Pretoria Z.A.R.

D. Looisen,

Pretoria Z.A.R.

W.v.d. Laar

Pretoria Z.A.R.

C. Beijnink,

Pretoria Z.A.R.

H. Pollé,

Pretoria Z.A.R.

[De Scherpschutters van Euid-Afrika (vervolg)]
te Lang-Nek, een der passen van het Drakengebergte maar dapper vechten de Boeren
en heldhaftig strijden ze tegen de Engelschen. Deze geven het eindelijk op en met
schrik en ontzetting staren ze op de dood en verderf spuwende hoogte, door de Boeren
bezet. Schitterend is de overwinning der Boeren; maar hierbij laten ze het niet. De
dappere generaal Nikolaas Sm t zal de troepen te gemoet gaan, die afgezonden zijn
om Colley's leger te versterken. Afgetobd van den moeilijken en gevaarvollen tocht
komt hij met zijne dapperen bij Schuinshoogte aan. De Engelschen wachtten hen af
en profiteerende van de vermoeienis der Boeren vielen ze hen aan. Hevig was de
strijd; tot overmaat van ongeluk viel de avond in. Het was een vreeselijke nacht; de
wind gierde, de regen viel bij stroomen. Te vergeefs trachtte Joubert van uit Lang-Nek
generaal Smit ter hulp te snellen: hij bleef halfweg steken. Maar wederom werden
de Engelschen geslagen en schitterender dan ooit was de overwinning der Boeren.
Nu zijn wij op den terugtocht van het kommando onder generaal Smit. Hier treffen
wij Dirk Kloppers aan met zijn gezelschap; maar Teunis den leeuwenjager vinden
we niet meer. Door verraad had Kees Botter, de Engelsche spion, Dirk in handen
weten te krijgen; maar nauwelijks was dezes verdwijning opgemerkt, of Jan en Teunis
zetten hem achterna. Nog kwamen ze juist in tijds om een moord te voorkomen;
maar Teunis moest zijne getrouwheid met den dood bekoopen. Door den dolk van
Kees Botter getroffen, zonk hij ter aarde neder en hier niet ver van het Drakengebergte,
hier op Transvaalschen bodem hebben ze hem begraven.
***

Eindelijk begonnen de dappere Boeren de aandacht te trekken. Met belangstelling
volgde de gansche wereld den heldenstrijd van dit kleine, moedige volk. Eindelijk
ook scheen een einde te zullen komen aan den strijd: een wapenstilstand werd
gesloten. In het binnenste van generaal Colley kookte en gistte het echter. De
versterkingstroepen van generaal Wood waren in aantocht en nog had hij geen wraak
kunnen nemen over de geleden nederlaag. Niettegenstaande den wapenstilstand,
trachtte hij heimelijk 's nachts den Amajuba te bezetten, en werkelijk: hij deed het.
Verwonderd zagen de Boeren 's auderen daags op, toen ze den Amajuba door den
Engelschman bezet zagen; maar nog meer verwonderd was generaal Colley, toen hij
de Boeren onverwachts den Amajuba, dien hij onneembaar achtte, zag bestormen.
Onder het gefluit der Engelsche kogels beklimmen de Boeren den berg. Dirk Kloppers
heeft gedurende den strijd Kees Botter herkend. Als twee tijgers snellen ze op
malkander toe, maar eer de verrader tot bij Kloppers genaderd is, heeft Dirk hem
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een kogel door het hart gejaagd en stervend zakt Kees Botter ter aarde neder. Dat de
Boeren zich hier nogmaals dapper gedroegen, bewijst hun nieuwe overwinning.
Colley schoot het leven bij dit laatste waagstuk in. Thans volgde de vrede.
In den morgen van den 15den Maart verscheen Paul Kruger in het Boerenlager van
het Drakengebergte. Halverwege tusschen het Engelsche en het Boerenkamp stond
de groote tent, waar de vredesonderhandelingen werden gevoerd. De conferentiën
duurden van 16 tot 23 Maart. Eindelijk herkreeg het Transvaalsche volk de zoo vurig
begeerde staatkundige vrijheid..
Het Boeren-kommando kon, na een veldtocht van drie maanden, huiswaarts keeren
en weder liggen de passen van het Drakengebergte, de poorten der Transvaal, eenzaam
en verlaten.... En de trouwe wacht van het Drakengebergte spoedt huiswaarts, naar
vrouwen en kinderen, want geen vijand bedreigt meer de poorten des lands.
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[Het Algemeen Nederlandsch Verbond (vervolg)]
O. Parma,

Pretoria Z.A.R.

R.F. Bolland,

Pretoria Z.A.R.

P.K. Bolland,

Pretoria Z.A.R.

J.W.C. Strijbos,

Pretoria Z.A.R.

Th.P. Van Heusden,

Pretoria Z.A.R.

H. Noppen,

Pretoria Z.A.R.

J.L.H. van Heerde,

Pretoria Z.A.R.

C.J. Pelt,

Pretoria Z.A.R.

F. Schulz,

Pretoria Z.A.R.

Stolz,

Pretoria Z.A.R.

C. Kuijper,

Pretoria Z.A.R.

F. Purell,

Pretoria Z.A.R.

M. Oltmans,

Pretoria Z.A.R.

A. van Esch,

Pretoria Z.A.R.

W.J. Zweinenberg,

Pretoria Z.A.R.

P.J. van Hulst,

Pretoria Z.A.R.

Ph.D.G. van Soest,

Pretoria Z.A.R.

H. Outhoff,

Pretoria Z.A.R.

S. Hulscher,

Pretoria Z.A.R.

S. van Breemen,

Pretoria Z.A.R.

L.C. Papelard,

Pretoria Z.A.R.

W. Kassteen,

Pretoria Z.A.R.

Th.J. Dijs,

Pretoria Z.A.R.

C. Vermeulen,

Pretoria Z.A.R.

A.J. Ribbens,

Pretoria Z.A.R.

H. Retel,

Pretoria Z.A.R.

H.J. Edelbroek,

Pretoria Z.A.R.

K.C. Schriel,

Pretoria Z.A.R.

G. Schriel,

Pretoria Z.A.R.

C.A. Niemann,

Pretoria Z.A.R.

J. Wassenaar,

Pretoria Z.A.R.
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J. van der Waarden,

Pretoria Z.A.R.

J. Lucas,

Pretoria Z.A.R.

A. Muller,

Pretoria Z.A.R.

A. van Elst,

Pretoria Z.A.R.

G. Soeders,

Pretoria Z.A.R.

H.M. Vlissebaalje,

Pretoria Z.A.R.

C. Leppens,

Pretoria Z.A.R.

C.J. de Weert,

Pretoria Z.A.R.

L. Schumacher,

Pretoria Z.A.R.

G.J. van der Kuij,

Pretoria Z.A.R.

G. van Slooten,

Pretoria Z.A.R.

J. van Aartse,

Pretoria Z.A.R.

P.J.G.v.d. Broeke,

Pretoria Z.A.R.

J. Gudde,

Pretoria Z.A.R.

A. Kuiper,

Pretoria Z.A.R.

Th. van Kruisselbergen,

Pretoria Z.A.R.

A. Wijngaard,

Pretoria Z.A.R.

A. Jacobs,

Pretoria Z.A.R.

Ch. Schuurman,

Pretoria Z.A.R.

J.G. Verberne,

Pretoria Z.A.R.

G.J. Schrijver,

Pretoria Z.A.R.

J. Palte,

Pretoria Z.A.R.

F.A. Brand,

Pretoria Z.A.R.

C. Trouw,

Pretoria Z.A.R.

H. Van Rijsoort,

Pretoria Z.A.R.

J.M. Zondervan,

Pretoria Z.A.R.

D. Timmerman,

Pretoria Z.A.R.

H. Pit,

Pretoria Z.A.R.

G. Hageman,

Pretoria Z.A.R.

W. van der Made,

Pretoria Z.A.R.

J. Lastdrager,

Pretoria Z.A.R.

J.W. van Huizen,

Pretoria Z.A.R.

J.H. Lindt,

Pretoria Z.A.R.

H.J. Smit,

Pretoria Z.A.R.

J.D. Nienwenhuyzen,

Pretoria Z.A.R.
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N. Thiebout,

Pretoria Z.A.R.

G. Jansen,

Pretoria Z.A.R.

W. Aris

Pretoria Z.A.R.

B. Blanket,

Pretoria Z.A.R.

J. Lieverts,

Pretoria Z.A.R.

J.H. Roest,

Pretoria Z.A.R.

S. Zondervan,

Pretoria Z.A.R.

G.J. van Leeuwen,

Pretoria Z.A.R.

J.B. Koeberg,

Pretoria Z.A.R.

J.H. de Vries,

Pretoria Z.A.R.

P.C.J. Baan,

Pretoria Z.A.R.

P. Polderman,

Pretoria Z.A.R.

G. Bakker,

Pretoria Z.A.R.

A. Anderson,

Pretoria Z.A.R.

H. Poelman,

Pretoria Z.A.R.

J.F. Woonink,

Pretoria Z.A.R.

A. Millecam,

Pretoria Z.A.R.

N. Hendriks,

Pretoria Z.A.R.

J. de Blank,

Pretoria Z.A.R.

B. Cornelisse,

Pretoria Z.A.R.

E. van Eerde,

Pretoria Z.A.R.

P.J. Leenen,

Pretoria Z.A.R.

J. Straatman,

Pretoria Z.A.R.

F.J. van Gulik,

Pretoria Z.A.R.

H. van Witzenburg,

Pretoria Z.A.R.

O. Menzel,

Pretoria Z.A.R.

J.H. Mulder,

Pretoria Z.A.R.

Mej. Gabrielle Wellekens,

Aalst, Z-N.

Mej. Torrekens,

Brussel, Z-N.

Prof Lecoutere,

Leuven, Z-N.

Mej. Belpaire.

Antwerpen, Z-N.

De Winter,

Oostende, Z-N.

Houtman,

Brussel, Z-N.

J. Hoste, zoon,

Brussel, Z-N.

L.A. De Wolf,

Jhbg., Z.A.R.
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Christ. Sachse,

Jhbg., Z.A.R.

H. Dempers,

Potchefstroom, Z.A.R.

M. Bresler,

Potchefstroom, Z.A.R.

B. Kleinenberg,

Potchefstroom, Z.A.R.

R. De Kat,

Potchefstroom, Z.A.R.

D.S. Frenkel,

Pretoria, Z.A.R.

H. Theyssen,

Bonnefooi, Z.A.R.

P. Dreckmeijer,

Carolina, Z.A.R.

B.C. Lottering, Stadsinspecteur,

Pretoria, Z.A.R. B.

N.H. Schregardus,

Schanhaï, China.

J.J.W. Ferguson,

Peking, China.

Van Bakel,

Poerbolingo, Java.

W.H.A. Schilham,

Malang, Java.

H. Witzenleithner,

Pretoria, Z.A.R.

J. Weijgers,

Pretoria, Z.A.R.

H. Weijgers,

Pretoria, Z.A.R.

J.B. Wormser,

Pretoria, Z.A.R.

J.R. Holz,

Pretoria, Z.A.R.

J.E. Van den Berg,

Pretoria, Z.A.R.

H.H. Koster,

Pretoria, Z.A.R.

K.M. Brassem,

Waterval Boven, Z.A.R.

H.C.Th.W. Kok,

Pretoria, Z.A.R.

S.A. Schotel,

Pretoria, Z.A.R.

Mevr. S. Broos.

Springs, Z.A.R.

Mevr. J.B. De Roos,

Springs, Z.A.R.

C.J. Van Dijk Bester,

Springs, Z.A.R.

Janssens,

Springs, Z.A.R.

J.B. Völker,

Springs, Z.A.R.

D.H.A.H. Winkelman,

Springs, Z.A.R.

J. Tademan-Wielandt,

Springs, Z.A.R.

J.M. Petzer,

Springs, Z.A.R.

C. Van Dommeren,

Springs, Z.A.R.

S. Broos.

Springs, Z.A.R.

J.B. de Rooy,

Springs, Z.A.R.

H. Mathews,

Springs, Z.A.R.
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J. Mauser,

Springs, Z.A.R.

J. Louw,

Springs, Z.A.R.

J. Clowedking,

Springs, Z.A.R.

Mevr. Pieters-Lava, Weis-Wampach,
Luxemburg.
Berichten. - Secretariaat Delft. - Tengevolge van de buitengewoon snelle
ontwikkeling van onze Vereeniging dringt een krachtige bestuurscentralisatie zich
op. Bij gebrek aan deze staan we bloot aan 't gevaar dat alles de war loopt. Tal van
brieven komen niet aan 't rechte kantoor; opgaven worden gedaan aan wie er in de
eerste plaats niet mee noodig heeft; dat veroorzaakt veel last, groote verspilling van
kracht en tijd en vergt een buitengewone inspanning om een geregelden gang van
zaken in 't oog te houden. Het Secretariaat te Delft voor Noord-Nederland wordt
daarom opgeheven. De Heer Van der Chijs treedt af om lid te worden van 't Bestuur
van Groep A. Bij zijn aftreden vervullen we een zeer aangenamen plicht door hem
den warmen dank te betuigen van het Hoofdbestuur voor het vele goede dat hij voor
de Vereeniging heeft verricht. Deze heeft hem zeer veel te danken. Toen de Heer De
Vries door zijn vertrek naar Z.A. het Secretariaat voor N-N. moest neerleggen, zaten
we leelijk in den brand. Wie zou de taak, met zooveel toewijding door hem aangevat,
voortzetten? Het was een ware uitkomst toen de Heer Van der Chijs zich daartoe
bereid verklaarde. Met onverdroten ijver heeft deze jonge man zich dan aan 't werk
gezet, onze betrekkingen met het Buitenland steeds meer en meer uitgebreid. Hij
heeft in de twee jaar, dat door hem het Secretariaat werd waargenomen, een waarlijk
kolossalen arbeid verricht, die duizelen doet, wanneer men opkijkt tegen den berg
brieven door hem geschreven, ontvangen, beantwoord. Persoonlijk kan ik best de
nooit verflauwende toewijding, de taaie wilskracht waardeeren, waarmee V.d. Chijs
zijn taak opvatte en volbracht. Steeds mocht ik mijn jongen vriend bereid vinden om
op verstandige wijze een brok arbeid aan te pakken en mijn eigen taak te verlichten.
Hij zal het dan wel goedvinden, dat ik bij den dank van het Bestuur, gansch in 't
bijzonder de uitdrukking voeg van mijn warmste erkentelijkheid en sympathie. Als
lid van het Bestuur van Groep A zal hij zich verder aan de belangen van de
Vereeniging wijden en zal hij haar nog zeer belangrijke diensten kunnen bewijzen.
H.M.
- 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. Leden, die niet behooren
tot groep A moeten niet te Dordt maar te Gent opgegeven worden. Dat is 't geval
voor Zuid-Afrika.
- 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 verhuizing op hun postkantoor.
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- Onze leden buiten België worden er opmerkzaam op gemaakt, dat de
minimum-bijdrage voor het Buitenland niet is fr. 2,75, doch 3 fr. wegens hoogerl
frankeering

Antwerpen.
- De Tak Antwerpen, A.N.V. za een tooneelvoorstelling inrichten ten voordeele van
het Standbeeld voor J. Fr. Willems.

Gent.
- Het Gentsche Propaganda-Comité van het Algemeen Nederlandsch Verbond hield
den 11 Dec. 1898, in de zaal v.h. Vredegerecht te Wetteren, onder leiding van Prof.
J. Obrie een volksvergadering, die allerbest slaagde.
De HH. Van Hanswijck en Sevens, die als sprekers optraden, behaalden veel bijval
met hun kernachtige uiteenzetting van onze Vlaamsche grieven, vooral toen zij wezen
op den wraakroependen toestand, waarin de Vlaamsche soldaat verkeert, wanneer
hij het ongeluk heeft voor een krijgsraad, waar alles in het Fransch geschiedt, te
moeten terechtstaan.
Een vertoogschrift aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot ondersteuning
van het wetsvoorstel Van der Linden werd met talrijke handteekeningen bekleed en
vele personen schreven in op De Vlaamsche Strijd, ons tweede orgaan.
Zondag, 15 Januari, greep een niet minder welgeslaagde vergadering plaats, door
het Propaganda-Comité belegd in het Gemeentehuis te Laarne.
Den 4 Februari stonden onze onvermoeide sprekers te Lokeren in de bres.
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Amsterdam.
- Het Algemeen Nederlandsch Verbond hield in den Huize Vondel eene bijeenkomst,
welke ook door dames bezocht was.
De Voorzitter, de Hoogleeraar Dr. Jan te Winkel, deed eerst vele huishoudelijke
mededeelingen, dankbaar gedenkende den zedelijken steun van Mr. Vening Meinesz,
burgemeester van Amsterdam, om vervolgens een zeer helangwekkende voordracht
te houden over den ‘Nederlandschen Stam.’
Voorts werden de middelen besproken, die de afdeeling Amsterdam zou kunnen
aanwenden om het doel van het Verbond te bevorderen. Veel heil verwachtte men
van punt h: het consulaatwezen. Uit de levendig en met warmte gevoerde bespreking
bleek, dat men op de groote wereldverkeerpunten uitstekende Nederlandsche consuls
begeerde aangesteld te zien, in dezen het voorbeeld van Duitschland volgende, welks
uitstekende consuls, beroepsconsuls, den handel en het Duitsche element niet weinig
hebben bevorderd. Het handhaven en het verbreiden van het Nederlandsch element
kan sterk bevorderd worden door handel en deugdelijk consulaatwezen. Aangevoerd
werd o.a. het vreemde, dat in een wereldstad als Berlijn de consul van Nederland
een Duitscher is, dat in eene stad als Moskou, die bij het geheel tot stand komem van
den Siberischen spoorweg voor den handel van het allergrootse belang zal zijn, alweer
een Duitscher als consul van Nederland fungeert en de werkzaamheden door een
Duitschen secretaris worden verricht.
Mr. Levy sprak wat het consulaatwezen aangaat, den wensch uit, dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond zich krachtig zal doen gelden ter uitbreiding en handhaving
van het Nederlandsch element, en alle geoorloofde middelen moge aanwenden, om
ten minste Nederlandsch sprekende consuls te hebben, in geval zij geen Nederlander
mochten wezen. Het wenschelijkst is natuurlijk, dat de consuls Nederlander van
geboorte zijn en de roeping gevoelen den Nederlandschen stam te handhaven en te
verbreiden.
Het voorstel van den Heer Levy werd door velen krachtig gesteund, o.a. door de
heeren Plate en Mr. Koning.
Aan het hoofdbestuur zal de wensch der afdeeling Amsterdam kenbaar worden
gemaakt.
- Uit Hoorn en uit andere plaatsen heeft men gevraagd waarom de opgegeven namen
nog niet in Neerl. verschenen zijn. De nieuw toegetreden personen zullen eenig
geduld moeten oefenen Het is ons niet mogelijk alle namen op te nemen, die ons
toegekomen zijn. Met die; welke in de Januari-aflevering verschenen, liggen voor
1899 reeds 828 namen gereed, die moeten opge nomen worden!

Groep a.
- Toegetreden als lid van den Raad van Bijstand:
A.G.A. Baron Sloet tot Oldhuis, Zwolle.
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Johannesburg.
- Den 21 Dec. '98 werd een ledenvergadering gehouden van den Johbgschen Tak
A.N.V. in het Grand National Hotel. Ingekomen een schrijven van de Nederlandsche
Vereeniging waardoor deze zich bereid verklaart haar boekerij in bruikleen af te
staan voor een op te richten Volksbibliotheek mits de boeken tegen brand verzekerd
worden en jaarl. een verslag over den toostand van de Bibl. zal worden uitgebracht.
Verder een brief van de Commissie van de Kroningsfeesten, die 20 percent van
haar overschot zal geven voor de bibliotheek en een schrijven van een anonymus uit
Krugersdorp, die 30 boeken wil schenken.
De Heer Leyds leest daarop het verslag van de Commissie van onderzoek naar de
wenschelijkheid en mogelijkheid van de oprichting van een Nederl. Volksbibliotheek.
De Commissie beveelt aan een bibliotheek op te richten in verband met den
boekhandel van Lorentz & Co, Braamfontein, die de bibliotheek gratis wil besturen.
De Commissie acht het onder geldelijke en andere omstandigheden het meest
gewenscht hierop in te gaan.
De Voorzitter beveelt namens het Bestuur aan dit verslag aan te nemen en stappen
te doen tot onmiddellijke oprichting van de bibliotheek.
De Heer Van Bruggen, lid v. de Commissie, heeft met den Superintendent van
Onderwijs een onderhoud gehad over de zaak van de bibliotheek en over het plan
om later ook in andere voorsteden dan Braamfontein bibliotheken op te richten. De
superintendent verklaarde zeer veel sympathie voor het doel te gevoelen en de
Regeering te willen aanbevelen om flinken steun te geven.
Na een lange bespreking wordt een voorstel van den Heer Post ‘met dank kennis
te nemen van het verslag en te besluiten tot oprichting van een bibliotheek’
aangenomen. Het Bestuur krijgt opdracht om een uitgewerkt plan te maken.
Volgt een bespreking over den naam van de Vereeniging in Z.A, waar de thans
gebruikte naam Algemeen Nederlandsch Verbond wel eens aanleiding geeft tot
misverstand, daar de Afrikaner zijn taal Hollandsch noemt. Het blijkt dat er
misverstand is omtrent de quaestie of men zal verzoeken den naam voor Zuid-Afrika
dan wel over de geheele wereld te veranderen Er wordt daarom besloten het punt op
een volgende vergadering te hehandelen.
Hierna komt Ds. Postma aan het woord en houdt eon zeer belangrijke rede over
de wijze, waarop de Regeering den toestand der arme landbouwbevolking kan
verbeteren. Deze rede geeft ook aanleiding tot eene grondige bespreking, waaruit
blijkt, dat de Johbsche Tak zijn taak zeer ernstig opvat en niet alleen de taalbelangen
van onzen Stam wil behartigen, maar ook zijn aandacht wil wijden aan alles wat het
zedelijk en stoffelijk welzijn van stamgenooten aanbelangt.

Pretoria.
- Op 28 December j.l. te 5 1/4 uur n.m. werd een vergadering gehouden van de hier
woonachtige leden van het A.N.V., ten kantore van De Volksstem, hiervoor welwillend
afgestaan door den Heer Dr. Engelenburg, Editeur van dit blad.
Deze vergadering had ten doel het oprichten van een Tak Pretoria en het kiezen
van een Bestuur voor dezen Tak.
Na hiertoe uitgenoodigd te zijn nam Dr Engelenburg den voorzittersstoel in.
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Aangezien alle aanwezige leden vóór het oprichten van een Tak waren, werd
overgegaan tot het kiezen van een Bestuur. Er werd besloten voorloopig slechts 3
leden van het Bestuur te kiezen, en aan deze is opgedragen het ontwerpen van een
huishoudelijk reglement, hetwelk op een nader te bepalen vergadering door de leden
van den Tak Pretoria zal worden beoordeeld, terwijl alsdan tevens beslist zal worden
of nog meer leden aan het Bestuur zullen worden toegevoegd.
Het resultaat der stemming van drie leden voor het Bestuur was, dat de Heer Dr.
Engelenburg tot Voorzitter, en de HH. A.J. van der Walt en M.E. Hessing tot
bestuursleden werden gekozen.
Op verzoek van de HH. Dr. Engelenburg en v.d. Walt nam daarop de Heer M.E.
Hessing het Sekretaris-Penningmeesterschap op zich, terwijl de Heer van der Walt
als derde bestuurslid optreedt.
Nadat aan de HH. Engelenburg en M.E. Hessing dank was toegebracht, den eerste
voor het leiden dezer vergadering, den tweede voor zijn voorloopig optreden als
Sekretaris, ging de vergadering uiteen.
- Ontvangen van den Heer Hessing, Pretoria, de som van £ 15.

Vlaamsche Kroniek.
De uitvoering van het oratorio Boduognat, te Mechelen en te Brussel, is een ware
gebeurtenis geweest in onze Vlaamsche muzikale kunstwereld. Het gewrocht van
den heer Pallemaerts, op woorden van den heer Schepene Victor Van de Walle van
Mechelen, maakte wezenlijk een diepen indruk. Mevr. H. Levering, als priesteres
Hertha, M.M.F. De Busscher. fort-tenor, J. Lyssen, lichte tenor, allen van de
Vlaamsche Opera, en M.H. Fontaine, leeraar aan het Antwerpsch Conservatorium,
werkten vooral mede om de grootsche bezieling van dit prachtig gewrocht, dat door
den toondichter zelf werd bestuurd, nog meer te doen vatten. Indrukwekkende
betoogingen gebeurden herhaalde malen ter eere van den toonzetter en den dichter
van Boduognat, wiens verzen van eene groote lyrische kracht getuigen. De nederlaag
der Nerviers vooral werd ontwikkeld met veel leven. kleur en ontroering. De H.
Pallemaerts, die een Mechelaar is, is reeds terug vertrokken naar Argentina, waar hij
sinds eenige jaren bestuurder is van het Conservatorium van Buenos-Ayeres, door
hem gesticht en dat nu meer dan 2000 leerlingen telt.
- Zoudt ge het gelooven? In ons Vlaamsch Antwerpen zijn er gendarmen, Walen van
geboorte, die geen woordje Nederlansch kennen. En nog wel onderofficieren! De
opperwachtmeester der gendarmerie, die bevel voert over de Antwerpsche brigade,
M. Kecelle, verklaarde niet in staat te zijn eene verklaring in 't Nederlansch af te
leggen. En die mijnheer is reeds 21 jaren in Vlaamsch België!
- Al onze dagbladen hebben het feit aangehaald, dat uit Holland en zelfs uit
Zuid-Afrika bijdragen zijn toegekomen voor het oprichten van het
Willems-monument, dat te Gent, op de mooiste plaats der stad zal verrijzen, ter
verheerlijking der herleving van het Nederlandsch element in Belgie, van de
ontwaking van het oude fiere Vlaanderen van weleer. Dat onze franskiljons met het
monument niet ingenomen zijn, heeft natuurlijk geen betoog; alles hebben ze, ons
Vlaamschgezinden in den weg gelegd, om te beletten dat het monument op de nieuw
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geschapen plaats vóór den nieuwen Nederlandschen Schouwbourg te Gent geplaatst
werd. Nu ze langs dien kant niet geslaagd zijn, trachten ze bij den minister van
schoone kunsten te kuipen om te beletten dat deze de beloofde toelage zou geven.
We hopen wel dat de Heer Minister naar die slechte raadgevers niet zal luisteren,
en zich zal herinneren, dat hij als gekozene van een Vlaamsch arrondissement, niet
tegen ons Vlamingen, maar vóór moet optreden.
- Het schijnt dat er in het Vlaamsche Vilvoorde een ontvanger der belastingen
benoemd is die geen woord Nederlandsch kent?
Waarom benoemde men een Waalschen dokter in het gasthuis, die heel en al
onbekwaam is, zich in de taal der Vlaamsche zieken uit te drukken?
Indien beide feiten waarlijk gebeurd zijn dan vinden
- Het Nationaal Vlaamsch Verbond heeft aan de Kamers een vertoogschrift gestuurd,
de aandacht der wetgeving vestigende op het feit dat het personeel der trams behoorlijk
de twee landstalen diende te kennen en deze verplichting in de wet te doen opnemen,
die eerlang eene nieuwe vergunning aan de trams zal toestaan.
- De eerste opvoering van het Minnebrugje, woorden van Raf. Verhulst, muziek van
A. Van Oost, had maandagavond, 23 Januari, plaats in de Nederlandsche Opera van
Antwerpen.
Het Minnebrugje staat aangeduid als zangsotternije, doch is eerder te beschouwen
als idylle; het is een lief en eigenaardig stukje dat goed bevallen heeft.
Men ziet dus dat onze toondichters niet slapen en allen medewerken om onze
Nationale Opera een eigen repertorium te verschaffen. Nog eenige onzer toondichters
werken aan zangspelen.
- De Chronique heeft alweer ontdekt dat de Ligue Wallonne te Brussel nog bestaat!
Dit blad meldt: dat die kluchtige Ligue haar comi-
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teit heeft samengesteld en M. Adelson (?) Scailteur, Directeur de l'Hôtel des Ventes,
tot voorzitter werd gekozen.
Er is ook een aanwervingscomiteit gekozen met zekere Legros en Lefèvre aan het
hoofd.
O.

Brussel.
Het Nationaal Vlaamsch Verbond hield zijne algemeene vergadering in den loop der
maand December te Brussel. Deze kloeke vereeniging heeft in 1898 weer degelijk
werk verricht, vooral wat de vervlaamsching van het stedelijk middelbaar en lager
onderwijs betreft. Wat al vertoogen, in 't Nederlandsch en in 't Fransch!
De vinnig gestelde stukken van den heer Josson kwamen ze op 't gepaste uur met
doorslaande bewijsredenen staven. Nu mocht men hopen, dat de blinden zouden zien
en de de dooven hooren! Begoocheling! Onze franskiljons zijn in hunne
hardnekkigheid verdord tot in hun gebeente.
In den Gemeenteraad zegt men weinig of niets; de heer schepen Lepage beweert,
dat de toestand heel voordeelig is; hij zal dien nog verbeteren, enz. De Walen
monkelen geheimzinnig, de goedgezinde Vlamingen knikken den schepen toe .....
en een nieuw bedrijf van de droeve klucht, die met de Vlaamsche kinderen sinds
1830 wordt gespeeld, is afgeloopen.
Het verslag wees er met voldoening op dat de Regeeringen van de Zuidafrikaansche
Republiek en den Oranje-Vrijstaat, volgens inlichtingen door haar verstrekt, zich
van de Nederlandsche taal bedienen in hun betrekkingen met den Belgischen Staat
en zijne vertegenwoordigers.
De Nederlandsche Regeering, aan wie hetzelfde verzoek werd gericht, stuurde
geen antwoord. De Noordnederlandsche afdeeling zij dat punt aanbevolen: voor
onzen strijd, ware het een gewichtig iets, zoo Nederland zijne taal gebruikte in zijne
betrekkingen met België. De veronachtzaming van eigen taal is een veeg teeken voor
een volk: welnu, het Nederlandsche volk heeft bewezen, dat het groot kan zijn waar
het wil.
Uit Antwerpen deelt men mede, dat men daar de beweging ten voordeele van de
vier onrechtvaardig gestrafte Vlaamsche tolbeambten opschorst, opdat hunne
ongenade niet langer voortdure. Minister de Smet de Naeyer, wiens halsstarigheid
genoeg gekend is, heeft immers in de Kamer verklaard, dat hij op den genomen
maatregel niet wil terugkeeren, zoolang de meetings voortduren.
Twee ontwerpen van omzendbrieven aan de burgemeesters en aan de onderwijzers
der Vlaainsche gemeenten, aangaande de gevolgen der gelijkheidswet, werden
aangenomen, alsook twee vertoogen aan de Kamer betrekkelijk de eerlijke uitvoering
der gelijkheidswet en de wenschelijke uitbreiding of verbetering van het Nederlandsch
onderwijs in sommige gemeentescholen aan de Fransche grens.
De grondslagen van het Verbond werden gewijzigd met het oog op de inrichting
van plaatselijke groepen.
Ten slotte werd de Volksvertegenwoordiger Juliaan De Vriendt bij toejuiching tot
Voorzitter gekozen.
De Vlaamsche Wacht, die sedert enkele jaren aan het indommelen was, is weer
onverdroten werkzaam. Alle punten, die de Vlaamsche Beweging aanbelangen,
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worden er besproken Naar aanleiding van eene bespreking laatst in haren schoot
gehouden, worden al de Vlamingen van het arrondissement Brussel uitgenoodigd
op 12n Februari eene volksvergadering bij te wonen, om het volgende punt te
bespreken: Houding van de Vlamingen, op gebied van wetgevende kiezing, tegenover
de partijen. Als practisch besluit zal, denkt men, overgegaan worden tot de stichting
van eene Nationale Vlaamsche Volkspartij, volgens den wensch dergenen, die de
zaak in de Vlaamsche Wacht hebben te berde gebracht.
Als orgaan van die Volkspartij zal optreden Gelijkheid, zuiver Vlaamschgezind
blad, den 15n Januari, bij den uitgever E. Lorent, Maria-Christinastraat, 79,
verschenen. Ziehier met welke ondubbelzinnige verklaringen het blad, na hulde te
hebben gebracht aan de bestaande dag- en weekbladen, voor hunne flinke houding
tijdens de dagen der Gelijkheidswet, in het krijt treedt:
‘Doch, sinds dien, bleek dat de oude partijgeest opnieuw den bril van menigen
kamper benevelde en belette de waarheid te zien, of, indien deze in 't oog liep, de
pen beroestte en het schrijven belette.
Wij, integendeel, zullen alles wat het Vlaamsche volk kan aanbelangen,
onbeschroomd en zonder achterdocht of bij berekening bespreken, ons alleen
bekreunende om de waarheid en om het wezenlijk belang van Vlaanderen.
Vermits sommigen, hunnen vroegeren afkeer afzwerende, zich bereid verklaren een
verbond zelfs met den duivel te sluiten, als zij daardoor maar het Staatsroer kunnen
in handen krijgen, willen wij al de oprechte Vlamingen rondom de leeuwenvaan
scharen, om te beletten, dat onze heilige volkszaak versmacht worde in de
omhelzingen van welken duivel ook en van zijne nieuwbakken vrienden.’
Nog onze kringen. In den loop der maand December richtte de plaatselijke afdeeling
van het Willems-Fonds een prachtig kunstfeest in met de medewerking van Mej. de
Guevara, de heeren Vandenheuvel, tooneelkunstenaar te Gent, die een twaalftal
stukken van verschillenden aard voordroeg, Willemot, leeraar aan het koninklijk
Conservatorium te Gent, Everaerts, cellist bij de Vlaamsche Opera te Antwerpen,
en K. Sobry, pianist.
Voordrachten werden gehouden door de heeren K. Bogaerd (Laken), Pol Anri
(Gent) Over de Verbeelding, en K. Sobry, over Heine's Buch der Lieder, waarvan
enkele door den heer M. Sabbe werden gezongen. In Februari richt het Willems-Fonds
een prachtig Marnix-feest in.
De afdeeling Schaarbeek-Sint-Joost-ten-Oode gaf haar gewoon Kerstfeest aan de
leden; daarbij een feest, waar de heer Winnens sprak over Londen.
Op 22n Januari gaf De Distel een prachtig kunstfeest met voordracht van Mr.
Odilon Périer: Nog iets over het Oud Strafrecht in Vlaanderen. Acht dagen later werd
het bestuur hernieuwd; het is samengesteld als volgt: J. Kesler (Noord-Nederlander)
en P. Van Langendonck, voorzitters; J. Mennekens en H. Grosemans, schrijvers; A.
Dumonceau, penningmeester; Leo Plas en E.H. T' Sjoen, leden. De aftredende
schrijver, de heer A. Burvenich, las een zaakrijk en degelijk verslag over de
werkzaamheden in 1898. We komen er wellicht op terug.
De Vlaamsche Bond van Sint Gillis, onlangs gesticht, trok de welwillende aandacht
op zich met zijn welgelukt Sint-Nikolaasfeest, waar 50 arme kinderen mild begiftigd
werden.
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In den Peter Benoit's Kring kreeg de kluchtzanger J. Plas (Leuven) den prijs des
Konings op een feest, waar Peter Benoit zelf tegenwoordig was. De schrijver der
jury van den prijskamp (de heer Vandenbossche) las een merkwaardig verslag, vol
goede raadgevingen voor de mededingers, en waarin o.a. gewezen werd op de
zedelijkheid in het kluchtlied en op het vervangen der sentimenteele uit het Fransch
vertaalde of nagebootste romancen door echt kloeke en reine zangen van onze
Vlaamsche toondichters.
Tooneel. Het meest bijval behaalden in de twee laatste maanden Onze don Juans
(Treptow) en Logebroeders (Laufs), twee uit het Duitsch vertaalde comieke stukken.
Er was nogal veel afwisseling in de keus der stukken: Zijnè Eer (Delattin), Mijnheer
de Vertegenwoordiger (E. Roeland), De Brusselsche Straatzanger (Hoste),
Najaarsgrillen (Melis). De Vlek (Van Assche), D'Occasie maakt den Dief (Destanberg
en Miry), Reinold de Galeiboef, Roger de Geschandvlekte, enz. Ter studie: Anna
Malvaux (uit het Duitsch door H. Melis) en Starkadd, het bekende stuk van A.
Hegenscheidt, dat aanleiding gaf tot eene driftige polemiek, nadat de officiëele jury
het eene aanmoediging, maar niet den prijs had waardig geacht.
In den Muntschouwburg, buitengewone bijval voor De Herbergprinses, van onze
Vlaamsche meesters, Jan Blockx en Nestor De Tière (Fransche vertaling van G.
Lagye). De 20e vertooning heeft Zondag 5n Februari plaats gehad. Het ballet Milenka,
ook van Jan Blockx, werd reeds verschillende malen dit jaar opgevoerd.
Buiten den troep, speelt nog alle Dinsdagen in den Vlaamschen Schouwburg eene
der zeven gesubsidiëerde Vlaamsche Tooneelkringen der hoofdstad. De heer Schepene
Lepage heeft van den gemeenteraad verkregen, dat iedere kring eene vaste toelage
ontvangt van 500 frank voor 3 vertooningen. Nieuwe vereenigingen kunnen ook die
toelage genieten, zonder dat de andere er iets bij verliezen. Een uitstekende maatregel.
Kunst. Nu en dan wordt eene tentoonstelling van eenen kunstkring of van enkele
kunstenaars gehouden. Zoo, in deze tijden, die van den Cercle pour l'art, waar de
beeldhouwer Victor Rousseau uitblinkt, en de werken van den schilder Laermans.
Den 29n Januari werd door de inwoners van Assche aan Staatsminister De
Lantsheere een marmeren borstbeeld vereerd, een meesterstuk van Julius Lagae.
De inschrijvers op het medaillon van Juliaan De Vriendt kregen deze week het
afgietsel in gips van het oorspronkelijke. Nog een echt kunstwerk van meester Lagae.
Godfried De Vreeze verwierf ruimen bijval in Sint-Petersburg, vooral met zijne
Schaking, die door een rijken boyard werd aangekocht.
De beelden en figuren, die den Brusselschen Kruid tuin versieren, waarvan enkele
op den muur langs de Koningstraat prijken, worden op uiteenloopende wijze
beoordeeld.
Eenstemmig luidt echter de bijval, dien Jef Lambeaux oogst met zijn Schaduw
voor de Fontein, die vóór het nieuw gemeentehuis van Sint-Gillis zal opgericht
worden.
Als bestuurder van de afdeeling fraaie kunsten in het ministerie van landbouw is
de heer Verlant, afdeelingsoverste en kunstcriticus in het Journal de Bruxelles
aangesteld. Zoo komt een einde aan den stroom inkt, die voor en tegen sommige
candidaturen, o.a. van den schilder .E. Broerman, heeft gevloeid.
Karel Bogaerd heeft de 1e aflevering van zijnen dichtbundel Wilde Rozen laten
verschijnen. Hij werd door eene inteekening vereerd vanwege den Koning en de
Koningin, den Graaf en de Gravin van Vlaanderen en prins Albrecht.
De Voordrachten over Congo door burgemeester Buls bekomen een ongehoorden
bijval. Telkenmale moet men honderden nieuwsgierigen weigeren. Zulks was het
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geval in de Hoogeschool, de Harmonie, het Volkshuis. Den 18n dezer spreekt hij in
den Vlaamschen Schouwburg voor de bezetting der hoofdstad. Onze burgemeester
is een welbegaafd voordrachthouder; prachtige lichtbeelden uit Congo luisteren zijne
voordracht op. Zelf een aànhanger voor de koloniale politiek, vermijdt hij echter met
zorg mede te deelen, of hij de aanhechting van Congo bij België in 1900 wenscht.
MILO.

Kunstnieuws.
Gent.
Op Zaterdag. 4 Febr. laatst, greep het feest plaats door de Oud-leerlingen en
Leerlingen der K. Academie van Schoone Kunsten, te Gent, elk jaar ingericht,
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ditmaal tot viering van een jubeljaar 1874-1899. En ook een jubelfeest is het geweest.
Het keurig op getint papier gedrukt programma was niet minder keurig van inhoud
en Vlaamsch. Tweo mannen, allerzijds om hun degelijken smaak en knapheid bekend,
hadden zich hiermede belast: Heer V.d. Heuvel van ons Nederl. Tooneel met het
letterkundig, Heer Os. Roels met het muziekgedeelte.
De eene helft bevatte oude liederen en wijzen uit de 13e, 15e, 16e en 17e eeuw,
door een symphonisch orkest uitgevoerd of begeleid naar de kundige schikking van
El. van Duyse. Geen van de talrijke nummers, aan beproefde kunstenaars als Maria
Audoor en Bertha De Mey, Em. Mechiels, G. Parmentier, Lod. Ysenbrant en A.L.v.d.
Heuvel toevertrouwd, lieten te wenschen over; enkel vonden wij dat Mijn
Moederspraak niet in de stem lag van den zanger, wien, voor zijn heldenstem, heldenof oratorische stukken passen.
Met één woord, dit feest was een buitenkansje voor fijnproevers; maar dat ook de
grootere hoop der aanwezigen toegankelijk was voor zoo zuiver kunstgenot, bleek
uit zijn levendige toejuichingen. Voor velen moesten het fijne stukje van Hertog Jan
I: Eens meienmorghens vroeghe, dan het Ons ghenaket die Morgenster, 15e eeuw,
en het lustige Jan mijne man, 16e eeuw, zoo eigenaardig door den H.v.d. Heuvel
opgevat en met gevoel voorgedragen, een openbaring wezen, niet minder treffend
dan de trits sonnetten van L. Ontrop en Fred. van Eeden, zoodat de kunstenaar beide
malen werd weergeroepen.
Uit het geheel sprak wijding; eerbied voor het verleden en den aard van ons volk,
dat zooveel kunstzin legt in al zijn gemoedsuitingen; verder het edel en weldoend
streven om mede te werken tot heropbeuring van dit al te lang miskende volk, met
het zijn eigen wezen onder zijn zuiverste vormen voor te houden en het aldus te
helpen herworden wat het was: Vlaamsch in spreken, voelen en denken.
Een wenk houde men ons ten goede. Men late voortaan streng de deuren gesloten
gedurende elke uitvoering, en vermijde glazengerinkel naast over en weer loopen
dat van een andere bezorgdheid dan voor kunst...genot sprak. Voor dien heerlijken
avond verdienen alle genoemde en ongenoemde inrichters en medewerkers
instemming en dank.
DR. H.

Brussel.
Zondag 22 Januari, om 3 uren, gaf De Distel, in de ruime zaal De Eendracht, een
letterkundig en muzikaal feest. Een talrijk en uitgelezen publiek was opgekomen,
hetgeen getuigt dat de faam van dit kunstgenootschap bij het Brusselsch volk hoog
staat.
Bij iedereen immers is de indruk van de puike feesten verleden jaar aan de werken
van P. Benoit en Mestdagh gewijd, nog frisch in het geheugen.
Ook Zondag 22n Januari werd ons een avond van rein en levendig kunstgenot
verschaft. Het muzikaal gedeelte was bijzonder goed verzorgd.
Mej. Julia De Guevara zong Langs Bloemenwegen (De Lattin) en In 't Bosch
(Brandts-Buys). Zij oogstte warmen bijval. De Heer V. T' Sjoen, baszanger, ontstak
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de aanwezigen in geestdrift met Het Lied van den Tienden Penning en met Klokke
Roeland.
Onverholen bewondering verdient ook de Heer Van Stevoort, lid van De Distel,
leeraar aan 't Brusselsch Conservatorium, die met zijne kapel van jonge kunstenaars
verscheidene gewrochten van groote meesters ten gehoore bracht.
Als redenaar trad op de Heer Od. Périer, advokaat, die sprak over het oud strafrecht
in Vlaanderen. Hij wist zijn onderwerp met medesleependen humor te kleuren en te
bezielen en spande gedurende ruim drie kwartieren de aandacht van het publiek
Iets verrassends op dit feest was het opvoeren van een tooneelstukje Het eerste
Bal, door Mejuffrouwen Bertha De Veen en Bossier van Brugge. Het stukje is uit
de pen van Mej. De Veen zelf gevloeid! vlug geschreven en een heel aardige
zedenschets, die iedereen aangenaam beviel.
Ten slotte een woord van lof aan den Heer K. Sobry, die aan 't klavier zat.
De Distel heeft weer eens, getrouw aan haar verleden, voor de Vlaamsche zaak
veel degelijks gesticht. Ze treedt niet strijdend op; zij toont enkel wat we zijn en wat
we kunnen. Zij leert het Brusselsch volk Vlaamsche kunst en Vlaamsche kunstenaars
waardeeren. Dat is doeltreffend werk en De Distel zal het tot een goed einde brengen;
want een Kring, die zulke feesten inricht, is vol gezondhefd en levenskracht.
G.

Op den Uitkijk.
L'Organe Wallon van Brussel heeft het afgelegd en is samengesmolten met l'Ame
Wallonne van Luik, die er, naar het schijnt, te vetter door wordt: in plaats van eens
om de veertien dagen te verschijnen, zal ze nu ieder week uitkomen.
Een kijkje in dat blad is altijd leerzaam. Dit lezen we er o.a.: ‘Hij die het lot van
België in zijn Hand heeft zal eindelijk aan zijn Ministers bevelen hun aanslagen tegen
de nationale eenheid te staken. Indien onze inlichtingen nauwkeurig zijn, zou dat
alreeds gebeurd zijd, ondanks het geknor van de Begerems en de Schollaerts. Ze
moeten buigen.’
Hij is de Koning van België. Ons ook is ter oore gekomen, dat Leopold II in 't
geheel niet ingenomen is met het gebruik van het Nederlandsch in de krijgsraden,
wanneer voor deze rechtbanken een Vlaamsch soldaat verschijnt, die geen Fransch
kent. Als het dat is, wat l'Ame bedoelt, willen we hierbij alleen doen opmerken, dat
er een Wil is, hooger dan de Koningswil, waarvoor ook de Koningen buigen: de
Volkswil, die zijn onvervreemdbaar Recht verdedigt.
***
Nog een pluksel uit l'Ame. ‘Luik wordt bepaald geflamingantiseerd. In de
Capitainestraat kan men een aanplakbrief lezen in schoon en zuiver Vlaamsch, die
een zeep (un zeep quelconque) aanbeveelt. Zelfs geen Fransche vertaling er nevens!
‘Ik ken eenige Walen, die zich wel wachten ooit bedoelde zeep (le ZEEP en question)
te koopen!’
De klandisie van 20.000 Vlamingen, te Luik en in de omstreken gevestigd, zal
daar wel tegen opwegen.
***
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Ardeensche paarden. Hetzelfde blad deelt ons mede, dat de Hoogere Commissie
voor de paardenfokkerij bij den Minister van Landbouw protest aangeteekend heeft
omdat door het Departement van Oorlog tot 1150 fr. betaald wordt voor Iersche
paarden tegen 850 fr voor inlandsche paarden bestemd voor de artillerie. L'Ame drukt
de verschillende prijzen in verontwaardigde vette letters.
We misgunnen de Ardeensche paarden geen hoogeren prijs als ze waarlijk even
goed zijn als de Iersche. Maar wanneer zullen wij eens rechtvaardigheidsgevoel
mogen verwachten bij hun verdedigers? Nooit. Anders ware er geen Wallonisanten
beweging en... geen Ame Wallonne.
***
Waalsche logica. L'Ame vertelt dat een opsteller van La Liberté in het Staatsblad
heeft gesnuffeld en daar ontdekt heeft, dat Ministre des finances vertaald wordt door
Minister van financiën, commissionnaire door Commissionnaar (hier zal de opsteller
wel scheel gezien hebben); douanes et acciscs door douanen en assijzen (ze kunnen
werkelijk geed lezen de Wallonisanten); domaines door domeinen; postes et
téiégraphes door posterijen en telegrafen, enz. enz. ‘De onmisbaarheid van de
vertalingen verordend door Coremans wet valt daardoor in 't oog.’
In 'tzelfde blad, zelfde nummer: ‘Men vertaalt in Holland Secrétaire général niet
door Algemeen Secretaris; men zegt: Secretaris-generaal alhoewel dat beter kan
verstaan worden door een Franschman. Zoo, terwijl men in Holland niet aarzelt een
Fransch woord te bezigen wanneer er in de Nederl. taal geen bestaat dat klaar het
denkbeeld weergeeft, verwerpen onze pseudo-nederlanders het ‘omdat het
gemakkelijker kan verstaan worden door Franschen. Is het mogelijk de fiamingantsche
domheid (idiotisme) verder te drijven!’
Aldus, terwijl men ons aan den eenen kant bespot, wanneer we een bastaardwoord
bezigen, scheldt men ons aan den anderen uit als we 't niet doen! Is dat verstand of
‘idiotisme’?

Zuid-Afrika.
De Heer J. Post, Secretaris van den Tak Johbg. A.N.V. heeft tijdens zijn verblijf te
Pretoria een zeer bevredigend onderhoud gehad met President Kruger over zaken de
landstaal betreffende.
- Het Jingo-orgaan de Transvaal-Advertiser van Pretoria is met het einde van het
jaar 1898 overleden.
- Monument ter gedachtenis aan de gesneuvelde burgers te en nabij Doornkop in
Januari '96.
De monumentscommissie heeft ontvangen £ 1670.8 5. In den aanvang v. '98
werden teekeningen gevraagd voor een monument, dat aan het doel zou beantwoorden.
Twee teekeningen werden bekroond. Het ontwerp van d.H.W.L. Reeder van Pretoria
werd ter uitvoering gekozen. De uitvoering van het ontwerp zal evenwel £ 2300
kosten, zoodat de commissie nog een bedrag van £ 600 te kort komt. Een nieuw
beroep op het Z.A. publiek heeft reeds een bevredigenden uitslag. Wij sporen leden
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van het A.N.V. in Z.A. aan om door het storten van een bijdrage weldra de oprichting
van het monumont mogelijk te maken.
Secretaris van de monumentscommissie is H. Van Witzenburg, Bus 437, Pretoria.
- Taalvereeniging te Klerksdorp. - Te Klerksdorp bestaat sedert eenigen tijd een
Taalvereeniging tot handhaving en bevordering van onze taal. Den 12 Dec. '98 hield
het Bestuur zijn maandelijksche vergadering, die als gast bijgewoond werd door den
Heer J. Post, Secretaris Tak Johbg. A.N.V. Het Bestuur van de Taalvereeniging was
in onderhandeling met Potchefstroom om daar ook een Afdeeling te stichten. Besloten
werd in Hartebeestfontein een vergadering te houden om het doel der Vereeniging
bekend te maken. Deze vergadering zou plaats grijpen den 2n Januari '99. Den 16en
Jan. zou een ledenvergadering te Klerksdorp gehouden worden. De Heer Post wees
op de noodzakelijkheid van samenwerking. Volgens den Heer Voorzitter kon evenwel
de aaneensluiting slechts het werk van de toekomst zijn. Laten we dan wenschen dat
die toekomst zoohaast mogelijk komen zal. Er ligt immers een groote, overweldigende
kracht in eendrachtige samenwerking. Deze brengt eenheid en krachtdadigheid in
de werkzaamheid. Ze laat beter het arbeidsveld overblikken en ze komt met minder
verspilling van kracht tot degelijker en vaster uitslagen. Het staat buiten allen twijfel
vast, dat een Vereening, met enkele duizenden leden over Z.A. verspreid, veel meer
zal vermogen dan tal van plaatselijke vereenigingen, des te meer daar de taalstrijd
zich volstrekt niet tot de Z.A.R. beperkt, maar over gansch ons uitgebreid taalgebied,
d.i. gansch Z.A. moet gestreden worden. Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft
thans 1100 leden over Z.A. verspreid. Wat een kracht kan een dergelijk organisme
niet tentoonspreiden, wanneer allen, die het wel meenen, met onze taal, zich
aansluiten! En er is geen reden waarom men het niet zou doen: met een inrichting
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zooals de onze blijven de groeps- en de afdeelingsbesturen volkomen vrij om te
handelen naar hun eigen beste inzichten.

Staatsuitbating van Mijnen.
Bij de bespreking gevoerd op de vergadering van het Alg. Ned. Verbond te Johbg.
over de vraag der ‘Arme Blanken’ heeft een der sprekers, de heer van Wijnbergen,
aanbevolen, dat de Staat overga om zelf voor eigen rekening mijngrond uit te baten
in stede van alle mijngronden onder claim- of mijnpachtlicentie weg te schenken aan
de compagnie-promoters. Zijne woorden vonden instemming. Ook in deze kolommen
is reeds herhaaldelijk op Staats-uitbating aangedrongen. De tijd immers is voorbij,
dat het voor politieke en economische redenen wenschelijk werd geacht. om een
groote bevolking uit andere landen tot vestiging in het Transvaalsche land te lokken,
door hen, onder een buitengewoon liberale goudwet, uitzicht te openen op het maken
van groote rijkdommen. De ondervinding heeft geleerd, dat deze bevolking, die
wilskracht en kapitaal inbrengt, daarmede zeer wel hooge inkomsten geeft voor de
landskas maar ook dwingt tot nog grooter uitgaven; dat zij ons bovenal ‘arme burgers’
heeft gebracht bij honderdtallen; zedebederf alom; en - ‘last, but not least’ - Engelsche
troepen op de grenzen, Engelsche zeden in ons huis en Engelsche taal in onze scholen.
De hooge schoorsteenen der fabrieken, die de zoogenaamde vooruitgang doet
verrijzen, werpen overal donkere schaduwen over stad en land, - schaduwen die het
licht onthouden, dat voor het leven der armeren, der arbeiders, noodig is. Hier te
lande brengt zij echter meer; zij brengt verrotting van zeden, rukt en schudt aan de
pilaren van het Staatsgebouw, en bedreigt zelfs de geheele oorspronkelijke bevolking
met ondergang. Het is tijd, dat men aan dien vooruitgang eens perk stelle - en het
uitgezochte middel daartoe is toekomstig te openen mijngronden te behouden en te
doen uitbaten door en voor de burgers, die thans bij groote gunst voor 5 sh. per dag
van tijd tot tijd werk vinden bij private mijnbouwers, - nadat zij eerst nog een
verklarinkje hebben geteekend, dat zij - ingeval ze bij het werk voor hun leven
verminkt worden - niet meer dan 1s. en 3d. per dag schadevergoeding zullen kunnen
vorderen van de schatrijke mijn! Staats-uitbating van mijnen heeft natuurlijk haar
bezwaren, zelfs zeer vele moeielijkheden en tegenheden; maar dat die onverwinnelijk
zouden zijn, sedert de Rereering een sinds jaren goed onderlegde staf van technische
en administratieve mijnambtenaren heeft - ziet dat wil er bij niemand in. En dat de
mijnuitbating bepaald onvoordeelig zou zijn, bij handhaving der thans bestaande
eigenaarsrechten, zal toch ook wel niemand beweren, die de lijsten van dividenden
eens heeft nagegaan.
Uit de Randpost.

Nederlandsche Pers in de Z.A.R.
Een jaar of zes, geleden, was de Hollandsche pers angstig zwak in vergelijking met
de Engelsche. De Volksstem en de Potchefstroomer waren zoowat de eenige
vertegenwoordigers der Hollandsche pers, terwijl Pretoria drie krachtige Engelsche
organen bezat (Observer, Transvaal Advertiser en Press). Op den Witwatersrand
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bestonden enkel Engelsche couranten in grooten getale. Niemand dacht, dat er plaats
zou zijn voor organen in de landstaal. Gaandeweg komt daarin verandering. De
courant in de taal geschreven worden talrijker niet alleen, maar krachtiger, beter ook.
In Preroria is de Volksstem thans zonder twijfel in alle opzichten het eerste en best
geredigeerde orgaan; de Engelsche couranten kwijnen aan bloedarmoede weg! de
Observer van Stathem, is gegaan, de Press is in vergelijking met haar Hollandsche
collega sterk achteruitgegaan, en thans is ook de Transvaal Advertiser, het eertijds
groote jingo-orgaan, overleden. In de buitendistrikten bestaat thans een goede
verdienstelijke en over het algemeen eerlijk geredigeerde kleine Hollandsche pers wij noemen slechts De Republikein en De Echo. In het ‘Engelsche kamp’ zijn of
komen de voorposten bepaald in bezit der Hollandsche pers (de Voortrekker), terwijl
in Johannesburg zelf, waar Engelsche couranten even snel te gronde gaan als zij
worden geboren, thans het kerkblad, de Vereeniging en de Randpost in de landstaal
het licht zien. Uit deze pers-geschiedenis is wel bemoediging te putten voor den strijd
tegen de Engelsche overheersching.

Brievenbus.
Pretoria. December 1898.
AAN DE REDACTIE VAN Neêrlandia,
Beleefd verzoek ik U, het onderstaande in Uw Orgaan te willen opnemen: meermalen
werden in den laatsten tijd in Neêrlandia evenals in alhier verschijnende dagbladen
kolommen gewijd aan opstellen van de hand van bekwame personen in zake de
taalkwestie. Zoo werd o.a. in De Volksstem door den Heer Koot in krachtige taal
protest aangeteekend tegen het denkbeeld om het onderwijs in het Engelsch op de
scholen uit te breiden. Als leek op het gebied van onderwijs, acht ik mij onbevoegd
en ongeroepen, een oordeel uit te spreken, of het al dan niet wenschelijk zoude zijn,
het bestaande leerplan ten deze eene wijziging te doen ondergaan.
Wat ik met dit schrijven beoog, is evenwel door enkele voorbeelden den grooten
(bijna zoude ik zeggen verderfelijken) invloed aan te roeren, dien het Engelsch in
dit land op onze Nederlandsche taal heeft uitgeoefend.
Zonder te gewagen van het groote aantal Engelsche woorden, dat in den volksmond
wordt gebezigd en waarvan men vaak de Hollandsche beteekenis niet kent, wenschte
ik meer in 't bijzonder de aandacht te vestigen op zoogenaamd ‘geijkte’ uitdrukkingen,
die zoowel in gesprek als in geschrift, ja zelfs in officiëele stukken, worden gebruikt
en geen zuiver Hollandsch zijn, doch overgenomen uit het Engelsch.
Bij voorbeeld:
Een kaartje uitnemen (in plaats van nemen; Engelsch to take out).
Eene acte, uitgemaakt ten name van (in pl. van opgemaakt; Eng. made out).
Er zullen gerechtelijke stappen genomen worden (in pl. van gedaan; Eng. legal
steps will be taken).
De reiziger vond uit, dat zijne bagage was achtergebleven (in pl. van bevond of
ontdekte; Eng. found out).
Men is gewillig, om uw aanbod aan te nemen (in pl. van genegen, bereid of men
wil; Eng. willing.)
Hij verstaat eenig werk (in pl. van elk of elke soort; Eng. any)
Mag ik u even zien? in pl. van spreken; Eng. to see).
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Hij kon niet helpen te lachen (in pl. v. nalaten; Eng. help).
Wij zullen de zaak recht maken (in pl. van in orde; Eng. put right).
Dit is recht (in pl. van terecht of juist; Eng. right).
Den armen burgers een kans geven (in pl. van gelegenheid geven; Eng. to give a
chance).
Eenigeen, die inlichting kan verstrekken (in pl. van elkeen of degene; Eng. any
one).
Ik ben gevraagd geworden (in pl. van mij is gevraagd: Eng, I have been asked)
Dit is niet goed genoeg (in pl. van in het geheel niet goed; Eng. not good enough).
Ja, ik hoor zoo (in pl. van dit hoor ik; Eng. I hear so).
Hij voelt nog zwak (in pl. van gevoelt zich; Eng. to feels).
Die man is recht uit (in pl. van oprecht; Eng. straight out).
Ik ben in ontvangst van uw brief (in pl. van in het bezit van; Eng. in receipt of).
Tegen zoodanige verbastering en verminking der Nederlandsche taal moet gewaakt
worden, daar zij anders gaandeweg grooter afmetingen zullen aannemen. Daarom,
leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond, wier doel het is, de Nederlandsche
taal als landstaal in deze Republiek te handhaven, laat het Uw streven zijn, met alle
kracht anglicismen uit de spreeken schrijftaal te weren en te verbannen!
U, Heer Redacteur, dankende voor de verleende plaatruimte,
Uw dw. dienaar,
V.d.B.

Vereenigde Staten,
De Holland Society te New York.
De veertiende verjaardag van de Holland Society is te New York met een schitterend
gastmaal gevierd. Meer dan 400 tafelgenooten zaten aan. De voorzitter der
vereeniging, majoor Van Wijck, was verhinderd het diner bij te wonen, doch zijn
broeder, de ex-candidaat voor het gouverneurschap van New York, Augustus van
Wijck, was tegenwoordig. De heer Tunis G. Bergen in the chair, terwijl met hem
aan de eeretafel zaten: dr. Van der Veer, dr. Roosa, rechter O'Brien, rev. dr. Van
Dijke, de consul generaal Planten, R.B. Roosevelt, Henry E. Howland, rechter
Beekman en generaal Viele.
Aan toosten geen gebrek. De heer Bergen, blijkbaar een voorstander van de
Amerikaansche kolonisatiepolitiek, wist een handig verband te vinden tusschen de
Nederlandsche koloniale politiek en de Amerikaansche. ‘34 millioen onderdanen,
over verschillende deelen van den aardbodem verdeeld’, zeide hij, ‘worden door de
jonge Koningin der Nederlanden geregeerd. Dat is één Hollander voor tien lieden
van een ander ras. Zij geven ons eenles in het koloniseeren....’
De heer Roosevelt hield een minder politiek gekleurde redevoering over ‘Amerika's
meening omtrent Holland’, waarin hij ons dit compliment toezwaaide: ‘Hoe meer
men de Hollanders kent, des te meer achting krijgt men voor hen. Het spreekwoord
zegt, dat een volk niet beschouwd moet worden naar zijn aantal maar naar zijn
deugden. Hierin bestaat het contrast tusschen de Chineezen en de Hollanders. En wij
wenschen ons zelven geluk, dat wij van de laatsten afstammen en niet van de eersten.’
- De Holland Society is bezig om 60,000 dollar bijeen te brengen om een
ruiterstandbeeld van Willem den Zwijger op te richten op een der mooiste plekken
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van de stad en ter herinnering, dat het Hollanders waren die Nieuw Amsterdam (New
York) stichtten.
Reeds werden 7 giften ieder van 1000 d. ontvangen. De Daughters of Holland
Dames werkt met de Holland Society mede om het geld bijeen te brengen.

Boekennieuws.
Dr. A. Aletrino: Naar aanleiding van De Ryckere's boek La femme en prison et devant
la mort, en van Dr. Cox' biologische studie: Over de Aequivalentie van Man en
Vrouw; bij F. van Rossen, Amsterdam, f 0,50. Een overdruk uit de Psych. en Neurol.
Bladen. Vlot en met warmte geschreven, het eerste deel instemmend met De Ryckere's
wensch: voor vrouwen-misdadigers vrouwen-rechters, geen mannen, daar deze
individualiseerend niet tot het innerlijke gemoedsleven van den man kunnen
doordringen, laat staan dus tot het oneindig fijner bewerktuigd gevoel, en meer
ingewikkeld gevoelsleven der vrouw. Het daaropvolgend naschrift weêrlegt bondig
maar afdoend de meer dan oppervlakkige stellingen - z.g. biologisch gesteund -
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van Dr. Cox. Wat hij bz. 22 in een mogelijke toekomst voorspiegelt, daar de vrouw
ons dan haar eischen zal stellen, grootere en hoogere eischen, doordien zij grooter
en mooier voelt, dringt ons de vraag op of ons achterstaan hierin bij haar geen
ontaarding is, door overhand nemen der geestesontwikkeling. een afwijking van den
oorspronkelijken gevoelstoestand, een kouder-intellectueel worden ten koste der
gevoelswarmte; en of alsdan, na verloop van eeuwen, niet de rollen zullen omgekeerd
worden. Zouden wij dan niet weerwinnen wat zij zouden verloren hebben. Maar dan
zouden wij wel kunnen wat S. (een beetje dogmatisch op zijn beurt) betwist dat de
man ooit doen kan. Deze en nog een paar vragen laten ons den vurigen wensch
uitspreken dat Dr. Aletrino ons zijn rijke ervaring met en bij vrouwen opgedaan, naar
zijn zeggen, mocht ten beste geven. Deze zou nog meer doorslaan dan vele
overdrukken samen, hoe waard gelezen en behartigd te worden ook.
Dr. H.
- Duimpjesblad. ‘Eene stem uit het Woud’ door Victor De Lille, Drukkerij V. De
Lille, Maldegem.
Een werkje, oorspronkelijk en frisch van opvatting waarin de schrijver toont hoe
een kleine volksjongen ook kunstenaar worden kan. Het verhaal heeft een echt
geschiedkundigen grond, waarop dan ook alles berust. Vele historische bijzonderheden
die tot nu toe om zoo te zeggen, gansch onbekend bleven. Jammer dat de taal van
den schrijver nogal wat te wenschen overlaat.
- ‘Gedichten’ Philimond Caluwaert, Heyst-op-den-Berg.
Op echt gemoedelijken toon bezingt de dichter in meest al de stukjes de liefde.
Wel vindt men hier weinig nieuwe, verheven gedachten, toch tintelt het alles van
een rein en warm gevoel.
A.V.L.

Onze Leestafel
De Bazaar. - 5, 2, '99.
- Modebesprekingen. - Beschrijvingen v.d. modeplaten. - Vervolg en slot van het
onderricht in maatnemen. - Feuilleton: Tante Justine's Kerstavondzonde. Briefwisseling.

Belang en Recht. 1, 2, '99.
- Dr. A.J.C. Snijders: Het wetsontwerp op de arbeids- en rusttijden. - H.v.d.M:
Naaistersleed en Naaistersstrijd. - Ida Heyermans: Cornelie Huygens en Henriette
Roland Holst over het Vrouwenvraagstuk. - Verscheidenheden. - Mededeelingen. Onze Leestafel. - Ingezonden. - Mengelwerk: Schoolmakkers, naar het Zweedsch.

Caecilia.
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- Mr. H. Viotta: Wagner's ‘Rheingold’ (slot). - Heinrich Vogl (portret). - J.L. De
Casembroot: Parisiana. - Concertberichten. - Binnenlandsche berichten. Buitenlandsche berichten.

Het Belfort. Febr. '99.
- O. Wattez: Noorsch en Vlaamsch. - Kan. Martens: Naar Quito. - E. De Grave:
Kijkjes bij Antwerpsche schilders. - Theod. Sevens: Leden v h. Gezelschap Jezu te
Kortr. gestorven. - L.S.: Gedichte Ihrer Durchlaucht Frau Prinzessin Ernst von
Arenberg. A. Verheyen: De Jaargetijden. - J. Cl.: Driemaandelijksch Ovevzicht. Karel Quaedvlieg: Pelgrims. - H. De Maere: Jacob Cats. - W. De Vreese: Hoe zou
een ‘école payante’ in het Nederl. wel heeten. - Boekennieuws, Kroniek.

Elsevier's Geïll. Maandschr. Febr. '99.
- Albrecht Baertsoen, door Pol de Mont; platen. - Wouter, door Jafir; Gerard Keller,
door Joh. Gram; portretten. - Een kijkje in West-Afrika, door G. Block; platen, kaart.
- Mevr. Théo Bouwmeester, door M.J. Brusse; portretten. - Indische Sproken (uit
het Sanskrit), Dr. J.Ph. Vogel. - Buitenlandsch Overzicht, P.v.D. - Van de Redactie,
F.L. - Nederl. Verzen, Nederl. Proza, F.L.

Eigen Haard. 4, 2, '99.
- Virginie Loveling: Kijkjes in de Huizen. - S. Kalff: Het Amsterd. Burgerweeshuis,
afbeeld. - E.C. Behrendt-Kreshner (naar h.D.v. -): Een Brockhaus-Suggestie. - De
Regentessen v.h. Burgerweeshuis te Amst., naar de schilderij v. Jac. Adrsz. Backer.
- Een kijkje in de School, Afbeeldingen. - Een Museum v. Uurwerken. - Mengelwerk:
Sally.

Geïll. Stuiversbl. 4, 2, '99.
- Lawrence L. Lynch: Liefde en Misdaad. - Het Portret eener Moeder of de
Verzoening. - In de sprekende Hond. - Allerlei. - Uit het Leven. - Platen.

De Gids, 2, '99.
- Mr. R. Macalester Loup: Nieuwe Banen. - Dr. G. Van Gorkom: David Friedrich
Strauss. - P.G.v. Schermbeek: Naar de Gele Rivier. - Dr W E. Bijvanck: Literatuur
en Leven. - Aanteek. e. Opmerkingen: Hildebrand's Teun de Jager vertaald uit het
Hoogduitsch. - Hél. Lapidoth. Swarth: Verzen. - H.J. Haverman: Beeldende Kunst.
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- Mr. J.N. Van Hall: Dramât. Overzicht. - Letterk. Kroniek. - Mr. Henri Viotta:
Muzikaal Overzicht. - Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie.

Hollandia, 4. 2. '99.
- Aanteekeningen. - Nederlanders in h Buitenland. - De Parijsche claque. - J. De
Meester: Aanteekeningen over Boeken. - J.R.: Uit Zuid-Afrika. B.A.G: Van de tribune
der Eerste Kamer. - Van alles wat. - Daisy E.A. Junius: Negative Weldadigheid Jos. Thors: Van de Amst. Beurs., enz.

De Hollandsche Revue. - Jan. '99.
- Portret Prof. Pekelharing. - Wereldgeschiedenis. - Belangrijke Onderwerpen: Een
Bureau van sociale adviezen; Een Nederl. Boekdrukkerswapen; De zelfmoord als
peilschaal v.h. Maatschappelijk geluk; Landloopers; Spreekwoorden en zegswijzen
af komstig van oude gebruiken en volkszeden Douwes Dekker. - Karakterschets:
Mecr. B. Waszklewicz-Van Schilfgaarde. - Overzicht der Tijdschrift. - Het Boek v.
de Maand: Le Syndicat de trahison, petits portraits. par Unus. - De Boekentafel.

De Katholieke Gids. Febr. '99.
- Hub. Honer, pr.; Kardinaat Manning. - M.S. stud. theot.: Rome (poèzie). - M.V.:
De Roman v. Bernard Bandt. - A.o.d.L.: De invoering v.h. Protestantismus in het
Hertogdom Saksen en in h. Keuroorstendom Brandenburg na 1539. - Potitiek
Overzicht.

Kath. Illustratie, 46, '98/'99.
- J.R. Van der Lans: De Roomsch Koning. - Tijn: Ook gedecoreerd. - J.A.H.: De
zegen der ouders is 't getuk der Kinderen. - Platen en bijschrift.

De Kroniek. 5, 2, '99.
- Vervat. - Een Getuigenis. De Virtuoos Journatist. - André Jottes: Mevr. Theo
Bouwmeester. - Litteratuur: F.C. Jr.: Kinderleven. - Boekbeoordeelingen. Berichten.
- Allertei. - S.J. Samson Jr.: De Bond der Nedert. Tooneelisten. - J. Richepin: De
dertig dapperen.

Het Leeskabinet. Feb. '99.
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- Johan Gram: Dr. Abr. Bredius (Portret). - Co: Het jeugdige Wonder. - Maarten
Maartens: Lord Venetia. - Frank van Dongen: Het Casino te Monte-Carto (Plaat).
- A.W. Stellwagen: Het derde hoofdst. v. den Lazaritto de Tormes. - Jafir: De Spiegel.
- Ernst Lenbach: Stamaz. - Bibliographisch Album.

Maandelijksche Rvue. 2, '99.
- Uit de Volksbtaden. - Uit andere bladen. - Uit de Vaktijdschriften. - Uit andere
Tijdschriften. - Uit Boeken, Brochures, enz.

Nederland. 2, '99.
- Mr. H.L. Rigait Certon, Door het Vtaamsche Land. - Melati van Java: De eerste.
- Butée: Lutetia. - Truiäa Kok: Harmen. - Vera: Ontgoocheld. - Kroniek. - Poëzie.
Cantabile: Uit het Leven. - H. De Hoog: Sonnet.

De Nieuwe Gids. Febr. '99.
- Frederik Van Eeden: God en Mensch. - Willem Kloos; Letterk. Kroniek, Verzen,
Adoratie. - Dr. J.B. Schepers: Bragi's Zwerftocht. - H J. Boeken: Vertaine Herdacht;
De Hel van Dante in proza vertaald, 30.

Ons Tijdschrift (Afrik) Febr. '99.
- Onze groote Mannen: Dr. George Mc Catt Theat (portret). - Editoriale Praatjes.
- Fred. H. Ottand: In Z.A.'s Tuin. - In hel net dat hij verborgen had. - J.W.G.v.O.:
Een Kaapsch tasterproces in 1830. - Adriuan Potgieter. - Een authentiek stuk over
den krijg tusschen de Boeren-Emigranten en Dingaan, Koning der Zutus. - Kijkjes
in onze Kerkgeschiedenis. - Wereldkroniek. - Mimosa: Wat de vijfjarige Tom vertelt
aan zijn neefje Harry. - Asega: Praatjes over Landbouw.

Ons Tijdschrift (Nedert.) Afl. X, 3, 9.
- Gescheiden. - J.C. Homoet: De imitatione Christi. - Genève voor Calvijn. - De
Vtieger: De Dageraad. - W. Van Oosterwijk Bruin: De Vrienden v. Da Costa. - J.C.
De Moor: Onze titeratuur en onze Evangelieprediking. - A.J. Hoogenbirk: Het nieuwe
Testament van Stead. - Dr. J.H. Gunning, boekbeoordeeling. - J.B.: Maandboek.

Het Toekomstig Leven. 1, 2, 99.
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- Mystiek en Krankzinnigheid. - Vergaan der Wereld. - Geest en Leven. - Spiritisme
in Bohemen. - Direct Geesten-Schrift. Séances in eigen Kring. - Séances van
Hamer-Tey-Daven-port; Verschijnselen op de Veenkade. - Geheimzinnige Fotografie.
- Boekbeoordeeling.

Vragen van den Dag. 2, '99.
- Moussault: Het Onderzoek en de Waarborg v. Goud en Zilver en de Toestand der
Goud- en Zilver-Industrie, Met fig. - Chr. Nelt: De verschiltende grondslagen der
wetenschappelijke weervoorspelling. - Dr. J.W. Jenny Weyerman: De beteekenis der
bacteriën in de natuur en in de nijverheid. - Prof. Te Winket: Taalschakeering als
gevolg v. taaloverneming. - Prof. Is. Teirtinck: De plant in de tooverwereld. - Bibliogr.
- L. Reeser: Overzicht der Wereldgeschiedenis in het jaar 1898 (slot). - Prof. Ritzema
Bos: Nederl. Planten. - A. De Priester: De tegenw. toestand v. Paraguay. - Invl. der
maan op de bevolking. - De invloed der bosschen op den stand van het grondwater.
- J.N. Van Hesteren: De eerste Overijsetsche Drukkerijen. - Dr. E. Erdmann:
Zuurstofverkwisting, enz.

Weekblad voor Dames, 4, 2, '99.
- Modebericht. - Wandelkostuum. - Drie kinderkostuums. - Huiskteeding van rips. Meisjesjurk met matrozenkraag. - Wandelkostuum. - Meisjeskostuum v. Schotsche
wotten stof. - Wandetjaguette. - Bat- en gezetschapskostuum. - Maskeradekostuum.
- Matrozenkostuum voor knapen. - Kindermutsjes. - Drie Schortjes. - Dames
Handwerken. - Mengelwerk: Een Liefdegeschiedenis.

Wereldkroniek. 4, 2, '99.
- Het Huwelijk v. Adelina Patti (Portretten). - De nieuwe koers in Amerika (Gezichten
op het eiland Guimaras). - Onthuttingen uit de Dreyfuszaak. - Het oudste Huisje v.
Amsterdam. - Twee en tachtig boomen ontworteld te Hetmond. - Portretten met
bijschrift: Gen. Mercier, Gebroeders Van Gemert, Mr. M. Van Troyen van Hulst, J.
Gautier, Jozef Israëts, Mevr. Henry, Joseph Reinach.

Woord en Beeld. Febr. '99.
- L. Van Ravestein; Twee Schetsen (Platen. - A. Clant van der Mijll: Op Celebes
(Platen) - Een Standbeeld voor Frans Hals. (Afbeeldingen van het 1e en 2e bekroond
ontwerp, portretten v.d. ontwerpers Henri Scholtz, Charles v. Wijk.) - Mr. J. Kalff,
jr.: Mevrouw Théo Bouwmeester (portretten). - J. Speentroff: De Verkleede Haan
(met teekeningen) - Plaat: Maaneffect, naar een Schilderij van Carel L. Dake. Muziek: Scherzo door S. Molenaar.
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Maart 1899.
Inschrijvingslijst voor het standbeeld voor Jan Frans Willems.
Bedrag van de voorgaande lijst

fr. 654.03

O.Wellekens, Aalst

fr. 5.00

HH. Cadetten v.d.K.M.A., Breda

fr. 25.00
_____

Samen

fr. 684.03

Vooroordeelen.
We zeiden het meer: veel misverstand houdt de drie takken van onzen stam van
elkaar verwijderd. We moeten elkaar beter leeren kennen; wederzijdsche waardeering
komt dan vanzelf.
Doch we kennen elkaar niet. Vlamingen hebben zich zoo dikwijls geërgerd over
de onverschilligheid van Hollanders, voor onzen taalstrijd. Die onverschilligheid
bestaat... bij velen. Wat is er de oorzaak van? Ontoereikende kennis van onze
taaltoestanden alleen.
Ziehier wat we lezen in een beoordeeling van Maurits Sabbe's Aan 't Minnewater
in Het Leeskabinet (Februari '99):
‘Iedere Vlaam spreekt immers dadelijk Fransch mee, als men in zijn nabijheid
koeterwaalt; wat behoeft een Waal zich dan in te spannen om Nederlandsch te leeren?
Wat zal men er meer van zeggen? Zoolang de Vlamen den moed niet hebben, op
straat, op de wandeling, in openbare vergaderingen, Vlaamsch te spreken, tot zoolang
hebben wij geen respect voor hunne drukte over de Vlaamsche taalrechten. Al hun
hartstocht voor de “duurbare(1) moederspraak” is aanstellerij, zoolang ze het Fransch
als beschaafde taal op den stoel der eere plaatsen, en 't Vlaamsch minachten.
... Er is anders toch zooveel mooi's in dat Vlaamsche dialect(2). En zoo ver staat
het niet van 't beschaafde Nederlandsch af, dat men niet naast dit dialect een
beschaafde taal voor 't openbaar leven zou kunnen onderhouden. Evengoed als de
dorpelingen uit onze oostelijke en zuidelijke provinciën goed Nederlandsch leeren
spreken, voor 't leven buitenshuis, moesten ook de Vlamen in hun omgangstaal van
gemeenteraad en parlement, de beschaafde algemeene taal verkiezen boven 't Fransch.
Of anders...de Vlaamsche beweging als foppage erkennen!’
Zie, zoo staat het er. De beoordeeling is onderteekend A.W.S. (A.W. Stellwagen).
De eerste de beste niet! 't Is om zijn oogen niet te gelooven. Is Hollandsche
onverschilligheid dan niet te verklaren, wanneer Hollandsche letterkundigen leven
in dergelijke onkunde van onze taaltoestanden? Maar deze schrijver begrijpt niets
van onze taaltoestanden en weet er zeer weinig van.
(1) De schrijver bedoelt de bij Vlaamsche schrijvers geregeld voorkomde fout ‘duurbaar’, dat
niet bestaat dan in Vl. boeken, voor dierbaar.
(2) We vatten niet zeer goed of de Schr. de taal van Maurits Sabbe bedoelt - dat zou grappig
wezen! - dan wel het Brugsche dialeet, dat zijn personages spreken.
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De Vlamen plaatsen het Fransch op den stoel der eere! De Vlamen hebben den
moed niet hun taal te spreken op straat, op de wandeling, in openbare vergaderingen!
Maar laten we eens elkaar verstaan, M. Stellwagen. Er zijn zeker Vlamingen, die
op straat, op de wandeling Fransch spreken. Het is niet bij gemis aan moed, dat ze
geen Nederlandsch spreken, want dat zouden ze onder geen omstandigheden willen
doen, om de eenvoudige reden, dat ze de moedertaal verafschuwen. Dezen zijn het
niet, die zich druk maken om taalrechten, verre vandaar. Die werken en wroeten wat
ze kunnen om de erkenning van taalrechten te keer te gaan. Die hebben 't voorgaande
jaar om handteekeningen rondgeloopen op verzoekschriften aan Kamer en Senaat
tegen de gelijkheidswet, die het Nederlandsch tot den rang van officieële taal verheft
naast het Fransch. Die spannen zich in om de toepassing van de taalwetten te
ontduiken in de gerechtshoven en onmogelijk te maken in de scholen. Waren dezen
er niet en hadden we alleen te doen met Walen, dan waren wij dadelijk klaar. Maar
onze vijand is niet de Waal, onze vijand is de verfranschte Vlaming.
Er zijn immers Vlamingen en Vlamingen, M. Stellwagen, Er zijn namelijk, wat
wij noemen: franskiljons en vlaamschgezinden. De franskiljon is de Vlaming - bij
toeval - die van huis uitverfranscht is door een Fransche opvoeding, die in de school
een evenzeer verfranschte opleiding genoten heeft en daarom de taal van zijn volk
weinig of niet kent en ze dan ook minacht. Hij leeft in het domste vooroordeel,
betrekkelijk die taal. Zou U kunnen gelooven M. Stellwagen, dat die franskiljon vast
overtuigd is, dat het Nederlandsch geen kultuurtaal is, dat het ongeschikt is als
voertuig voor de beschaving; dat het niet kan dienen als rechtstaal b.v.
niettegenstaande dat Uw rechtsgeleerden meesterwerken hebben geschreven, die
alhoewel in 't Nederlansch gesteld, toch waardeering in 't Buitenland genieten en dat
het Nederlandsch Wetboek van Strafrecht in 't Italiaansch vertaald werd? Voor hem
is de moedertaal een onbeholpen patois. Natuurlijk: hij kent ze niet anders dan in
den vorm, waarin ze gebezigd wordt door meid en knecht. Stel U niet voor, dat hij
vermoedt, dat we in 't Nederlandsch voortreffelijke tijdschriften hebben als daar zijn:
de Gids, het Tweemaandelijksch Tijdschrift, de Nieuwe Gids, Nederland, Elsevier's
geïllusteerd Maandschrift, de Hollandsche Revue, de Vlaamsche School, Van Nu en
Straks, enz. enz. Stel U niet voor, dat hij weet, dat Nederland's letterkunde van dezen
tijd, met schrijvers als Schaepman, Kloos, Van Eeden, Hélěne Swarth, Van Deyssel
en anderen niet beneden die van een vreemd volk staat. Hoe zou hij 't weten? Hij
leest zijn fransschgezinde krant, le Soir of la Chronique en die zullen 't hem niet
wijsmaken. Die bespotten integendeel dag aan dag de Vlamingen, die aan hun taal
vasthouden, en doen zijn afkeer van de volkstaal aangroeien tot haat. Voor hem is
geen beschaving in Vlaanderen denk baar als ze niet het Fransch tot voertuig heeft.
Hij heeft steeds den mond vol van la langue la plus
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claire, la plus parfaite, la plus belle; hij dweept met la nation initiatrice par excellence
zelfs in dezen tijd, wanneer we een Edm. Demolins la décadence française indéniable
hooren belijden. Hij helpt mede in Vlaanderen tot het oprichten van een Société
flamande pour la propagation de la langue française en die société zal onder vele
dingen met geld de Vlaamsche toondichters beloonen, die muziek op Fransche
woorden willen schrijven niettegenstaande dat het kunstbeginsel van Benoit: de
kunstenaar zoeke ingeving in eigen taal, zóó vruchtbaar is gebleken, dat zijn werken
en die van zijn volgelingen, steeds op Nederl. woorden geschreven, de wereld hebben
veroverd, daar waar we nooit hooren van de uitvoering van onze toondichters, die
op Franschen tekst schreven. Hij zal, uit haat tegen de volkstaal, omdat een paar
vakken in Vlaamsche Athenaea door middel van 't Nederlandsch onderwezen worden,
zijn zoon naar een Parijsch lycée zenden. En zijn haat tegen de volkstaal breidt zich
uit, tot de menschen die ze voorstaan: die zal hij vervolgen waar hij kan. Hij ontziet
zich niet hun door zijn kuiperijen het leven moeilijk te maken, wanneer ze als
openbaar ambtenaren aan te tasten zijn.
Zulke Vlamingen zijn er. Waren die er niet, er ware geen Vlaamsche Beweging
noodig: aan een Volk, één van wil, één van streven, zelfstandig in al zijn
maatschappelijke lagen, zou men geen vier en twintig uren zijn taalrechten kunnen
onthouden. Die Vlamingen nu, spreken op de straat, in de raadzaal, Fransch.
Tegenover die verfranschten staan de Vlaamschgezinden, die, zonder den minsten
haat tegen een vreemde taal en erkennende dat kennis van vreemde talen nuttig is,
toch hun eigen taal niet willen prijs geven om zich zelven te vervormen tot misbakken
Franschen Zij willen Vlamingen blijven, omdat ze geen enkele reden hebben zich
hun nationaliteit te schamen en dat ze, tot Fransche poppen vervormd, het kloeke
voorgeslacht onwaardig zouden zijn. Zelfstandigheidsgevoel schreef in de
geschiedenis van ons volk de schoonste bladzijden. Wij, Vlaamschgezinden, willen
zelfstandig blijven, omdat we volkomen overtuigd zijn, dat we in en door onze taal
tot hooger beschaving kunnen stijgen; dat we in en door die taal onze volle
ontwikkeling als beschaafd volk kunnen bereiken. Het overtuigend bewijs is niet
verre te zoeken. Het broedervolk van benoorden den Moerdijk heeft zich in en door
zijn taal weten te ontwikkelen tot een van de beschaafdste volken van dezen tijd. We
zien in 't Noorden een rijke en puike letterkunde bloeien; we zien er de wetenschap
beoefend en onderwezen, door mannen, wier werk in 't Buitenland waardeering vindt.
We zien dat niets, wat in de wereld omgaat, den Nederlander onverschillig laat en
dat hij zich op de hoogte stelt van alles wat de menschelijke beschaving voortbrengt.
En het Nederlandsche volk heeft niet noodig gehad zijn taal prijs te geven; het heeft
niet noodig gehad een vreemde taal tot voertuig van zijn onderwijs te kiezen. Het
kent vreemde talen en bedient zich daarvan in zijn betrekkingen met de buitenwereld,
maar het werktuig van zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen volmaking is en blijft de
eigen taal. Dat is en blijft ook het ideaal van de Vlaamschgezinden. Zij achten het
een nationale ramp, wanneer bij een volk een toestand heerscht zooals in Vlaanderen,
waar een zeer kleine minderheid in de samenleving van 't Volk afgezonderd leeft en
tot voertuig van haar geestesleven uitsluitend een vreemde taal kiest. Dat deel is juist
het meest ontwikkelde deel van de Maatschappij, het denkende hoofd van het Volk,
dat overal, waar normale toestanden heerschen, de zelfstandige volksbeschaving
ontwikkelt. In abnormale taaltoestanden, zooals bij ons, komt de geestesontwikkeling
van de verlichte standen het algeheele volk niet ten goede. Om dien abnormalen
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toestand te wijzigen, ijvert de Vlaamsche Beweging. De Vlaamschgezinde Vlamingen
zijn het dan ook, die eerbied eischen voor de Volkstaal en daarom hun taalrechten
door wetten doen waarborborgen. Wat wordt nu die Vlaamschgezinden aangewreven?
Dat ze zich druk maken over taalrechten en zelf... Fransch spreken! Ware dat zoo,
dan zou men gerechtigd zijn te spreken van fopperij En nochtans wordt dat in
Noord-Nederland verteld. Mij is door vrienden van onze Beweging, tot mijn
verbazing, de vraag gesteld geworden of 't waar was! Kom, om zoo'n onzin te
gelooven, moet men van Vlaamsche toestanden niets weten of zich door
kwaadwilligen wat laten wijs maken. Men mag als vaste waarheid aannemen, dat de
Vlaamschgezinde systematisch zijn taal gebruikt en met geestverwanten nooit anders
spreekt. Maar in de Vlaamsche samenleving komt hij wel in aanraking met anderen
dan geestverwanten en ook wel met dezulken, die hem in 't Nederlandsch niet zouden
kunnen te woord staan, Walen, b.v. En dan is ook de Vlaamschgezinde wel eens
genoodzaakt Fransch te spreken, anders ware immers alle maatschappelijk verkeer
onmogelijk. Die hem dan beluisteren wil op de wandeling, kan hem betrappen op
schijnbare inconsequentie. En - o ja! want dat wordt ook al verteld, en dan heeft men
bepaalde flaminganten op 't oog, die een voorname rol vervullen in de Beweging wel eens treft men 't geval aan, dat er Fransch gesproken wordt in den huiselijken
kring van den flamingant. Och! een oogenblik nadenken volstaat om 't geval te
verklaren. De flamingant kan getrouwd zijn met een Walin of een vrouw, die een te
uitsluitend Fransche opvoeding genoten heeft en die hij maar niet weet te bekeeren.
Of hij kan te praten hebben met verfranschte nichtjes, die onmogelijk Nederlandsch
zouden kunnen spreken. En 't zal wel gebeuren, dat een voornaam flamingant, voorbeelden ontbreken niet! - dochters heeft, die onder den invloed van een
verfranschte moeder, de volkstaal leeren verachten of zoons, die onder den invloed
van ander omstandigheden hart-

Mooi Annie(*)
Een Historisch Kaapsch Verhaal uit de 18e eeuw
Dat Mimi Sevenblad een mooi stuivertje bezat, dat wist haar neef Egbertus Berg, de
Magazijnmeester van de Oost-Indische Compagnie, zeer wel en dat de weduwe
Sevenblad kinderloos was en hij de zoon van haar eenigen broeder Oloff Bergh, dat
wist hij nog beter. Geen wonder dus, dat hij het op hare centjes gemunt had. Maar
de weduwe Sevenblad was, zooals men dat noemt, van middelmatigen leeftijd; er
was nog geen rimpeltje op haar gelaat en nog geen grijs haartje ep haar hoofd; hare
blauwe oogen tintelden nog van levensvreugde, alhoewel Mimi reeds haar deel van
treurigheid en verdriet had gehad; immers, voor twee jaren had zij haren man en haar
eenig jongske zien wegdragen naar het graf. Dit had haar wel geschokt; maar nu zag
ze er weder frisch, zelfs bekoorlijk uit, en dat, dat had die snaaksche neef wederom
gezien en toen hij dat gezien had, toen had hij zijne waakzaamheid, om zoo te zeggen,
verdubbeld, want hij vreesde, dat de eene of de andere wel eens komen mocht om
het hartje van de bekoorlijke weduwe te rooven en mede te nemen. Weldra bleek het
dat zijne waakzaamheid niet overbodig was, want alras had bij in de oogen van den
melkboer, Wolraad Woltemade zoo een tintelingetje gezien, telkens wanneer deze
de melk aan Mimi overhandigde, en nu, dat het tintelingetje ook in Mimi's oog begon
te flikkeren, telkens wanneer zij Wolraad in 't vizier kreeg, nu had hij zoo reeds in
(*) Door D'Arber. - Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maa'schappij. Jacq. Dusseau & Co. Amsterdam-Kaapstad
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stilte half en half vaarwel gezegd aan tante's stuivertjes. Wel had bij getracht die
liefde in Mimi's hart te versmooren; maar niets had geholpen en vandaag nog zou
zij haar jawoord geven aan Woltemade, die op gindsche hoeve woonde en dagelijks
met zijne melk naar de Kaapstad kwam.
Maar die dag zou alweer voor haar een dag van rouw worden. Toen Wolraad daar
straks op zijn nieuw paard naar de stad reed, had hij in de baai een schip meenen te
zien, dat blijkbaar aan het strand vast zat, en een oogenblik later, zag hij eene zwarte
onregelmatige menschenmassa voor zich. Weldra had hij den oever bereikt en
inderdaad het schip, dat hij gezien had, was gestrand. De zee was hol en geen der
duizenden toeschouwers durfde het wagen de arme schipbreukelingen redding te
brengen. Nauwelijks had Wolraad den toestand opgenomen, of hij had den afstand
berekend, die het schip van den oever scheidde en hij was de zee ingeplonst met zijn
paard. Driemaal reeds had hij den afstand tusschen het schip en den oever afgelegd
en telkens had hij twee geredden, waaronder ook een kind, medegebracht, de laatste
maal moest hij zijnen heldenmoed met den dood bekoopen. Hij kwam om in de
golven met zijn paard... Nimmer zou hij het jawoord van Mimi Sevenblad vernemen.
Maar zij, zij zal het pasgeboren kind dat Wolraad redde en aan haar stuurde,
opvoeden; zij zal het, te zijner herinnering grootbrengen en verzorgen.
Vele pogingen werden door Mimi's neef bij den Politieken Raad aangewend, opdat
deze beslissen zou het kind aan eene andere vrouw ter verzorging te geven; doch
Mimi behield de kleine Annie. Een onderzoek werd ingesteld om den vader van het
kind te vinden; alles wat men te weten kwam, was de naam van het kind, die in het
medaillon geschreven stond, dat het om den hals droeg.
Annie bleef dan ook bij de weduwe Sevenblad, die het kind eene goede opvoeding
gaf.
***

Eenige jaren later; wij bevinden ons in Graaff-Reinet, een district aan de Oostelijke
grens. Hier woont Frans Joubert met zijne familie. Zijn oudste zoon Piet is een kloeke
jongen, die zijnen vader heldhaftig ter zijde staat in den strijd tegen de Boschjesmans,
die onverzadelijke vijanden. Daareven heeft hij nog jacht op hen gemaakt. Duchtig
heeft hij hen gekastijd om den diefstal dien zij voor eenige dagen in het district
gepleegd hebben.
Binnen eenige dagen moet hij naar de Kaapstad. Een verre tocht!
Het was de gewoonte van Frans Joubert geweest, evenals het trouwens die der
meeste grensboeren was, om eenmaal in het jaar een wagen met allerhande produkten
naar de Kaap te zenden en voor de opbrengst koffie, suiker en andere benoodigdheden
te koopen. Het vorige jaar had Frans het niet kunnen doen en nu moest Piet den tocht
leiden. Veel ervaring en wijsheid was er vandoen om de produkten wel aan den man
te brengen en de inkoopen goed te doen. Maar Piet kweet zich opperbest van zijne
taak en reeds was hij vanzins na eenige dagen de terugreis naar Graaff-Reinet aan
te vangen toen hij een bezoekje ging brengen aan eenen neef die te Kaapstad woonde.
Daar ontmoette hij Annie, de mooie dochter van Mimi Sevenblad. Hoe het nu kwam,
dat wist Piet zelf niet, maar hij vond, dat de blauwe oogen van ‘Mooi Annie’ zoo
een gansch eigenaardigen glans hadden, en dat ze wel zoo diep schenen als de blauwe
wateren van de Tafelbaai, die hij daar zooeven verlaten had, en wonderlijk, Annie,
die nu zoo een,
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[Vooroordelen (vervolg)]
stochtelijke frankiljons worden. Gaat het dan aan den Vlaamschgezinde, zoo maar
dadelijk van onoprechtheid te beschuldigen!
En nu, om het maar alles te zeggen, zullen er ook wel Vlaamschgezinden zijn, die
uit zwakheid van karakter, inconsequent met hun overtuiging handelen. Dat alles
gebeurt. Maar zal men een gansche, edele Beweging tot heropwekking van een Volk,
die geleid heeft en leidt tot niet onbelangrijke uitslagen, de schuld aanwrijven van
de inconsequentie van enkelen en haar daarom zijn sympathie onthouden? Dat zal
geen verstandig man doen en, beter ingelicht, zal hij zijn dwaling erkennen.
De Vlamen moeten in Gemeenteraad of Parlement de beschaafde algemeene taal
verkiezen boven 't Fransch.
Maar dat wordt gedaan door de Vlaamschgezinden! Van Rijswijck en Coremans
doen het in den Antwerpschen, Siffer en De Ceuleneer in den Gentschen, Bauwens
in den Aalsterschen Gemeenteraad. Albert Fredericq en Pol De Mont hebben 't
gedaan, zoolang ze leden geweest zijn van den Oostvlaamschen en den Antwerpschen
provincieraad.
In tal van gemeenteraden wordt thans uitsluitend Nederlandsch gesproken;
verschillende hebben uitdrukkelijk het Nederlandsch tot officiëele taal gekozen.
Pastoor Daens heeft in Parlement, toen hij er in was, Nederlandsch gesproken;
Boerken Van Brussel doet het thans; De Vriendt, de Vader van de gelijkheidswet,
doet het systematisch; Coremans, een van de Vaders van de Taalwet op het onderwijs;
Heuvelmans de vader van de Taalwet op de krijgsoefeningen van de Burgerwacht
(schutterij), en anderen, doen het af en toe. Men kan van oordeel zijn, dat ze het niet
genoeg doen en dat ze 't systematisch moesten doen - en wij deelen dat oordeel.
Doch Coremans is van meening dat de tijd, om het te doen, nog niet gekomen is;
dat nog te weinig Walen Nederlandsch kennen en de parlementaire arbeid er onder
lijden zou. Wij deelen die meening niet. Maar heeft men, om die houding van
Coremans, het recht de Vlaamsche Beweging een fopperij te noemen?
En dan: de Vlamingen moesten de algemeene beschaafde taal tot omgangstaal
gebruiken. Wel, hier kan ik den Heer Stellwagen verblijden met de mededeeling, dat
tal van Vlamingen dat thans doen; dat beschaafd Nederlandsch in tal van kringen
gebruikelijk wordt; de taal wordt van het jongere flamingantengeslacht, dat ‘op straat,
op de wandeling, in openbare vergaderingen’ den moed heeft naar zijn beste vermogen
beschaafd Nederlandsch te spreken.
Dat alles zijn uitslagen van de Vlaamsche Beweging. Het is er zeker verre van af,
dat de vlaamschgezinden hun ideaal bereikt hebben. Maar dat ze eerlijk, trouw, met
moed en volharding en ook met goeden uitslag naar naar de verwezenlijking van hun
ideaal streven, ziedaar de reine waarheid. Hij die U anders inlichtte, waarde Heer
Stellwagen, heeft Uw goede trouw verschalkt.

Benoorden Moerdijk.
Het Congres tot vermindering der krijgstoerustingen in den Haag. - ‘De Stad van
den Vrede.’ - Het vraagstuk van 's lands verdediging in het parlement. - De toestand
in Atjeh. - Professor Fruin †. - De Nederlandsche wetenschap in het buitenland.

Neerlandia. Jaargang 3

De stoot, dien Europa gekregen heeft bij onze Kroningsfeesten, werkt na. Of is het
niet opmerkelijk, dat de eerste internationale bijeenkomst van beteekenis een
Nederlandsche stad uitkiest? Men mag nu wel zeggen, dat den Haag vanouds de
diplomatenstad is, en dat de stad en haar omgeving zich zoo bij uitstek leenen tot het
kalm onderhandelen en nauwlettend overwegen van een congres - ze is als een oase
in de woestenij van drukte van westelijk Europa, of, wil men liever, als een hofje in
een groote koopstad; maar een prettig en gezellig hofje dan. Misschien zal ook de
omstandigheid dat Nederland, een kleine maar niet neutrale Staat is, en een naar den
godsdienst zeer gemengde bevolking heeft, meê de keuze van de Russische regeering
hebben bepaald, maar toch, men vat ook in het buitenland deze keus op als een hulde
aan Nederland en zijn Koningin. En dat is een nieuw bewijs, dat het oordeel van de
vreemdelingen over ons land, in 't algemeen genomen, heel wat minder spottend en
veel welwillender uitvalt dan vroeger.
Een Fransch blad, dat door dik en dun meegaat met het leger, en waarvan men dus
wel denken zou dat het Zola's Hollande petite et généreuse in de tegenwoordige
omstandigheden niet welgezind kon zijn, de Gaulois had juist dezer dagen een
hoofdartikel over de keus van den Haag als de plaats waar het Congres tot beperking
van de krijgstoerustingen zal bijeenkomen. De schrijver vond dat een heel gelukkige
keus. Den Haag is niet zoo kenmerkend Hollandsch als Amsterdam, Leiden, Dordt,
Delft; het heeft in het zoo oorspronkelijk gebleven Holland nog 't meest
internationaals, en het gezicht over den Vijverberg doet denken aan de conferenties
en de vredescongressen van weleer, en dan komen ook de prachtige oude Hollandsche
schilderijen met die aandachtige ernstige mannen in hun rustige omgeving, voor de
verbeelding van den schrijver op... La Capitale de la Paix, wil hij den Haag noemen.
En wij, Nederlanders, zouden waarlijk met minder tevreê mogen zijn. De Stad des
Vredes! Wij zijn uitteraard en door de omstandigheden een zeer vredelievend volk
- mits men ons met rust laat - en het is geen wonder dat de vredesbeweging nu ook
bij ons sterker weerklank vindt. Het vrouwencomité voor de internationale
ontwapening, onder leiding van Mevrouw Waszklewicz-Van Schilfgaarde, heeft ons
het eerst opgewekt, en daarna zijn overal provinciale en plaatselijke commissies
gevormd, met de aanzienlijkste aan het hoofden de instemming met de denkbeelden
van Tsaar Nikolaas blijkt zeer sterk te zijn in Nederland. En dat niettegenstaande de
woorden vredesbeweging, internationale ontwapening en dergelijke, zelfs hier en
daar de bewoordingen waarin een comité tot het betuigen van instemming aanspoort,
wel geschikt zijn om misverstand op te wekken, en ook al gedaan hebben. Vele
verstandige menschen zijn huiverig om zich in te laten met ‘zoo'n utopie’. Dat zijn
toch geen menschenslachters naar aanleg of neiging, maar zij hebben de oproeping
van den Tsaar niet goed gelezen. Niemand, tenzij enkele misdadige dwazen, verkiest
oorlog boven vrede; maar, zegt men, dit is nu immers een hersenschimmig streven
en tijd verbeuzelen. Maar de Keizer van Rusland heeft zeer goed ingezien dat men
voorshands nog niet veel kan bereiken; hoogstens uitbreiding der scheidsrechterlijke
tusschenkomst en het teweegbrengen van een kentering in den stroom der
oorlogsuitgaven, die alles dreigt te vernielen. Waar 't echter op aan komt, is de
erkenning van de waarheid, dat de groote mogenheden op den verkeerden weg zijn
met hun overdrijving van het: ‘Wie de vrede wil, wende den oorlog af’. En het is
zeker de schoonste gebeurtenis op het einde van deze eeuw dat de machtigste autocraat
vóór gaat in het streven naar betere waarborgen voor den wereldvrede; dat hij daarbij
den steun van de openbare meening en de beschaafde landen niet versmaadt. En
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daarom is 't verblijdend en gewichtig, dat het zoogenaamde vredescongres bijeenkomt
in een Nederlandsche stad.
***
Het spreekt wel van zelf dat verwaarloozing van onze strijdkrachten allerminst
met sympathie voor de vredesbeweging behoeft saam te gaan. Mocht de aanstaande
Haagsche conferentie - om eens iets onmogelijk te noemen - besluiten dat de staande
legers geheel of

[Mooi Annie (vervolg)]
geheele jonkvrouw geworden was, vond ook denzelfden eigenaardigen glans en
dezelfde grondelooze diepte in Piet's oogen.
Nu, 't was ook een mooi paartje. Geen wonder dus dat Piet, bij 't heenreizen zijn
hart in de Kaapstad liet. Wel had er bij 't afscheid een traantje gerold; maar Piet had
de belofte gedaan van binnen een jaar weder te keeren en van tijd tot tijd zoo eens
te schrijven.
Eer het jaar verloopen was zou er echter groote verandering plaats grijpen en bij
‘mooi Annie’ en bij Piet Joubert.
***

Een half jaar na 't afscheid van Piet, verging een Fransch koopvaardijschip in de
Tafelbaai. De bemanning werd, goddank, gered en door de burgers goedwillig
opgenomen. Onder de passagiers bevond zich ook een Fransch officier, op weg naar
Mauritius. Nauwelijks had men hem de geschiedenis en den naam verteld van Annie,
die om hare schoonheid overal bekend was, of hij spoedde zich naar de weduwe
Sevenblad. Bij het zien van het medaillon verdween alle twijfel. Ja Annie was wel
de zoolang vermiste dochter van zijn eenigen broeder.
Nu bleek het, dat Anna schatrijk was. Uitgestrekte goederen bezat ze in Holland
en in Frankrijk. Nochtans bleef Anna bij hare pleegmoeder wonen; immers hare
ouders waren dood en er kon nog veel tijd verloopen eer zij in het bezit kwam van
hare eigendommen.
Geen wonder, dat eenige heertjes van de Kaapstad nu op eens naar hare hand
begonnen te dingen. Geen feestavond, geen bal werd er in de Kaapstad gegeven of
‘Mooi Annie’ werd er op uitgenoodigd. Maar Anna bleef haren Piet getrouw en met
ongeduld verbeidde zij zijne brieven. Nu echter was het reeds twee maanden geleden,
dat Piet geschreven had en dat verontrustte haar. Groot was hare vreugde toen zij bij
het thuis komen van het feest van den Goeverneur eenen brief van hem vond.
Laat ons intusschen zien, wat er met Piet gedurende al dien tijd gebeurd was. Geen
haartje, had het gescheeld of Annie had nooit haren Piet wedergezien. Eens, toen hij
op jacht was, werd hij eensklaps door eene tijgerin aangevallen; het schot van Piet
had het doel gemist en reeds sprong de tijger op den jager toe... een forsche stoot en
Piet's mes stak tot aan het hecht in de borst der tijgerin. Toch had hij op zijne wang
eenen slag van haren poot gevoeld en gevoelloos was hij neergestort. Gelukkig daagde
er welhaast hulp op. Piet werd naar huis gedragen en langzaam genas hij van de wond
aan de wang. Een breed litteeken liet zij echter, op zijn gelaat achter, een litteeken,
dat hem voor eeuwig schond. Geen wonder dus dat hij vreesde zich voor Anna te
vertoonen. Maar weldra brak het tijdstip aan, waarop hij weder naar de Kaap moest.
Een angstig gevoel beklemde zijn hart toen hij de stad naderde. Wat zou Anna zeggen?
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Het hart bonsde hem in den boezem nu hij daar in de stad voor het eerst vernam, hoe
rijk Anna geworden was. Schoorvoetend was hij over den drempel van Mimi's woning
geschreden, maar Anna was hem op hetzelfde oogenblik in de armen gevlogen....
Zijne misvormde wang had ze gezoend en herzoend... Eenmaal was er een wolkje
van droefheid over haar gelaat heengegaan; 't was omdat Piet niet aan hare trouw
geloofd had.
Eindelijk waren ze toch weer bij een. Wat hadden ze malkaar veel te vertellen!.
Weldra brak dan ook de dag van hun huwelijk aan. Piet had haar dien dag wel
eens in het oor gefluisterd: Mooi en rijk en Leelijk en arm, maar Anna had hem den
mond gestopt, en nu wonen ze beiden dicht bij de Kaapstad op eene prachtige heeve,
waar niets dan geluk en tevredenheid heerscht.
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[Benoorden Moerdijk]
grootendeels afgedraft werden, dan zou ons land geen enkele reden hebben om niet
met vreugde zulk een maatregel ten uitvoer te leggen. Maar zoolang dat nog in 't
verre verschiet ligt, behooren wij ons te kunnen verdedigen tegen iederen overval.
Dat wij daartoe geheel en al klaar zijn - men moet de zaken wel bijzonder rooskleurig
beschouwen om dat te gelooven. Het vraagstuk van 's lands verdediging is juist in
den laatsten tijd dringender aan de orde gesteld, de plaatsvervanging is,
overeenkomstig den geest van de grondwet, in beginsel afgeschaft, de schutterij
wordt nu nagenoeg algemeen beschouwd als een instelling die hoe eerder hoe beter
moet verdwijnen (ook al begrijpt men, zooals Minister Pierson nog pas zeide, dat de
regeering de schutterij, zoolang deze bestaat’, met den meest mogelijken eerbied
behandelen’ wil, - maar het ligt niet in den Hollandschen aard, zulke verbeteringen
en hervormingen snel en beslist af te doen, en velen betreuren het nog ernstig, dat
de Tweede Kamer onlangs de vestingbegrooting zoo duchtig heeft beknibbeld.
In de Eerste Kamer, waar men zich met het vraagstuk der landverdediging ook deze
maand nog druk bezighield, is naar aanleiding van de houding van twee ministers
bij de behandeling van die vestingsbegrooting zelfs de eendracht in het ministerie
betwijfeld. Men behoefde zich niet ongerust te maken, verzekerde Minister Pierson:
het Kabinet was solidair - hij gaf echter geen nadere verklaring en men mag
betwijfelen of de twijfelaars overtuigd zijn geworden.
***

Buiten de eigenlijke politiek, maar toch in nauw verband er mede, staat een hoogst
belangrijk bericht, deze maand uit Indië ontvangen: dat van den dood van Toekoe
Oemar. Dat nieuwtje kwam zou onverwacht. Onze troepen hadden al zoolang te
vergeefs jacht gemaakt op den man, onzen gevaarlijksten tegenstander in Atjeh, dat
men langzamerhand gewoon geraakt was aan het denkbeeld, nog een heele poos het
binnenland te moeten doorkruisen, voordat hij tot onderwerping gedwongen of gedood
zou zijn. Bij een schermutseling aan de Westkust, waarheen de onophoudelijke
tochten door Generaal Van Heutsz georganiseerd, hem weggedrongen hadden, schijnt
Oemar gewond te zijn, en volgens verschillende berichten is hij kort daarop aan de
gevolgen van zijn verwonding overleden. Laat ons hopen, dat dit onver wachte
voordeel voor onze zaak, na het succes dat de jongste krijgsverrichtingen in Atjeh
gehad hebben, het verzet voor goed zullen breken. Dan zal na een kwart-eeuw
worstelen de bevrediging van Soematra eindelijk verkregen zijn.
***

De dood is onpartijdig: vriend en vijand maait hij weg. Onder de dooden, die men
in het vaderland betreurt, verdient een man van Europeesche faam, prof. Fruin, in
de eerste plaats genoemd te worden. De hoogbejaarde geleerde is geruimen tijd
ernstig ziek geweest. Zijn verlies wordt gevoeld niet alleen om den schat van
geleerdheid, die met hem ten grave daalt, maar ook om den grooten invloed dien zijn
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onderwijs op het tegenwoordig geslacht gehad heeft, een invloed die vergeleken is
bij de kracht, welke van Bakhuizen van den Brink en andere groote mannen van een
vorig geslacht uitging. Juist dezer dagen zou een nieuwe, vermeerderde uitgaaf
verschijnen van Fruin's beroemde Tien jaren uit den tachtig, arigen oorlog, door den
schrijver zelf geheel bewerkt, zoodat ook nog de drukproeven allen door hem nagezien
zijn.
***

De regeering heeft een besluit genomen dat voor het aanzien der Nederlandsche
wetenschap in den vreemde van geen gering belang is. Zij heeft de jaarlijksche toelage
van de wis- en natuurkundige afdeeling der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen met f 2500 verhoogd, om deze afdeeling in staat te stellen, den
wetenschappelijken inhoud harer verslagen zoo spoedig mogelijk in een vreemde
taal (het Engelsch) uit te geven. De groote massa der buitenlandsche geleerden, die
geen Nederlandsch kennen en onze taal zeker niet zouden leeren, zijn nu in de
gelegenheid om spoedig en uit de beste bron kennis te nemen van de vaak zees
belangrijke uitkomsten, door Nederlandsche onderzoekerr verkregen.
ACTENOS.

De toestand op Curaçao.
In het te Parijs verschijnend weekblad Le Nouveau Monde van 28 Jan. komt een
schrijven voor uit Curacao, waarin andermaal ernstige klachten worden geuit over
den toestand in die kolonie en over de veronachtzaming van die schoone bezitting
door het moederland.
Na een schets van de zorgeloosheid van het bestuur zoowel hier als in Suriname,
om de rijke natuurlijke bronnen van welvaart, die de vruchtbare bodem kan opleveren,
onontgonnen te laten, gaat de schrijver aldus voort:
Bijna al onze openbare werken van eenige beteekenis zijn ondernomen en voltooid
door vreemdelingen, die er natuuriijk de eigenaars van geworden zijn. Onze twee
rijke mijnen, die ons niets opbrengen, zijn reeds voor het grootste deel in vreemde
handen.
Ons klimaat is zeer droog en onze grond derhalve dor, omdat men niets beproefd
heeft om het water, dat in het kortstondige regenseizoen valt, te bewaren. Onze
grondeigenaars zijn dus de slachtoffers van de telkens terugkeerende droogten, die
vernietigend werken op den veestapel, den oogst verschroeien en al wat met zooveel
moeite is aangekweekt, doen wegkwijnen en verdorren. Op verbetering van dien
staat van zaken is ons Gouvernement nooit (ten minste nooit ernstig) bedacht geweest.
Eenigen tijd geleden benoemde ons Gouvernement een onderzoeks-commissie
naar den aard van een ziekte in een zeker soort van boomen. Die commissie was
samengesteld uit advocaten en ambtenaren, evenals of die ziekte tot het domein
behoorde van het Hof van Justitie! En dat was nu het eenige bewijs van belangstelling
van het Gouvernement in den landbouw.
Onze handel werd voornamelijk gevoerd met onze buren van Venezuela. Er
kwamen onaangenaamheden tusschen beide Gouvernementen. Niet alleen heeft onze
handel daaronder geleden, maar hij is er totaal door geruïneerd. Geen enkele ernstige
poging is gedaan om den handel van dien knak te herstellen.
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Wij hebben hier dus geen landbouw en geen handel en nog minder eenige
nijverheid. Waarvan leeft men dan? Een raadsel? Helaas, neen. Men leeft van het
weinige dat ons nog is overgebleven, maar aangezien dat weinige niet vernieuwd
wordt en nog minder toeneemt, zal men spoedig niets meer hebben overgehouden.
Wij rekken ons bestaan van hetgeen van buiten komt en daar wij niets in ruil hebben
te geven, is het duidelijk, dat weldra het oogenblik zal zijn aangebroken, waarop
alles verteerd is en de meerderheid der bevolking aan ellende zal zijn overgeleverd.
In dien toestand kan men zich gemakkelijk voorstellen het lijden van onze bevolking
en de pijnlijke offers, die dagelijks gebracht worden. De waarde der eigendommen
vermindert met den dag, de prijs van het geld stijgt. Alles is bezwaard door
hypotheken. Wij zijn nog altijd zeer gehecht aan ons vaderland, maar het wil ons
voorkomen dat die liefde wederzijdsch moet zijn, daar zij anders tot onvruchtbaarheid
is gedoemd. Wij hebben ons bitter te beklagen over de Regeering en de Kamers in
Nederland. Die heeren vinden zelfs geen tien minuten om zich bezig te houden met
geheel een bevolking, die op 't punt is van ellende om te komen. Die stuitende
onverschilligheid wordt nog overtroffen door ons koloniaal Gouvernement, dat den
tegenwoordigen toestand van ons treurig bestaan uitkiest om nieuwe, knellende
belastingen in te voeren.
Zou Nederland, dat verstandig genoeg is om koloniën te bezitten die wat opbrengen,
zijn eigen belang niet inzien zoodra een offer van het moederland wordt gevraagd?
De Volksvertegenwoordiging, die onzen ellendigen toestand dan toch wel kennen
zal, heeft volgens de jongste telegrafische berichten tegen deze belastingen
hoegenaamd geen bedenkingen in 't midden gebracht en daarmee het bewijs geleverd
van een droevige hardheid en onverschilligheid. Van dien kant hebben wij dus niets
meer te hopen.
De schrijver maakt zich dan tot tolk van de openbare meening op Curaçao, dat het
beter is naar een ander vaderland uit te zien en zich in de armen van de Vereenigde
Staten te werpen.
‘Dat zal dan - zoo gaat hij voort - de vrucht zijn van die verkeerde kolonisatie, die
niet naar het welzijn streeft van de landgenooten, in welke landstreek zij zich ook
bevinden, maar alleen naar voordeelen, die direct hun weg vinden naar Europa en
daar blijven.
Onze ontmoediging is groot en onze ontevredenheid gerechtvaardigd Wij achten
Nederland zeer goed in staat ons te helpen en zoo het dat niet doet, is het een bewijs,
dat men ons niet meer wil.
Onder die omstandigheden zou men ons ten minste de weldaad kunnen bewijzen
om naar eene andere natie voor ons om te zien, die ons de middelen wilde verschaffen
om van onzen arbeid te leven en van onzen grond alle voordeelen zou weten te
trekken voor ons wederzijdsch welzijn.
Wij zullen dien dag uit het diepste van ons hart betreuren, want alhoewel wij geen
bijzonderen dank aan Nederland verschuldigd zijn, kunnen wij niet ontkennen, dat
wij onder zijn regeering een veiligheid en vrijheid genieten, die aan andere natiën
tot voorbeeld mag gesteld worden. Maar helaas, van die weldaden kan een
gebreklijdende bevolking niet leven. Onze beklagelijke toestand heeft reeds aanleiding
gegeven tot eenige betoogingen en er gaan geruchten rond over den aankoop onzer
kolonie door de Vereenigde Staten, terwijl wij ook uit Caracas vernemen, dat door
Venezuela een aanbod van dien aard is gedaan.
Eenmaal op die helling, zullen de gebeurtenissen, die in wording zijn, zich zeker
niet tot onze kleine en ongelukkige kolonie bepalen.’
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Tot zoover de schrijver van den brief uit Curaçao. Ongetwijfeld zal er in den
noodkreet, dien hij aanheft, wel eenige overdrijving zijn, maar zelfs met dit
voorbehoud, dunkt ons, dat de toestand op Curaçao, die ook van andere zijden als
zeer treurig geschetst is, de ernstige aandacht van onze Regeering in hooge mate
verdient.
Natuurlijk worden er op dit eiland door andere natiën begeerige blikken geworpen,
daar na de opening van het Nicaragua-kanaal Curaçao bestemd is om een der
belangrijkste havens van de wereld te worden. Maar die overweging moet voor ons
juist een spoorslag zijn om ons aan dat kleine eilaud wat meer gelegen te laten liggen
en de grieven der bevolking weg te nemen door een mild en zegenrijk bestuur.
***

Welke Nederlander, die het goed meent met zijne stamverwanten, gloeit niet van
verontwaardiging bij het lezen dezer regelen. En die regelen zijn niet de eenige;
herhaaldelijk en van verschillende zijden, lezen we dergelijke luide klachten.
Wie kan daarin op verandering aandringen?
Waar in het Bestuur van het A.N.V. een Schaepman, in den Raad van Bijstand
een Pierson, een graaf van Bylandt, een Jhr. de Savornin Lohman, en zoovele andere
invloedrijke mannen zitten, kan daar, van uit
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dien steeds machtiger wordenden Bond, niet met klemmenden nadruk worden
aangedrongen op verbetering?
Aan wien de schuld van dien toestand? Wij vragen: doen de Gouverneur en het
verdere Bestuur van Curaçao, alles wat zij kunnen, om het heil dier kolonie te
bevorderen?
Wat denkt minister Cremer, wanneer hij van dien toestand hoort, maar vooral wat
doet Zijne Excellentie?
En dan dringt zich, grievend het gemoed, de gedachte bij ons op ‘Is Curaçao
gedoemd om verkocht te worden?’
Maar neen, dat is onmogelijk; zou Nederland dan zijn eigenbelang niet zien, daar
waar Willemstad zulk een groote, door elk erkende toekomst tegemoet gaat als havenen handelsstad?
Welaan dan, mannen van invloed, verheft uwe stem met groote kracht en aandrang
ten behoeve van Curaçao, opdat die kolonie de ontwikkeling geworde, voor dat het
te laat is.
Breda.
G.H.

Voor het Vaderland.
Het is een bedroevende waarheid, dat het grootste deel onzer landgenooten of een groot vooroordeel, of een zeker wantrouwen heeft, tegen alles wat op het gebied van
nijverheid binnen de grenzen tot stand komt.
Ons land mist vele hulpbronnen om de nijverheid op groote schaal te zien bloeien;
fabrieken van werktuigen, geweven stoffen, messen, enz., als Engeland of Duitschland
bezit, zullen nooit in Nederland worden aangetroffen. Toch wordt er zeer veel in het
land voortgebracht, wat den toets van het uitheemsche met glans kan doorstaan. Soms
is het duurder; maar daarentegen overtreft het, met den stempel der degelijkheid
gekroonde inheemsche voortbrengsel, ook dikwijls het buitenlandsche in
gebruikswaarde. Dat dit goedkooper zijn van het buitenlandsche maaksel dikwijls
is ten koste van zijne degelijkheid, bleek nog zeer onlangs uit eene daad van onze
regeering, die blijkbaar het eenvoudige spreekwoord: ‘Goedkoop, duurkoop’ vergeten
was.
Het Soerabaiasch H. bl. vermeldt het volgende: ‘De beide stoomschepen, President
Rensbach en Pionier, bestemd voor de Noord- en Zuidkust van Nieuw-Guinea, zijn
te Singapore gebouwd, omdat de begrooting van de marine-inrichting alhier f 2500
per schip meer bedroeg, dan van de betrokken maatschappij te Singapore.
Na aankomst van de Rensbach te Soerabaja bleek het schip lek te zijn. Om het
euvel te verhelpen, werd eerst de koperen bovenhuid afgenomen, waardoor het bleek
dat het schip zeer slecht in elkaar zat, zoodat veel moest worden hersteld.
Nadat oogenschijnlijk het vaartuig dicht was gemaakt, werd het in het natte dok
gehaald om zijne bestemming te volgen, Hier bleek echter, dat het schip opnieuw
water maakte, dus van vertrekken geen sprake was en andermaal in het droge dok
moest worden nagezien.
De f 2500, die zijn uitgewonnen door de levering aan een Engelsche maatschappij
op te dragen, zijn reeds lang aan herstellen verbruikt en een degelijk schip zal er wel
nooit van te maken zijn.’
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Is, waar we zulk een sprekend, tastbaar voorbeeld geven, verdere toelichting nog
noodig?
Laat dit voorbeeld op het gebied van het groote, evenals de vele, die we dagelijks
in onze omgeving zien, eene ernstige waarschuwing zijn om niet onberaden (ja soms
blindelings) de voorkeur te geven aan het buitenlandsche artikel.
Zij, die niet alleen zeggen nationaliteitsgevoel te bezitten, maar die het begrijpen
en willen hooghouden, zullen niet aarzelen om aan het Nederlandsche maaksel de
voorkeur te geven, zelfs al is dit duurder - en dan niet alleen, omdat zij weten, dat
goedkoop dikwijls duurkoop is, maar ook omdat zij Nederlander willen zijn.
Wat staat u dus te doen, Nederlander?
Wanneer gij komt in den winkel, waar gij uwe bestelling doet, vraag dan in de
eerste plaats naar Nederlandsch maaksel. Mocht om zeer geldige redenen het
buitenlandsche de voorkeur verdienen, koop dan het buitenlandsche, maar ook dan
alleen.
Helaas, we ondervonden het zelf meer dan eens, de winkelier, de boek-, de
kunsthandelaar was slecht, of in het geheel niet voorzien van het Nederlandsch artikel,
dat we wenschten - en toch bestond het. Het is het onvermijdelijk gevolg van de
zucht der koopers naar het uitheemsche. Eerst dan, wanneer de groot- en de
kleinhandelaar ziet, dat men naar het Nederlandsche maaksel vraagt, eerst dan zullen
zij zich daarvan voorzien of beter voorzien.
Welaan dan, toon u waarlijk Nederlander en bevorder op die wijze de
Nederlandsche nijverheid; gij zult dan medegeholpen hebben de welvaart van uw
vaderland te vergrooten.
Breda.
H.-W.

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 (Hoempàta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende s.amgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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.)
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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 2.75 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: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiff bauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris
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.
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reinink, 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.
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Traden tot de Vereeniging toe(1):
Begunstiger: Joh. L.C. Leyds,

Johbg. Z.A.R.

E. De Groot,

Springs, Z.A.R.

D.B. Brink,

Springs, Z.A.R.

H. Jekel,

Springs, Z.A.R.

T. Zoetemeyer,

Springs, Z.A.R.

F. Van Egmond,

Springs, Z.A.R.

Veenhuizen,

Springs, Z.A.R.

Ph. May,

Springs, Z.A.R.

E. Libosan,

Springs, Z.A.R.

Cb. J. Duplessis,

Springs, Z.A.R.

Bernadi,

Springs, Z.A.R.

J. Klokman,

Springs, Z.A.R.

F.G. Van Hummelen,

Johbg. Z.A.R.

Dames J.L.F. De Liefde,

Hoorn, N.-N.

Dames W. Hooft,

Hoorn, N.-N.

Dames B. Sung,

Hoorn, N.-N.

Mevr. de Wed. Segers,

Hoorn, N.-N.

Mevr. de Wed. Tinholt,

Hoorn, N.-N.

Mej. C. Brinck,

Hoorn, N.-N.

Mej. A. Best,

Hoorn, N.-N.

H. Kroon, Pzn,

Hoorn, N.-N.

Joh. Verwijs,

Hoorn, N.-N.

K. De Song,

Hoorn, N.-N.

M. De Song,

Hoorn, N.-N.

G.M. Van Hoolwerf,

Hoorn, N.-N.

J. Winkel,

Hoorn, N.-N.

J. Zeylmaker,

Hoorn, N.-N.

G. Engels,

Hoorn, N.-N.

J.W. Colenbrander,

Hoorn, N.-N.

W. Kestra,

Hoorn, N.-N.

D. Kriebel,

Hoorn, N.-N.

G.J. Wonder,

Hoorn, N.-N.

Firma Geerts en W.P. Kops,

Hoorn, N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.

Neerlandia. Jaargang 3

A.C. Boldingh,

Hoorn, N.-N.

C.J. Breunisse,

Hoorn, N.-N.

P.C. Klaessesz,

Hoorn, N.-N.

Dr. Knuttel,

Hoorn, N.-N.

R. Van Duinen,

Hoorn, N.-N.

A. De Weerd,

Hoorn, N.-N.

N.H. Bruins,

Hoorn, N.-N.

T.J. Soesman,

Hoorn, N.-N.

N. Brouwer,

Hoorn, N.-N.

R. De Vries,

Hoorn, N.-N.

H. Schott[...] De Vries,

Hoorn, N.-N.

P.v.d. Buil,

Hoorn, N.-N.

A. Belie,

Hoorn, N.-N.

Dr. W. Terwogt,

Hoorn, N.-N.

H.W.J. Sannes,

Hoorn, N.-N.

Joh. Vennande,

Hoorn, N.-N.

P. Eyken,

Hoorn, N.-N.

S. Holzmuller,

Hoorn, N.-N.

J. Winkel,

Hoorn, N.-N.

Ds. P.W. Van Doorn,

Hoorn, N.-N.

Ds- M. Uitterwijk,

Hoorn, N.-N.

J. Wilson,

Hoorn, N.-N.

J. Buis.

Hoorn, N.-N.

Henn Kemkamp,

Hoorn, N.-N.

J. De Vries,

Hoorn, N.-N.

Carlos De Clercq,

Blankenberge, Z.-N.

Capian, Fr.,

Blankenberge, Z.-N.

Wiebou, E,

Blankenberge, Z.-N.

Marmenhaut, G.,

Blankenberge, Z.-N.

Michel, J,

Blankenberge, Z.-N.
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Verbrugghe, A.

Blankenberge, Z.-N.

Willems, L.

Blankenberge, Z.-N.

Mej. A. Germonprez,

Vijve-St-Elooi, Z.-N.

Corn. de Roij,

Pretoria, Z.A.R.

C. May,

Pretoria, Z.A.R.

A. Buyser,

Pretoria, Z.A.R.

C.L. Koopmans,

Pretoria, Z.A.R.

T.F. Van der Heer,

Pretoria, Z.A.R.

F. Olie,

Pretoria, Z.A.R.

S. de Jong,

Pretoria, Z.A.R.

J. de Jong,

Pretoria, Z.A.R.

J.H. de Loor,

Pretoria, Z.A.R.

J. Rozenbroeck,

Pretoria, Z.A.R.

D. Sluyter,

Pretoria, Z.A.R.

S. Van Ham.

Pretoria, Z.A.R.

C.D. Wentzel, Z.A.S.M.

Elandsfontein, Z.A.R.

L.A. De Wolf,

Johbg., Z.A.R.

J.C.T. Bergsma,

Johbg., Z.A.R.

M. Meyers,

Johbg., Z.A.R.

J.L. Schöller,

Johbg., Z.A.R.

P.J. Van Biljoen,

Johbg., Z.A.R.

N.T. Venter,

Johbg., Z.A.R.

K. Gast,

Johbg., Z.A.R.

P.W. Kramers,

Johbg., Z.A.R.

J. Masdorp,

Johbg., Z.A.R.

D. Elias,

Johbg., Z.A.R.

Dr. Freidanus V. Gelder,

Johbg., Z.A.R.

N. Gijzeman,

Johbg., Z.A.R.

J.L. Kloosterboer,

Johbg., Z.A.R.

H. Holtmann,

Johbg., Z.A.R.

D. Balfoort,

Pretoria, Z.A.R.

Mr. L.J. Plemp van Duiveland,

Leiden. N.-N.

J.J. Pennink,

Leiden. N.-N.
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Dr. E. Van Rijckevorsel,

Leiden. N.-N. B.

Dr. B. Ritter,

Leiden. N.-N.

Mej. C. Röder,

Leiden. N.-N.

Mej. M van Raalte,

Leiden. N.-N.

Mej. J.A. Schäfer.

Leiden. N.-N.

C. Sijthoff,

Leiden. N.-N. B.

M. Sissingh,

Leiden. N.-N.

A.V.d. Willigen,

Leiden. N.-N.

Ds. Postma,

Johbg. Z.A.R.

C.A. Breyer,

Johbg. Z.A.R.

F.A. de Meillon,

Johbg. Z.A.R.

P.C. Duvenhage,

Johbg. Z.A.R.

J. Dommisse,

Johbg. Z.A.R.

S.W. Fick,

Johbg. Z.A.R.

H. Scholtens,

Johbg. Z.A.R.

H.P. Kop,

Johbg. Z.A.R.

A.J. Pool,

Johbg. Z.A.R.

C.A.G. Fiorani

Johbg. Z.A.R.

J. Schnetler,

Vereeniging, Z.A.R.

J.J. Matthijsen,

Vereeniging, Z.A.R.

Mej. Louisa Duykers,

Antwerpen, Z.-N.

Mevr. Haller,

Luik, Z.-N.

Ch. De Blauwe,

Elsene, Z.-N.

- 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. Leden, die niet behooren
tot groep A moeten niet te Dordt maar te Gent opgegeven worden. Dat is 't geval
voor Zuid-Afrika.
- 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 verhuizing op hun postkantoor.
- Onze leden buiten België worden er opmerkzaam op gemaakt, dat de
minimum-bijdrage voor het Buitenland niet is fr. 2,75, doch 3 fr. wegens hooger
frankeering.
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Hoorn.
- Het Bestuur v.d. Afdeeling Hoorn en omstreken is samengesteld als volgt: Dr. J.W.
Drijver, Voorz., F.J. Soesman, Onderv., Mej. A. Best, Penningm., R.v. Duinen,
Secretaris, Mej. I.L.F. de Liefde, N.H. Bruins.

Johannesburg.
- In den schoot van den Johbg. Tak A.N.V. wordt een Zangafdeeling (gemengd)
ingericht ter verbreiding van het Nederlandsche Lied.
***

Jaarverslag over 1898.
van den Tak Johanesburg, A.N.V., uitgebracht in de Leden-vergadering
van 25 Januari 1899.
Volgens art. 17 van ons Reglement rust op het Bestuur uwer Vereeniging de
verplichting in de Januarivergadering verslag uit te brengen over het verrichte in het
afgeloopen jaar. Daaraan voldoende heb ik de eer namens het Bestuur u het volgende
verslag aan te bieden. Ik kan ditmaal kort zijn, daar in de Octobervergadering door
mij reeds een voorloopig verslag is uitgebracht, loopende tot dien tijd. Thans dus
slechts een uittreksel daarvan en mededeeling van onze verdere handelingen.
Het jaar 1898 kunnen wij met het oog op onze zaak: de bevordering van het
Hollandsch-Afrikaansch element in de Republiek niet onbelangrijk noemen.
Er trad door onze bemoeiingen een vast Hoofdbestuur voor de Zuid-Afrikaansche
afdeeling van 't A.N.V. op en den 26 Maart 1898 werd onze plaatselijke Tak gesticht.
Een onzer eerste werkzaamheden als georganiseerd lichaam, als zelfstandige
plaatselijke vereeniging, was de bespreking der bekende onderwijs-memorie en
vaststelling van een tegen-memorie tot steun van het bestaande onderwijsstelsel,
dewijl dit, afgezien van eenige mogelijke gebreken van geringe beteekenis,
bevorderlijk is aan ons doel: de handhaving en verbreiding van onze schoone
moedertaal.
Gelijk u bekend is, heeft de Hoogo Regeering besloten het onderwijsstelsel te
handhaven.
Ten einde verondersteld misverstand en vooroordeel zoo mogelijk weg te nemen,
heeft ons Bestuur eene bijeenkomst belegd, welke in het gebouw Irene op Woensdag
23 November des namiddags gehouden is. Aldaar sprak Prof. de Vos van Stellenbosch
de aanwezigen, Hollandsch-sprekenden van verschillende inzichten, toe. Prof. de
Vos meende indertijd de benoeming tot lid van het Hoofdbestuur niet te kunnen
aannemen vanwege de verwijdering die er onder de Hollandschsprekenden in
Zuid-Afrika is. Het denkbeeld van een samenspreking was van hem uitgegaan en
het bestuur had daartoe gretig vele Hollandsch-sprekenden van verschillende
zienswijze opgeroepen.
Het verzoening-bedoelend woord van Prof. de Vos werd met belangstelling
aangehoord.
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Met leedwezen moet uw bestuur het uitspreken, dat de gedachtenwisseling geen
zichtbare verbroedering heeft uitgewerkt. Prof. de Vos kon, totdat deze kwam, nog
geen zitting nemen in het Hoofdbestuur. Intusschen ter betere bekendheid met de
overwegingen van hen, die aan onze zijde behooren te staan, is deze vergadering niet
onvruchtbaar geweest, en ze heeft althans het bewijs geleverd dat onze Tak niets
liever zou zien, en geen poging daartoe onbeproefd wil laten, dan een betere
verstandhouding onder de Hollandschsprekenden. Dergelijke conferenties dan ook
meer te houden, werd door het bestuur wenschelijk geacht. Waarschijnlijk openen
ze eenigen de oogen voor de zuiverheid onzer bedoelingen en het nut van ons streven.
Door ons bestuur is eene vergadering bijeengeroepen van Hollandsch-sprekende
Vereenigingen in Johannes burg tot beraadslaging over de stichting van een
Hollandsch Vereeniginsgebouw. Het doet ons echter leed u van den uitslag harer
werkzaamheden nog niets te kunnen berichten, aangezien ze nog geen verslag, schoon
lang verwacht, heeft ingezonden.
Gelijk de meesten uwer zich zullen herinneren, heeft het bestuur herhaaldolijk in
de Rand Post een oproeping om lid te worden van 't A.N.V. geplaatst, doch zonder
veel vrucht. Het blijft onze overtuiging, dat voornamelijk van persoonlijke gesprekken
voor dit doel heil is te verwachten.
Intusschen is het Verbond dank verschuldigd aan den heer Valter, die kosteloos
deze advertentiën in zijn blad opgenomen heeft.
Nog immer zijn onze plannen om in Fordsburg, zoo mogelijk, een school te stichten
voor volwassenen en half-volwassenen, die totnogtoe van onderwijs verstoken bleven,
niet tot uitvoering kunnen komen Ook van onze vorgenomen volkslezingen aldaar
en in Vrededorp is nog niets kunnen komen. De uitvoering van 't laatste denkbeeld
werd door de aldaar geheerscht hebbende pokziekte vertraagd. Onze aandacht blijft
evenwel op deze belangrijke zaken gevestigd.
Vanwege onzen Tak werd door den heer N. Hofmeyr van Pretoria alhier een
voordracht gehouden over de Hollandsche Letterkunde in Zuid-Afrika. Deze
voordracht viel zeer in den smaak van het talrijke Afrikaansche en Hollandsche
publiek. We stellen ons voor in Februari dezes jaars opnieuw een voordracht te doen
houden. Dr. Godefroi, van Pretoria, heeft ons reeds toezegging daarvoor gedaan.
De heer Van der Post, lid van den Volksraad van den Oranje Vrijstaat en schrijver
van het bekende werkje Piet Uys, had tot ons leedwezen verleden jaar geen
gelegenheid om aan onze uitnoodiging om voor ons op te treden gevolg te geven.
Het past ons ook thans met erkentelijkheid te gewagen van den steun ons
geschonken door het geacht lid van 't Hoofdbestuur, den heer F.H.W. du Buy. Slechts
zelden ontbrak ZEd. op onze bestuursvergaderingen. Zijne denkbeelden en
raadgevingen worden door ons op hoogen prijs gesteld
Op onze aansporing en met onze medewerking zijn er Takken opgericht te
Klerksdorp, Standerton en Springs. Onlangs vernamen we met genoegen, dat ook,
zij 't dan laat, te Pretoria een Tak het levenslicht had gezien. We hopen, dat het
Hoofdbestuur krachtig de propaganda zal ter hand nemen. Velen, ons niet ongenegen,
hebben tot organisatie behoefte aan eene opwekking en aan raad.
Ons bestuur werd eenigszins gewijzigd. Om gezondheidsredenen bedankte onze
ijverige Secretaris, de heer Oudschans Dentz, als zoodanig. In die hoedanigheid werd
genoemd de ondergeteekende. Voorts bedankte als bestuurslid de heer Lombard,
wegens drukke werkzaamheden.
Allen in dit werelddeel, die steunen willen de schoone en rijke taal van de
afstammelingen der vrijheidlievende en koloniën stichtende Hollanders der 17e eeuw
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roepen we op zich bij ons aan te sluiten, gedachtig aan de Hollandsche spreuk,
voorkomende in het wapen der Z.A. Republiek: Eendracht maakt macht. Ons ledenrol
is nog klein. Het aantal Takleden is nog slecht 65. Het groot aantal leden van 't A.N.V.
zou een grooter aantal Takleden doen verwachten.
Verder zij bericht dat de pogingen om een Hollandsche Volksbibliotheek vanwege
onzen Tak op te richten, eerlang bekroond zullen worden met een goeden uitslag,
indien deze ledenvergadering hare goedkeuring hecht aan de voorstellen daaromtrent
van 't bestuur. Met dank maken we melding van het in bruikleen afstaan van een
verzameling boeken van de Ned. Vereeniging alhier en van enkele schenkingen in
de toekomst, en verder van de toezegging van 20 percent van het overschot der
feestcommissie voor de gehouden Kroningsfeesten, terwijl wij eindelijk erkentelijk
zijn voor de medewerking, ontvangen van Ds. Postma van Fordsburg. Gelijk u bekend
is, hield ZEerw. onlangs, in de vergadering van 5 October, een voordracht over de
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verbetering van den toestand der arme landbouwbevolking, welke voordracht van
groote belangstelling aan de zijde van Ds. Postma in het lot der verarmde burgers
getuigde, en onzerzijds met groote belangstelling werd aangehoord.
Met den wensch, M.H.! dat het ingetreden jaar nog vruchtbaarder moge zijn voor
de bevordering onzer taal, het edelste erfstuk onzer gemeenschappelijke voorouders,
eindig ik dit verslag.
Januari, 1899.
JAC. POST,
1e Secretaris.
***

Naar uitslag van de stemming zal het Bestuur van den Tak Johbg. bestaan uit de HH.
Louw, Van den Broek, Duvenhage, Van Os, Ds. Postma en Post. Drie van de zes
bestuursleden zijn Afrikaners.
Verder wordt in deze vergadering nog besloten tot oprichting van eene
Volksbibliotheek. De Voorzitter deelde mee, dat de Ndl Vereeniging haar bibliotheek,
bestaande uit 300 boeken, aan de Volksbibliotheek heeft afgestaan; een onbekende
heeft 25 deelen geschonken en de Voorzitter zal er nog een 25 tal bijdoen.
***

Zuidafrikaansche Afdeeling.
Tak Springs en Omstreken. - Den 30 Januari ll. werd in Springs-Hotel de 2e
maandvergadering gehouden. Ongeveer 70 leden en genoodigden waren tegenwoordig.
Nadat het kuishoudelijk gedeelte was afgeloopen, werden muzikale en letterkundige
voordrachten gehouden.
Viool van de HH. von Koschowski en Tadema Wielandt, piano van den Heer
Maurer.
Een dubbel kwartet van dames en heeren zong liederen uit den Bundel van Visscher.
De Hr. V.d. Steur droeg eenige schetsen van Hildebrand voor, o.a. De Holl. Jongen.
De Hr. Rasch hield eene lezing over de Geschiedenis van het Hollandsche Tooneel,
de Heer Klokman recitoerde komische stukken: o.a. Dood bedaard van Lod. Mulder.
Eén der gasten, de Heer De Groote, liet een Hollandsch-sprekende fonograaf
afrollen, die een dankbaar gehoor vond.
Door welwillendheid van het Bestuur der Z A.S.M.-vereeniging Eendracht maakt
Macht was de zaal met Transvaalsche en Hollandsche vlaggen versierd, die, zegt de
Standard and Diggers News, ‘in elkaar geknoopt, een symbool waren van den nauwen
band tusschen beide naties.’
Nieuwe leden traden toe, opgewekt door de openingsrede van den Heer Broos,
den Voorzitter, die er op wees wat het Verbond wilde. Het Verbond telt te Springs
thans 54 leden.
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Die groote vooruitgang is voor een deel te wijten aan den Johannesburger
Secretaris, den Hr. Post, die ook deze vergadering vol geestdrift toesprak.
De Secretaris,
J. RASCH

- Springs (Z.A.R.).
- Door den plaatselijken Tak werd een Leesgezelschap opgericht, met Holl. en Afrik.
Tijdschriften.
Een dubbel kwartet zingt Holl. Liederen, een Bibliotheek is in staat van wording,
een debatavond wordt voorbereid.
Van de 54 Verbondsleden hebben 25 leden een Tak gevormd; zij maken een kern
uit, waaruit de werkers komen. Tot hunne toekomstplannen behoort het gaan bewerken
van Boksburg, waar veel Hollandschsprekenden wonen.
J.R.

Brussel.
- In een vergadering gehouden den 7 Maart, heeft de Tak Brussel de helft van zijn
Bestuur vernieuwd. De gekozen leden zijn: De Smaele, Struelins, Van Ierland, Van
Wersch.

Brussel.
Nationaal Vlaamsch Verbond. - Het vertoog van dit ijverig Verbond aan de Kamers
betrekkelijk het onderwijs in Frankrijk gegeven aan Belgische kinderen werd door
Le Soir en La Chronique besproken. Le Soir is het met de strekking van het
verzoekschrit eens, en wakkert de Regeering aan te onderzoeken, of de
gemeentebesturen aan de Fransche grens wel hunnen plicht vervullen. Ten goeden
verstande van het voorgaande zij herinnerd: in het onderwijzerscongres van 1897 te
Brussel gehouden, drukte een Fransch afgevaardigde, de Heer Wartel, van Raismes,
zich uit als volgt: ‘De onderwijzers van het Noorden zijn voor u geene vreemdelingen.
Wij hebben in onze klassen op de grens soms een derde Belgische kinderen. Weest
verzekerd, Dames en Heeren, dat zij bij ons een gelijk deel in onze zorgen krijgen
en met onze kinderen in al onze belangstelling deelen.
Wij leeren hun de broederlijkheid beoefenen, de vrijheid beminnen en vooral de
vrijheid van geweten, voor welke gij nog alle dagen strijdt.
Wij zeggen hun: gij zijt hier in Frankoijk, gij hebt een Franschen onderwijzer die
u bemint, gij hebt Fransche makkers, die u als broeders aanzien; welnu, zoo de
broederstrijd u eens het staal in de hand werpt, verdedigt uw vaderland, verdedigt
België, maar vergeet niet, dat zoo ge eerst en vooral Belgen zijt, gij insgelijks
Franschen zijt.’
La Chroniquc denkt, dat hier spraak is van Vlaamsche kinderen, die Fransch
wenschen te leeren, en wier ouders het onderwijs der moedertaal beu zijn.
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Wij gelooven echtor, dat hier de kinderen bedoeld zijn, wier ouders in Frankrijk
verblijven. In sommige gemeenten aan de Noordergrens wonen inderdaad een derde
soms nog meer Belgen.
We denken niet, dat de Fransche Regeering het onderwijs zou verstrekken aan
kinderen, die in Frankrijk niet verblijven. Maar, misbruiken kunnen zich voordoen,
en daarom gelooven wij, dat de Belgische Regeering wel zal doen met een onderzoek
te openen, volgens den wensch van het Nationaal Vlaamsch Verbond.
In 't voorbijgaan zij nogmaals gewezen op de groote vaderlandsliefde der
Chronique. Zij heeft er vrede mede, dat men de Vlaamsche kinderen in Frankrijk als
kleine Franschen opvoede; nog beter dat dan de opleiding in die vervloekte
moedertaal!
Vlaamsche Volksraad. - Het bestuur heeft aan de Kamer een breed opgevat en scherp
beredeneerd vertoog gestuurd, dat 6 kolommen in het plaatselijk blad Gelijkheid
beslaat. Onderwerp: Eerlijke en volledige uitvoering der GELIJKHEIDSWET, en dus,
uitgave van alle oorkonden in beide talen. De Heer Van Brussel, Vlaamsch
afgevaardigde van Siut-Nikolaas, eischte inderdaad in de zitting van 9n Februari, de
vertaling der dagorde van de zittingen der Kamer en der afdeelingen. Hij wil zijn
mandaat kunnen waarnemen, zoo goed als een Waalsch afgevaardigde, zegde hij.
De heeren Coremans en Janssens sprongen hem bij, maar de Doorniksche
afgevaardigde Hoyois verlaagde het grondbeginsel tot eene zaak van... dikke stuivers.
Wij hopen, dat de Vlamingen voet bij stuk zullen houden, en het bureel der Kamer
zijnen plicht zal vervullen. Het vertoog van den Volksraad antwoordt op afdoende
wijze op al de drogredenen, die de vijanden onzer taal zouden geneigd zijn voor te
brengen.
Kunstfeest van het Willems-Fonds. - Het Marnixfeest van 24n Februari is heel
schitterend afgeloopen. De Heer Julius Sabbe sprak: Over het leven en streven van
Marnix van Sint-Aldegonde, met de warmte en tegelijk de gematigdheid, die bij zulk
onderwerp passen. Hij plaatste Marnix in de omlijsting van zijnen tijd, en, na de
glanzende zijden van zijn leven te hebben doen uitschijnen, verzweeg hij ook zijne
gebreken en misslagen niet.
Het concert werd geleid door den Antwerpschen meester Jef Keurvels, den
bestuurder van den Vlaamschen lyrischen Schouwburg, samengesteld uit de Dames
Betsy Kamphuijzen en Laura Callemien, en de Heeren Frans De Busscher en Jef
Judels. De bijval, die al deze degelijke kunstenaars bekwamen, is bijna onbeschrijflijk.
Alleenzangen en vierzangen, alles meesterlijk; verschillende werden gebisseerd.
Eene echte veropenbaring voor al degenen, die den rijkdom en de schoonheid niet
kennen onzer Oudvlaamsche liederen, een verheven genot voor de anderen. Maar
ook, welke heerlijke keus! In het 1e gedeelie, liederen uit de 14e en 16e eeuw: de
vierzangen Here Halewyn, Schoon Lief en Het waren twee Conincskinderen; Perfeckt
is naar 't antyck en Ghequetst ben ic van binnen, voor sopraan; Myn hertken heeft
altyt verlangen en Maria die zoude naar Bethleëm goan, voor alt.
In het 2e gedeelte, gewijd aan den worstelstrijd tegen Spanje, de vierzangen: Helpt
nu u self en Wilhelmus van Nassouwe; Maximilianus de Bossu, Het Standbeeld van
Alva en het opwekkende Slaat op den trommele van dirredomdeyne, voor bas; Het
Beleg van Oostende, Hel Beleg van Bergen-op-Zoom en O Nederland, let op u saeck,
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voor tenor. In het 1e gedeelte begeleidde de heer Keurvels op het harmonium, in het
2e, op de piano
We wenschen de Zangkapel in al onze Vlaamsche steden te zien optreden, en
voorspellen haar den bijval, dien zij in ons kunstminnend Brussel genoot.
Tentoonstellingen. - In den Cercle artistique wisselen de tentoonstellingen
voortdurend af. In de laatste weken bewonderde men er de landschappen van Isidoor
Verheyden. Deze tentoonstelling werd bezocht door den Heer De Bruyn, minister
van landbouw en zijn nieuwen algemeenen directeur, den heer Verlant.
Daarop volgden de schilders Isidoor Meyers en Alfred Verhaeren, de eene met
zijne water- en zeezichten, de andere met zijne sappige vruchten en doode natuur.
Thans is de beurt aan den Engelschen schilder Bartlett, wiens gewrochten in de
tentoonstellingen der Aquarellisten en der Libre Esthétique zoo gunstig werden
opgenomen. Zijne waterverfschilderingen, op zijn Engelsch afgewerkt, zoodat zij in
olieverf schijnen gepenseeld te zijn, munten uit door eenvoud en oprechtheid, en
laten des te dieperen indruk na. Het zijn meest gezichten uit Nederland.
In den Rubensclub (Koningstraat) groote bijval voor den heer Rudolf Wytsman
en Mevr. Jul. Wytsman. De laatste munt uit in de bloemen, haar man in het landschap.
Beide kunstenaars offeren minder dan vroeger aan de practijken der nieuwe school:
hun vibreeren gaat echter met veel kunst gepaard.
In de Maison d'Art wekte Eugeen Laermans de algemeene belangstelling met zijne
tafereelen gewijd aan de slachtoffers van het noodlot, aan de menschelijke ellende.
In het Museum kwam, na de opmerkelijke tentoonstelling van den Cercle pour
l'Art, de nog meer belangrijke van de Libre Esthétique. De indruk is anders nog al
gemengd; naast impressionnisten en luministen veel schilders, die, zooals hunne
voorgangers eenvoudig weg en natuurlijk penseelen, en dieperen indruk teweeg
brengen dan de zoekenden naar nieuw licht. De beeldhouw- en nijverheidskunst zijn
even goed vertegenwoordigd. De inrichter is de bekende estheet Oct. Maus.
Eene prachtige schilderij is die van Emiel Motte: Eene familie onder de
bescherming van Sint-Joris en Sinte-Katelijne. In de beeldhouwkunst blinkt uit
Constantin Meunier met een vak van zijn reuzenarbeid, Gedenkteeken voor den
arbeid. Van Felicien Rops zijn 45 werken voorhanden. Allerlei werken van Angnetin,
Artót, E. Berckmans. V. Bernard, Mej. A. Boch, Brong wyn, E. Carriére, Ch. Cottet,
W. Degouve de Nuniques, A. Delaunois, G. d'Espagnat, A, Donnay, M Greiffenhagen,
V. Grubicy de Dragon, F. Kenz, G. Inness,
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junior, J. Isaacson, Leo Jo, A. Levêque, X. Mellery, A. Rossenfosse, A. Roche, Jakob
Smits, L. Speekaert, Van Assendelft, I. Verheyden, L. von Hoffmann, enz., Belgen
en vreemdelingen blijven de aandacht van den kunstminnaar gespannen houden.
In de zaal Claremheaux kan het oog zich te goed doen aan de laatste werken van
Hubert Bellis, Adriaan Le Mayeur, Emiel Seeldrayers en Edmond Van der Meulen.
Hubert Bellis munt uit in de bloemen, vruchten en stilleven. Veel handigheid en
malsche kleur.
Adriaan Le Mayeur heeft veel weg van de Dendermondsche school; met Isidoor
Meyers schildert hij veel langs de boorden der Schelde. Zijne schepen zijn flink
geborsteld. De dichterlijke adem der Noordzee heeft over hem gewaaid.
Seeldrayers beoefent het genre. Hij heeft tengevolge van zijn verblijf in Duitschland
veel van den ernst, de soberheid en de strenge kleur van de Duitsche school
overgeërfd. Luchtiger zijn de gezichten uit het Oosten. Zijne portretten verraden den
invloed van Lieven De Winne, zijnen meester.
Als dierenschilder bekleedt Edmond Van der Meulen eene eervolle plaats. Zijne
verzameling honden is oprecht merkwaardig.
Den 4en Maart wordt in de Maison d'Art de tentoonstelling geopend van Jef
Leempoels.
Tooneel. - In den Vlaamschen Schouwburg werd op Zondag 26n Februari Anna
Lacaux opgevoerd, een historisch stuk van den heer Schweisthal, bibliothecaris van
den Graaf von Vlaanderen. De Nederlandsche overzetting is van de hand van den
heer Hubert Melis.
Schermen en kleedij allerprachtigst; opmerkelijk vooral een decor de Groote Markt
van Brussel verbeeldend. Vele goede tooneelen komen in het stuk voor, maar de
eenheid ontbreekt. Het is eene aaneenschakeling van historische tafereelen uit de
tweede helft der 17e eeuw in de Zuidnederlandsche gewesten.
In den Muntschouwburg (opera) volgen de vertooningen van Herbergprinses van
Jan Blockx elkander op, zonder dat het publiek afneemt. Reeds werd het meesterstuk
27 malen opgevoerd. Het ballet Milenka prijkt ook gedurig op de affiche.
Drie maatschappijen van Brussel onderscheidden zich in den tooneelwedstrijd te
Lier.
De Vlamingen bekwamen: 1o den prijs van uitmuntendheid in beide vakken, ernstig
en luimig (gouden eermetaal geschonken door den Koning).
2o Den 1n prijs in het blijspel met Vader Pluimsteen.
3o Den 4n prijs in drama of tooneelspel, met Het Kersenhof, van E. Roeland.
De Meibloem behaalde: 1o den 3n prijs in het drama, met. Lena (D. Delcroix).
2o Den 3n prijs in het blijspel met De Visschers van Blankenberghe (Sleeckx).
De Broedermin verwierf den 2n prijs met het blijspel De Violier.
Mevr. Malvina Daenens (Broedermin) behaalde den prijs van beste speelster in
beide vakken, hare zuster Mevrouw Van Sandt-Daenens (Vlamingen) den tweeden
prijs van beste speelster in 't blijspel, de Heer L. Daenens (Meibloem) den 2n prijs
van besten speler in 't blijspel. Mej. Van der Aa (Meibloem) verwierf eene bijzondere
aanmoediging.
De Brusselsche tooneelmaatschappijen houden hun gevestigde faam staande.
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De maatschappij De Kunstvrienden richt een grooten tooneelprijskamp in, voor
drama's en blijspelen, in Augustus en September van dit jaar.
Godfried De Vreeze, de Kortrijksche beeldhouwer, blijft onder onze kunstenaars
der jongere Vlaamsche school eene beduidende plaats behouden. In den prijskamp
uitgeschreven door de stad Brussel voor het model eener medaille, uit te deelen aan
de ma tschapschappijen, die de nationale feesten opluisteren, verwierf zijn ontwerp
den prijs van 1000 frank. Dat ontwerp is zeer eigenaardig opgevat: het verbeeldt
eenen overwinnaar, op de Groote Markt in triomf rondgedragen.
Vlaamsche Volkspartij. - Tweemaal riep De Vlaamsche Wacht de Brusselsche
Vlamingen bijeen, om de houding te bespreken tijdens de aanstaande verkiezingen
aan te nemen.
In de zitting van 26n Februari werd eene dagorde aangenomen, waarbij tot de
stichting van eene Nationale Vlaamsche Volkspartij werd besloten. De vergadering
stelde een voorloopig comiteit aan.
De redenaars, de Heeren De Smaele, M. Josson en Verbeeck stelden in gloeiende
redevoeringen vast, dat sedert de stemming der Gelijkheidswet de
verfranschingswoede onzer tegenstrevers nog aangroeit en de Vlamingen van geene
partij de volledige behartiging van hunne rechten mogen verwachten.
De Fransche dagbladen voeren in het algemeen hevig uit tegen de vinnige taal
door de sprekers gebezigd.
Tramwegen. - Het Nationaal Vlaamsch Verbond heeft aan de Kamer een vertoog
gestuurd, opdat deze aan de maatschappij Les Tramways Bruxellois de verplichting
zou opleggen in 't vervolg de wet van 1878 aangaande het gebruik onzer taal in
bestuurlijke zaken te eerbiedigen. Voor de Kamer is immers een wetsontwerp
aanhangig, dat eene verlenging van vergunning aan de tramwegmaatschappijen,
waaronder Les Tramways Bruxellois de beduidendste is, door den Minister van
landbouw en openbare werken mogelijk maakt. De heeren De Vriendt en consoorten
zullen het N.V.V. krachtdadig bijspringen.
MILO.

Frans Van Herzeele.
Deze verdienstelijke toondichter, tevens orkestmeester van den Koninklijken
Vlaamschen Schouwburg der hoofdstad, is op Zondag 19n Februari aan eene hartziekte
overleden.
Frans Van Herzeele zag het licht den 4n Januari 1830 te Gent. Hij volgde te gelijk
met Gevaert de leergangen van het Gentsch Conservatorium. Steeds bleef hij met
den grooten meester bevriend, en alle jaren werd hij door dezen als lid van sommige
jury's voor de uitgangsexamens van het Brusselsch Conservatorium aangesteld.
Hij onderscheidde zich eerst als 1e clarinettist bij het regiment gidsen. Pas 23 jaar,
werd hij reeds muziekmeester bij het 12e linieregiment. Uit het leger getreden, werd
hij bestuurder der Harmonie van Veurne, orkestmeester bij het Nederlandsch Tooneel
te Gent, alsook bestuurder der Gemeentelijke Harmonie. Vóór elf jaren kwam hij
naar Brussel
In 1858 verwierf hij van de Societé royale des Arts et de la Littérature eene gouden
medaille voor eene cantate, welke als kenspreuk had: Het Lied voor 't Vaderland is
een verheven bede. Te Londen verkreeg hij voor zijne muziekale scheppingen in een
internationalen prijskamp een eersten prijs van 5000 fr.
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Hij componeerde een aanzienlijk getal muziekstukken voor fanfaren en harmonie,
romancen en liederen. Verschillende historische optochten, o.a. die van de 16e eeuw,
dankten hem de bewerking van zangen en marschen des tijds.
Met voorliefde werkte hij voor het tooneel; hij schreef de muziek voor De Tière's
Belsama en De Wolvin uit het Zwartbosch, voor Kints' Heideboeren, voor De
Pleitersziekte, Hotse Botse.
Tusschen twee bedrijven in liet Van Herzeele van tijd tot tijd muziekstukken
uitvoeren uit zijn rijk repertorium.
Met een ontoereikend orkest zorgde hij er voor, dat het lyrisch drama Charlotte
Corday en het landelijk spel Het Meilief van P. Benoit ordentelijk voor het voetlicht
kwamen in de hoofdstad.
Hij had een eenvoudig en beminnelijk karakter, en werd hier door iedereen
hooggeschat.
MILO.

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen, Tijdschriften, enz.
In dank ontvangen: Albrecht's Weekblad, Albrecht's Zondagsblad, St-Nicolaas-blad,
Batavia, Nicuw Bataviaasch Handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblad, Nieuw Padangsch
Handelsblad Uit Z.A. tweetalige bladen: The Worcester Advertiser - De Koopmansen Boerenvriend, Worcester, K.K.; Mossel Bay Advertiser, Mosselbaai, K.K.;
Oudtshoorn Courant, Oudtshoorn, K.K.; Oudtshoorn Times, Oudtshoorn, K.K.;
Frontier Guardian - De Grensbeschermer, Dordrecht, K.K.

Het aanstaande Nederlandsch Congres te Gent.
In 1849 werd te Gent het eerste Nederlandsch taalen letterkundig Congres gehouden.
Het 21ste had te Dordrecht in 1897 plaats en besloot dat het Jubelcongres, het 25ste,
dat juist eene halve eeuw na het eerste zal gehouden worden, te Gent, de wieg der
Nederlandsche Congressen, in 1899, zou bijeenkomen.
Dezer dagen is een comité tot stand gekomen om als bestuur der Regelingscommisie
van het aanstaande Nederlandsch Congres op te treden.
Dit bestuur bestaat uit de heeren A. baron de Maere van Aertrijcke, Voorzitter,
die reeds voorzitter was der Nederlandsche Congressen te Gent in 1867, te Brugge
in 1884 en te Gent in 1891; G.D. Minnaert, voorzitter van het algemeen bestuur van
het Willems-Fonds en J. Obrie, hoogleeraar, Ondervoorzitters; O. Van Hauwaert,
leeraar aan het Kon. Athenaeum, Secretaris; Prof. Boucqué, Pastoor H. Claeys, De
Backer, Prof. A. De Ceuleneer, De Reu, griffier der provincie Oost-Vlaanderen, E.
Fabri, ingenieur, Prof. Paul Fredericq, Pieter Geiregat, tooneelschrijver (een der laatst
overlevende leden van het eerste Nederlandsch Congres van 1849), Karel Lybaert,
dagbladschrijver, Prof. H. Logeman, Prof. J. Mac Leod, H. Meert, leeraar aan het
Kon. Athenaeum, A. Siffer, uitgever, Flor. Van Duyse, krijgsauditeur, Emiel van
Goethem, tooneelschrijver, Prof. J. Vercoullie en Julius Vuylsteke, uitgever.
***

Het Nederlandsch Congres zal gehouden worden op den laatsten Zondag van Augustus
en drie volgende dagen.
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Tijdens het Congres zal het gedenkteeken ter eere van JAN-FRANS WILLEMS, den
vader der Vlaamsche Beweging, onthuld worden en de nieuwe Nederlandsche
Schouwburg ingewijd worden.
Een groot feest zal de Congersleden in de Provinciale Tentoonstelling aangeboden
worden.
***

Eene afvaardiging van het Bestuur der Regelingscommissie werd reeds door den
heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen en den heer Burgemeester der stad Gent
ontvangen.
Die beide hooge ambtenaar aanvaardden het eerevoorzitterschap en beloofden
hunnen steun tot het bekomen der gebruikelijke toelagen van Stad en Provincie.
Aan den heer Minister Schollaert is ook een verhoor gevraagd.
Binnen kort zal een omzendbrief in Noord en Zuid en in het Buitenland (vooral
in Zuid-Afrika) door de Regelingscommissie worden rondgezonden.
Het Jubelcongres zal ongetwijfeld de kroon zetten op het vruchtbaar werk der
Nederlandsche Congressen.
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Van Lichtenburg Z.A.R. naar Duitsch Damaraland.
We nemen onderstaanden belangwekkenden brief over uit de Volksstem
(vereenvoudigde spelling) over een stoutmoedigen tocht naar Damaraland.
Grootfontein, dist. Lichtenburg, 14 December '98
Aan de Editeur van de Volksstem.
MIJNHEER,
Ik lees in uw koerant de Volksstem van de derde dezer een schrijven, door u
overgenomen uit de Express, beschrijvende hoe er grond is te krijgen in
Duits-Zuid-West-Afrika, in goede hoedanigheid, enz., en de goede voorwaarden tot
het verkrijgen van gronden in gezegd grondgebied, allermeest bekend onder de naam
van Duits-Damaraland, en ook moedigt u onze mensen door middel van uw schrijven
aan om van die grond te krijgen, maar ook eerst te gaan onderzoeken door middel
van een kommissie.
Maar ik moet u zeggen als zo een kommissie over het land daar moet gaan dat het
een zware tocht zal wezen om te maken. Het is ver en het pad is vreselik zwaar en
er is een grote dorst.
Heer Editeur ik wens ten naastebij verslag te geven van gezegd Duits grondgebied.
De afstand vanhier, van mijn woonplaats af, is 440 mijlen tot 18 mijlen in het
Duits gebied, alwaar een politie-statie is De naam van de plek is Haasuijer. Ik ben
vanhier vertrokken op de 22ste dag van Juni en tehmis gekomen op de 11de van
November van dit jaar, dus 4 maanden en 20 dagen. Ik ben het naaste gegaan langs
Kroemas-rivier af. De eerste dorst die ik had door te snorken was tien uren te paard;
de twede was 12 uren; de derde 7 uren en de vierde 16 uren te paard en bedekt met
zware zanddriften en duinen. Als men genoemde dorsten door is, dan gaat men
Namaqualand in, dat waterrijk is, maar meest alles zout water. Het bestaat maar uit
putten en dammen, overal waar de Duitse grond is en men moet vreselik putten
graven om vers water te krijgen, want men kan het zout water niet drinken. Het is
bijna te zout om kost te koken.
Aangaande de geaardheid van de grond kan ik zeggen: het land is aan de
oppervlakte niet mooi van aanzien. Van af het randgebergte Kroemen is een gelijke
zandwereld, meest duinen of zandhopen; het is wat genoemd wordt de
Kalahariwoestijn; het is waar mens en dier van de Karkoeren, de hottentotsnaam is
Tsamma, moet leven voor water.
Van af de samenkomst van Malapo- en Kroemasrivier, twee uren te paard verder,
breekt het zware zand een weinig af, dan gaat men Namaqualand in. Dan komen
streepjes harde veld en gedeeltelik bosjesveld, maar niet bosjes gelijk in de Vrijstaat
of in de oude Kolonie.
Verscheidene soorten van brakbosjes, zoals ganne, zoutsla, lidjes ganna. In de
oude Kolonie is veel brakbos. Deze soorten van bosjes heb ik gezien, maar zoals ze
genoemd worden de hottentots vijgen en de grote paardenvijgen en Karrooveld heb
in het geheel niet gezien. Op de scheiding tussen Namaqualand en Damaraland schiet
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een randberg van Noord naar Zuid-West. Naar het Noorden loopt de rand uit op
zandduinen en naar het Zuid-Westen op vlakke velden. Deze rand is meestal bedekt
met leiklippen, zo prachtig mooi als in Marico te vinden is. Als men gezegde zand
over gaat in Duits Damaraland, dan wordt het geleidelik gebroken kalkveld. Het
Noorden van Damaraland is ongezond voor een mens. Gelijk Transvaal in het
Noorden, is het in het Zuidwesten redelik gezond. Ik heb uit goede getuigenissen
van wit- en zwart-mensen, die in Damaraland gewoond hebben en nog daar wonen,
dat de zuiderkant van het land veel beter is voor mens en vee. Het vee klein en groot,
beantwoordt goed daar in die twee landstreken. Als men begint met 100 schaap- en
bokooien, dan kan men aan het einde van een jaar geredelik 300 tellen. Men kan de
schapooien bijna berekenen op een derde tweeling lammers. Het vee lamt er tweemaal
in 't jaar, dus kan elk mens berekenen wat daar met het vee kan gedaan worden. Maar
nu komt de vraag of de Transvaler en de Vrijstater met de Engelse wetten en de
zware Duitse Keizerlike wetten zal klaar komen. Laat mij een voorbeeld noemen dat
ik op papier gezien heb.
Invoerbelasting op in Duits gebied ingevoerde vuurwapenen Martini Henri of
W.R. geweer £1, voorladers kogelgeweer W R 15s, hagel dubbele loop £1 5s, enkel
loop hagel 10s, kogelpatronen £2 elk pond gewicht, losse kruit, hagel en dopjes 4
1/2 elk pond gewicht, tabak in rollen 1s 6d elk pond gewicht, tamerinde 2s elk pond
gewicht, gelooid leer onbewerkt 2s elke 2 pond gewicht, elke 2 pond gewicht
negotiegoederen, katoenen stof 2d elke 2 pond gewicht, wollen stoffen 2 1/2d elke
2 pond gewicht, eetwaren (koren, meel mielies, aardappelen, bonen, erwten enz.)
gratis, koffie per zak 130 pond gewicht £1 10s, suiker en thee ook maar gelijkstaande
met al de andere goederen, wielbelasting op een wagen £2, op een kas 10s.
Ten slotte moet ik nog twee punten aanhalen; ten eerste als men in Duits gebied
aan de wet schuldig raakt, dan is er bijna geen straf met geldboeten, maar alles
konfiskeren of doodstraf. Dan bestaat er geen stemrecht in het Duits gebied.
Bij voorbaat dank voor opname.
Uw dw. du.,
H.A. COETZEE.

Damaraland.
Het Militär Wochenblatt van 11 Februari 1899 geeft als bijlage de voordracht van
Majoor Leutwein over krijgsverrichtingen in Duitsch Zuidwest-Afrika.
Hierin trokken enkele mededeelingen, die ook voor Neerlandia van belang zijn,
mijn aandacht. Leden van het Verbond in Zuid-Afrika kunnen een oordeel over de
juistheid vellen.
De majoor, die zelf tot de Duitsche koloniale troepen behoort, verhaalt hoe het N.
van het protectoraat wordt bewoond door het machtige volk der Herero's en het Z.
door de Hottentotten, ook Nama's genoemd. In het middengedeelte bevindt zich de
stam der Bastaards.
‘De Bastaards zijn afstammelingen van huwelijken tuoschen Boeren en
Hottentotten. Daarom dragen ze voor een deel schoonklinkende namen, zijn doorgaans
Christen en spreken meestal Hollandsch. Als gevolg van hun aardrijkskundige ligging,
ingeklemd tusschen Herero's en Hottentotten, hadden zij gedurende de eeuwige
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veeten tusschen deze beide stammen booze tijden te doorworstelen. Of ze wilden of
niet, ze moesten zich bij den eenen of den anderen aansluiten en deelden met dezen
eerlijk lief en leed, meestal echter het laatste. Nadat de Duitsche regeering handelend
was tusschenbeide gekomen bij de twisten der inboorlingen, deden de Bastaards het
verstandigste, wat zij ooit hebben gedaan: ze sloten zich nauw aan de Duitsche
troepen. Gedurende den oorlog met Witbooi hebben zij ons dan ook als kondschapper
en gids de beste diensten bewezen, doch in het gevecht zelf schoten ze - met enkele
uitzonderingen - te kort. Sedert hebben wij de Bastaards evenals militie een opleiding
van 4 tot 6 weken doen doorloopen en er een zeer gunstigen uitslag mee bereikt. In
onze uniform en bewapend als wij, tusschen onze soldaten geplaatst, waren zij van
deze in de volgende expeditie te gen de Herero's alleen nog door hun uiterlijk te
onderkennen.’
KL.

Aan de Redactie.
Waar het Alg. Ned. Verbond zich ten doel stelt o.m. de handhaving der Nederlandsche
taal, moet in de eerste plaats zijn orgaan Neerlandia daarvan blijk geven door het
bezigen van een zuiver Nederlandsch.
Vreemde woorden moeten zooveel mogelijk vermeden en daarvoor goede
Nederlandsche in de plaats gezet worden. Dit nu was tot heden niet volmaakt het
geval en ik meen daarop te moeten wijzen.
Zoo staat in elk nummer Bibliographie, waar we de twee goede eenvoudige
Nederlandsche woorden Boekbespreking en Boekbeoordeeling hebben, zoo vind ik
b.v. in de laatste December-aflevering de woorden: componist (toonzetter ot
toondichter), gouvernement (regeering), officiëel (ambtelijk), financiëel (geldelijk),
literatuur (letterkunde), literaire (letterkundige), meeting (samenkomst,
volksvergadering, (volks)bijeenkomst), artiest (kunstenaar), analyse (ontleding),
brillant (schitterend).
Het zal de Redactie en hun, die bijdragen leveren voor Neerlandia weinig moeite
kosten om bastaard- en vreemde woorden te vermijden, daar waar onze Nederlandsche
taal gelukkig rijk genoeg is.
W.
R. - De Redactie beijvert zich zoo weinig bastaardwoorden mogelijk te bezigen.
Niet altijd kunnen ze geweerd worden; officiëel zal niet altijd door ambtelijk weer
te geven zijn. Voor 't overige kunnen woorden als analyse, brillant, enz., altijd
vermeden worden. We drukken dus onze medewerkers op 't hart, dat ze steeds
bastaardswoorden zouden vermijden, waar ze kunnen.

Brievenbus.
Hilversum, 10 Maart 1899.
MIJNHEER DE REDAKTEUR!
Vergun mij een paar opmerkingen naar aanleiding van den strijd in uw blad door
uwen Correspondent, die zich teekent ‘Actenos’ en ‘een Nederlander’ gevoerd over
de waarde van het ‘Wilhelmus’ in vergelijking met het ‘Wien Neerlandsch Bloed’.
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In de eerste plaats wensch ik er op te wijzen, dat het ‘Wilhelmus’ van Nassauwen
gedicht is voor, d.i. ten behoeve van, en gezongen in den strijd tegen Spanje, ruim
driehonderd jaar geleden, toen Prins Willem I, Wilhelmus van Nassauwen leefde.
Nu doet men niets te kort aan de waarde van dezen voor en in dien tijd vervaardigden
dichtzang, noch aan de herinneringen, die deze bij ons wekt, noch aan het schoone
der wijze, vooral naar de oude toonzetting, zoo men meent, dat dit lied wel gespeeld,
maar nu toch niet met de oude woorden gezongen kan worden als het Volkslied,
d.w.z. het eenige of ten minste het voornaamste. Driehonderd jaren gaan, bij ons ten
minste, niet zoo ongemerkt voorbij. Het Volkslied moet passen op den tegenwoordigen
tijd en niet alleen op geschiedkundige herinneringen, hoe belangrijk en verheffend
ook. In de praktijk bleek dit ook algemeen gevoeld te worden, daar bij de
Kroningsfeesten hier in Noord-Nederland meer nieuwe, toepasselijke liederen
gezongen werden op de wijze van het ‘Wilhelmus’ dan dit lied zelf.
Een veel grooter bezwaar nog heb ik tegen de verdediging van uwen correspondent
‘Actenos’ tegen het stuk van ‘een Vaderlander’ in zake het ‘Wien Neerlandsch Bloed.’
Niet alleen de vogel Phoenix schijnt, gelijk ons in de fabelleer werd onderwezen,
uit zijn asch te verrijzen dacht ik, toen 'k zag hoe uw correspondent de bezwaren
opdiepte, indertijd door niemand minder dan Busken Huet tegen de ‘vreemde smetten’
geopperd. Actenos vindt die woorden hinderlijk voor hem, die tusschen vreemden
woont en met hen verkeeren moet. Dit is
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echter, voor iemand, die gezond redeneert, niet te begrijpen.
Ontkent Actenos het bestaan van vreemde smetten, of meent hij werkelijk, dat de
bedoeling des dichters kon wezen, dat alles wat vreemd is, een smet is en wel feitelijk,
stoffelijk het bloed, geërfd van een voorzaat van anderen volksstam? Zoo iets kan
toch Actenos niet meenen. Hij kan toch Tollens geen gedachte toeschrijven, even
onzinnig voor een dichter, die vaderlandsliefde bezit, als ze juist zou zijn voor een
fokker van vee of pluimgedierte, die uit winstbejag zekere lichaamsvormen bij zijn
kweeksel wil behouden, en daarbij niet op menschelijke gevoelens heeft te letten.
Het Nederlandsche volk, - het Noordnederlandsche, - stamt niet alleen af van de
bewoners dezer landen in vroeger eeuwen. Zeer sterk is het vermengd met bloed van
vele Europeesche, zelfs niet-Europeesche volken. Dit zijn geen vreemde smetten,
maar geeft juist een veredelende, nieuwekrachtverleenende raskruising.
Niet met afkeer van dit zoo gunstig verschijnsel zingen we in 't ‘Wien Neerlandsch
Bloed’ van ‘vreemde smetten.’ Vrij daarvan, als geboren Nederlander kan niet alleen
diegene zijn, die b. v, een Engelsche of Italiaansche moeder of grootmoeder had,
maar ook hij, die, niet als vreemde smet, maar alleen als merkwaardige aanwijzing
omtrent afstamming, nog den naam van een b.v. Franschen of Duitschen vader of
grootvader draagt.
Maar als dit nu niet de vreemde smetten, in het W.N.B. genoemd en bedoeld, zijn,
bestaan ze dan wellicht niet, zijn het maar ijdele spookgestalten? Ach neen! Indien
we, om eerst maar eens in Noord-Nederland te blijven, gekleed in een pak, dat gekocht
is bij een tailleur en geknipt is door diens coupeur ons naar den coiffeur begeven en
daarna naar den confiseur en pâtissier, gewoonlijk allemaal heel gewone Hollanders
die overigens dan ook gewoon Hollandsch spreken, schrijven en lezen, zonder zich
er over te schamen, en die toch moeilijk geacht kunnen worden te meenen, dat hun
vak, in 't Fransch genoemd, edel en verheven, maar in hun moedertaal laag, gemeen
of onfatsoenlijk is, dan hebben we naar de meest voor de hand liggende staaltjes
gegrepen van vreemde onnoodigheden, malligheden, smetten, die echter
ongelukkigerwijze met duizenden, ook Duitsche, Engelsche, zelfs Latijnsche en
Grieksche kunnen vermeerderd worden, tot schande en spot van het er mede besmette
volk.
En nu het Buitenland voor ons Noord-Nederlanders, België b.v. en Zuid-Afrika.
Niet het Fransch-zijn van den geboren Franschman of Luiker-Waal of Henegouwer,
ook al woont hij in Gent of Antwerpen, niet het Engelsch-zijn van den Engelschman,
hetzij hij in Engeland of aan de Kaap geboren is, en in Pretoria of Johannesburg
woont, is een vreemde smet. Zijn deze er dan wellicht niet? Mij dunkt, het
Franschwillen, hoewel slecht-kunnen-zijn van honderden Vlamingen en het
Engelsch-willen, hoewel-slecht-kunnenzijn van honderden Afrikaansche Hollanders,
de reden van ontstaan, de reden van bestaan van het blad Neerlandia, geeft op die
vraag voldoende antwoord.
A. EKKER.

Boekennieuws.
Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen, onder redactie van Taco
H. de Beer en Dr. E. Laurillard, met de medewerking van een aantal geleerden en
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vakmannen. In ongeveer 19 afl. van 4 vel (op 2 kol.) tegen 1 gl. per afl. 's Gravenhage,
Haagsche boekhandel- en uitgeversmaatschappij. (Verschenen afl. 1-17, tot Slijk).
Daar deze uiterst˙ belangrijke uitgave tot hiertoe in Neerlandia niet
werdaangekondigd, wil ik er thans eenige woorden over zeggen. Voor diegenen der
lezers, die het nog niet weten zouden, zij hier nog eens herhaald, dat Woordenschat
in alphabetische orde inlichting en zooveel mogelijk verklaring zal geven aangaande
‘citaten in verschillende talen, wapenspreuken en leuzen; mythologische namen;
heilige dagen; merkwaardige etymologieën; scheld- en spotnamen ook van stad- en
landbewoners; biografische en historische kleinigheden; volksdwalingen; spreekwijzen
en spreekwoorden; Israëlitische, Romeinsche en Grieksche antiquiteiten, enz. enz.
enz.’
Ziedaar wat de redactie ons in het Voorbericht beloofde, en zij heeft niet alleen
woord gehouden, maar onze beste verwachtingen werden zelfs overtroffen. In de 17
verschenen aflev. ligt een schat van kostelijke inlichtingen, die men anders uiterst
moeilijk vinden, en dikwijls vergeefs zoeken zou.
De redactie heeft het goede denkbeeld gehad voor de verklaring van sommige
duistere uitdrukkingen of spreekwoorden een beroep te doen op den belangstellenden
lezer, en heeft dusdanig het getal zijner medewerkers nog aanzienlijk vermeerderd.
Op die wijze is een zeer rijk geheel ontstaan, waarvan mij in het buitenland geen
enkele tegenhanger bekend is. - Het zal echter niemand verwonderen, als ik zeg dat
hier en daar wel een woord of een uitdrukking te veel of te weinig voorkomt, of beter
kon verklaard worden; in een dergelijke uitgave is zulks onvermijdelijk. Daarom
ook wordt de lezer dringend verzocht al de leemten, vergissingen of tekortkomingen
aan te duiden, en het Aanhangsel zal daarin zooveel mogelijk voorzien.
Het werk, thans krachtig doorgezet, nadert zijn voltooiing, en zal voortaan een
onmisbaar lexikon-uitmaken voor alle studeerende en weetgierige lieden, hoe geleerd
zij overigens ook wezen mogen.
A.D.C.
- Vragen van den dag, onder redactie van Dr. H. Blink, Amsterdam, Ch. De Quéker,
Brussel. Prijs per jaargang van 12 aflever., met illustraties, frs. 11.
Vragen van den Dag reeds sedert dertien jaren het veel geliefde tijdschrift van
Noord-Nederland, hoopt en vertrouwt van 1 Januari 1899 af het veel geliefde en
algemeen gelezen tijdschrift voor Zuid- en Noord-Nederland te worden. Nevens Dr.
H. Blink treedt voor Zuid-Nederland, met den nieuwen jaargang, als mede-redacteur
op de heer Ch. De Quéker van Brussel, aan wien verschillende Zuid-Nederlanders
hunne krachtige medewerking hebben toegezegd.
Vragen van den Dag is een eenvoudige, heldere en duidelijke gids voor allen, die
van de vraagstukken op verschillend gebied op de hoogte willen blijven; die de
wetenschap ook voor niet-vakmannen genietbaar maakt. Aan dit doel besteden de
meest bevoegde medewerkers hun beste krachten.
Droogheid en saaiheid worden vermeden. In he godsdienstige en politieke
strijdgewoel begeeft zich Vragen van den Dag niet. Het tijdschrift schaart zicht onder
de vanen van den vooruitgang; heeft het doel nuttige kennis te verspreiden en aldus
aan de bevordering der algemeene welvaart te arbeiden. Uitgevers: De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, S.L. Van-Looy, Amsterdam.
- Wederom ligt voor ons het in uitvoering zoo aan trekkelijke Engelsche bijvoegsel
van Hoyman & Schuurmans Exportblad: ‘Holland abroad.’
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Dit jongste nummer bevat van den hoofdopsteller de heer O. Kamerlingh Onnes
eene uitvoerige beschrijving in de Engelsche taal van de Burrwijksche
Conservenfabriek, met heldere fraaie photographische afdrukken; een artikel dat den
buitenlandsche lezers van het bekende Exportblad een juist denkbeeld zal geven van
den Nederlandschen ondernemingsgeest op het gebied der Export-industrie hier te
lande.
Zeer trekt de aandacht het met zooveel warmte geschreven artikel Holland's Place
in Europe, overgenomen uit The Spectator van Sept. 1898.
v.d.C.

Onze Leestafel.
Caecilia. 1-3-'99.
- L.J. de Casenbroot: Parisiana. - H.F. Biegelaar: Brieven uit Rome. - Siegfried
Wagner geïnterviewd. - Concertberichten ('s Gravenhage-Amsterdam, Utrecht,
Deventer. - Binnenlandsche Berichten. - Buitenlandsch Nieuws.

Elsevier's Geïll. Maandschrift. Maart. '99.
- Martinikerk en Markt te Brunswijk, door Frontispice. - Cornetius Springer door
Johan Gram. - Obsessie door Josephine Giese. - Een nieuwe tens door Marcellus
Emants. - Robert Fruin door Th. Bussemaker. - Reisherinneringen: Een kijkje in
West-Afrika door G. Bloch. - Tokyo-Tafreelljees door S. Kalff. - Buitenlandsch
Overzicht. P.v.D. - Van de Redaktie, F.L. - Nederlandsche Verzen en Nederlandsch
Proza, F.L.

Eigen Haard. 25-2-'99.
- Daisy E.A. Junius: De Gouden Zuit. - De Soldaten-moeder. - Jours en Societeiten
der Haagsche Dames. - Gos.: Russische Windhonden. - Bintang Djaoeh: Toekoe
Oemar. - President Faure en zijn opvolger. - Dr. C. te Lintum: Een
Brandweerverdening met hindernissen. - W.O.J.N.: De Buttekerk te Zaandam. Mengetwerk: Sally.

Geïll. Stuiversbl. 25-2-'99.
- Laurence L. Lynch: Liefde en misdaad. - De Avonturen van Louis de Rougemont.
- Een vorstelijk man. - In nood en gevaar.

De Gids, 3, '99.
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- Dr. W.G.C. Byvanck: R. Fruin. - Dr. L.S. Meyer: Psychiatrische beschouwingen
omtrent de gevangenis en hare bewoners. - Mej. C.H. Marius: Idealisten. John
Ruskin, III. - Dr. H.T. Cotenbrander: Frankrijk en de Oost-Indische Compagnie in
de Patriottenjaren. - Dr. Aletta H. Jacobs: Het Doet der Vrouwenbeweging. - H.J.
Haverman: Beeldende Kunst. - Letterkundige Kroniek - M. Henri Viotta: Muzikaal
Overzic ht. - Aanteekeningen en Opmerkingen.

Hollandia, 28, 2, '99.
- Aanteekeningen. - De verdediging onzer koloniën in Azië tegen een buitenlandsche
mogendheid, Totok. - University Extension, S. - Concert-Johanna Heymann. Jaarlijksche Maattijd der Nederlandsche Vereeniging te Londen. - Van ulles wat. Eerste Voordrachtsavond te Londen. - Feuilleton: Wiutermorgen, F.C. Ja

De Katholieke Gids. 2, '99.
- M.S. Rome, Hub. Honer, pr.: Kardinaal Manning (vervolg). - E. Van Naaldwijk:
Karel Van Mander. - Politiek Overzicht.

De Kath. Illustratie, 51, '98/'99
- J.R. Van der Lans: De Roomsche Koning. - G.G.J.W.: Moederliefde: Uit het leven
van een dokter. - Het hortoge van den matroos. - Het eitand van Robinson Crusoë.
- Platen.

De Kroniek. 5, 3, '99.
- Revisie. - De Vredesbetooging en de Sociaaldemocratie. - Bouwkunst door Jan
Stuyt. - Litteratuur: J.C. Jr. Kinderleven en Uit Kennemerland. - Aug. Gittée:
Ontnederlandsche Vlamingen. - Berichten. - Allertei. - Feuilleton: Van San Pietro
en San Paolo, door Baron Corvo.

Het Leeskabinet. Maart '99.
- Robert Fruin. - Plutus, God van den Rijkdom, door J B. Kan. - Aan de Selenga in
Oost-Siberië, door Frank. - Oude tastdieren, door Virginie Loveting. - Zijne moeder,
door H. Trotha. - Arme menschen, door Henriette Van der Mandele. - Bibliographisch
Album.

Nederland. 3, '99.
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- M.A. Perk: Palestijnsche reisherinneringen. - L.J.C.J. Van Ravenstein: Blind
Grootje. - Thérèse Hoven: Schwarze Bärbel. - Dr. Jan Ten Brink: Twee romans van
gisteren. - Jacq. Reyneke van Stuwe: Thuis. - Erica: Aan haar. - Jan Te Kiefte:
Herfstavond. - Cyrano de Bergerac. - Jan Te Riefte: Erinnering en Wandeling. Edw. B. Koster: David harpsspelend voor Saül.

De Nieuwe Gids. Maart, '99.
- Lucie Broedelet: Verzen. - Dr. J.B. Schepers: Wathalta. - W Steenhoff: Hercules
Seghers. - Willem Kloos: Adoratie. - Verzen. - H.J. Boeken: Bondige Historie der
Hollandsche Dichtkunst sinds 1880. - Voorjaar. - Willem Kloos: Literaire Kroniek.
- J. Reddingius: Verzen. - Dr. Edw. B. Koster: Wereldvrede. - H.J. Boeken: De Het
van Dante in praza vertaald.

Ons Tijdschrift (Afrik.). 3, '99.
- Onze groote mannen. (Wiltiam Philip Schreiner C.M.G.) - Van Uniondate naar
Mosselbeai. - Een authentiek document. - In Zuid-Afrika's tuin. - Editoriate Praatjes
- Een Kaapsch Lasterproces in 1830. - Adriaan Potgieter. - Kijkjes in onze
Kerkgeschiedenis. - Voor onze kinderen. - Wereldkroniek. - Praatjes over landbouw.

Ons Tijdschrift (Nederl.) Afl. XII.
- W. Van Oosterwijk Bruyn: De Vrienden van Isaac Da Costa. - H. Wieland: Meer.
- Sanders: De Piedigrotta-Liederen in de Galleria. - H. Wieland: Geen vogel zwerft
door
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't wilde woud. - Jhr. Mr. A F. de Savornin Lohman: Verband tusschen Godsdienst
en Recht. - Hilbrandt Boschma: Sonnetten. - J.G. Verhoeff: Altijd overvloedig zijnde
in het werk des Heeren. - Dr. J.H. Gunning: Boekbeoordeeling. - J.B.: Maandboek.

Het Toekomstig Leven. 1, 8, 99.
- Kunst en Inspiratie. - Requiem van Mozart. - Heinrich Heine. - Danecker. - Mystiek
en Krankzinnigheid. - Genezing door een bovenzinnelijken invloed. - Séances in
eigen kring. - Merkwaardig psychologisch geval. - Spiritualistische verschijnselen
in eigen kring. - Tweede lezing van Ds. Beversluis. - Getuigenis. - Ingezonden:
Politiek medium: Verschijnselen in kleinen kring; Reïncarnatie.

Ons Volksleven. 7-8-9. Maart '98.
- Vermaarde Wonderdakters en Heksenmeesters. - De Dieren in het Volksgeloof. Roovers in de XVIe eeuw - De Kwelgeesten in Vlaanderen. - Sprookjes uit den
vreemde. - De Nachtwakers. - Raadsels. - Ratten en Luizen. - Het Niezen. - Liederen.
Rijmen en Kinderspelen uit Noord-Brabant. - Plaatsbeschrijving der straten van
Antwerpen en omtrek.

Ons Woord. Maart '99.
- Het Onderwijs in de Nederlanden: Het Humanismus III. - De Slenter II. - Achterlijke
kinderen: de School voor Bijzonder Onderwijs te Brussel. - De School van nu en
straks: Slot. - Kijkjes links en rechts. - Werkzaamheden der Vereeniging.

Het Paleis van Justitie. 3-3-'99.
- J. Obrie: De mititaire Strafrechtspleging in België. - Arrest van den Hoogen Raad
van 27 Decemb. 1898. - Idem van 30 Jan. 1899. - Idem van 3 Februari 1899. - Arrest
van het Gerechtshof te 's Grarenhage van 12 Januari 1899 en vonnis ran de
Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam van 8 November 1898. - Uit den vreemde.
- Mutatiën in de Rechterlijke Macht. - Bulletins.

Tweemaandelijksch Tijdschrift. Maart, '99.
- Feesten door Jac. Van Looy. - Recht of Macht. door Frederik Van Eeden. - Het
Brandende Braambosch. door Albert Verwey. - Leven en Werken van Jonker Van

Neerlandia. Jaargang 3

der Noot, door Aug. Vermeylen. - Twee Helden, door Alb. Verwey. - Over
Arbeiderspensionneering, door J. Van der Goes. - Boekbeoordeelingen.

De Vlaamsche Kunstbode. Januari '99.
- Philm. Caluwaert: Eene dappere vrouw. - V, Van de Weghe: Zalig Nieuwjaar. - J.
Boucherij: Ik wandelde
P.P. Denys: Eucharis! - M. Verkest: Alexander Hannotiau en zijn werk. M. Brants:
De Bloedschuld of Philip van Artevelde. - Boekbeoordeelingen. Kroniek

Vragen van den Dag. 3, '99.
- Dr. R. Sinia: De rede in de natuur. - A.M.J Moussault: Het onderzoek en de
waarborg van goud en zilver en de toestand der goud- en zilverindustrie. - J.L.V.
Dalen: De Dordtsche Gilden. - Dr. C. Hille Ris Lambers: Leo Tolstoï. - J. Kuyper:
Vrijheid. - Een merkwaardig verschijnsel. - Bibliographie. - Prof. Dr. J. Ritzema
Bos: Nederlandsche Planten. - Joh. Kessler: De Londensche City en hare Corporatiën.
- De in- en uitgeademde lucht. - Onthoofde Mieren. Zeewaterleidingen in Engelsche
Kuststeden.

De Violier, 5-3-'99.
- Stijn Streuvels: Lentenacht. Richard De Cneudt: Mijn hoofd is moe. - De Kunst
voor het volk. - In de Rubensstad. - Tooneelwedstrijd van Lier. - Kroniek der Kamer.

Weekblad voor Dames, 4, 3, '99.
- Modebericht. - Wandelkostuum. Fietskostuum. - Kostuum met fichu. Morgenkleeding. - Kostuum voor Knapen. - Voorjaarsmantel. - Matrozenkostuum.
Ochtend- en Huiskleeding. - Wandelkostuum met Spencer. - Halsboa. - Princessekleed.
- Klokmantel voor kleine meisjes. - Wandelpaletot. - Visitekleeding. Voorjaarskostuum.
Kostuum met jaquette en vest. - Huiskostuums. - Matrozenkostuum voor knapen.
- Voorjaarsmantel voor kinderen. - Rostuum voor bals en soirées. - Garnituur voor
kraag en das. - Kinderhoed. - Kinderjurkje. - Matrozenkostuum voor knapen. Dames-Handwerken. - Feuilleton: De Schoonmama, oorspronkelijke novelle van
Mevr. S. la Chapelle-Roobol.

Wereldkroniek, 4, 3, '99.
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- De Begrafenis van Felix Faure. - Onthullingen uit de Dreyfus-zaak. - Het nieuw
Paleis van de Pruisische Kamer van Afgevaardigden. - Baron Reuter. - L. Backer
Overbeek - C.M de Jong van Rodenburgh. - M.H.A. Nebbens Sterling. Kleine
wereldkroniek. - Bijvoegsel: Herbergprinses in Theâtre Royal Français de La Haye.
- Friedrich Spielhagen.

De Hollandsche Revue. - 25-2-99.
- Kerk te Heelsum. - Wereldgeschiedenis. - Paus Leo XIII. - De Herhalingsschoot
en de Volksontwikkeling. - Waarvan
postspaarbank. - Nieuwe Lucifers. - Karakterschets C.A. Steger. - Revue der
Tijdschriften. - Het Boek van de maand: De Liefde in de Vrouwenquestie, door Anna
de Savornin Lohman. - De Boekentafel.

Oud-Holland. - 4e aflev. '98.
- Pr. Dr. G. Kalff: Vondet en de Oudheid. Mr. J.C. Overvoorde: De Onze Lieve
Vrouwe of Groole Kerk te Dordrecht. - J. Hobma: Levensgeschiedenis van Dr. Samuel
Coster.

Noord en Zuid. - 2-'99.
- Het Proza van Geel en de Poëzie van Simons. - Aanteekeningen. - C.J. Vierhout:
Stytistische Overwegingen. - V.d. Mate: Synoniemen. - A.M. Molenaar: Bloemtezing
uit het Wdb. d. Nederlandsche Taat. - Tijdschriften. - S.E.C. Van Valken burg: Mona
van C. Vosmaer. - D B.: Gedichten van Geet. - Mr. C. Bake: Tandarts of Tandmeester.
- Dr. G A. Nauta: Cath. Sforza.

Woord en Beeld. - 3-99.
- Pol de Mont: Ultima Thute. - H.M Krabbé: Het Vangen van Wilde Eenden. - F.
Smit Kleine: Ds. H. Pierson - M.W. Mactaine Pont: De Heldringgestichten te Zetten
- Muziek Ze wisten het wet, woorden v.G.W. Lovendaal, muz v. Johan H. Coster.

Belang en Recht. - 1-3-'99.
- Dr. A J C. Snyders: Het Wetsontwerp op de arbeids- en rusttijden III. (Slot.) Schoolhygiene. - H.v.d.M.: Uit Zwitserland, - Ida Heyermans Marie Boddaert's
Serena. - Verscheldenheden.
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Germania. 5.
- A. Prayon Van Zuylen: J. Fr. Willems. - Pol De Mont: Bladz. uit de Geschiedenis
der Vl. Beweging. - Dr. Reismann Grone: Staven, Briten und Dentsche. - Dr. Haller
von Ziegesar: Ontzet van Leiden met Duitsche Vert. door V.Z. - Vaters Fran, von
Reimond Stijns, ans dem Vlämischen. durch Cl. v.Z. - Omer Wattez: Professor Kurth
e. de VI. Beweging. - Baron v. Ziegesar: Dentsche Schulen. Vlämische Chronik.
Overzicht der tijdschriften.

Europa. 3-'99.
- Thérèse Van Arendsberg: De Dornspredikant - Honoré de Balzac: De Vendetta,
novelle. - Cenatos: Een Boekenpraatje.
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April 1899.
Inschrijvingslijst voor het Standbeeld voor Jan-Frans Willems.
Bedrag van de voorgaande lijst

fr. 648.03

Vlaamsche Wacht, Dendermonde

fr. 100.00
_____

Totaal

fr. 784.03

Franskiljonspraktijken.
We schreven in ons vorig nummer, dat de haat van den franskiljon tegen de volkstaal
zich uitbreidt tot de menschen, die ze voorstaan; dat hij die zal vervolgen waar hij
kan; dat hij zich niet ontziet hun door zijn kuiperijen het leven lastig te maken,
wanneer ze als openbare ambtenaren aan te tasten zijn.
Onze vijanden hebben de proef op de som willen geven. Om onze lezers te toonen
tot welke eerlooze laagheid deze verachtelijke boosdoeners kunnen afdalen, deelen
we onderstaanden brief mee, die enkele dagen na de verschijning van onze voorgaande
aflevering, verscheen in de Flandre Libérale van Gent. Hij toont aan hoe bitter, hoe
vinnig de strijd is, dien de Vlaamschgezinden te strijden hebben. We moeten hem
uit de langue universelle in 't Nederlandsch vertalen ten gerieve van onze honderden
lezers over den aardbol, aan wie deze wereldtaal, eilaas! nog onbekend gebleven is.

Vaderlandsch Onderwijs
Wij ontvangen den volgenden brief:
Gent, 21 Maart 1899.
Mijnheer de Bestuurder,
Zonder chauvin te wezen kan men zijn vaderland beminnen. Dat doe ik en daarom
ergert het mij, niet juist dat de Hollanders met ons den draak steken, maar wel dat
men aan de leerlingen van onze scholen boeken opdringt, waar die spotternijen in
volle letters gedrukt staan.
Uit het blad l'Ochestre van Antwerpen verneem ik dat in de derde klas van 't
Gentsch Athenaeum, de leeraar in de Nederlandsche taal, - een beschermeling van
M. Woeste, - aan zijn leerlingen als leesboek de Verspreide Novellen van Justus Van
Maurik opdringt.
Op blz. 13, regel 5, van dien bundel, leest men dezen volzin: ‘Gerrit kon ook zoo
allemenschelijk aardig vertellen van die blauwkielen en slaapmutsen van Belsekers,
die zoo afgerazend den spat zetteden als er geroepen werd: ‘Allo verddikke! doar
komen de Ollanders oan.’
Indien ik die zonderlinge taal wel versta, - ik meen, dat het Amsterdamsch is - kan
men dat aldus vertalen: ‘Gerrit savait aussi conter d'une manière extraordinairement
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(allemenschelijk) drôle(1) comment ces sarreaux, ces bonnets de nuit de Belges
(Belsekers), prenaient si précipitamment (afgerazend?) la fuite quand retentissait le
cri: ‘Alerte, sacrebleu, voilà les Hollandais!’
Ik vergeef gaarne aan M. Van Maurik, die als humorist zijn land tot eer strekt, dat
hij wrokt tegen de Belgen, die het juk van zijn landgenooten hebben afgeschud. Er
zijn menschen die lang wrokken. Maar ik zie de noodzakelijkheid niet in, aan de
kleine Belgen de studie op te dringen van boeken, waar in een Irokeesch Nederlandsch
dergelijke onzin gedrukt staat. Moet men ook, zooals de beschermeling van M.
Woeste, aan de jongelieden leeren, dat trouwen niet noodig is, dat het een dwaasheid
is, dat de vrouw een overtollig huismeubel is en dat men trouwens, omdat men niet
getrouwd is, toch niet als kluizenaar moet leven?
Ik eerbiedig de meeningen van iedereen en M. Van Maurik heeft stellig het recht
er een eigen zedeleer op na te houden. Maar ik zag liever dat men aan onze kinderen
de zedeleer onderwees van die slaapmutsen van Belsekers, en dat men, het zooniet
in 't Fransch, dan in 't Vlaamsch deed.
De taal van den medewerker van den Amsterdammer is een beeldrijke taal, maar
ik vind ze wat nevelachtig. De kleine Belgen zullen, vrees ik, nooit vertrouwd geraken
met dat talentvol charabia.
Zoudt u de aandacht van M. Woeste hierop willen vestigen?
Uw dw.
Abracadabra.
Justus Van Maurik een Belgenhater en een apostel van de vrije liefde! Kan het dwazer!
Nederland's groote humorist kan de schouders ophalen voor het dom gebazel van
dien weinig belangwekkenden Belzeker. Hij weet te goed, dat hij de Belgen en vooral
de Vlamingen niet moet beoordeelen naar dat sulachtig exemplaar.
Wie er evenwel niet zoo gemakkelijk van afkomt is de betrokken leeraar, die het
vertrouwen en de waardeering van de ouders van zijn leerlingen noodig heeft; die
zich voor zijn onderwijs te verantwoorden heeft voor de schooloverheid en wien
men ten laste legt, dat hij onvaderlandsch onderwijs geeft en vrije liefde aanpredikt
en dien men aldus in zijn eer en zijn belangen aantast. De vuige scribent wist wel,
dat zijn lasterlijke brief lawaai zou opschoppen, wat dan ook het geval geweest is.
Al de franskiljonsbladen hebben zich dadelijk van 't geval meester gemaakt en den
toorn van den Minister op 't hoofd van den schuldige geroepen. Le Patriote schrijft,
dat het hem onmogelijk is de plaats uit het boek ‘onder de oogen van zijn lezers te
brengen. Het is te wraakroepend cynisch!!’ ‘Qui a mis ces ordures dans les mains
des enfants?’ roept hij verontwaardigd uit: ‘Wie heeft de kinderen die vuilnis in
handen gegeven?’!!!
En waarover die storm van verontwaardiging nu eigenlijk? Dat willen we den
eerzamen lezer thans mededeelen. Een van de personen uit de novelle Kromme Krisje
is de oude Gerrit, een oud-soldaat, die de veldtochten van het Keizerrijk heeft
meegemaakt, later bij Waterloo tegen Napoleon en in 1830 met het Hollandsche
leger tegen de Belgen heeft gestreden. Bij Waterloo werd hem een vinger afgehakt,
bij Leuven een been afgeschoten. Gerrit is een zeer brave borst en 't menschdom
mocht zich gelukkig prijzen indien het voor het meerendeel uit zulke goede menschen
bestond.
(1) Aardig beteekent niet drôle.
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‘Getrouwd was Gerrit nooit geweest,’ zegt de schrijver in de voortreffelijke
karakterschets. ‘Dat 's de grootste gekheid, die 'n mensch doen kan,’ hield hij vol,
en je hoeft daarom toch niet als een kluizenaar te leve; ik heb in m'n jonge jare genogt
last van de vronwtjes gehad, maar ik had ze in de gate; ik nam ze voor lief zooals ze
ware.’ - Dan knipoogde hij op zijn manier guitig en voegde er bij: ‘Trouwe? niet
noodig! - geöbelesseerd, merci! - Als je eenmaal gewend bent aan je vrijigheid, ken
je zoo 'n knorrig huismeubel best misse.’
Ziedaar om welke plaats Justus Van Maurik gescholden wordt voor een apostel
van de vrije liefde en de leeraar voor een bederver van de jeugd! Voor onze lezers,
die wèl de taal van Justus Van Maurik verstaan en geen bezoedelde verbeelding
bezitten, zooals de scribent van de Flandre Libérale, spreekt deze taal van den ouden
vrijgezel voor zich zelf; niemand kan daarin een onvertogen woord vinden. Een
liederlijke verbeelding kan daar natuurlijk heel wat bij dichten en dan is hier het
spreekwoord van toepassing: ‘Geef me twee regels van iemands schrift, ik doe hem
opknoopen.’ Dat Gerrit graag ophaalt van de door hem meegemaakte tochten, spreekt
vanzelf, en dat hij zijne landgenooten in tegenstelling met hun tegenstanders den
grootsten moed toedicht, zal wel niemand den oud-soldaat kwalijk nemen, dan hij
die daaruit een wapen moet smeden voor zijn snoode inzichten.
‘Gerrit kon ook zoo allemenschelijk aardig vertellen van die blauwkielen en
slaapmutsen(1) van Belsekers, die zoo afgerazend den spat zetten als er geroepen
werd: ‘Allo, verdikke! doar komen de Ollanders oan’. Justus Van Maurik laat zijn
held hier spreken in zijn karakter en met zijn gevoelens en deze woorden zijn in dit
geval destijds bijna letterlijk uit den mond van den oudsoldaat opgeteekend, door
den schrijver, die - moeten we het zeggen? - natuurlijk niet bezield is door alle
gevoelens door zijn personnages geuit.
Doch onze lezers zullen wel begrijpen, dat hier geen spraak is van gekwetste
vaderlandsliefde of gekrenkt zedelijkheidsgevoel. Wie zijn het, die dit kuiperijtjen
op 't getouw zetten? Menschen die hun zoons naar Fransche lycées zenden, waar hun
natuurlijk de zuiverste gehechtheid aan 't Belgische vaderland zal ingeboezemd
worden, en over wier vaderlandsliefde men oordeelen kan naar deze woorden uit
hun eigen mond: ‘Il y a des gens, qui trouvent que mourir pour la patrie est beau,
mais moi-je ne suis pas de cet avis.’ (Er zijn lieden, die denken, dat het schoon is
voor het Vaderland te sterven, doch ik ben van dit gevoelen niet). En als men het
voor de zedelijkheid opneemt, hoe kan men dan dulden, dat in diezelfde Athenaea,
waaruit men Justus Van Maurik zou willen weren wegens onzedelijkheid, Tartuffe,
Phèdre en andere dingen gelezen worden?
Dat is dus de zaak niet. Maar de leeraar is bekend om zijn vlaamschgezinde
gevoelens, die hij niet verbergt. Die leeraar is van oordeel, dat ons volk zeer goed
vreemde talen, waaronder het Fransch, mag leeren, maar dat het daarom zijn eigen
taal niet hoeft te verloochenen, noch van zijn eigen zelfstandigheid afstand te doen;
dat integendeel, geen andere dan de moedertaal een degelijk voertnig voor de
beschaving kan zijn voor zijn volk, en dat zij de vijanden van die beschaving zijn,
die zich, buiten aanraking met het Vlaamsche Volk, opsluiten in een engen kring,
waarvan ze een vreemde taal tot omgangstaal maken. En waar de hem geliefde taal
door dom vooroordeel aangevochten wordt, aarzelt die leeraar niet voor haar een
lans te breken. Zijn onderwijs is doordrongen van liefde tot zijn taal. Juist daarom
(1) Wegens de politiemuis, die ze droegen.
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is die leeraar gevaarlijk in de oogen van het frankiljonisme: hij mocht er eens in
slagen bij de leerlingen, die van huis uit verfranscht zijn, de vooringenomenheid
tegen de volkstaal weg te nemen; in de plaats waardeering en liefde wellicht voor
haar aan te kweeken! Ziet daarvoor zijn de frankiljons beducht en dat gevaar moet
geweerd worden en daarom moet men den leeraar doen springen indien men kan.
Van de deftige middelen, die daartoe gebezigd worden, geeft de vertaalde brief een
staaltje: men deinst er zelfs niet voor terug een deftig man zijn eer te rooven.
Als men nu denkt, dat men den leeraar, die niets doet dan zijn plicht, door zulke
middelen klein krijgt of hem vrees aanjaagt, dan vergist men zich deerlijk in 't karakter
van de Vlaamschgezinden, die met eerlijke wapenen een eerlijken strijd strijden en
in een eerlijke overtuiging moed genoeg putten om dergelijke laagheden te verachten.
Toch zal men wel erkennen, dat er voor een dergelijken strijd wel wat moed van
noode is.

Vaderlandsch Onderwijs in Gentsche Scholen.
Een franskiljonsche bende boosdoeners is er op uit, ten einde hun haat tegen de
volkstaal bot te vieren, twee leeraars van het Gentsche Athenaeum het leven lastig
te maken omdat ze schuldig zijn aan de gruwelijke misdaad hun taal te beminnen en
die voor te staan.
Onder den titel
Enseignement Patriotique

nam de Flandre Libérale een walgelijk lasterenden brief op, waarover ons artikel
franskiljonspraktijken handelt.
Wil men weten, wat het vaderlandsch onderwijs naar het hart van die
franskiljonsbende is en hoe de vaderlandsliefde wordt aangekweekt in scholen, waar
zij den schepter zwaaien?
In het Institut de Kerckhove te Gent wordt of werd tot voor korten tijd voor de
Aardrijkskunde een Fransch handboek gebezigd van H. Fabre, oud-leeraar aan het
lyceum van Avignon, doortrokken van het dwaaste chauvinisme. Hieruit zal de
schooljeugd eigen volk en eigen taal wel leeren waardeeren; van België wordt in dat
werkje gezegd, dat het bevolkt is door ‘twee volken van verschillende taal en
verschillend karakter: de Walen in 't Zuiden, de Vlamingen in 't Noorden en 't Westen’.
Na een woord over de Walen, heet het van de Vlamingen dat ze ‘van Germaanschen
oorsprong zijn en een taal spreken, die van het Duitsch afstamt!!’ Maar in België is
het Fransch ‘de officiëele taal, de taal van de opvoeding’.
Frankrijk is natuurlijk het eerste land in de wereld: ‘zijn ligging in 't midden van
't beschaafdste deel van Europa;...bovenal het karakter van zijn volk, het gezelligste
van de moderne tijden, hebben van Frankrijk het hart van de wereld gemaakt, met
den vooruitgang tot roeping.’ Dat men zulks in Fransche scholen onderwijst, laat
ons onverschillig. Maar ligt het op den weg van Belgische scholen om ons volk die
dwaze ingenomenheid met Frankrijk, het Fransche volk en zijn taal, in te prenten
die bij weerslag leiden tot zelfonderschatting en verachting van de eigen taal, waarvan
we de bittere vruchten smaken? Ligt het ook op den weg van die scholen onze
kinderen de verachting in te boezemen, welke Fransche chauvinisten voor Duitschland
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gevoelen? Franskiljonisme, dat de landstaal veracht, gaat gewoonlijk gepaard met
onberedeneerden maar niettemin werkelijken afkeer voor het Duitsche Volk. Is het
te verwonderen, dat een zoo groot aantal van onze langenooten met dat dwaze gevoel
behept zijn, wanneer men onze jeugd opkweekt in den blinden haat die doorstraalt
in deze woorden: ‘Men vindt de Duitschers overal. Wat bewaart de toekomst dan
voor het menschdom, den vooruitgang, het hedendaagsch recht, met deze
overweldigende en roofgierige natie, die gek wordt van zelf bewondering, in volle
negentiende eeuw verwoestende veroveringen maakt, zich zelf uitput om de eerste
kuzern van de wereld te worden en tot gedragsregel deze wilde spreuk kiest: Macht
gaat vóór recht’!
Welke gevoelens moeten onze leerlingen voor Duitschland, - dat, let wel, ons nooit
kwaad gedaan heeft, daar waar ons volk geen geschiedenis zou hebben, ware het niet
de lange lijdensgeschiedenis van de verongelijkingen alleen door den vijand uit het
Zuiden aangedaan - wanneer men hun sympathie opwekt voor revanchegedachten?
‘L'Alsace, arrachée à la France par la rapacité prussienne’, heet het op blz. 142.
‘Cette province violemment arrachée à la France par la Prusse’ op blz. 148. En van
de bevolking van dit land: ‘à l'ouest, dans l'Alsace-Lorraine, sont des Français,
annexés par la force mais non Germanisés’!!! Zou het niet beter zijn aan onze
schooljeugd te leeren, dat de Elzas en Lotharingen beiden vanouds Duitsche landen
zijn, waarvan het eerste in 1632 door Frankrijk werd ingepalmd en het tweede slechts
in 1766 in Fransch bezit kwam, zooals trouwens in 't besproken handboek zelf staat,
blz. 142; dat beide landen, na een eerlijken oorlog, door Frankrijk verklaard, door
Duitschland eenvoudig teruggenomen werden; dat de Elzas in zijn geheel een Duitsch
land is, met een Duitsche bevolking; een oogopslag op de kaart volstaat om te zien,
dat de plaatsnamen bier uitsluitend Duitsch zijn; (de namen die bloedige herinneringen
uit den oorlog in den Elzas voor den geest roepen, Bitsch Reischshofen, Fröschweiler,
Wörth, Weissenburg, Elzasshausen, Niederwald, Eberbach, enz., zijn toch geen
Fransche namen!); dat slechts een klein gedeelte van de Lotharingsche bevolking
langs de Zuidwestergrens geen Duitsch spreekt. Aan dat brokje historische waarheid
zouden de leerlingen meer hebben, dan aan het krankzinnig geklets van Fabre. Hier
zou kunnen bijgevoegd worden, dat men in Elzas-Lotharingen, tengevolge van de
verfransching na de inlijving bij Frankrijk dezelfde taaltoestanden gekregen had als
die, welke wij kennen in Vlaanderen: een kleine minderheid had zich losgemaakt
van het eigen volk, had aan de taal van het eigen volk verzaakt om ook zich van het
Fransch te bedienen; en deze, ook de hoogere standen zooals bij ons, leverde de
lawaaimakende protestaires, die nu uitgestorven zijn. Maar hierop te wijzen zou den
vinger leggen zijn op een zeere wond.
In ieder geval is het niet in Vlaamsche scholen, dat dergelijke handboeken mogen
geduld worden, die alleen kunnen strekken om bij ons volk den haat tegen Duitschland
aan te kweeken en die zeker niet meehelpen om het zelfstandigheidsgevoel van het
Vlaamsche Volk te verhoogen.
Hoe zou dat gevoel ontwikkeld zijn bij een gedeelte van onze landgenooten en
hoe zou het te verwonderen zijn, dat men Vlamingen vindt, afkeerig van hun taal,
die zich aangorden om den ondergang van die taal te bewerken, wanneer men weet,
dat onze scholen nooit ander gevoelens hebben aangekweekt en dat heden nog
schoolhoofden zich inspannen om de verachting voor de volkstaal de leerlingen in
te prenten? De bestuurder van de Weezenschool te Gent verbiedt de weezen - nederige
volksjongens, wier ouders nooit een woord Fransch spraken - hem in 't Vlaamsch
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aan te spreken en wijst hun de deur, zeggende, dat hij ze zal ontvangen, wanneer ze
zullen geleerd hebben zoo beleefd te zijn hem in 't Fransch aan te spreken
Die bestuurder zal wel in de gunst staan van de Société flamande pour la
propagation de la langue française. Aangezien die Maatschappij degenen met geld
beloonen wil, die mede willen werken, tot den ondergang van de Volkstaal, weze
dat heerschap haar warm aanbevolen.

Benoorden Moerdijk.
Het Spinoza-huisje. - Rembrandt en de Naehtwacht. - Herstel van oude gebouwen.
- De Sint-Janskerk te Gouda en de groote kerk te Dordt. - Wet-
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gevende arbeid. - Leerplicht en verzekering van werklieden. - Titulatuur bij ons en
bij anderen. Een P.S.
Er is al dikwijls gewezen op het wel merkwaardige feit dat onze tijd, zoo
materialistisch in veel opzichten, zooveel piëteit aan den dag legt tegenover het
verledene; misschien is nooit zoo sterk als tegenwoordig de gewoonte, de manie
soms, geweest om van zaken, die voor altijd voorbij zijn, de brokstukken of sporen
te bewaren, om personen, die lang geleden geleefd hebben, recht te doen wedervaren
of te huldigen.
Vandaar het in de kleinste bijzonderheden afdalende geschiedkundig onderzoek,
vandaar ook de talrijke pogingen om gebouwen en kunstwerken in den ouden staat
te herstellen, en de vele feesten en plechtigheden tot herdenking van groote mannen.
Zeker had Nederland alle reden om Spinoza te huldigen die, hoe verschillend hij
ook beoordeeld wordt, als wijsgeer een zeer grooten invloed gehad heeft op den
ontwikkelingsgang der beschaving. Te Rijnsburg heeft men het huisje, waar Spinoza
woonde, nadat hij in 1660 uit Amsterdam verbannen was ter wille van zijn
onafhankelijke denkbeelden, en waar hij een paar jaar van zijn kort leven doorbracht.
Er werden ook veel buitenlandsche namen ter gelegenheid van deze restauratie van
het Spinoza-huis te Rijnsburg met eere genoemd: Pollock en Montefiore te Londen,
Bolin te Helsingfors, maar ook prof. d'Aulnis de Bourouill te Utrecht en de heer H.
van Kempen te Amsterdam, terwijl de heer G. Rosenthal al vroeger tot eere-voorzitter
was benoemd van de vereeniging het Spinozahuis. In het aardig huisje te Rijnsburg.
dat nu zooveel mogelijk hersteld is in den staat waarin het omstreeks 1660 verkeerde,
is nu van alles bijeengebracht, wat op Spinoza betrekking heeft; de inrichting van
de kamers is naar mogelijkheid in overeenstemming gebracht met de omgeving
waarin de wijsgeer heeft geleefd en gewerkt, en er is ook een kleine boekerij geplaatst;
de kern, hoopt men, van een volledige verzameling werken van en over Spinoza.
Prof. J. te Winkel telde 71 boekwerken op, voor het grootste deel geschenken.
Bij de inwijding van het gerestaureerde Spinozahuis gaf prof Bolland - mijn lezers
behoeven niet bang te zijn dat ik hier spreken zal over de polemiek van dezen
hoogleeraar met Dr. Schaepman! - een uitvoerig overzicht van Spinoza's leven en
zijn beteekenis als wijsgeer. Hij verhaalde in bijzonderheden hoe Spinoza in den
loop der beide laatste eeuwen gewaardeerd, maar meer nog bestudeerd was, maar
hoe toch na eenigen tijd het belang van zijn werk erkend werd: ‘Reeds op het einde
der 18o eeuw gloort hooge appreciatie te zijnen aanzien, en op dit oogenblik ziet het
“Heilig Huisje” te zijner gedachtenis een vergadering bijeen met een vroom gevoel
voor een reliquie, waaraan geen bijgeloof of zelfs partijgeest hoeft te pas te komen.
Zoo elders een kamer tot gedachtenis van Thomas van Kempen, een Rembrandtshuis
te Amsterdam, zoo hier (te Rijnsburg) een huis, waarin de door ons geëerde voorzaat
heeft geademd en gedacht.’
***

Een Rembrandtshuis... In afwachting van een soort van tempel waarin de vereerders
van onzen grootsten kunstenaar zijn beste werken met de herinneringen aan zijn
leven en omgeving te zamen zullen vinden (zal er zoo ooit een komen?) blijft men
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zich, ten deele nog onder den invloed van de Rembrandt-tentoonstellingen hier te
lande en in Engeland, met Rembrandt bezighouden.
Verleden jaar, kort na de Amsterdamsche Rembrandttentoonstelling, heeft de
gemeenteraad van Amsterdam zich bezig gehouden met het groote vraagstuk van de
Nachtwacht, waarover toen juist zooveel te doen was: de plaatsing en verlichting
van het stuk. De burgemeester stelde den Raad dienaangaande gerust, met de
verzekering dat ook de minister van meening was dat er iets gedaan behoorde te
worden. En zoo zal men dan nu een ‘proeflokaal’ gaan bouwen voor de Nachtwacht
- zonderlinge naam, en een zonderlinge zaak ook, want dat houten gebouwtje, dat
zeven of acht duizend gulden kosten zal, moet tot niets anders dienen dan om door
proeven uit te maken, hoe de Nachtwacht het best opgesteld en verlicht kan worden.
Van den uitslag dezer proefnemingen zal dan de, laat ons hopen blijvende, plaatsing
over Rembrandt's heerlijk werk afhangen.
En dan heeft men nog wel eens gezegd dat de kunst geen zaak was van de overheid!
Maar hoe zijn de tijden veranderd, nu men zooveel eer bewijst (en terecht!) aan
een schilderij dat onze voorvaderen niet schroomden te verminken en te besnoeien,
om het pas klaar te maken voor een zaal, die het moest ‘versieren’... Is dat echter
wel ooit gebeurd? Men neemt ook algemeen aan, dat de Nachtwacht, na de voltooiing,
afgesneden is, maar Jan Veth, iemand toch die mag meêpraten waar het kunstzaken
geldt, heeft onlangs te Amsterdam in den breede betoogd, dat de schilderij altijd
dezelfde afmetingen gehad heeft als thans, en dat het verhaal van die besnoeiing op
een misverstand berust.
Maar aan den anderen kant houdt men het tegendeel vol - en het zal nog wel een
poos een vruchtbaar onderwerp van pennestrijd blijven.
***

Wij spraken van het streven naar herstel der overblijfselen van het verledene, in den
laatsten tijd. Zoo is nu weer gewezen op de noodzakelijkheid om een paar mooie en
belangrijke gedenkteekenen van de bouwkunst voor verval te behoeden: dat zijn de
Sint-Janskerk te Gouda, met haar wereldberoemde glasschilderingen, overigens ook
een van de grootste en merkwaardigste kerkgebouwen van ons land, en de Groote
of Lieve-Vrouwe-kerk te Dordrecht, die prachtig gelegen kerk, die Van Cuyp en Van
Goyen af tot Jaap Maris toe de bewondering en wellust geweest is van onze schilders,
en wie er meer oog heeft voor 't schoone. De herstelling van de Goudsche kerk is
aardig op weg, en daar werkt de regeering met provincie, gemeente en
kerkgenootschap mede om dat mooie gebouw in beteren staat te brengen, hoewel er
nog geofferd zal moeten worden, wil men dat door en door goed doen; - wat de
Dordtsche kathedraal betreft, wie leest wat Mr. Overvoorde er in Oud-Holland van
zegt, moet wel vreezen dat het nog zal duren voordat dit eerwaardige monument
weer in orde gebracht is, en hersteld wat het wanbeheer en de wansmaak van vele
geslachten er aan bedorven hebben.
***

Op het gebied van de wetgevende macht is men in den laatsten tijd druk in de weer.
Twee maatregelen, die de regeering ter hand heeft genomen, vinden warme toejuiching
en heftige bestrijding, dezer dagen: het wetsontwerp op den leerplicht, en de
verzekering van den werkman tegen ongelukken. Bij het eerstgenoemde heeft de
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regeering rekening gehouden met de bezwaren die men geopperd had, en het dertiende
jaar niet meer gerekend tot die waarin schoolgaan verplicht gesteld wordt, of echter
de voorgestelde bepalingen op het verplichte herhalingsonderwijs er door zullen
gaan, is zeer de vraag.
Wat de ‘ongevallen-verzekering’ betreft, ook daarbij heeft de minister zijn
oorspronkelijk wetsontwerp gewijzigd. Maar het beginsel is behouden: de werklieden
in een zeer groot aantal bedrijven - verreweg de meeste gevaarlijke bedrijven - zouden
verzekerd worden op kosten van de ondernemingen, de daartoe noodige uitgaven
zouden dus tot de bedrijfsonkosten gerekend en op de prijzen der goederen verhaald
moeten worden. Men was het vrijwel eens dat zulk een regeling ingevoerd behoorde
te worden, al liepen de meeningen over de toepassing uiteen. Op het laatste oogenblik
echter komen zoowaar de Delftsche Gist- en Spiritusfabriek en de Gebr. Stork te
Hengelo - twee firma's die vooraan staan waar het de behartiging der belangen van
de werklieden betreft - met ernstige bezwaren. De Delftsche fabriek heeft uitgerekend,
dat zij den werkman dezelfde voordeelen kan verschaffen, voor een bedrag, 55 procent
geringer dan een rijksbank het zou kunnen doen, en dat vooral de observatietijd van
drie weken, in het wetsontwerp vastgesteld (gedurende welken tijd den werkman
niets vergoed wordt, dus bij ongesteldheden van korten duur) uiterst nadeelig voor
den werkman zelf zou werken. En de Kamer heeft die bezwaren zoo gewichtig geacht,
dat zij de regeering in overweging gegeven heeft, er nog rekening meê te houden.
***

Iets minder ernstigs. In de Nouvelle Revue Internationale spot een Hollander of een
in Holland gevestigde vreemdeling met de omslachtigheid van onze titulatuur. ‘Aan
den Wel Edel Geboren heer X... rentenier’, moet men zetten: ‘Wel Edel’ is niet
voegzaam meer. Zoodra echter iemand den graad van doctor in de rechten verwerft,
is het uit met het belang zijner geboorte: hij wordt Wel Edel Gestreng. En bij iemand
die werkelijk van adel is - of het kort geleden is geworden - zijn de gewone
aanduidingen van ‘geboorte’ en ‘adel’ natuurlijk niet voldoende: zoo iemand wordt
op een adres als Hoogwel geboren of Hoog geboren aangesproken. Dan heeft men
de Edel Achtbare en Hoog Achtbare heeren, en wat niet al meer van poespas.
Die mijnheer heeft gelijk - maar toch ook maar voor een deel. Aan den eenen kant
komt ook in Holland de goede gewoonte meer en meer in zwang om eenvoudigweg
aan elkaar ‘Den Heer X’ te schrijven; wat niet wegneemt dat men menschen, die
graag vasthouden aan een ond gebruik, niet gaarne voor het hoofd stoot.
En dan kijken we ook eens over de grenzen. Misschien valt ook bij onze Duitsche
buren zoo iets van omslachtige titulatuur te bespeuren, of waarom is men daar anders
zoo gesteld op titels al Geheim -, Hof -, Berg -, en wat al niet voor raden meer? Neen,
waarlijk, bij de Duitschers vergeleken zijn wij nog eenvoudig en leuk, en zulke
uitdrukkingen als het zoo geläufige: S. Maj. der Raiser haben allergnädigst geruht...
vindt men bij ons heel-en-al niet. Evenmin de in Skandinavië heerschende gewoonte
om van iemand altijd als Mijheer den apotheker X., Mijnheer den Assessor Y. te
spreken; en zijn de Engelschen, zoo zuinig toch met hun woorden, afkeerig van
Honorable, Right Reverend en zetten zij niet, wat wij niet doen, altijd: Prof. Johnston,
K.C.B., F.R.S., F.R.G.S., enz, enz.?
En de Franschen dan! Boven aan den brief en op den omslag heet 't wel is waar
eenvoudig Monsieur of Madame, maar aan 't slot is men verplicht, zijn hoofsche
buiging te maken, en zijn correspondent te smeeken wel de verzekering te willen
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aanvaarden dat men te zijnen opzichte bezield is met de beste, innigste, eerbiedigste,
gevoelens.
ACTENOS.
P.S. Den geachten inzender, over Wien Neerlands Bloed, in het vorige nummer alleen
dit: Zeker, smetten zijn van anderen aard dan een vreemde afkomst - dat vind ik ook.
Mààr... dat is het juist: U kunt niet wegredeneeren dat Tollens spreekt van het bloed
van vreemde smetten vrij. Hij drukt zich dus, op z'n best beoordeeld, verbazend
slecht uit. En daarom alleen zing ik zijn volkslied liever niet, al zing ik graag anders,
na 't Wilhelmus.
En er is nog een reden: ik vind Tollens geen dichter en zijn verzen geen gedichten.
Gruwelijk?.... Maar laat mij, zooals ik u, vrij om een letterkundige meening
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te hebben zonder mijn vaderlandsliefde in twijfel getrokken te zien.

Neerlandia's Taal.
In grijze wintermisten,
beschermd door Holland's duin,
Slapen de groene weiden
in de ruste van Oud-Holland's tuin.
De grauwe steden rijzen
als sloten in vroeger tijd
Uit statige stille grachten,
waarover zilver glijdt.
Waar Indië's sterren stralen
over de landen beneé,
Over de ruischende palmen,
over de bruisende zee,
Waar de Koningin van het Oosten
prijkt in den lichtenden dag,
Daar bloeien vrede en vrijheid
in de schaâuw van Oud-Holland's vlag.
Oud-Vlaanderen is herboren,
Oud-Vlaanderen is weer vrij,
Na eeuwen van verfransching
door Waalsche dwingelandij.
Zooals na langen poolnacht
met bloemen het veld zich tooit,
Zoo heeft zich in Vlaanderen's beemden
de vrijheidsbloem ontplooid.
Uit duizend kelen juicht het
op Amajoeba's dag,
In duizend plooien knett'ren
de banen van Afrika's vlag;
Het wit is Zuid-Afrika's zilver,
het rood is Zuid-Afrika's goud,
Het blauw is Zuid-Afrika's hemel,
het groen is Zuid-Afrika's woud.
Waar Noordzee dekt haar boorden
met grauwige nevelvacht,
Waar Insulinde's stranden
bestraalt de sterrige nacht,
Aan Tafelbaai en Zambesi,
Oranje-rivier en Vaal,
En aan West-Indië's Kuste
weerklinke Neerlandia's taal.
X.
Deventer.

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, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempàta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende s.amgenooten het
bewustzijn van istaméénheid 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 hehartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor China: M. Speelman, Shanghaï.
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Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reinink, 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.

Traden tot de Vereeniging toe(1):
C.A. Vriesendorp,

Hoorn, N.-N.

H. Koen,

Hoorn, N.-N.

F.J.M.H. Koen,

Hoorn, N.-N.

de Bruin,

Hoorn, N.-N.

A. Stoutjesdijk,

Hoorn, N.-N.

J.D. Vriesendorp,

Hoorn, N.-N.

Mej. C.W.C. Luréman,

Hoorn, N.-N.

J.H.L. Terwogt,

Hoorn, N.-N.

E. Syts.

Gent, Z.-N.

Ds. Van Arckel,

Gent, Z.-N.

L. Prins,

Tasik-Malaja, Java.

P. Sabel,

Hilversum, N.-N.

A.J. De Lange,

Leiden, N.-N

Prof. Dr. J. Ten Brink,

Leiden, N.-N

H. Hettema, jr.,

Leiden, N.-N

F. Uittenbroeck,

Leiden, N.-N

J.J.H. Burger,

Leiden, N.-N

B.J. van der Meene,

Leiden, N.-N

K. Visser,

Leiden, N.-N

J. Schaap Hzn.

Leiden, N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.
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L. Verbeeck van der Sande,

Leiden, N.-N

Prof. Dr. P.A. Van der Lith,

Leiden, N.-N

Prof. H.A. Lorentz,

Leiden, N.-N

Prof. P.J. Blok,

Leiden, N.-N

W. Draaijer,

Leiden, N.-N

Prof. Kamerlingh Onnes,

Leiden, N.-N

Dr. D.C. Hesseling,

Leiden, N.-N

Dr. A. Beets,

Leiden, N.-N

Dr. A. Kluyver,

Leiden, N.-N

C.J. Leenderts,

Leiden, N.-N

F.W. Van Erp,

Den Haag, N.-N.

D.F. Scheurleur,

Den Haag, N.-N.

Dr. H.T. Colenbrander,

Den Haag, N.-N.

J. Tideman,

Den Haag, N.-N.

W.V. Bonto van Bijleveld,

Den Haag, N.-N.

W.M.H. Anten,

Den Haag, N.-N.

A.S.J. Kock,

Den Haag, N.-N.

A. Van Kesteren,

Den Haag, N.-N.

G.C Mirandalle,

Den Haag, N.-N.

Mr. C. Van Vollenhove,

Den Haag, N.-N.

Mr. W.M.H. Boers,

Utrecht, N.-N.

N.D. Vremink,

Alfen a/d. Rijn, N.-N.

S Van Velsen,

Alfen a/d. Rijn, N.-N.

J. Osinga,

Alfen a/d. Rijn, N.-N.

J.W.R. Koch,

Nieuwven, N.-N.

Douairière Haersolte van Breede,

Zwolle, N.-N.

Burgemeester v. Bennebroeck,

Bennebroeck, N.-N.

J.v.M. Foulon Van der Koog, burgem. v. Oosterbeek. N.-N.
Rhenen,
Mej. Parker,

Brummen, N.-N.

Mr, Jan Smit,

Gorinchem, N.-N.

W. Prinzen, Fzn.,

Helmond, N.-N.

Mr. N.F. Wilkens,

Veendam, N.-N.

J.J. Stooker,

Hilversum, N.-N.

W. Baerts,

Haarlem, N.-N.
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Dr. Joh. W. Pont,

Utrecht, N.-N.

Mej. Z. Prak,

Apeldoorn, N.-N.

Raden Mas Pandji Sosro Kartono,

Delft, N.-N.

P-M. Duyvis,

Zaandijk, N.-N.

Johan Winkler,

Haarlem, N.-N.

J.W. Enschedé,

Haarlem, N.-N.

M.G. Wildeman,

Haarlem, N.-N.

R. Zuidema,

Haarlem, N.-N.

H.A.P. Meyer,

Hazerswoude, N.-N.

D. Van Duin,

Oudshoorn, N.-N.

W. Valkenburg,

Nieuw Vennep N.-N.

J. Veenstra,

Rijnsburg, N.-N.

F. Kalsbeek,

Woerden, N.-N.

Mevr. A.J. Immink,

Den Haag, N.-N.

W.W. de Regt,

Rotterdam, N.-N.

A. Trouw,

Nieuw Helvoet, N.-N.

Jacob Trouw,

Rockanje, N.-N.

H.A. Van Hoogstraten,

Liverpool, Engeland.

Prof. J. de Louter, Hoogleeraar,

Utrecht, N.-N.

Hage, hoofd der school,

Alfen a/Rijn, N.-N.

A.L. van Hulzen, onderwijzer,

Boskoop, N.-N.

E.S. Offringa,

Boskoop, N.-N.

Mevr W.J.S. Badon Ghijben-Huisinga,

Haarlem, N.-N.

Mej. M.C. Wijt,

Haarlem, N.-N.

Mr. N.A. Tonckens,

Staphorst, N.-N.

A. Hakkert,

Staphorst, N.-N.

J. Meyer,

Staphorst, N.-N.

J.H. van der Voort,

Gouda, N.-N.

Jonkh. J.H.E.F. de Stuers,

Utrecht, N.-N.

J.H. Coetzee,

Springs, Z.A.R.

D.A. De Villiers,

Springs, Z.A.R.

W. Roeland,

Springs, Z.A.R.

A.J. De Wayer,

Springs, Z.A.R.

M. Ockeloen,

Springs, Z.A.R.

Mevr. J. Janssens,

Springs, Z.A.R.
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Mej. J.H. Schröder, Wellington, Kaap-Kolonie.
J. Du Plessis de Beer,

Tweefontein, Z, A.R.

M.J. De Vos,

Hartingsburg, A.R.

Ds. M.J. Goddefroi,

Pretoria, A.R.

Ds. P. Postma,

Pretoria, A.R.

Mevr. Theo Bouwmeester,

Amsterdam, N.-N.

Ds. A.C. Kamerman,

Nijmegen, N.-N.

H.H. Van Kol, Prinsenhage,

Breda, N.-N.

Mevr. Nellie Van Kol, Prinsenhage,

Breda, N.-N.

Mej. Pladet,

Luik, Z.-N.

M.J. Lubbers,

Johannesb., Z.A.R.

H.J. de Wit,

Johannesb., Z.A.R.

D.G. de Koning,

Johannesb., Z.A.R.

B.J. Oekeloen,

Johannesb., Z.A.R.

J.v.d. Meulen,

Johannesb., Z.A.R.

L. Hellmann,

Springs, Z.A.R.
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C.H. Blansert,

Johannesb., Z.A.R.

E. Huizinga,

Johannesb., Z.A.R.

A. den Held,

Johannesb., Z.A.R.

W.H. Gijselaar,

Johannesb., Z.A.R.

D. Val,

Johannesb., Z.A.R.

W. Hoffmann,

Johannesb., Z.A.R.

H.G. Van Assenbergh,

Johannesb., Z.A.R.

E. Van Tijn,

Johannesb., Z.A.R.

A.J. Pienaar,

Fordsburg, Z.A.R.

J. Scholtz,

Vrededorp, Z.A.R.

D. Brink,

Johannesb., Z.A.R.

D.H. Botha,

Vereeniging, Z.A.R.

H. van Genderen,

Johannesb., Z.A.R.

J. Troll,

Johannesb., Z.A.R.

J. Blom,

Johannesb., Z.A.R.

L. Levi,

Johannesb., Z.A.R.

H.J. van Rensburg,

Johannesb., Z.A.R.

J. Brals,

Delft, N.-N.

Mr. W.F.E. Baron van Aerssen Beyeren Zwolle, N.-N.
van Voshol,
J. Bouman,

Breda, N.-N.

A.F. Van Riemsdijk,

Breda, N.-N.

J.E. Haitsema Muller,

Breda, N.-N.

Th.J.H. Steur,

Breda, N.-N.

J.C. Cramwinckel, K.M.A.

Breda, N.-N.

G. Ribbius Peletier,

Utrecht, N.-N.

M.G. Ramondt,

Dodewaard, N.-N.

L.A.M. Ankersmit,

Delft, N.-N.

D.L. Ankersmit, Jz.

Deventer, N.-N.

N. de Graaf,

Zwijndrecht, N.-N.

P.M. Duyvis,

Zaandijk, N.-N.

C.P. Spaans,

Avenhorn, N.-N.

Mej. A. Stam,

Avenhorn, N.-N.
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C. Wijdenes Spaans,

Avenhorn, N.-N.

D. Le Clercq,

Avenhorn, N.-N.

Dr. L. Frijlinck,

Medemblik, N.-N.

J. Busch Keiser,

Wognum, N.-N.

H. Starmans,

Wognum, N.-N.

D.V.d. Abeele,

Wognum, N.-N.

W. Terpstra,

Benningbroek, N.-N.

A. Kool,

Schellinkhout, N.-N.

A. Hesselink, Dzn.,

Varsseveld, N.-N.

A.F.J. Ramswinckel,

Nieuwediep, N.-N.

Mej. A.M. Ditmar,

Johbg. Z.A.R.

A. Hebbelinck,

Gent. Z.-N.

Vlaamsche Bond,

Ninove, Z.-N.

Karel Schat,

Brussel, Z.-N.

Mej. Dhondt,

Gent, Z.-N.

Alf. De Backer,

St-Gillis, Dendermonde, Z.-N.

- 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. Leden, die niet behooren
tot groep A moeten niet te Dordt maar te Gent opgegeven worden. Dat is 't geval
voor Zuid-Afrika.
- 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 verhuizing op hun postkantoor.
- Onze leden buiten België worden er opmerkzaam op gemaakt, dat de
minimum-bijdrage voor het Buitenland niet is fr. 2,75, doch 3 fr. wegens hooger
frankeering.

- Teheran.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat een Sekretariaat voor Midden-Azië voortaan
zal waargenomen worden door den Heer Joh. Pater, Teheran, Perzië.

- Johannesburg.
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De leesbibliotheek, die door den Jhbg. Tak A.N.V. zou ingericht worden, is thans
geopend voor het publiek.

Tak ‘Springs en Omstreken.’
De 3e maandvergadering werd gehouden ter gelegenheid van den Amajoebadag, 27
Februari. Behalve muzikale voordrachten, werden gegeven: Amajoeba (aan de hand
van Duplessis' historisch werk); uit de Camera Obscura: Het Hofje, en Hoe warm
het was en hoe ver, en van Justus van Maurik twee schetsen: Verhuizen en een
Interview. Een dubbel kwartet zong liederen uit den Bundel van Visscher; een der
leden zong De Vierkleur, door Dr. N. Hofmeyr, een lied, dat hier maar te weinig
gekend is. De opkomst was bevredigend.
Springs, 5 Maart 1899.
J.R.

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen, Tijdschriften, enz.
We hebben in dank ontvangen van den Heer P.W.T. Bell, Bestuurder van de
Staatsdrukkerij, Pretoria: 1 ex. Staatsalmanak 1899; Officiëele Rapporten, Deel III,
afl. 1, 2, 3, 4; Rapport Inspect. Generaal over 1897; Verslag gesubsidieerd Onderwijs
1897; Verslag Registrateur van Acten 1897; Verslag Staatsdrukkerij 1897; Id. Hoofd
v. Wegen 1897; Id. Commissaris v. Politie 1897; Id. Hoofd v. Gevangeniswegen id.;
Id. Telegraaf Departement id.; Id. Landmeter Generaal id.; Id. Superintendent van
Naturellen id.; Id. Hoofd v. Publieke Werken id.; Id. Inspectie Dep. id.; Id.
Commandant Generaal id.; Id. Hoofd v. Mijnwezen id.; Id. Beurscommissie Mei
1887-1898; Id. Regeeringscommissie v. Spoorwegen 1897; Id. College Curatoren
Krankzinnigen-Gesticht id.; Id. Weeskamer 1896; Staatscourant 1898; Notulen 1e
Volksraad 1898; Notulen 2e Volksraad 1898.

Vlaamsche Kroniek.
Quinten Metsys, de reeds aangekondigde Vlaamsche opera, tekst van Raf. Verhulst,
waarop Wambach de muziek schrijft, zal binnen een paar maanden afgewerkt zijn.
Wambach leeft met zijn stuk en hij spreekt met zooveel geestdrift over de
verschillende toestanden en hoofdtooneelen, dat men dadelijk ten zeerste met het
werk ingenomen is.
Vooral het laatste bedrijf zal vol kleur en leven zijn, en geroepen om het stuk bijval
te bezorgen. Een liedeken in ouden trant, dat in het tweede bedrijf voorkomt, wordt
later als slotkoor behandeld en maakt diepen indruk.
Emiel Wambach en Raf. Verhulst hebben eene gewichtige verbintenis aangegaan:
Quinten Metsys zal in geen enkele stad van het Vlaamsche land in de Fransche taal
mogen opgevoerd worden. Alleen in de Waalsche provinciên en in het buitenland,
zal men zich van eene vertaling mogen bedienen.
Quinten Metsys wordt op dit oogenblik in de Fransche en Duitsche talen overgezet.
- Tot hiertoe gebeurde geheel de rechtspleging vóór de krijgsrechtbanken uitsluitend
in het Fransch. Een Vlaamsch soldaat werd dààr in het Fransch gevonnist, zonder
dat hij een enkel woord kon verstaan. Door het aannemen, over een paar weken, der
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nieuwe wet op de krijgsrechtspleging, is die toestand eenigszins verbeterd; toch
hebben wij, Vlamingen, geen volle recht bekomen.
- In den loop van Februari werd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een
vertoogschrift gestuurd, waarbij de aandacht der regeering gevestigd werd op het
bestuur der Nationale Bank, dat voortdurend en uitsluitend anders niet dan Fransch
gebruikt.
Die nationale... geldwolven dienden ook in het Vlaamsche land, zich van de taal
der bevolking te bedienen.
Die bank vraagt de vernieuwing en het verlengen van een privilege en dan ook
diende men haar te verplichten de twee landstalen te eerbiedigen.
- De twee kleinzoons van President Kruger, die sedert drie maanden een ambt
bekleeden bij het Transvaalsch gezantschap te Brussel, woonden verleden maand de
vertooning in den Vlaamschen Schouwburg bij Zij werden bij hunne aankomst
begroet met het Transvaalsch volkslied. Het publiek juichte die twee Transvaalsche
broeders hartelijk toe.
Men zal zich nog herinneren dat destijds de Zuidafrikaansche deputatie,
samengesteld uit Kruger, Smit, Dutoit in de hoofdstad plechtig door al de
maatschappijen, met vier militaire muziekkorpsen, aan de statie werden afgehaald
en er hun in het Groot Hotel een feestmaal werd aangeboden, waaraan al de
burgemeesters van Brussel en voorsteden en meer dan veertig
Volksvertegenwoordigers en Senatoren deelnamen. De Transvaalsche deputatie werd
ook op ons stadhuis een feest aangeboden. In het Paleis had onze Koning een lange
samenspraak in 't Nederlandsch met MM. Kruger, Dutoit en vechtgeneraal Smit.
- De oudste der Vlaamsche schrijfsters, Virginie Loveling, heeft voor een zestal
maanden. Europa verlaten. Verleden jaar maakte zij, tijdens eene reis door Italië, de
kennis eener rijke Engelsche dame, die haar verzocht haar te vergezellen op een
speelreisje van zes maanden op haar yacht naar Australië.
- Op 26 Februari 1. 1. had te Kortrijk eene uitvoering plaats van Benoit's
Rubenseantate. Het is de Koorkring Amicitia, die het machtig werk van Benoit ten
uitvoer heeft gebracht in de Hallen, bijgestaan door een dameskoor en een volledig
orkest. Benoit heeft zijne hooge voldoening uitgedrukt over de manier waarop het
werk werd vertolkt.
- In een omzendbrief, onlangs aan de Gouverneurs der Provincies gestuurd, geeft
Minister De Bruyn last, dat alle opschriften, plakkaarten, tarieven, uurtabellen, in
een woord alles wat tot inlichting van het publiek dient, in de rijtuigen, wachthuisjes
en bureelen, stilstandplaatsen, enz., van de tramwegen en openbare vervoerdiensten,
in het Nederl. en het Fransch moeten opgesteld zijn in het Vlaamsch gedeelte van
België, het arrondissement Brussel inbegrepen. Zeer wel; men kan dien maatregel
niet dan goedkeuren en toejuichen.
Maar waarom wordt deze maatregol ook niet toegepast in het Walenland en vooral
te Luik en rondom Charleroi, waar zoovele duizenden Vlamingen en vooral
Vlaamsche arbeiders gevestigd zijn?
M. De Bruyn zegt, dat hij voortaan vast besloten is, alle vergunning van tramwegen
en openbaar vervoer te onderwerpen aan deze verplichting en hij verzoekt de
provincie- en gemeentebesturen ook in dien geest te handelen.
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- De Bisschop van Luik heeft besloten dat in al de geestelijke onderwijsgestichten
van zijn Bisdom de beide landstalen verplichtend zullen zijn.
Mgr Doutreloux drukt zich als volgt uit:
‘Aangezien de grootste belangen en het heil der zielen eischen, dat de Waalsche
priesters van het bisdom het Vlaamsch kennen, evenals de Vlaamsche priesters het
Fransch moeten kennen, hebben wij besloten dat te rekenen van October 1900, de
ingangs-examens tot de studie der wijsbegeerte, boven de gewone leerstoffen, zullen
bevatten een opstel of eene overzetting in het Nederlandsch, waaraan hetzelfde getal
punten zal gehecht zijn als aan het Fransch opstel.
Gelief van nu af deze beslissing ter kenuis der leerlingen te brengen, opdat zij
weten dat zij, met de studie van het Nederlandsch te verwaarloozen, in gevaar komen
tot de studie der wijsbegeerte niet toegelaten te worden.’
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Waarom zou do Staat dat ook niet kunnen toepassen op al de personen die een
openbaar Staatsambt zouden willen bekleeden?
- M. Ernest Britt, de toonzetter van de opera Druon-Antigoon heeft voor de leden
der kommissie van de Vlaamsch Opera, zijn werk laten hooren. De bijval van den
toonzetter is zeer groot geweest. Al de aanwezigen waren het eens om de kloeke en
de gekleurde toonzetting te bewonderen.
Druon-Antigoon schijnt tot grooten bijval geroepen. Het libretto behandelt de
legende van den Reus en van Lange Wapper... Er bestaat hoop deze opera nog dezen
winter te doen doorgaan en in alle geval denkt men ze voor de Van Dyckfeesten in
orde te hebben.
- Op 4n Maart ll. had te Gent eene groote uitvoering plaats van werken van Hendrik
Waelput.
Het feest, dat ingericht was door den Vlaamsche(n) Kring Rust Roest is ten zeerste
gelukt, en de bestuurder, Oscar Roels, die zelf een knap Vlaamsch toonzetter is, heeft
op uitstekende wijze Waelput's symphonieën doen uitvoeren. De bestuurder, die ook
een flinke redenaar is, hield eene korte voordracht over Hendrik Waelput. Dit feest
heeft op hen, die het bijwoonden, een zeer gunstigen indruk gemaakt.
- Mevr. Anna De Weerdt-Cogen heeft aan den heer Burgemeester van Gent laten
weten dat zij eenen jaarlijkschen prijs instelt van 100 fr. te verdeelen tusschen drie
leerlingen van de lagere meisjesscholen, die zich in de studie der Nederlandsche taal
zullen onderscheiden hebben. Deze prijs wordt ingesteld ter eere van haar grootvader
K.L. Ledeganck.
- Te Antwerpen werken onze vrienden dapper voort tot bekomen van eigen
schouwburggebouw voor de Nederlandsche Opera.

Brussel.
De Brusselsche Tak van het Alg. Ned. Verbond hield op 7n Maart zijne algemeene
jaarvergadering. De heer De Smaele, secretaris, las een lijvig verslag over de
werkzaamheden van het voorgaande bestuursjaar. De heer Van Hamme,
penningmeester, diende zijn verslag in over den financiëelen toestand: batig slot
ongeveer 68 frank.
Takstatuten door het bestuur opgemaakt naar de grondslagen van de
Zuidnederlandsche afdeeling, werden langdurig besproken en ten slotte aangenomen.
Hierna moest overgegaan worden tot de keus van 4 bestuursleden. De heeren De
Smaele, Struelens, Van Ierland en Van Wersch (2 Vlamingen en 2 Noordnederlanders)
behaalden bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid. Ons bestuur bestaat
thans uit 6 Vlamingen en 3 Noordnederlanders. Bij den afloop der vergadering kozen
de aanwezige bestuursleden den heer Kelser tot Ondervoorzitter, en handhaafden de
heeren De Smaele en Van Wersch als 1n en 2n Secretaris. Als stemgerechtigden voor
de algemeene vergadering te Gent werden gekozen de heeren De Smaele, Kesler,
Straelens, Maesfranckx, Van Hamme en T'Sjoen.
Daarop volgde eene langdurige bespreking over het programma van
werkzaamheden in 1899. Een lid klaagde over onvoldoende bedrijvigheid, waarop
de heer De Smaele voorstelde, dat de tak afzonderlijk de propaganda zou inrichten,
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in stede van, zooals voor de meeting ten voordeele der 4 gestrafte Vlaamsche
tolbeambten, samen te gaan met andere propaganda-kringen. Dat viel echter in den
smaak niet van de meeste leden, ook niet van hem, die een klaagtoon had aangeheven,
waarop de heer De Smaele zijne motie introk. De volgende punten werden daarna
ter studie en uitvoering aanbevolen: 1o inrichting, zoo mogelijk, van een feest voor
het gedenkteeken van Jan-Frans Willems; 2o propaganda voor de
Gulden-Sporenslagfeesten van 1902; 3o aanwerving van nieuwe leden, ook onder de
Nederlandsche kolonie; 4o ondersteuning van het Nationaal Vlaamsch Verbond; 5o
bedrijvigheid op het gebied van letteren en fraaie kunsten.
- Onze Kringen. - Het Willems-Fonds belegde twee letterkundige zittingen. In de
eerste (eene huishoudelijke) sprak Mej. E. Torrekens, regentes aan de stedelijke
normaalschool en het stedelijk opvoedingsgesticht, lid van het A.N.V., Over de
Opvoeding der Vrouw. De sympathieke spreekster wees op het belang van eene
degelijke verstandelijke ontwikkeling voor de vrouw, opdat de man zich over haar
niet behoeve te schamen, en zij, aldus goed toegerust, beter hare rol van huisvrouw
en moeder zou kunnen waarnemen. Voor haar, wier roeping niet in het huwelijk ligt,
is een degelijke opleiding een wapen in den moeilijken strijd om het bestaan.
Mej. Torrekens bekwam warmen bijval ook bij de mannelijke toehoorders. Daarna
volgde een letterkundig en muzikaal gedeelte: verschillende jonge dames droegen
stukken voor, en de heer Maurits Sabbe zorgde voor het zanggedeelte.
Op Vrijdag 24n Maart trad de heer Maurits Sabbe op voor de leerlingen der hoogste
klassen van de Vlaamsche leergangen van het Willems-Fonds en van de
Normaalscholen. In eene eerste voordracht had de begaafde spreker de ontwikkeling
en den aard van het Nederlandsch lied behandeld. Nu besprak hij de geschiedenis
van het lied en zong, met begeleiding van den heer K. Sobry, eenige der
merkwaardigste balladen, romancen, mei- en geuzenliederen. Een zestigtal jonge
dames zongen in koor het Wilhelmuslied en het Help u zelf, zoo help' u God! Na den
afloop van dezen gezelligen avond werd algemeen de wensch geuit, dat het
Willems-Fonds eene klasse voor Nederlandschen zang zou inrichten.
De Vlaamsche Bond van Sint-Gillis hield op Donderdag 23n Maart zijn 4e
winterfeest. De heer J. Kesler hield eene flinke voordracht over Marnix van Sint
Aldegonde. Het muzikaal en letterkundig gedeelte was goed verzorgd. Ten slotte
werd opgevoerd De Vreemdeling, oorspronkelijk tooneelstuk in twee bedrijven, door
Jef Toussaint, schrijver van den Bond.
De Nederlandsche Vereeniging Koningin Wilhelmina vierde op 25n Maart haar 2e
jaarfeest voor een talrijk en uitgelezen publiek van Noord- en Zuidnederlanders. Het
programma werd keurig uitgevoerd. De beroemde Amsterdamsche humorist Justus
van Maurik droeg, onder levendigen bijval, twee novellen voor, waaronder Het Diner
van Manus. Den heer van Maurik werd een schoone palm met de Nederlandsche en
Belgische kleuren vereerd.
Dienzelfden avond hield het kunstgenootschap De Distel eene algemeene
vergadering. De heer Jef Toussaint las er Kerstnachtdroom zangspel voor kinderen,
en de heer Mennekens een verhalend gedicht Lamrod, dat tot eene levendige en
belangrijke bespreking aanleiding gaf.
Op Dinsdag 28n Maart sloot de Vlaamsche Kunstkring zijne reeks vertooningen
van het Poppenspel. Het doel, dat de Kring beoogde, was de leden, hunne familie
en het publiek een aangenamen en tevens genotvollen avond te doen slijten bij het
aanhooren van klavierstukken, liederen en gedichten en het opvoeren van kleine
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tooneelstukken met behulp van schaduw- en poppenspel. In den beginne haperde
nog al veel, maar oefening baart kunst; de voordracht werd allengs beter, de leden
spraken natuurlijker en met meer uitdrukking. De decors waren alleszins lief en de
schimmen goed verzorgd.
- Vlaamsch Vereenigingshuis. - Eene groep Vlaamschgezinden belegde
verschillende zittingen, met het doel door inschrijving de noodige fondsen te
verzamelen, om een Vlaamsch Vereenigingshuis in het midden der stad op te richten.
Dit doel is zeer loffelijk, maar er werd vóór een twintigtal jaren te vergeefs voor
geijverd. Om goed te slagen, zou men den steun der Vlaamsche tooneelkringen
moeten bekomen. Maar die houden vast aan een eigen lokaal, en zijn tegen alle
centralisatie.
- Tooneel. - De heeren Hendricx en Rans, bestuurders van den Koninklijken
Vlaamschen Schouwburg, hebben aan de letterbeoefenaars viermaal de gelegenheid
geschonken kennis te maken met Starkadd, drama in verzen van de hand van den
heer Alfred Hegenscheidt, medeopsteller van het tijdschrift Van Nu en Straks. Men
herinnere zich, dat de officiëele keurraad van den driejaarlijkschen prijskamp voor
tooneelletterkunde, hooger eischen stellend aan de dramatische kunst dan vroeger,
aan Starkadd den prijs had geweigerd, maar het stuk eene aanmoediging had waardig
geacht, die de heer Hegenscheidt echter van de hand wees. Dat besluit van den
keurraad werd in verschillenden geest besproken terwijl de jongeren Starkadd
torenhoog verhieven als een stuk den grooten Willy Shakespeare, waardig en de
leden der jury voor weetnieten en onmachtigen uitscholden, beweerden velen, dat
het stuk eene schoone belofte was voor de toekomst, en enkelen, dat het leesbaar,
maar niet speelbaar was.
Het prijzenswaardig optreden van de heeren Hendricx en Rans heeft het bewijs
geleverd dat de laatsten in dwaling verkeerden. Het stuk is volkomen speelbaar en
blijft op het Brusselsch repertorium, en men beweert, dat de heer Van Doeselaer het
aanstaande jaar te Antwerpen zal opvoeren. Wel werd Starkadd voor het meest
verlichte deel van het publiek vertoond, want het vulgum pecus komt hier maar op,
eigenaardig genoeg, voor stukken, waarmede het reeds goed vertrouwd is. Maar op
iederen rang werd het goed begrepen en warm toegejuicht. De toestanden zijn, in
weerwil van alle beweringen, dramatisch; de taal is welluidond en op vele plaatsen
echt forsch en roerend; de samenspraken, hoewel soms lang, vlotten goed. Er waait
u uit het gansche stuk een frissche adem van oorspronkelijkheid tegen, die den
kunstsmaak aangenaam streelt. Men blijft onder den indruk van edele gedachten en
edele gevoelens.
De heer Rühlmann, orkestmeester van den Muntschouwburg, heeft voor Starkadd
eene degelijke, maar al te weinig omvangrijke begeleiding geschreven. Wij vermelden
met lof de inleiding voor het 3e bedrijf. Hopen wij dat de toondichter, nu over genoeg
tijd beschikkend, zijne partituur zal volledigen.
Bij den afloop van de 1e vertooning werd de heer Hegenscheidt op het tooneel
geroepen en levendig toegejuicht. Na de 3e vertooning vereerden hem de bestuurders
eenen schoonen palm. De heer Hendricx hield daarop eene flinke redevoering, die
door het publiek rechtstaande werd aangehoord. Daarin wees hij op de letterkundige
verdienste van het stuk, op het genoegen, dat zijn gezelschap had gesmaakt bij de
instudeering en op de toekomst, die den heer Hegenscheidt in de tooneelletterkunde
verbeidde, indien hij wilde voortgaan met meesterstukken te scheppen in den aard
van Starkadd.
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Na Starkadd kwam Stella, lyrisch drama van Teirlinck-Styns, muziek van den
Gentschen meester H. Waelput, voor het voetlicht. Vóór meer dan 15 jaren werd
Stella hier te Brussel voor de eerste maal opgevoerd, en bekwam luidruchtigen bijval.
Nu ging het stuk bijna onopgemerkt voorbij; het is al te romantisch, te onnatuurlijk,
te versleten. Het heeft onder den tand des tijds deerlijk geleden. Wat echter frisch
en levend blijft, wijl het natuurlijk is en oorspronkelijk, is Waelput's muziek. Wat
heerlijke inleiding! Wat flinke begeleiding! Het ware te wenschen, dat, om haar
alleen, Stella op het repertorium kon blijven.
In den Muntschouwburg neemt de bijval van De Tière's en Blockx' vertaalde
Herbergprinses niet af. Reeds 31 vertooningen!
Het bestuur, dat ons dit jaar zulke heerlijke voor-
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stellingen gaf van Wagner's Rheingold, heeft nogmaals de Walkürc aangedurfd. De
bijval bekroonde zijn streven. De tooneelschikking is beter dan ooit, en de vertolking
is even goed als vóór acht jaren.
- Tentoonstellingen. - De tentoonstellingen beginnen af te nemen. Wijzen wij op
die van den waterverfschilder Maurits Hagemans. Onderwerpen en uitvoering zijn
even degelijk. Zijne aquarellen met groote afmetingen behagen aan het oog door de
goedgeslaagde effen tonen. De heer Hagemans munt vooral uit in land- en
zeegezichten.
In den Cercle artistique komen Edmond Verstraeten en James Ensor aan de beurt.
De heer Verstraeten is een luminist-impressionnist, die door zijne nieuwe lichteffecten
buiten het gebaande spoor treedt.
De Oostendsche schilder-graveerder Ensor, die vroeger deel uitmaakte van de
luidruchtige groep der XX, heeft enkele zijner platen door aquarellen beter doen
uitkomen; zijne jolige tafereelen en prettige landschappen verwerven er des te meer
bijval door.
MILO.

Curaçao. Ruil of verkoop.
Naar aanleiding van ons art. over Curaçao maken we hier melding van een ingezonden
stuk in den Antwerpschen Précurseur, uit New-York, waarin wordt gezegd dat daar,
nl. te New-York, heel veel gesproken wordt over den aanstaanden ruil van de
Hollandsche kolonie Curaçao tegen een der kleine Filippijnsche eilanden, of wel van
een eenvoudigen aankoop door de Vereenigde Staten.
‘Curaçao - aldus gaat de schrijver voort - is voor Nederland van niet het minste
belang, zoodat het dan ook door het Moederland totaal verwaarloosd wordt. De
ellende is er tegenwoordig ontzettend, en de bevolking zou er, naar men zegt, met
vreugde een verandering van gezag aanvaarden. Aan den anderen kant neemt de
Amerikaansche handel in deze streken aanmerkelijke verhoudingen aan, en onze
ondernemende mannen van zaken zouden gaarne van het eiland een belangrijke
stapelplaats voor hun handelsartikelen willen maken. Curaçao zou overigens een
belangrijke strategische stelling voor ons zijn. Deze ruil of die aankoop kan op de
gemakkelijkste wijze tot stand komen. De Amerikaansche pers en het Amerikaansche
gouvernement hebben, natuurlijk, niet nagelaten, nota te nemen van zekere artikelen
in de Nederlandsche dagbladen, die men meent dat uit 's Gravenhage geïnspireerd
zijn, en waarin de Amerikanen beschuldigd werden, in het geheim Venezuela op te
stoken tot een aanslag tegen Curaçao. Deze beschuldigingen zijn te onhandiger,
omdat men hier nog lang niet vergeten is, welke hulp men op Curaçao heeft verleend
aan het eskader van Cervera.’
Tot zoover de Amerikaansche correspondent in het Antwerpsche blad. Waar ter
plaatse in New-York over die ‘ruiling’ of dien ‘aankoop’ in dien geest en met de hier
genoemde redenen thans zoo ‘veel gesproken’ wordt, blijkt niet. Maar men behoeft
slechts weinig ondervinding te hebben op het gebied van internationale koloniale
politiek, om te weten dat zulke proefballons steeds dienst doen tot terreinverkenning.
Het is daarom goed dat men deze dingen niet ongelezen laat.
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Suriname.
Aan de Nieuwe Surinaamsche Courant ontleenen wij onderstaand art. dat in verband
staat met ons streven tot handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal.

Om de koelieschool.
De Surinaamsche bijzondere correspondent van het nieuwe in den Haag verschijnend
tijdschrift De West, veertiendaagsch blad gewijd aan de belangen van Nederlandsch
West-Indië, heeft zich in het nummer van 15 Februari ll. op een zeer ondoordachte
wijze over de koelieschool uitgelaten.
‘Als één lid zegt: - geen koeliescholen voor Britsch-Indiërs, die onder contract
werken, - dan zegt de meerderheid, al kost het ook maar luttele honderden guldens
en al wordt het aanbevolen door Regeering, Bestuur en Staten - geen koeliescholen!
- Misschien wel mede, omdat er hier zoo tegen geschetterd is. Maar kan men in
Nederland dan niet meer lezen? Heeft men niet gevoeld, dat het minder te doen was
om de zaak zelve, maar hoofdzakelijk om den Agent-Generaal een hak te zetten?
Heusch, is dat niet begrepen?
Het is waar, over het algemeen gevoelde men toen niets voor die scholen, maar
als Bestuur en Staten en Regeering het ter bevordering van de immigratie wenschelijk
vonden, dan had men er in moeten berusten. Over zulke dingen valt men niet, tenzij
zij dienst kunnen doen om een vijand den voet dwars te zetten. En daarvoor laat zich
de Kamer gebruiken!’
Scheeve voorstellingen, bittere verwijten en stuitende beoordeelingen zijn dit, niets anders.
De Agent-Generaal der Immigratie wordt in de kolonie niet geacht als een man
van zulk een groot aspiratie, dat daarom de heele kolonie het der moeite waard zou
achten, om hem, zich schrap te zetten tegen de koelieschool.
Geen der Persorganen in de kolonie, die zich tegen de Koeliescholen hebben verzet,
hebben dit gedaan om den Agent-Generaal In hunne artikelen daaromtrent is het niet
gebleken.
En Onze West, die over de koelieschool geen woord heeft gesproken, heeft dit,
het spreekt vanzelf, evenmin gedaan.
De heele kolonie is tegen de koelieschool:
Omdat men het onredelijk vindt, dat de belastingsschuldigen, Nederlandsche
onderdanen, geld zullen opbrengen om kinderen van Britsch-Indische immigranten,
n.b. die niet onder contract werken, ook onderwijs te geven in de Hindoestaansche
taal; daar, waar het Bestuur den Moravischen broeders alhier de verplichting had
opgelegd alleen het Nederlandsch op hunne scholen te onderwijzen en het onderwijs
in de volkstaal aan de kinderen uit het volk te doen ophouden;
Omdat men het doelloos en dwaas vindt om kinderen, wier ouders geen
immigranten, maar kolonisten zijn, in een voor de kolonie geheel vreemde taal te
onderwijzen, om later als zij groot geworden zullen zijn weder geld uit te geven aan
tolken, om de taal hun geleerd, weder over te brengen in het Nederlandsch; terwijl
het Bestuur beter kan doen met de scholen open te stellen voor de jougdige
Britsch-Indiërs, waar de landskinderen onderwijs zelven genieten als een voorrecht
bij al de protectie en andere voorrechten, welke de Br. Indiërs boven de Surinamers
genieten;

Neerlandia. Jaargang 3

Omdat men door die kinderen in de koelietaal, in stede van in het Nederlandsch
te onderwijzen, hen juist van de kolonie vervreemdt en ze doet verlangen naar het
vaderland hunner ouders; terwijl, daar de kolonie bevolking noodig heeft, men ze
hier door onze taal moest binden; wil men toch koloniseeren dan moet men vooral
de kinderen dier kolonisten in de taal van ons moederland onderwijzen, want het
verlies van zijn nationaliteit gaat samen met verleeren van zijn moedertaal;
Omdat het volstrekt geen eisch is der Engelsche Regeering, dat hare onderdanen
hier onderwezen moeten worden in de Hindoestaansche taal en het argument van het
Bestuur om den post voor koeliescholen te verdedigen nl. dat ook koeliescholen in
Engelsch Guiana zijn zooals zooals hij ze heeft voorgesteld, op onwaarheid gegrond
was;
Omdat men door die kinderen in het Hindoestaansch te onderwijzen = leerplan,
richting en gang - waarvan nóch school-autoriteit, nóch Agent-Generaal, vanwege
totale onbekendheid met de taal, iets begrijpen - een kolonie sticht, van ongeveer
16000 zielen (een 1/4 der bevolking van de kolonie), in onze kolonie; die later
Nederland tegenover Engeland, een zoodanige moeilijkheid kan bezorgen, die
Nederlands macht en kracht als koloniale Mogendheid kan verzwakken;
Omdat het absoluut tegen het belang der kolonie is een toestand - in die koelieschool
- te scheppen, waardoor de kolonie heel spoedig zal worden overweldigd, doordien,
door het onderwijs aan de Britsch-Indische jeugd van zulk een groot aantal, een staat
in een staat zal worden gesticht;
Omdat door het oprichten van koeliescholen een antecedent zal worden gesteld,
dat aan de Javaansche immigranten een voorwendsel verstrekt om, als voorwaarde
voor het emigreeren te stellen, scholen voor hunne kinderen, waarop het Javaansch,
Maleisch, Soendaneesch, enz. worden onderwezen, - én aan de Chineezen eveneens
Hetgeen billijkerwijze zal moeten worden toegestaan En eindelijk
Omdat door de koelieschool thans toe te staan mede een antecedent wordt gesteld
gevaarlijk én voor Nederland én voor de kolonie, naardien: in de eerste plaats, en
wel in een kleine spanne tijds, het geheele Bestuur der kolonie zal moeten worden
omgezet en grootere uitgaven worden gedaan, wanneer de kinderen van een kwart
gedeelte der bevolking (16000 Britsch-Indiërs) in een geheel andere taal dan de
Hollandsche zullen zijn onderwezen, en in de tweede plaats men zoo van lieverlede
vanzelve Engeland, met zijne koloniale machtsuitbreiding - dat in onze kolonie
vertegenwoordigd wordt door een diplomatieken consul - binnen onze kolonie inhaalt
om haar later maar eenvoudig, zonder voetstoot, in te palmen gelijk het onlangs met
Fashoda gedaan heeft.
De beschouwing van den correspondent in De West gloeit van eene onwrikbare
objectiviteit en mist kunde, fierheid en karakter.
Zoo voortgaande zal hij maken dat ieder dat tijdschrift den rug toekeert.
‘Onze’ omdat's zijn zoo vele waarheden, getuige wat de Boeren van Transvaal te
lijden hebben van Engeland, waarom in Fashoda, dadelijk na de inneming, de
Engelsche taal als verplichting is vastgesteld, waarom in Cuba, niet meer de
Spaansche, maar de Engelsche als de officiëele taal is ingevoerd.
Wanneer de Surinaamsche correspondent van de De West nu geacht kan worden
te zijn een man van ontwikkeling en gewicht en hij alles, wat door ons is aangehaald,
voor oogen hebbende, toch zijn standpunt durft handhaven, dan kan niet anders, dan
hem de vereerende(?) titel van landverrader gegeven worden.’
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Vereenigde Staten,
Te Pella, Iowa, Vereenigde Staten, waar reeds Pella's Weckblad verschijnt, is een
nieuwe Nederlandsche krant verschenen onder redactie van gebroeders Jansma. Het
motto van dit weekblad is: ‘Verkrijgt wetenschap door onderzoek,’ waaruit kan
afgeleid worden, dat het vooral aan wetenschappelijk onderzoek gewijd zal zijn.
Overigens zal deze nieuweling, Pella's Nieuwsblad, volgens de uitgevers, zich tot
nieuwsberichten bepalen, terwijl het zich voor het politiek gedeelte onder de
Democratische Banier geschaard heeft.

Amerikaansche Waardeering voor Holland.
Dr. Kuyper heeft aan een opsteller der Amsterdamsche Courant, die hem na zijn
terngkomst in Nederland geïnterviewd heeft, in het kort zijn indrukken over Amerika
meegedeeld. Er valt in Amerika een krachtige beweging ter gunste van het
Hollandsche element waar
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te nemen. Vooral onder de invloedrijke families neemt die Hollands-gezindheid sterk
toe en in de families, die van Hollandsche afkomst zijn, zooals de Van der Bilt's,
enz., heerscht tegenwoordig een sterke anti-Engelsche strooming, - vòòr Holland is
hun leuze.
‘Aan een feestmaal van de millionnairs-club, dat te mijner eer werd gegeven,’ zoo
sprak Dr. K. verder, ‘heb ik daarvan sterke staaltjes bijgewoond; in alle dronken, die
er werden gehouden, werd niet alleen Holland geprezen, maar ook waren ze alle
gericht tegen Engeland. Onder de omstandigheden waren de Amerikanen er blijkbaar
zeer mee ingenomen, dat er uit dat Holland, dat ze zoo verheerlijkten, ook eens
iemand tot hen kwam, die - enfin, u begrijpt wat ik zeggen wil, 't is zoo moeilijk als
je zoo over je zelf moet spreken - die, nu, laat ik, zonder daarmee iets ten nadeele
van anderen te willen beweren, maar zeggen: ontwikkeld is. En daarin zie ik dan ook
de voornaamste reden, waarom ze me daar in Amerika zoo gecoiffeerd hebben.
Mijn verblijf in Amerika heeft mij echter van de Amerikanen een zeer goeden
indruk doen krijgen; ze behandelen je daar op een wijze, die men hier heelemaal niet
kent. Ik heb zeer veel hooggeplaatste personen gesproken, ook Mac Kinley, en
iedereen was even welwillend en even verlangend om mij eer te bewijzen. Om maar
iets te noemen: in een der plaatsen, die ik bezocht, werd door de autoriteiten een
volledig bemande stoomboot, met een kok er bij, te mijner beschikking gesteld, om
er naar eigen goedvinden gebruik van te maken tot het doen van uitstapjes in den
omtrek. En dat alles alleen omdat ik Hollander was en den menschen daar wat kwam
vertellen over ons land, waarmee ze zoo zijn ingenomen. Want te gelijk met mij
waren er nog wel 30 tot 40 personen, die lezingen hielden, maar van geen hunner
werd eenige bijzondere notitie genomen. Ja, zòò ver ging men zelfs, dat, toen mij in
Princetown, in tegenwoordigheid van een 1000 a 1300 studenten met veel plechtigheid
de doktorstitel zou worden verleend, de rector-magnificus der hoogeschool er zich
tegen verzette, dat een Amerikaan, een professor in de rechten, wien dezelfde eer
was te beurt gevallen als mij, mij zou voorgaan; eerst de Hollander, daarna de ander.
Zòò treedt het Hollandsch element overal in Amerika op den voorgrond.’

Hoe de Boeren zich gaandeweg over Zuid-Afrika verspreiden.
Hij, die meenen zou dat onze stamgenooten alleen in Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat,
Zuidafrikaansche Republiek gevestigd zijn, zou zich vergissen. Geen landstreek is
er thans, om zoo te zeggen, in Zuid-Afrika te noemen waar ze niet gevestigd zijn.
Namakwaland, Damaraland, Rhodesia, Gazaland, Angola kennen ze als nederzetters.
Gaandeweg bezetten ze op de Zuidafrikaansche landkaart de streken, die nog geene
blanke bevolking kennen. Een van hun laatste ‘trekken’ had Ghanzi (N'Gami-meer)
voor doel. Onderstaande brief (vereenvoudigde spelling) aan den Express
(Bloemfontein) deelt ons mede hoe ze zich daar in 't hartje van Zuid-Afrika hebben
neergezet.
Ghanzi, 26 Dec. 1898
Gaarne wil ik door middel van de alom gelezen Express onze vele vrienden bekend
maken, dat wij nu in ons niewe land woonachtig zijn. Alhoewel sommigen buren
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zijn op 30 mijlen afstand, zijn wij toch zeer in ons schik. Het land is waarlijk een
land van belofte en wij verwachten veel zegen er van te genieten.
Wij hebben gereisd door een land, dat ons niet bevalt voor plaatsen; maar de
scheidslijn van koppies, op een waarvan ik klom, gaf mij een kontrast, dat
onbeschrijfbaar is. Mijn hart sprong op in-mijn boezem van vreugde bij het gezicht.
Allen zijn nu bezig met zich te vestigen, (sommigen hebben al veelbelovende
landerijen, 2 maanden oud, beplant met mielies, pompoenen, bonen, enz.), huizen,
bouwen, enz).
Klein en groot vee is uitstekend en geeft een voorkomen van beschaving aan ons
land.
Gister hadden wij hier Kerstfeest, waaraan over de 80 personen deelnamen. Ook
op andere plaatsen werd Kerstfeest gevierd. De partij te Ghanzi was een
representatieve. Onder de feestvierende werden opgemerkt oude bekende vrienden,
zoals W. Drotsky, P.M. Fincham, J. Manriel, A. Nicholson, A. Pretorius, J. Marnewijk,
G. Drotsky, de Taljaards, de Van Stadens, C. Lewis, Scheepers, Botma, Burgers,
Snijman en vele andere. Mevr. Drotsky verdiende de lof van allen met haar goed
bereid dinner; een plumpudding was er ook bij en de ‘flrst fruit of the land’, enz.;
het was een kompleet sukses. Voor onze laatste aankomelingen, vermoeid van de
verre reis, was melk in overvloed een grote traktatie, terwijl vet schapenvlees en
boter onze voldoening volkomen maakten.
Bezigheidsmannen zijn hier reeds zoekende naar geschikte plaatsen om hun bedrijf
uit te oefenen.
Ghanzi of Ngamiland is eigenlijk een land van veel pannen, meest met open vaste
waters; sommige trekkers hebben putten gemaakt op andere plekken, meer naar hun
zin. Het land is gedeeltelik open grasveld, zo ver als het oog kan zien; dan weder
lapjes bomen en bossen. Brakbos schijnt als het ware wit over de vlakten, doormengd
met zoet gras, berekend om een zeer groot getal klein vee winter en zomer te dragen,
en dit is tans het grootste nodig. Een ding is zeker, er is plek voor zoveel als willen
komen. Ik heb brieven van vele mijner vrienden, die volgend jaar hun woning hier
komen vestigen. Ik voel zeker dat wij zullen - zodra de eerste ruwe plekken glad
gemaakt zijn - een voorspoedig volk uitmaken met des Heren wil en zegen.
Ten slotte wensen wij allen de oude vrienden net zo lekker een vooruitzicht voor
het niewe jaar als wij tans hier hebben.
Dank bij voorbaat voor opname.
De Uwe,
J. MANRIEL
Sekretaris van de Trekkers.

Afrikaners boven Limpopo.
De Randpost (Johannesburg) deelt het bericht, dat op de Hervormde Kerkvergadering
te Nijlstroom besloten werd eene gemeente te stichten te Buluwayo. Daarmede wordt
het cement geleverd, dat noodig is voor het opeenstapelen der losse steenen tot een
hecht gebouw. Het is met buitengewoon genoegen, dat we het feit dezer kerkstichting
vernemen. Aan Ds. Postma van Fordsburg, die het land benoorden de Limpopo
bezocht, en die krachtig voor de stichting gewerkt heeft in de eerste plaats groote
eer. Rhodes mag het land door een stoute zet aan de Engelsche kroon hebben gehecht;
- langzaam doch zeker dringt het Afrikaner element naar voren en herneemt het
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feitelijk bezit van het land, hetwelk hem naar historisch recht van den aanvang af
toebehoorde.
Wij bidden dat de grond arm aan goud blijke, daar dan voorzeker het geheele
gebied tusschen Limpopo en Zambezi een Afrikaner-land zal zijn binnen enkele
tientallen van jaren.
Vooruit, stadig vooruit! Allemaal bij mekaar staan; samenwerken; geld geven en
moreele steun vooral; we werken toch niet voor ons zelf maar voor onze kinderen,
voor een waarlijk Afrikaner-volk, dat eenmaal vrank en vrij geheel Zuid-Afrika
bezitten zal.

Het aanstaande XXVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
Gent, 27 Aug. 1899.
Z.M. Koning Leopold II, heeft aan het aanstaande Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres zijne Hooge bescherming verleend.
Thans zullen ook stappen gedaan worden bij H.M. Koningin Wilhelmina en
President Kruger om dezelfde gunst te bekomen.
De heer P. Van Wetter, rector, en Jhr. Wolters, beheerder en opziener van de
Gentsche Hoogeschool, hebben het eere-lidmaatschap van het Congres aanvaard.
Het bestuur der Regelingscommissie heeft een oproeping gericht tot de Gentsche
Vlaamschgezinden, die in 1891 leden van het Congres geweest zijn, alsook tot
overheden en hooge ambtenaren en verder belangstellenden der stad om te willen
deel uitmaken van de Regelingscommissie. Reeds velen hebben bevestigend
geantwoord.
De afvaardiging van de Regelingscommissie is door Minister Schollaert in verhoor
ontvangen geworden. De heer Minister heeft het eerelidmaatschap aanvaard en de
hulp van het Staatsbestuur beloofd.
Zooals tijdens de voorgaande congressen zullen de vergaderingen plaats grijpen
in de lokalen der Gentsche Hoogeschool. Het gemeentebestuur en de
hestuurderopziener der Hoogeschool hebben de toelating verleend.
***
In de commissie van den Gentschen Gemeenteraad werd voorgesteld en aangenomen
onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad, dat de stad eene toelage van 1000
fr. voor het Congres zou verleenen.
***

Zijne Excellentie de heer Goeman Borgesius, minister van binnenlandsche zaken in
Nederland, alsook Zijne Excellentie Jhr. van Pestel, buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister van Nederland te Brussel, hebben het eerelidmaatschap
aanvaard.

Brievenbus.
Aan de Redactie van Neerlandia,
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Mag ik naar aanleiding van de gemaakte aanmerking omtrent de ook Engelsche Tekst
op het plaatje mijner Advertentie het volgende doen opmerken.
1o Is dit Cliché (plaatje) bestemd voor Advertentiën niet uitsluitend voor Neerlandia
of dag- en weekbladen in Nederland, maar voor Advertentiën over geheel de wereld
- vandaar in het Engelsch, toch onbetwist de meest verspreide taal.
2o Zijn Advertentiën en in 't algemeen reklame maken, toch al uitgaven die vrij
drukkend zijn op het budjet van een bescheiden fabriekant als ik, om voor elk land
een cliché te laten maken in de landstaal; maar,
3o Meen ik toch ook niet, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond en het blad
Neerlandia bij hun strijd voor het behoud der Nederlandsche taal, ook tegelijk een
strijd voeren tegen het Engelsch of welke andere taal ook, zoodat er geen sprake van
kan zijn, dat het opnemen van dusdanige Advertentiën in Neerlandia in strijd zou
zijn met de strekking van het Verbond.
4o Geloof ik en hoop ik, dat het blad ook wel eens door niet Nederlanders misschien wel door Engelschen(!) - zal gelezen of althans ingezien zal worden, en
van daar het Engelsch op het plaatje en de Nederlandsche Tekst er naast of er onder,
en heeft de Adverteerder aldus kans, dat het mes van twee kanten snijdt, wat toch
het hoofddoel is van mijn Advertentie.
Hopende hiermede andere aanmerkingen te voorkomen, en U dank zeggende voor
de verleende plaatsruimte, blijf ik met alle hoogachting,
Uw dienstw. dienaar,
J.C. VISSER.
Fabrikant van Verduurzame Levensmiddelen.
Amsterdam, 1 April 1899.
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Benoemingen.
De oud sekretaris v.h.A.N.V. voor Midden-Azië, de heer C.C.J. Van der Klaauw
vertrok deze maand naar Oost-Indië ter aanvaarding van zijne betrekking als
hoofdadministrateur der Exploratie en Mijnbouw-Mij ‘Kwandang Semalata’ (Celebes).
Het hoofdbestuur heeft nu de zorgen van het sekretariaat in Midden Azië
opgedragen aan den heer Joh. Pater, chef van een Nederlandsch handelshuis in
Teheran.
Verder werd de heer J.J.B. Van der Chys Jr. oudsecretaris voor Noord-Nederland,
benoemd tot sekretaris der Vereeniging tot bevordering van den Nederlandschen
uitvoerhandel.

Boekennieuws.
Het Witte Boek, Tooneelspel in drie bedrijven, door Omer Wattez. Gent, Siffer. Pr.:
3 fr.
In zijn voorrede verklaart Omer Wattez, dat hij de stelling getrouw is, ‘dat de kunst
voor zich zelve niet bestaat maar eeuwig zal zijn een hulde aan het ware, het goede
en het schoone.’ En, die gedachte ontwikkelende, zegt hij verder, dat hij ‘door het
vooruitzetten van tal van denkbeelden trachtte goed te doen en naar niemand omzag
op den weg naar waarheid’ en eindelijk, dat hij gepoogd heeft ‘een letterkundig
tooneelspel’ voort te brengen, ‘dat door meer ontwikkelde en beschaafde personen
zou kunnen gesmaakt worden.’ Zijn doel is dus wel stellig goed te stichten, waar te
zijn en het schoone te verwezenlijken. Het eerste deel van dit drievoudig doel heeft
hij voorzeker bereikt: Het Witte Boek is vol gezonde gedachten, die dan nog het
voordeel hebben in een frisschen, niet alledaagschen vorm te verschijnen. Het Witte
Boek is ook waar in dien zien, dat de karakters natuurlijk zijn en de handelingen er
altijd goed mede overeenstemmen. Maar die natuurwaarheid zal Omer Wattez wel
niet in het oog gehad hebben, toen hij in zijn voorrede schreef, dat hij op den weg
naar waarheid naar niemand heeft omgezien; wij verstaan daardoor, dat hij in Het
Witte Boek ridderlijk met denkbeelden vooruitkomt, die hij bij het zoeken naar
waarheid op zijn weg heeft gevonden, zonder er zich om te bekommeren, wat vele
lieden daarvan ook mochten denken of zeggen. Het doet ons deugd aan het hart zulke
taal te hooren en wij denken, dat, wanneer men later het volledige werk van Omer
Wattez zal trachten te beoordeelen, men wel zal doen, aan deze voorrede een meer
dan gewone aandacht te schenken. Wij aarzelen dus niet te bevestigen, dat aan het
tweede lid van die edele drievuldigheid ook volledige voldoening geschonken is.
Wat het derde punt nu betreft, hier wordt de beslissing moeilijker. Van de
verhalende werken van Omer Wattez heeft men met recht kunnen zeggen, dat iedere
nieuwe stap, dien hij deed, een stap voorwaarts was. Niemand zal betwisten, dat zijn
Twee Koningskinderen het volmaakste zijn, wat hij op het gebied der Novelle geleverd
heeft. Door dat merkwaardige werk, waarin hij zoo aantrekkelijk zijn geliefde
Zuid-Vlaanderen, zijn bekoorlijke geboortestreek schildert en zoo natuurwaar de
Vlaamsche landlieden voorstelt, heeft hij zich stellig een plaats veroverd in de rij
onzer beste novellenschrijvers. Het Witte Boek is zijn eerste stap op het gebied van
het tooneel; niet de eerste stap van een onbesuisden jongen schrijver, maar van een
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ervaren man, die zeer veel gezien, vergeleken en gedacht heeft. Ook treffen wij daarin
geen onnatuurlijke overdrijving aan, alles blijft er binnen de grenzen van natuur en
waarheid. De karakters zijn afgewisseld en goed volgehouden: de grappige flamingant,
Willem Berens, die zoo diep voelt en dikwijls het grievendste zielelijden onder
luidruchtige scherts of vlijmende spotternij verbergt, de verliefde, wel wat wispelturige
Herman Haegemans, de speelsche in den grond toch goede Emilie, welke een
verkeerde opvoeding niet geheel heeft kunnen bederven en die, door het lijden en
het worstelen gerijpt, haar oorspronkelijk gezonde natuur terugvindt, de goedige
vader Laarman, de begaafde, karaktervolle Liana, allen zijn flink geteekend; 't zijn
menschen, die leven, denken en voelen, met wie wij gaarne kennis maken en van
wie wij een goed aandenken zullen bewaren.
Het is te voorzien, dat een beschaafd Vlaamsch publiek belangstelling zal toonen
voor al die personen in de soms aangrijpende toestanden, waarin de schrijver ze laat
optreden; doch bekennen wij het ook, somwijlen zal dat publiek wel wat meer
handeling verlangen in plaats van redeneering of verhaal. Dat zal vooral gebeuren
bij het 5e toon. van het Ie bedr., waar M. Laarman en zijn vriend redeneeren over de
verloving; in het 4e toon. van het IIe bedr., waar M. Laarman zich verkneukelt in de
herinnering aan het karakter en de levenswijze van zijn eerste en ook van zijn tweede
vrouw, in het 1e toon. von het IIIe bedr., waar verhaald wordt, in welke
omstandigheden Willem en Liana elkander hun liefde verklaarden.
Omer Wattez heeft dus in zijn tooneelstuk het gebrek, dat men gewoonlijk
waarneemt in de eerste dramatische proeven van schrijvers, die vroeger met goed
gevolg het episch vak beoefenden. Dat gebrek zal echter niet beletten, hopen wij,
dat Het Witte Boek opgang zal maken en dat de Schrijver zich zal aangemoedigd
voelen om onze Vlaamsche letterkunde met nog menig verdienstelijk gewrocht,
hetzij novelle of tooneelstuk te verrijken.
C.L.
- Ontvangen: de eerste aflev. van Lübke's Geschiedenis der beeldende kunsten,
vert. door Weismann, nieuwe uitgave in 52 wekelijksche afleveringen tegen 25
centiem. per aflev. Te Gent bij Ad. Hoste, en bij alle soliede boekhandelaren.
Nutteloos den lof te maken van dit standaardwerk, dat in handen van alle ware
kunstliefhebbers is of moet zijn. Het is het klassiek werk in Duitschland en is vertaald
in alle beschaafde talen. De goedkoope uitgave stelt het in 't bereik van alle
belangstellenden.
- Kamertjeszonde, herinneringen van Koos Habbema. (Bibliotheek van den Jongen
Gids. 2 deelen.) Amsterdam, D. Buys, Dz. 1899.
Zeker geen kinderboek, al is het ook zoo ‘schaamteloos, - schaamteloos door de
inkleeding, vooral door de moraal’ niet, als het de heer Dr. J.T., die een inleidend en
- zeldzaam feit - afkeurend woord leverde, zegt. Wij, die in het schrijven dezer
boekbesprekingen, zooveel mogelijk alleen de literair zijde der boeken, die we te
beoordeelen hebben, in het oog hebben, al rekenen we het ons ten plichte ook de
lezers te waarschuwen tegen het afstootelijke, het ergerlijke of het onzedelijke dat
sommige werken zouden kunnen opleveren, - wij hebben dit boek zóó schaamteloos
niet gevonden, al zijn sommige bijzonderheden wel wat gewaagd, en al is - dit voor
de inkleeding - de stijl van het werk wel wat stijlloos, wel wat... anarchistisch, iets
dat, naar ons bescheiden oordeel, er juist de eigenaardigheid en ja, de levendigheid
van uitmaakt. Al kunnen we dus den schrijver niet in alles volgen, al houden wij
persoonlijk niet veel van het verdedigen eener thesis in een roman, al moeten we nu
en dan wel eens lachen, - o.a. om de warmte waarmee, b.v., de theorie der vrije liefde,
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die van 't vrije huwelijk, en meer andere verdedigd worden, - toch moeten we
erkennen, dat we hier voor een boek staan van meer dan gewone waarde, dat verre
boven vele boeken van dezen tijd staat, omdat het doorleefd is, omdat we er een hart
in voelen kloppen, - om het even waarvóor het klopt, - omdat we voelen dat de bijtitel:
Herinneringen geen logen is. De schrijver mag zich hier terecht kroniekschrijver
heeten, kroniekschrijver, zooniet van zijn eigen leven, dan toch van een leven, dat
hij met passie bestudeerd heeft, en, met bloed en tranen doormengd, voor ons oog
ontrolt: want dit is de zeldzame en eerste verdienste van: Kamertjeszonde: de waarheid
die er uitspreekt, en die het tot kunstwerk maakt.
Daartoe zal men nog den schrijftrant mogen voegen, die zóó kernachtig, zóó pittig
en zóó los en zwierig, vooral in de samenspraak, is, dat we er bezwaarlijk ietsnaast
kunnen leggen uit het muffe, dillettanten prozaliteratuurtje dat in Holland bloeit, tenzij de Interieurs van Hermann Heyermans Jr., waarvan we hier vele hoedanigheden
in terugvinden.
Om te eindigen: een boek dat men nu juist niet in het bereik van kinderen of
kostschooldametjes moet laten, maar dat men niettemin bewaren moet als eene
oprechte uiting van eene waarheid, en tevens als eene brok eigenaardige en levende
literatuur.
- Uit Vlaanderen, door Cyriel Buysse. Amsterdam, H.J.W. Becht. 1899.
Onder dezen algemeenen titel geeft Cyriel Buysse zijne laatste kortere schetsen
in het licht, die wel van ongelijke waarde zijn, maar waarvan enkele echte pereltjes
mogen heeten. Minder naturalistisch getint dan zijn vroegere werken, veel fijner
geschetst dan zijne andere schetsen van het Oost-Vlaamsche boerenleven, vaak even
kloek als zijn voorgaande werk: Schoppenboer, dat zijn beste boek mag genoemd
worden, laat deze bundel in menige bladzijde ons eene gansch nieuwe zijde van
Buysse's talent aanschouwen: eene teederheid van gevoel, eene liefelijkheid in het
beschrijven, die we van den auteur niet verwachtten, noch durfden hopen. Wel hadden
we den ommekeer van zijn trant door zijne achtereenvolgende schetsen gevolgd; wel
wisten wij dat hij, op enkele uitzonderingen na, niet zoozeer het brutale en het dierlijke
in het menschelijk leven meer zocht en met voorliefde behandelde, - maar toch
verwonderde ons nog, bij Buysse, toonbeelden van minnelijkheid en teedere
dichterlijkheid als, b.v., Pierke en Kootje en Dukske, die, naar ons oordeel,
meesterstukjes zijn, die men ook in de handen van kinderen moest geven, in plaats
van het saaie en gesuikerde dat men opzettelijk voor hen brouwt en dat zoozeer hun
smaak bederft.
We zeiden dat alles niet even goed is in dezen bundel. Zoo konden, onzes inziens,
de Pijpelingjes en Tragedie wel achterwege blijven, al zijn beide stukjes niet van
verdiensten ontbloot, die echter niet opwegen tegen al het goede en echte dat we te
genieten krijgen in novellen en schetsjes als De Kikkers (dat we reeds ergens in het
Fransch lazen), De Doop, en de bovengemelde stukjes, die, in Buysse's werk, van
eene blijvende waarde zijn.
Ook, de taal, afgezien van sommige flaters, die onvergeeflijk zijn, is in Uit
Vlaanderen aanmerkelijk verbeterd, - al zijn nu ook enkel dier schetsen rechtstreeks
uit het Fransch vertaald. Dit is voor ons een bewijs dat de schrijver een scherper
bewustzijn van het Nederlandsch taaleigen gekregen heeft, iets waarover wij hem
van harte gelukwenschen.
- Stille Dalen, door Helène Lapidoth-Swarth. Amsterdam. P.N. van Kampen en
Zoon. Geen jaartal.
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Een bundel zuiver lyrisme, gelijk van de dichteres te verwachten was, maar ditmaal
met nog meer allegorieën, niet altijd gemakkelijk om vatten, dan men van haar
gewoon is. Het werd reeds vroeger aan Helene Swarth verweten, dat ze te weinig
afwisselend, te eenzijdig was, en ook ditmaal werd het haar als feil aangerekend, naar ons inzicht, ten onrechte, vermits juist die eenzijdigheid - die men beter: eenheid
zou noemen - wel bij haar, gelijk bij vele andere dichters, zoo, b.v., Kloos. juist een
kenmerk zal zijn van oprechtheid en natuurlijkheid der inspiratie. Zeker is het, dat
men, oppervlakkig, weinig verschil bespeurt tusschen deze verzen en die van vroeger;
zeker kan men hier niet van ‘vooruitgang’ gaan spreken; maar voor iemand wien het
niet te doen is poëzie, en kunst in 't algemeen, voor een soort ambacht te houden,
maar denkt dat het iets hoogers is, waar zelfs bedrevenheid niet onontbeerlijk
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is om meesterstukken te maken, zal die eenheid in Helene Swarth's werk eerder
gelukkig vinden, vermits ze bewijst, dat we ons voor eene zeer hooge kunstenares
bevinden.
Daarvan leggen Stille Dalen nogmaals het bewijs af: al zijn al de gedichten niet
goed, al kan aan de schrijfster een gemis aan zelf-kritiek in het samenstellen van haar
bundel verweten worden - iets dat bij dichters zóó licht te vergeven en zóó natuurlijk
is, - toch vindt men hier terug wat van haar deed zeggen dat ze de grootste dichteres
van Nederland is: een diep gevoel, een groote uitdrukkingskracht, een machtigen
beeldenrijkdom, een sterken plastischen zin en een juist vatten van wat het
Nederlandsch taaleigen is.
- Serena. Gedichten door Marie Boddaert. Utrecht. H. Honig. MDCCCXCVIII.
Marie Boddaert is eene groote dame, en dit vindt men ook in dezen, haren laatsten
bundel verzen terug. Wat ze hier vooral gezocht heeft, is, - buiten de liefelijke
natuurlijkheid harer vroegere Aquarellen en de gespierdheid en ja, mannelijkheid
harer eerste gedichten in den Gids, - is, zeggen we, distinctie. Laat er ons bijvoegen,
tot haar lof, dat ze daar heel dikwijls in geslaagd is, en dat enkele der hier verzamelde
gedichten uitstekend mogen heeten, al getuigen ze - ook de beste - dat de dichteres
zeer belezen is in onze jongere literatuur, en dat ze zich nu en dan wel eens herinnert
Helene Swarth en andere te kennen: dit tot verveling en ergernis van den lezer, die
vaak te vergeefs naar de persoonlijkheid der dichteres zoekt.
En dit is des te meer te bejammeren, daar men weet, dat de dichteres veel beters
geleverd heeft, en dat ze wel degelijk persoonlijk zijn kon.
We willen nu niet zeggen dat Senera een bundel is vol slechte verzen: de dichteres
is te bedreven in 't aanwenden van moeilijke vormen, ze kent te goed hare taal, ze
heeft een te gemakkelijk vindingsvermogen om als van minderen rang beschouwd
te worden. Maar haar heeft het ditmaal aan oprechtheid ontbroken; we voelen te zeer
dat ze wel eens geschreven heeft wat ze niet gevoelde, of zich liet meêsleepen door
den klank van een gelukkig gevonden vers, om te kuunen zeggen: de dichteres heeft
gelijk gehad dit alles uit te geven: het geeft ons een zuiver poëtisch genot.
We hopen in den volgenden bundel van de zoo talentvolle Marie Boddaert meer
echtheid en zuiverheid van gevoel, en grooter eenvoudigheid in den vorm te vinden.
- Walt Whitman. Natuurleven (Leaves of Grass), vertaald door Maurits Wagenvoort.
Haarlem. De Erven F. Bohn. 1898.
Het schijnt dat men in onze Nederlanden gaat beginnen te erkennen dat Walt
Whitman een der grootste dichters van de wereld is: er ontstaat nl. ten onzent eene
Whitman-literatuur, die voor de niet-ingewijden van het hoogste belang kan worden.
Zoo verscheen, in Van Nu en Straks, een uitvoerig opstel over onzen dichter, en de
redacteur A. Vermeylen vertaalde op verdienstelijke wijze het In Memoriam Lincoln.
Ook M. Wagenvoort waagde zich aan dat lastig werk: Whitman in het Nederlandsch
over te zetten, en onder den titel van Natuurleven biedt hij ons een gedeelte van zijn
arbeid aan, waarvan hij zich-zelf de moeilijkheid niet ontveinsde, en die hij, laat het
ons zeggen, schitterend ten uitvoer bracht.
Zeer juist is hetgeen de vertaler over Whitman in zijne Inleiding zegt, en het geeft
tevens de maat aan der moeilijkheid dat zoo'n werk oplevert. Die moeilijkheid is hij
gelukkig te boven gekomen, en al is niet alles even goed, en al gaf niet alles ons den
indruk weer dien we gevoeld hadden bij het lezen van den Engelschen tekst - iets
dat ook aan de opvatting van de vaak duistere taal van Whitman liggen kan, - toch
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erkennen we, dat we hier voor eene uitstekende vertaling staan van een werk, dat
wel meer moest gekend zijn in onze landen.
Hopen we nu maar dat het tweede deel der vertolking gauw klaar kome
- Jonas Lie. De Driemaster Toekomst. Uit het Noorsch vertaald door M. Pott.
Utrecht. H. Honig. 1899.
Een boeiend roman, alhoewel eenigzins ouderwetsch door den vorm, die hier
vooral in Vlaanderen, waar men nog zoo weinig van de Noorsche letterkunde, buiten
Andersen en Ibsen, kent, moest lezers vinden, en dat ook elders zal genooten worden
om 't eigenaardige der vinding, de gelukkige beschrijving der Finsche zeden en de
goed volgehouden karakterbestudeering. Jonas Lie is de schilder der Noordsche
visscherszeden, die hij con amore te boek stelt; en dàt geeft juist die kleur en dat
leven aan een verhaal, dat anders wel wat lang zou schijnen.
We zijn gelukkig dat het boek in Nederland een vertaler vond, - al kunnen we over
de juistheid der vertaling van den heer M. Pott niet oordeelen, daar we het werk
alleen door een Duitschen tekst kennen.
- De Eeuw der Overwinning, bladzijden uit de Kerkgeschiedenis der 4de eeuw,
door Dr. H.M. Van Nes, bij Wenk & Birkhoff, gr. 8o (240). f. 1,50.
Met genoegen namen wij kennis van dit werk. Het getuigt van degelijkkeid in de
studie van het onderwerp en bedrevenheid in het hanteeren der pen; toch hadden nog
meer bronnen kunnen aangehaald worden; inzonderheid Fransche. Het bevat vijf
hoofdst.: Constantijn de Groote, Julianus de Afvallige, Het Heidendom na de
overwinning, het Christendom der 4de eeuw, en ten slotte een terugblik, waarin de
waarde der overwinning wordt nagegaan.
Hierin, stippen wij gaarne aan, dat wenken voorkomen met het oog op onze
toestanden, die het de moeite zou loonen rijper te overwegen.
Onder andere meer, deze op bz. 228 uitgedrukt:
‘Wij achten een zoogenaamd “ondogmatisch christendom”, waarover men in den
laatsten tijd zooveel spreekt, een onmogelijkheid, al erkennen wij volmondig dat alle
menschelijke omschrijving der verborgenheden Gods noodwendig stukwerk moet
blijven’... Is een godsdienst tot Kerk geworden, dan moet er organisatie zijn, dus
stelsel en moet hij dogmatisch worden. Maar alle dogmatische sluit meteen
ontoereikendheid in; dit blijft het menschelijke in den godsdienst en dus het
onvolmaakte, de zwakke zijde. Men moge dit beklagen, wegnemen kan men het niet.
Buiten het stellig verkregene, geeft deze arbeid tot vruchtbaar nadenken, lofwaarde
aanleiding.

Onze Leestafel.
Caecilia. 1-4-'99.
- H. Viotta: Waarheen? - de Casembroot: Parisiana. - Hollander: Correspondentie
uit Weenen. - Concertberichten ('s Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Groningen).
- Binnentandsche berichten. - Buitenlandsch nieuws.

Elsev. Geïll. Maandschr. 3-'99.
- Koningin Wilhelmina op Soestdijk (portret). - P.A. Haaxman Jr.: Willy Martens. Truida Kok: Nieske. - G. Block: Een kijkje in West-Afrika. - P.C. De Moor: De
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begrafenis van den President: illustratie. - Joh. H. Been: Een Voorganger der
Slijkgeuzen. - S. Kalff: In den Keulschen Dom. - P.v.D.: Buitenlandsch overzicht. F.L.: Van de Reductie. - F.L.: Nederl. Verzen en Nederl. Proza.

Eigen Haard. 31-3-'99.
- Miriam Irgen: De Bruid van een Paria. - J. De Vries: Paascheieren. - R. Fennaema,
portret, afbeeldingen. - De afneming van het Kruis van Gaspard de Craijer. - Battle
of the Books, 1. - J.F. Quant: Bevloeiing op Java, afbeeldingen. - Verscheidenheid:
De vrouwen.

Europa. 4-'99.
- Netty Pické: Loreley. - Max Langenberg (uit het Duitsch van): Het Adagio van
Prins Lodewijk Ferdinand. - Jafir: Gevonden. - P. Gneditsch (naar het Russisch van
-): De Vlucht naar Amerika. - Cenatos: Een Boekenpraatje. - A.E.L. Covetie: Populair
Wetenschappelijk Overzicht.

Geïll. Stuiversbl. 1-4-'99.
- Lawrence L. Lynch: Liefde en Misdaad. - De Cobra. - Uit den Tijd der Diligences.
- Revolutie op School. - Ter eere van den Prefect.

Germania. 6.
- P.D. Mont: Bladz. uit de Gesch. van de Vt. Beweging. - M.R. Gerstenhauer:
Deutschland, Niederland und England in Süd-Afrika. - J. De Geuter: Van Dyck. Prof. Dr. Piper: Geeritt Roosen und seine Geschichte der Kriegsereignisse seiner
Zeit. - Cl. v.Z.: Vaters Frau von Reimond Stijns (aus dem Vlämischen). - Hub. Oellers:
Die Ausstellung der Vlämische Künstler in Deutschland. - Vlämische Chronik. Wetenswaardigheden. - Overzicht der Tijdschriften. - Kleine Mededeelingen. Bvekennieuws.

De Gids, 4. '99.
- Dr Byvanck: R. Fruin. - R.P.J. Tutein Notthenius: Worstelend Zeeland. - Hélène
Lapidoth Swarth: Sonnetten. - A.L.W. Seyffardt: Tijd- en Strijdvragen. - P.G. van
Schermbeek: Naar de gele Rivier. - H.J. Haverman: Beeldende Kunst. - Mr. Henri
Viotta: Muzikaal Overzicht. - Mr. J.N. Van Hall: Dramatisch Overzicht. Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie
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Hollandia 1-4-'99.
- Aanteekeningen. - Een vraag van Handel en Wandel. - Vereeniging ‘Het Buitenland’.
- Het Spinoza-huis te Rijnsburg. - Van alles wat. - Mengelwerk: Haagsche Omtrekjes.
- Van de Amsterdamsche Beurs.

De Hollandsche Revue, 25-3-'99.
- De Oranjezaal in het ‘Huis ten Bosch’. - Wereldgeschiedenis. - Belangrijke
onderwerpen: de toename van de berolking gedurende de laatste honderd jaren in
eenige landen van Europa. - De huwelijkskansen van de moderne vrouw. - De krisis
in de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie. - De gevangenis en hare bewoners. Leo Tolstoï. - Lady Ishbel Aberdeen. - De Plaat. - Karakterschets: Dr. J.W.
Hugenholtz Jr. - Overzicht v.d. Tijdschr. - Het Boek van de maand: Spanje, een
reisverhaal, door Jozef Israëls. - De Boekentafel.

De Katholieke Gids, 4-'99.
- Hub. Hönn, pr. Kardinaal Manning. - Mozes, II. - J.L.A. Nabbeveld, pr: Een
Eenwgetijde. - Politiek overzicht.

Katholieke Illustratie, 5-'99.
- Ravo: Gered door zijn kind. - Don Lorenzo Perosi. - Nijlpaardenjacht in Oost-Afrika.
- Aniger: Een uur van onbedachtzaamheid. - Platen.

De Kroniek. 2-4-'99.
- Blanke Beschavers. - André Jolles: Schilderkunst. - J.C. Jr.: Eigen Rechter. Allerlei. - Mengelwerk: J.F. Campbell: Marschalk Mac Brian.

Het Leeskabinet, 4'99.
- Joh. Gram: Johan Brakensiek. - Mevr. Fabius-Cremer Eindhoven: Onder
Betoovering. - Het Bismark-Mausoleum te Friedrichsruh (plaat). - Dr. J.B. Kan.:
Plutus, God v.d. Rijkdom. Blijspel van Aristophanes, voor ons tooneel bewerkt. Bibliographisch Album.

Nederland, 4-'99.
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- Emiel Erens: Fantasie. - J. Eigenhuis: Tijme de krooscisscher. - Eimar: Gerrit d'n
Onneuzele. - Henri Elbe: Vader. - G. Gijsberti Hodenpijl: Mededeelingen over het
2e regiment Holl. lanciers v.d. keizerlijke garde in 1812. - Jan Wabeke: In het veld.
- Kroniek. - Poëzie: J S. De Raef: Twee Sonnetten; Jug.: Ahankara; Annie Nanta;
Aan...; Kalme zee; Erica: Toen!; P. Visser: Verlangen.

De Nieuwe Gids. - 4. '99.
- Jeanne Reyneke Van Stuwe: Verzen. - P.H. Van Moerkerken, jr.: Suprema Salutatio.
- Willem Kloos: Adoratie. - Dr. E.B. Koster: Hooge - Vuursche - Profanation. - H.J.
Boeken: De Hel v. Dante. - Dr. J B. Schepers: Trouw en Strijd. - Willem Kloos:
Letterkundige Kroniek.

Ons Tijdschrift (Afrika).
- Afl. 12, '98-'99. - Sir George Grey in Zuid-Afrika. - Editoriale Praatjes. - In
Zuid-Afrika's Tuin. - Voor Papa's Verjaardag. - Kijkjes in onze Kerkgeschiedenis. Een Bloembollenveld bij Haarlem. - Die dood van Commandant Uys. - Een Kaapsch
lasterproces in 1830. - De knecht te Limoenkloof. - Voor onze kinderen. - Praatjes
over Landbouw. - Wereldkroniek.

Ons Tijdschrift (Nederl.).
- 4, '99. - Gescheiden. - H. Weiland: Zie toe. - E. Gerdes: Goede Vrijdag. - Jhr. Mr.
A, F. de Savornin Lohman: Verband tusschen godsdienst en recht. - F. Schulte: Het
Teeken van den Zoon des Menschen. - J.B.: Het Maandboek.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. - Maart 1899.
- I. Aug. De Vreught. De Roemenen in Zevenbergen (vervolg). - II. P. de Mont.
Chiaroscuro. - III. F. Mijne eerste Afrikaansche excursie (vervolg). - IV. E.T. Van
der Mandele, Uit Noord-Nederland. V. Fr. Van Cuyck, Gedenkbladen van Willem
Rogghé. - VI. Kunst- en Letternieuws. - VII. Officieële mededeelingen betreffende
het Willems-Fonds.

Het Toekomstig Leven, 1, 4, '99.
- Nooit heeft iemand zoo gesproken als deze mensch. - De wonderquaestie. - Séances
in eigen kring. - Treffende bestrijding.
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- Mystiek en Krankzinnigheid. - Geheugenverwisseling of Mediumschap. - Odische
kracht en Lichtende Materie. - Reichenbach gerechtvaardigd door Röntgen. Ingezonden: Manifestatie. - Verschijnselen in kleinen kring. - Holgate's roeping.

De Violier. 5-4-'99.
- P. Tack: Starkadd. - Maarten Rüdelsheim: Edw. Keurvets. - Verscheidenheden.

De Vlaamsche Kunstbode, 3, '99.
- Reim. Styns: Het Rookt. - P.P. Denys: Eucharis. - J. De Geyter: Van Dyck-cantate.
- Lod. Opdebeeck: Liederen voor Haar. - M. Brants: De Bloedschuld of Philips Van
Artevelde. - L. Opdebeeck: Uit het Vlaamsche kamp. - Kroniek.

Vragen van den Dag, 4, '99.
- Mr. J. Van Konijnenburg. - Boterwetgeving en boterhandel. - J.N.v. Hesteren: Iets
uit de geschiedenis van den Wereldurede. - Dr. H.V. Wijk: Een werelddeel als museum
van tevende fossielen. - H. Bosma: Examens. - A. Gittée: Het dat der Semoys in de
Belgische Ardennen. - Dr. H. Blink: Naar aanleid. van het ontwerp van wet op den
leerplicht. - Gevecht tusschen sprinkhanen en een locomotief. - Papier en boomen.
- Vogels en vergiftige bessen. - Omheiningen van ijzerdraad als telephoongeleiding.
- De zichtbaarheid der Röntgen-stralen voor blinden. - Bibliogr. - D.J. Ritzema Bos.
Nederl. Planten. - R.D.N. Het Marioroma op de Parijsche Tentoonstelling. - Dr. G
W. Bruinsma: Vlasverbouwd en vlasindustrie. - J V.v.H. Een Overijselsch Gedenkboek.

Weekblad voor Dames. - 1-4-'99.
- Modebericht. - Twee wandelkostuums. - Voorjaarshoeden - Morgen kleeding. Versch. meisjeskostuums. - Matinées. - Sportpantalons. - Engelsch wandelkostuum.
- Wandel- en bezoekkleeding. - Twee fietskostuums. - Twee huistoiletten. Voorjaarsmantels - Wandelkostuum van loodgrijs kamgaren. - Voorjaarshoed. Voorjaarslaarzen. - Kleedingstukken voor babies. - Dames-Handwerken. Mengelwerk.

Wereldkroniek. - 1-4-'99.
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- Uit onze Oost. - Uitstapjes met de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij. - De
Indische Instelling te Delft. - Het 10e Lanciers. - Het 1e Huzaren. - De vuurdoop van
den 2en luitenant C.J.A. Webb. - Merkwaardige Spoorwegen. - Bezoek v. HH. MM.
de Koningin en de Koningin-Moeder von Haarlem. - Onderzeesche Torpedobooten.
- Ludwig Bamberger. - Kleine Wereldkroniek.

Ons Woord, 1, 4, '99.
- Cesar Franck. - Het onderwijs in de Nederlanden: IV. Het Prostestantismus. - De
Slenter (slot). Een droom. - Engetsche opvoeding. - Kijkjes links en rechts.

Woord en Beeld. - 4-99.
- J. Eigenhuis: Een Stille - F. De Bas: Luit.-Gen. Arthur Kool. - Ani. Molkenboer:
Achter de Schermen van den Stadsschouwburg. - J. Pabst: Zomeravond. - Kor Kuiler:
Klavierstukjes.

De Vlaamsche School. - Aflev. 10, 11, 12, '98.
- J. Winkler Prins: Orer Frans Althaus. - Jul. De Boer: drie Sonetten. - F.J.V.d.
Branden: Getuigenis over het portret v Marten Pepijn. - Meindert Poogaart jr:
Woudklanken, Holland. - A.W. Sanders Van Loo: Iets over de Kopersneden, v. Albr.
Dürer. Leo J. Krijn: Fragment. - T.M. Melchers: Over Nederl. Gotieken in het Buitenl.
- De Vl Gotieken in den Louvre. - Else van Brabant: Bloesem - Lente - Vreugde. Hannak: Waarom met 21en December de dagen beginnen te lengen. - A.W. Sanders
Van Loo: Le Etsen van Rembrandt in het Prentenkabinet te Amsterdam. - P.d Mont:
Oud Lied van Adolijn, Ik zie U steeds. - 11 prachtige platen.
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Mei 1899.
Een Vlaamsche Hoogeschool.
De Association flamande pour la vulgarisation de la langue française (Vlaamsche
vereeniging tot verbreiding der Fransche taal) heeft enkele dagen geleden een manifest
verspreid, waarin zij de Gentsche bevolking tracht op te ruien tegen de ontworpen
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Tevens werden, in een twintigtal
drankhuizen, verzoekschriften tegen de vervlaamsching ter onderteekening neergeleid.
De courant La Flandre Liberale heeft het manifest alsook de lijst der hooger
bedoelde cafés zonder een enkel woord van afkeuring overgedrukt.
Reeds verscheidene malen is de Association flamande pour la vulgarisation de la
langue française tegen het gebruik van de moedertaal der Vlamingen te velde
getrokken, onder andere tegen het invoeren van het Vlaamsch in de Burgerwacht
(schutterij) en tegen het gebruik van het Vlaamsch in het middelbaar onderwijs.
Het is hoogst leerrijk gade te slaan, op welke wijze de Association te werk gaat.
Blijkbaar is die vereeniging niet op de hoogte van de toestanden. Daarvan brengt
haar manifest betreffende de vervlaamsching der Hoogeschool ons een nieuw bewijs.
Daarin wordt velstrekt geen gewag gemaakt van de voorstellen welke de
vlaamschgezinden te dezen aanzien hebben gedaan; geen enkel woord wordt gerept
over de argumenten, welke ten voordeele van de vervlaamsching werden aangevoerd.
Er wordt zelfs niet de geringste poging gedaan om die argumenten te weêrleggen.
Alleen wordt aan den goedgunstigen lezer medegedeeld dat enkele personen (quelques
personnes) den wensch koesteren het Fransch voor alle onderwijsvakken uit te sluiten.
Wie die enkele personen zijn wordt zorgvuldig verzwegen.
De gelegenheid was nochtans gunstig om die hatelijke flaminganten eens aan het
publiek bekend te maken. Dit werd echter niet gedaan, want namen als, bij voorb.
Karel Buls, Heuvelmans, Juliaan de Vriendt, Van der Linden en Jan Van Rijswijck,
om er slechts vijf te noemen, zouden op den lezer ongetwijfeld een indruk maken,
die slechts moeilijk zou kunnen uitgewischt worden.
De Association tracht de Gentenaren schrik op het lijf te jagen, door hun een
tafereel op te hangen van de onheilen, die de vervlaamsching der Hoogeschool zou
na zich slepen.
Die hervorming zou, volgens de Association, ieder jaar aan de Gentsche bevolking
twee millioen frank kosten!!!
Ten eerste, de thans aangestelde hoogleeraren zouden grootendeels de stad verlaten;
daar die hoogleeraren te zamen ieder jaar ongeveer één millioen voor uitgaven doen,
zouden de Gentsche bandelaren dientengevolge één millioen verliezen.
Ten tweede, de zeven honderd studenten der Gentsche Hoogeschool zouden
eveneens de stad verlaten, en daar die zeven honderd studenten te zamen eveneens
ruim één millioen uitgaven doen, zou dit, aan den Gentschen handel een tweede
verlies van 1.000000 fr. berokkenen
De lezer meene niet, dat wij met hem een loopje willen nemen; het staat er letterlijk:
‘Attendu que la ruine de l'Université de Gand entrainerait pour cette ville une
perte considérable, s'élevant à plus de deux millions par an;
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‘Qu'en effet les dépenses supportées par l'Etat pour traitements, bourses,
indemnités, etc., s'élèvent actuellement à plus d'un million, et qu'en évaluant les
dépenses de chaque étudiant en moyenne à 1500 fr. par an, on obtient également
une somme depassant un million.
Men gelieve in acht te nemen, dat de Association, die dergelijke vernuftige
berekeningen de wereld inzendt, bestuurd wordt door advocaten, hoogleeraren, en
andere dergelijke personen, van wie men zou mogen verwachten, dat ze een zoo
ernstig onderwerp met meer ernst zouden bespreken.
Wij willen in enkele woorden aantoonen, hoe bespottelijk de bovenstaande
beweringen zijn.
De Commissie, aangesteld door het XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres, heeft de volgende voorstellen gedaan:
1o In de vier faculteiten (niet in de Geniescholen) der Gentsche Hoogeschool zal
het onderwijs in alle vakken (uitgenomen de Romaansche taal- en letterkunde) in 't
Nederlandsch gegeven worden.
2o De thans aangestelde professoren en docenten zullen van regeeringsweze
verzocht (doch niet verplicht) worden voortaan hun onderwijs in 't Nederlandsch te
geven.
3o Alle nieuwe professoren en docenten zullen bij hunne benoeming verplicht
worden van den beginne af in 't Nederlandsch te doceeren.
Op die wijze zal de vervlaamsching reeds na enkele jaren ver gevorderd en na 25
à 30 jaar geheel voltrokken zijn.
Hieruit volgt dat geen enkele professor of docent zal lastig gevallen worden, en
dat dus geen enkele de stad zal verlaten.
In de vier faculteiten zijn de studenten in overgroote meerderheid Vlamingen. Walen en vreemdelingen zijn daarentegen weinig talrijk (min dan 15%), zoodat het
aantal studenten, die eventueel de Hoogeschool zullen verlaten, zeer gering is. Hunne
plaats zal trouwens ingenomen worden door vlaamschgezinde studenten uit de drie
andere Hoogescholen, die naar Gent zullen komen omdat zij hooger onderwijs in de
moedertaal verlangen te ontvangen.
In de Genieschool (polytechnische scholen) die tot de Gentsche Hoogeschool
behooren, zal het onderwijs Fransch blijven. Verreweg de meeste Waalsche en
vreemde studenten die te Gent wonen zijn leerlingen van die Geniescholen; die
studenten zullen blijven, vermits in hunne studiën geen verandering wordt gebracht.
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Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat van de twee millioen, die de Association
heeft ontdekt, weinig of niets overblijft.
Daarentegen blijven de redenen, die de vlaamschgezinden aangespoord om de
vervlaamsching te vragen, onwederlegd en onwederlegbaar.
De Association gedraagt zich als een advocaat, die gewaar wordt, dat de zaak die
hij bepleit verloren is. Zij gevoelt zich onmachtig om met de vlaamschgezinden een
ernstige discussie aan te gaan. Zij verplaatst den strijd op het gebied van de stoffelijke
belangen der Gentsche Winkeliers en Kamerverhuurders en zie,..... zelfs op dit terrein
is zij verplicht de waarheid te verdraaien om hare zaak te bepleiten.
Wij willen hier nog gewag maken van een enkel feit, dat aan den lezer een
denkbeeld zal geven van de middeltjes, die thans te Gent tegen de vervlaamsching
der Hoogeschool worden aangewend.
In een van de bierhuizen, waar de Association exemplaren van haar verzoekschrift
heeft neergelegd, bevond zich enkele dagen geleden een hooggeleerde hoogleeraar,
die trachtte een van de aanwezigen aan te sporen om het verzoekschrift te
onderteekenen. - De man was erg wederspannig. Na lang te hebben gepraat tusschen
kannen en glazen kreeg de hooggeleerde een genialen inval: hij verklaarde, met
professorale onfeilbaarheid, dat, in Holland, het geheele hooger onderwijs sedert
jaren in 't Fransch wordt gegeven, en maakte een vergelijking tusschen de verstandige
Hollanders, die het nooit genoeg volprezen Fransch boven eigen taal verkiezen, en
de uitzinnige Vlaamschgezinden, die hier het omgekeerde willen doen. - Vergeefsche
moeite! De handteekening werd niet verkregen;....de burger, dien men wilde om den
tuin leiden, weet zeer goed welke taal aan de Hollandsche Hoogescholen gebruikt
wordt, en heeft bij zich zelf gedacht dat het aan een professor betaamt andere
propagandamiddelen te gebruiken dan verkeerde voorstellingen.
X.

Een brief van den Heer Buls over de ‘Vlaamsche Hoogeschool’.
De Heer Buls, Burgemeester van Brussel, zonder te behooren tot de strijdende
flaminganten, is den strijd tot opheffing van de Vlaamsche taalgrieven en tot
opbeuring van de taal van de Vlaamsche bevolking zeer genegen. Hij deelt de
overtuiging, dat geen andere dan de moedertaal voor een volk een degelijk voertuig
van beschaving kan zijn. Hij schreef aan een blad van Brussel, La Liberté,
onderstaanden brief, die belangrijk is met het oog op de thans in België gevoerde
polemiek over een Vlaamsche Hoogeschool en den hardnekkigen strijd er tegen
aangebonden door het franskiljonisme. Die brief heeft te meer gewicht, daar bij komt
van een man, die, omdat hij buiten den taalstrijd staat en omdat het Nederlandsch
niet eens de taal is, waarvan hij zich gewoonlijk van bedient, zonder hartstocht een
objectief oordeel kan uitspreken.
Brussel, 10 April 1899.
Mijnheer de Bestuurder,
La Liberté drukt, naar aanleiding van het ontwerp van oprichting van een
Vlaamsche Hoogeschool, een artikel, dat zoozeer afsteekt bij den gewonen bezadigden
toon van het blad. dat ik niet weerstaan kan aan de begeerte U een dienst te bewijzen
door u te verplichten dit belangrijk ontwerp grondig te onderzoeken. Ik wil daarom
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enkele van de beweegredenen bespreken, die pleiten voor de aanvraag van ‘zekere
halsstarrige flaminganten’.
Zult gij ontkennen, dat het Vlaamsch de taal is van de groote helft van ons volk?
Voorzeker niet.
Wilt gij deze nationale taal doen verdwijnen door de middelen welke Rusland
gebruikt om de Polen tot Russen te maken of de Pruisen om het Groot-Hertogdom
Posen te verpruisen? Voorzeker niet.
Gij zult waarschijnlijk zeggen dat men het Vlaamsch een zachten dood moet laten,
sterven. Vlaanderen van lieverlede door het Fransch overweldigd, zal zijn moedertaal
zien uitsterven zooals het Afrikaansche woud gedood wordt door de woekerende
slingerplant.
Maar door welk gebrek aan logica verklaren dan zelfs de heftigste
antivlaamschgezinde bladen zich aanhangers van 't onderwijs van de twee talen in
onze gemeentescholen? Daardoor verlengen ze nutteloos den langen doodstrijd van
het Vlaamsch.
Indien het bestaan van die taal onze nationale eenheid bedreigt en ons Vlaamsche
volk afgezonderd houdt, het belet zijn aandeel te nemen in de beschaving van de
groote Fransche natie, waarom dan halve maatregelen, waarom dan toegevingen?
Eisch dadelijk de afschaffing van 't onderwijs in 't Nederlandsch in alle scholen.
Dat zoudt ge niet durven doen, omdat ge weet, dat het Vlaamsche volk met reden
aan zijn oude moedertaal gehecht is; dat zij het is, die 't best zijn innigste gevoelens
vertolkt; dat zij het is, die aan onze tweetalige nationaliteit een karakter geeft, 'twelk
haar belet weg te smelten in die van onze groote buurnatie.
Welnu dan, indien ge niet hopen kunt, het Vlaamsch uit te roeien, ziet ge niet, dat
hetgeen het meest onze nationale eenheid bedreigt, niet het gebruik der twee talen
is, zooals in Zwitserland, maar wel de geestelijke scheiding tusschen het volk en de
burgerij?
Het Vlaamsche volk spreekt zijn moedertaal voort; de burgerij vergeet ze zoohaast
ze zich op hoogere studiën toelegt, omdat er geen Vlaamsche Hoogeschool bestaat,
waar ze die kan voortzetten. Gevolg: gebrek aan geestelijk verkeer tusschen de
geletterde standen en de lagere. Ziedaar de ware oorzaak van de onwetendheid, de
afzondering, waarin de volksmassa's verkeeren, verlaten door hun medeburgers, die
hoogere studiën hebben kunnen doen.
Hoe zwak zijn, bij 't vaststellen van dit feit, de redenen, die men aanhaalt om een
hoogere beschaving in en door het Nederlandsch te weigeren!
Gebrek aan boeken! Alsof de Hollanders niet een wetenschappelijke bibliotheek
bezaten even volledig als de Franschen! Buitensluiting buiten de groote beweging
van de gedachte! Maar reis dan toch eens door Denemarken, Noorwegen, Holland,
Zweden. Finland en zeg me of het gemiddeld peil van het volksonderricht er niet
hooger is dan in Frankrijk.
Wat de bijdragen van deze kleine volkeren op het wetenschappelijk gebied van
de wereld betreft, men moet die heelemaal niet kennen om te kunnen loochenen, dat
ze, naar verhouding, tegen die van Frankrijk opwegen.
Het is niet alleen uit bekrompen nationaal gevoel, dat men de studie van het
Nederlandsch moet onderhouden en uitbreiden; het is nog uit het oogpunt van onze
internationale positie. Ingesloten tusschen Frankrijk, Engeland, Duitschland, moeten
we ons niet uitsluitend aan de Latijnsche bron laven; we moeten rechtstreeks onze
wetenschap putten uit de Engelsche en Duitsche boeken en niet wachten tot de
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Franschen ze zeer slecht hebben vertaald, wanneer ze die vertalen, want de beste
wetenschappelijke werken worden niet vertaald of worden te laat vertaald.
Hebt ge dan niet opgemerkt, welke moeite onze Walen hebben om Duitsch en
Engelsch te lezen?
Kijkt rondom u; gij zult zien dat het overal de Vlamingen zijn, die zich deze
Germaansche talen hebben eigen gemaakt. En dat is niet te verwonderen. Lees de
uitmuntende Vergelijkende studie van de levende talen van Germaanschen oorsprong,
door M.J. Mélon en gij zult de nauwe verwantschap opmerken, die bestaat tusschen
het Nederlandsch, het Duitsch, het Engelsch. Is het op 't oogenblik, dat op 't gebied
van handel, nijverheid, koloniën het Fransch voor zijn twee Germaansche mededingers
achteruitwijkt, dat we dwaasweg een taal zonder prijsgeven, die ons zoodanig de
studie vergemakkelijkt voor de twee volkeren, die aan 't hoofd staan van de beschaving
door hun handelsmacht en hun koloniale uitbreiding?
Indien gij toegaaft, dat er national belang kon bij zijn, om een hoogere
Germaansche beschaving in ons land te bevorderen, wellicht zoudt ge tegenwerpen
dat zulks onmogelijk zou zijn; dat een Vlaamsche Hoogeschool doodgeboren ware.
Ik zal U met M. Hoffman, hoogleeraar te Gent, antwoorden: ‘Deze soort van
onmogelijkheid is nooit volstrekt onoverkombaar, daar men den wil kan wijzigen
door het verstand te verlichten.’
Daartoe heb ik willen medewerken met U deze beschouwingen te zenden.
Aanvaard, enz.
BULS.

Benoorden Moerdijk.
Bezoek van de Koninginnen aan Amsterdam en de Zaanstreek - De Pers
in Nederland en daarbuiten. - Afgietsels van Hindoesche beeldhouwwerken
op de Parijsche Wereldtentoonstelling. - De Mohamedaansche woelingen
in onze Oost. - De Nederlandsche taal in Nederlandsch-Indië. - Het
ministerie van buitenlandsche zaken en de uitnoodiging voor de
vredesconferentie.
Men kan wel van iemand houden, dien men nooit gezien heeft, maar de populariteit
van een vorst rust toch in de eerste plaats op persoonlijke kennismaking. Het volk
ziet in de gemakkelijkheid waarmede zijn vorst te genaken is, in de veelvuldigheid
van zijn verschijningen in het openbaar, een bewijs dat de monarch zich niet denkt
te vernederen als hij zich onder zijn onderdanen beweegt; het volk begrijpt dan dat
de genegenheid van die onderdanen hem wat waard is, en het waardeert dat.
Met haar goeden blik op zulke zaken is de Rogentes al heel vroeg begonnen, de
Koningin met haar volk in aanraking te brengen, en de volksliefde, waarin beiden
zich op dit oogenblik verheugen, is daardoor opgekweekt. Koningin Wilhelmina zet
die gewoonte voort, nu zij den troon bestegen heeft. Bij haar jaarlijksch bezoek aan
de hoofdstad heeft zij zich niet ontzien; het weer noch de vermoeienis schrikten haar
af. Als we zeggen dat de audiëntie van 12 April door omstreeks 1000 menschen
bezocht is, en dat 1600 uitnoodigingen verzonden waren voor het hofbal op den
volgenden avond, dan bewijzen die paar getallen al wel voldoende dat de Koningin
weer zoo vrijgevig mogelijk gelegenheid heeft willen geven om haar te zien en eenige
oogenblikken in haar omgeving te zijn.
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Nog aan een ander goed gebruik. waarmede de Regentes het hart van haar volk
heeft veroverd, houdt Koningin Wilhelmina vast: het is haar, als zij een stad bezoekt,
niet hoofdzakelijk om tentoonspreiding van schitterend vertoon te doen, maar zij
wijdt haar belangstelling in de eerste plaats aan de instellingen van weldadigheid en
ziekenverpleging. Ook nu weer te Amsterdam. Achtereenvolgens werd daar een
bezoek gebracht aan het Onze Lieve Vrouwegasthuis, de groote katholieke stichting;
het Koning-Willemshuis, de schepping van ds. Adama van Scheltema; terwijl de
Koningin-Moeder nog een bezoek bracht aan de Inrichting voor Ziekenverpleging
op de Prinsengracht.
De Koninginnen zijn gedurende haar verblijf te Amsterdam ook naar de kade
gegaan, om een detachement naar Indië vertrekkende troepen een afscheidsgroet toe
te wuiven; wèl een kostbaar aandenken, voor die mannen, aan de laatste oogenblikken
die zij in het vaderland doorbrachten! En van Amsterdam uit werd een uitstapje
gemaakt naar de Zaanstreek. Dat het huisje van Tsaar Peter een beurt kreeg, spreekt
van zelf; toch namen de Koninginnen daar slechts een kort kijkje, zij wijdden haar
tijd bijna uitsluitend aan de inrichtingen van nijverheid, waaraan deze kenschetsend
Hollandsche streek zoo rijk is.
***
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Ik wil hier even een feit aanstippen dat, op zichzelf van luttel belang, toch groot
gewicht heeft als een teeken des tijds: bij het gehoor dat de Koningin te Amsterdam
verleende, is ook het Bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring tegenwoordig
geweest. Professor A. Kuyper, de voorzitter van den Kring, sprak eenige woorden
uit naam van de Nederlandsche pers, en bood H.M. tevens een adres van
dankbetuiging aan, van het Hoofdbestuur der Persvereenigingen (te Parijs gevestigd),
voor de ontvangst, verleden jaar hier te lande ondervonden. Koningin Wilhelmina
antwoordde zeer vriendelijk.
In twee opzichten is die kleine gebeurtenis van belang. Vooreerst moge nu de hier
en daar in ons land - zoo achterlijk in dat opzicht! - nog heerschende gewoonte om,
als er iets te doen is, de pers als niet veel meer dan een indringster te behandelen, na
dat koninklijke voorbeeld voor goed afgedaan hebben; en dan bleek uit de woorden
van Hare Majesteit, dat zij waarde hecht aan den indruk, dien het buitenland, natuurlijk
door bemidijeling van de pers, van ons land ontvangt.
Dat de Koningin dit uitspreekt, is een groote steun voor het streven, waaraan
eigenlijk eerst in den allerlaatsten tijd een flinke stoot gegeven is, om Nederland
beter bekend (d.i. beter bemind, volgens het oude spreekwoord) te maken in het
buitenland, om ons land te verlossen uit zijn isolement. Er is toch geen enkele reden
waarom een volk niet meê zou tellen alleen omdat het klein is, maar dan moet het
volk zelf willen meetellen en zijn plaatsje opeischen.
***

Daarom zal ieder, die iets voor dat streven voelt, met blijdschap vernomen hebben,
dat er iets gevonden is om ons land, zij 't dan door zijn overzeesche bezittingen,
uitstekend voor den dag te laten komen op de aanstaande Parijsche
Wereldtentoonstelling. Verleden jaar is de directeur van de School voor
Kunstnijverheid te Haarlem, de heer E. von Saher, door de Nederlandsche Commissie
voor de Parijsche Wereldtentoonstelling naar Java gezonden, om daar afgietsels te
maken van beroemde beeldhouw werken uit het Hindoe tijdperk. Die afgietsels zijn,
kort geleden, in ons land aangekomen en worden te Haarlem tentoongesteld; ze
wekken ieders bewondering. En daarmede zal men te Parijs wat mooiers en wat
beters tot stand kunnen brengen dan de Javaansche Kampong, die op de vorige
wereldtentoonstelling aldaar het eenige aantrekkingspunt vormde, terwijl de eigenlijke
inzendingen uit Nederland en zijne koloniên een armelijke figuur maakten. Op de
terrassen van het Trocadero zal men een nabootsing oprichten van de bouwvallen
van Tjandi Sari en Tjandi Plaosan, te midden van een groep van die met prachtig
houtsnijwerk opgeluisterde huizen uit de Padangsche Bovenlanden, haast iedereen
wel bekend van afbeeldingen. Die samenvoeging van Java en Sumatra schijnt wel
wat gezocht, maar den vreemdeling zal ze niet hinderen, en het geheel kan en moet
een bewonderenswaardig beeld geven van de schoonste voortbrengselen der Indische
bouwkunst, en aller aandacht op de Nederlandsche inzending vestigen.
***
Hadden wij Indië niet, ons land zou voor het gros van de vreemdelingen zijn grootste
belang verliezen. Holland, nu ja, dat is een quantite négligeable, denkt men, máár -
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de Indische bezittingen, die zijn rijk en begeerlijk, en mèt die bezittingen beteekent
Holland nog wat, zij 't ook lang niet meer zooveel als vroeger. Indië is, om zoo te
zeggen, de verontschuldiging voor onze nietigheid, bij den gewonen buitenlander.
Maar wat zou de vreemdeling, die ziet wat er gebeurt in andere landen, waar de
taal strijden moet om niet verdrongen te worden - Oostenrijk-Hongarije, Duitschland,
enz. - zich verbazen als hij vernam, hoe weinig er in Oost- en West-Indië voor het
behoud en de verspreiding van de Nederlandsche taal gedaan wordt. De Java-Bode
bevatte dezer dagen een flink artikel om daar nog eens op te wijzen, en ook om te
betoogen dat de stoot tot handhaving en uitbreiding van het Nederlandsch in Indië
niet van Indië zelf kan uitgaan, maar door het moederland gegeven moet worden.
‘In een autocratisch geregeerd land als dit - schreef de Javabode - grootendeels eene
ambtenaarskolonie, kan men te dien opzichte en bij zulk eene belangrijke zaak,
waarbij gebroken moet worden met verkeerde begrippen en niet sleur van eeuwenlang,
niets verwachten van particulier initiatief, dat dan machteloos is, maar moet, als al
het andere, het bevorderen onzer taal uitgaan van bovenaf, omdat het tegelijk een
bestuursbeginsel raakt. Nog kort geleden herinnerde prof. Kern te Rotterdam “aan
den tegenstand van bekrompen ambtenaren door dompergeest bezield” en waar de
overtuiging in Nederland algemeen is dat zulk een tegenstand bestaat, daar dachten
wij dat de door ons gegeven wenken zouden zijn begrepen en gevolgd. Men wil, zoo
sprak de Leidsche hoogleeraar, dien wij niet het minst vereeren juist om zijn
vaderlandsliefde, zijn liefde voor onze mooie en krachtige taal en zijne gehechtheid
aan de inlandsche bevolking, onwetendheid voor de inlanders als veiligheidsklep,
doch dat in onwetendheid der bevolking baat zou te vinden zijn, betwistte prof. Kern
ten stelligste; elk verstandig man is het met hem eens; maar de dompergeest bestaat
en met de versleten argumenten, die deze inspireert, komen nog altijd velen aandragen.
De erkentenis van prof. Kern, dat het onze dure plicht is het geestelijk voedsel te
verstrekken dat de inlanders zelven verlangen, heeft hier velen verheugd; misschien
kan zijn gezaghebbend woord wat meer uitwerken; onwetendheid omtrent het
voortdurend verwaarloozen van dien plicht kan men in Nederland niet meer
voorwenden. In de Kaapkolonie en in Natal wordt het Nederlandsch niet door de
Engelsche regeering onderdrukt, zoo wordt ons verzekerd, integendeel tracht die
regeering ook goed onderwijs in de haar vreemde, in onze taal te doen geven, terwijl
in de Zuid-Afrikaansche Republieken met alle kracht het Nederlandsch verdedigd
wordt en behouden ook als volkstaal. Is het dan niet beschamend voor ons dat wij
hier in dit land niets deden om onze taal algemeen te maken onder de bevolking?
Wij hopen dat prof. Kern te rechter tijd Nederland herinnerd heeft aan zijn verzuim
en aan zijn plicht tot herstel daarvan; maar indien er tot het vervullen daarvan moet
gewacht worden op het initiatief van enkelen hier, dan zal het nog lang duren eer
een zoo groot belang naar eisch wordt behartigd. Men houdt niet straffeloos een land
en zijne bevolking, Europeesche en Inlandsche, eeuwenlang in een staat van
onmondigdigheid om dan in een zoo aangelegen punt den eisch te stellen dat een
altijd gesmoord publiek leven eensklaps en als met een tooverslag zich zal gaan
openbaren; dat is, op zijn zachtst genomen, een zeer onoordeelkundige eisch. Wij,
ingezetenen van Indië, worden nu eenmaal nog steeds als kinderen behandeld; hoe
zouden dezen dan zich vermeten op te komen tegen den door prof. Kerner naar
waarheid geechetsten dompergeest en sleur? Als een schitterend gevolg van Dr.
Kuijper's reis naar Amerika noemde de Urheber van het Verbond, de kloeke Kiewiet
de Jonge, terecht het feit dat Amerika een afzonderlijke vierde groep gaat vormen.
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Op de komst, al werd die vroeger eens in uitzicht gesteld, van Dr. Kuijper hier, of
van een der andere corypheën, mogen wij niet hopen; maar dat behoeft ook niet; wij
herhalen: de stoot moet uit Holland worden gegeven en door de overheid zelve; de
invloedrijke en gezaghebbende mannen dáár moeten het er heen leiden dat onder de
zaken van aanbelang, die aan den aanstaanden gouverneur-generaal in het bijzonder
op het hart worden gebonden, eene eerste plaats inneme de bevordering allerwege
hier van het onderwijs in de Nederlandsche taal aan de inlandsche bevolking; de
gelijkheid van taal, die zij zoo gaarne verlangt te kennen overal, vormt een band, die
uit een sociaal zoowel als uit een politiek oogpunt door een klein land, dat heerscht
over een zoo aanzienlijk rijk in Azië, zoo snel mogelijk moet worden gelegd. Het
feit, dat zoovelen, en vooral de vreemde Oosterlingen, en onder hen vooral de
Chineezen, in dit land op het voetspoor der Europeanen, hoe langer hoe meer de
Engelsche taal aanleeren en aan hun kinderen doen onderwijzen, zou ondenkbaar
moeten heeten en het ook zijn, indien wij onze taal maar voor allen toegankelijk
hadden willen maken. En het geeft te denken ook. Het krachtige woord is door prof.
Kern gesproken, meermalen; waar is de krachtige hand, die het omschept in daden?’
***
Ook op andere dingen moeten wij het oog houden in Indië. Atjeh, waar wij nu een
aardig eind op den weg van het herstel der rust schijnen gekomen te zijn, is niet het
eenige gevaar dat daar dreigt. Mohammedaansche geestdrijvers doen in stilte hun
werk onder de bevolking, ook op Java, en vooral van de niet weinig opgeschroefde
overwinningen, door den Padisjah te Stamboel op de Grieksche christenen behaald,
dagteekent de beroering, die in 't verborgen ook onze Mohammedaansche onderdanen
in Indië zou kunnen mersleepen. Ambtelijke vertegenwoordigers van het Turksche
rijk werkten die panislamistische beweging in de hand, totdat in onze
volksvertegenwoordiging meer dan eens geklaagd was over die zaken, en de pers de
aandacht gevestigd had op het overbrengen van Javaansche jongelui naar de
Mohammedaansche kloosterscholen te Konstantinopel, van waar ze dan, verblind
door de macht van den Sultan, naar Indiè zouden terugkeeren om bijna zeker door
hun invloed ons gezag aanmerkelijk te ondermijnen.
Onze diplomatieke vertegenwoordigers te Konstantinopel zijn echter op lofwaardige
wijze opgetreden, en er zijn teekenen dat de Porte thans inziet, in deze niet zóó ver
te kunnen gaan met de Nederlandsche regeering, als zij eerst scheen te denken.
***

Als zij zich maar laat gelden, kunnen ook de vertegenwoordigers van een kleine
mogendheid, door pal te staan voor hun recht, heel wat gedaan krijgen. Een te groote
meêgaandheid is nog al eens aan ons ministerie van buitenlandsche zaken verweten,
en juist nu heeft minister de Beaufort heel wat moeten hooren over de houding, die
de Nederlandsche regeering heeft aangenomen ten opzichte van de uitnoodigingen
voor de Haagsche conferentie, de Vredesconferentie.
Zoodra bekend was geworden, welke staten tot het bijwonen dezer conferentie
waren uitgenoodigd, vestigde de Nieuwe Rotterdamsche Courant de aandacht op het
feit, dat de twee Zuid-Afrikaansche Republieken niet uitgenoodigd waren, en Siam
en Perzië bijvoorbeeld, alsmede Servië, Montenegro en dergelijke landen, zelfs het
van Turkije nog niet geheel onafhankelijke Bulgarijë (zooals later bleek), wèl. De
uitnoodigingen waren wel is waar in overleg met de Russische regeering geschied,
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maar gingen toch van de Nederlandsche regeering uit. De verantwoordelijke minister
had er zijn handteekening op gezet. Had hij ook, zoo vroeg men, al het mogelijke
gedaan om Rusland te bewegen, den Oranje-Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche
Republiek meê uit te noodigen? Immers, vooral het voorbijgaan van Transvaal kon,
in verband met het bekende geschil met Engeland over de suzereiniteitskwestie, voor
de Afrikaansche republieken vernederend uitgelegd worden.
Weldra mengde zich de geheele pers in het debat, en slechts weinige bladen achtten
de kwestie onbeteekenend of slecht te pas gebracht. De groote meerderheid vond,
òf dat de regeering eene verklaring moest afleggen waaruit bleek dat zij te Petersburg
vertoogen had gedaan, en slechts gezwicht was ten einde het groote
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doel niet te doen missen, òf men ging verder, en oordeelde dat een Nederlandsche
regeering liever de vereerende keuze van Den Haag als zetel der Vredesconferentie
had moeten afwijzen, dan zich medeplichtig te maken aan een krenkende behandeling
van de twee eenige geheel Hollandsch sprekende onafhankelijke natiën ter wereld.
Zeer scherp schreef de Standaard:
‘Als mogendheid van den tweeden rang zijn wij onmachtig, om onze stamgenooten
in Zuid-Afrika, in de nog altoos niet beslechte worsteling, die zij voor hun
zelfstandigheid met het machtige Engeland hebben te voeren, daadwerkelijk bij te
staan. Ook al vindt Chamberlain ten slotte het hem gunstige oogenblik, om Transvaal
van drie kanten tegelijk te bespringen en haar bij de keel te grijpen, wij zullen er pijn
van aan ons hart voelen, maar onze regeering zal er niets aan kunnen doen. Zelfs een
officiëel vertoog zou Engeland onzerzijds niet dulden.
Op internationaal gebied doet in zake Transvaal de onmacht onzer kleinheid ons
voor ons gevoel met de zelfbeschaming van den lafaard aan.
... Thans werd ons op verrassende wijze plotseling, een gelegenheid, die nooit
weerkeert, juist op internationaal gebied geboden, om met kalme bescheidenheid,
maar toch met de beslistheid van den nationalen ernst, aan Transvaal en aan de wereld
te toonen, dat wat ons anders tot zwijgen doemt, nooit lafheid, maar louter onmacht
was.
En dat die eenige, die nooit wederkeerende gelegenheid, òf door de
onbedachtzaamheid òf door de onkloekheid van buitenlandsche zaken, thans
ongebruikt voorbijgaat, dat is het wat, zonder onderscheid van partijen, heel ons volk
krenkt en grieft.
Van tweeën een, òf de minister van buitenlandsche zaken is met geen woord voor
Transvaal bij den Czaar opgekomen, en dan was er onvergeeflijke onbedachtzaamheid,
òf hij kwam voor Transvaal op, en accepteerde tòch de Conferentie, en dan was er
een schuldig tekort aan manlijken zin.
De fout is te onvergeeflijker, omdat ze onherstelbaar is en kwaad sticht.
Het staat toch niet zòò, dat Transvaal, door de schuld onzer slapheid, aan de
Conferentie nu enkel geen sterking van zijn positie zal ontleenen; maar met ons
teedoen wordt thans de internationale positie van Transvaal erdoor verzwakt.
Het wordt nu officiëel en openlijk geconstateerd, dat ze niet meêtelt, ja, zoo weinig
meêtelt, dat een vreemde mogendheid gastvrijheid in Hollands residentie durft vragen,
zonder er zelfs een manque de procéde in te zien, dat de ons stamverwante Republiek
worde uitgesloten.
... Zeker, de Czaar was vrij, zijn genoodigden ter Conferentie zoo willekeurig te
kiezen als hem geviel. Hem binden konden we niet. Maar ook wij waren volkomen
vrij, om de Conferentie al dan niet in Den Haag te ontvangen.
Dat de Czaar Afrika uitsloot, zegt niets. De vraag is, waarom Afrika werd
uitgesloten. En is het nu verre van onwaarschijnlijk, dat Afrika geschrapt werd, ten
einde met Engeland geen last over Transvaal te krijgen, dan is het niets dan een
cirkelredeneering, nu van achteren te zeggen, dat van Transvaal geen sprake kon
zijn, omdat heel Afrika uitviel.
En ook de band, die voor internationale aangelegenheden Transvaal nog aan
Engeland bindt, kon geen afdoend excuus opleveren, want ook de Oranje-Vrijstaat
werd uitgelaten, en bij den Oranje-Vrijstaat bond die band niet.’
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Van andere zijde werd weer sterk verzet aangeteekend tegen de omstandigheid,
dat ook de Paus niet uitgenoodigd was. In 't kort, nog voordat de Vredesconferentie
bijeenkomt, is er in ons land een stemming gewekt, die zeker niet kan meewerken
om ons in onze rol van gastheeren thuis te laten voelen, en de leden van de Conferentie
met oprechte sympathie te ontvangen. Laat ons hopen dat de inlichtingen, die de
regeering wellicht geeft, nu deze kwestiën in de Kamer ter sprake gebracht zullen
worden, die stemming nog zal verbeteren.
ACTENOS.

Het Wilhelmus-Lied.
Davos-Platz, 10 April 1899.
ZEER GEACHTE REDACTIE,
In Neerlandia van Maart verkondigt de Heer A. Ekker uit Hilversum eenige
opmerkingen over het Volkslied in 't algemeen en ons Wilhelmus in 't bijzonder, die
niet zonder protest mogen worden gelaten, al zullen dan ook naar mijn overtuiging
niet velen het in dezen met genoemden Heer eens zijn.
Wij hebben in ons mooie Wilhelmus een volkslied, waarop ieder Nederlander
trotsch mag gaan, ik zou zeggen het type van wat een volkslied wezen moet, hoog
staande boven de meeste dergelijke zangen in andere landen. Het is zoo oud als onze
natie zelve; het bezingt den grooten strijd, waarin die natie geboren is, tijden waarin
door ons volk de grootste kracht, de taaiste energie, de edelste gevoelens van
vaderlandsliefde werden geopenbaard; het bezingt een man aan wien dat volk zijn
bestaan, die natie haar ontstaan te danken heeft, wiens geslacht te zamen met haar
is gegroeid en met haar saâmgegroeid is, de groote figuur van zijn tijd - verre dien
tijd vooruit - den stichter, den Vader des Vaderlands!
Het is een oud, oud lied, maar het heeft zijn oude kracht niet verloren; 't heeft
geklonken vóór drie eeuwen in den strijd, en onder de tonen van zijn opwindend
storm-tempo is Tjakra Negara genomen; verheffend en plechtig als een psalm, ruischte
het bij de eedsaflegging enzer Koningin en 't klinkt Haar tegen, waar Zij komt,
spontaan aangeheven door 't volk, dat weet zóó Haar 't beste te huldigen. En dat lied
zou men niet meer kunnen zingen? Alsof de soldaten bij 't hooren spelen, alsof het
volk bij 't zingen niets anders gevoelde als bij elk ander lied op een mooie wijs!
Men kan 't zich zoo voorstellen dat bij de eerste tonen van 't Wilhelmus, die over
de vlakte klinken, een schok door de gelederen gaat, het is dan als een stem uit het
verleden die spreekt van oude glorie en de geestdrift wordt in één oogenblik hooger
opgevoerd dan door de meest woeste en meêsleepende krijgsmarsch. En als de
kinderen het zingen, en goed zingen, in de straten, wat men tegenwoordig zoo dikwijls
hoort; of de jonge mannen en ouderen heffen het op Koninginnedag aan, dan denken
ze er wel aan dat dit 't lied is van Vader Willem, die den Koning eerde, maar toch op
moest komen voor zijn arm volk, en door dat lied te zingen eeren ze de Koningin in
Haar voorzaat en geven de belofte Haar altijd te steunen, zooals Vader Willem en
de zijnen 't onze vaderen deden, in den nood. De woorden zijn ook zoo mooi en zoo
eenvoudig; ze laten ons dien grooten tijd doorleven, de grootheid van dien man
gevoelen en kunnen niet anders dan goede gedachten opwekken. Ze zijn van de
muziek onafscheidelijk, zoodra we het Wilhelmus hooren, zingen we het ook.
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De Heer A. Ekker vindt dat alles niet; ‘300 jaar, zegt hij, is een heele tijd en 't
Wilhelmus is zoo langzamerhand natuurlijk wat verouderd geraakt; 't wordt tijd dat
we een ander mooi liedje gaan gebruiken. 't Volkslied moet met zijn tijd meêgaan,
vindt hij; als dat zoo 'n paar honderd jaar geduurd heeft, moeten we weêr eens iets
anders hooren, iets nieuws, iets frisch! Men zou op bepaalde tijden, bij 't aan de
regeering komen van een ander vorst of vorstin. b.v., een prijsvraag kunnen
uitschrijven voor een nieuw Volkslied, want zoo'n lied moet passen bij den tijd waarin
we leven. Gelukkig behoeven we ons daar voorloopig 't hoofd niet mede te breken,
of eigenlijk nooit meer, want het Wien Neêrlandsch Bloed, dat in een groote behoefte
voorzag, zal ons, zoolang Nederland een monarchie is, niet in den steek laten. Daarin
hebben we nu wel 't mooiste wat op dit gebied te krijgen is; dat past nu letterlijk voor
alle gelegenheden en alle tijden!’ Zoo redeneert blijkbaar de Heer A.E.
En dat gelegenheidslied, dat hoogdravende feestlied, waarvan de inhoud zóó
pasklaar is gemaakt, dat men 't woord Nederlandsch maar door Engelsch, Chineesch
of wat ook heeft te vervangen om er een Volkslied voor de heele wereld van te maken,
dat kleurlooze lied, waarin absoluut niets karakteristiek Nederlandsch is te vinden,
zou 't fiere Wilhelmus moeten verdringen en ons eerste, het Volkslied moeten zijn?!
Laten we 't Wien Neêrlandsch Bloed nemen voor wat 't is, een feestlied zooals de
dichter zelf 't noemt en laten we 't af en toe zingen om 't ééne mooie couplet en de
wel sympathieke, gemakkelijke, eenigszins zware wijs, die 't bij 't volk waarschijnlijk
ook eenige populariteit bezorgd heeft.
Maar ons eerste Volkslied kan dit lied niet zijn en als zoodanig wordt 't ook zeer
zeker door 't grootste deel des volks niet beschouwd. Heeft Tollens een Volkslied
willen maken? En hebben de Cadets der Militaire Academie 't toen op een kwaden
dag daartoe gepromoveerd? Maar een Volkslied kan men niet maken en een kleine
verzameling menschen kan iets nooit als zoodanig het volk opdringen. Toen Marnix
zijn Wilhelmus dichtte, zette hij zich niet om een lied voor eeuwen te maken, het
volk zelf en de geschiedenis hebben het die eereplaats gegeven.
Dit vreemde denkbeeld dat een Volkslied pasklaar zou moeten zijn voor een
bepaalden tijd! Ik weet niet hoe het Amerikaansch Volkslied is, maar 't zal
vermoedelijk wel een lied op Washington en den vrijheidsoorlog zijn; stel u nu voor
dat de Amerikanen (praktisch als ze zijn!), met 't oog op de tegenwoordig zoo innige
verhouding tot Engeland, eens gingen zeggen dat 't nu tijd wordt om naar een ander
lied om te zien! Juist de weinige ware Volksliederen, die er bestaan, zijn meestal
niet op dezen tijd toepasselijk. Zoo de Marseillaise, dat Volkslied bij uitnemendheid,
al is 't dan niet zoo eerwaardig als 't onze.
Uit 't feit dat bij de Kroningsfeesten allerlei nieuwe liederen ontstonden, die ook
op de wijs van 't Wilhelmus werden gezongen, maakt de Heer E. de gevolgtrekking
dat in de praktijk ook algemeen behoefte gevoeld wordt aan een op dezen tijd
toepasselijk Volkslied. Hieruit blijkt (nog eens) duidelijk dat de Heer E. Volkslied
en Gelegenheidslied verwart. 't Spreekt vanzelf dat er bij zoo 'n bijzonder heuglijke
gebeurtenis heel wat menschen behoefte gevoelen om hun gemoed in verzen te
ontlasten; de onderwijzers in dorpen en stadjes willen allen hun versje maken en dat
gedrukt zien en die ijver is ook wel noodig, want er wordt veel gezongen op zulke
dagen en men kan niets steeds 't zelfde zingen ('t Volkslied zou ook te veel gezongen
kunnen worden); er ontstaan dus natuurlijk gelegenheidsverzen, die speciale dagen
bezingen, en dat men daarvoor, behalve andere bekende wijzen ook vaak de melodie
van 't Wilhelmus gebruikt, ligt voor de hand. Deze behoefte aan feestliederen, die bij
verdere heugelijke gebeurtenissen zich steeds opnieuw zal voordoen, laat echter 't
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Volkslied onaangetast. 't Volkslied kan geen lied zijn voor alle gelegenheden
toepasselijk; niet alleen is dit vrijwel onmogelijk, 't strookt ook niet met 't begrip
door 't woord uitgedrukt. Maar toch zal het Wilhelmus zelf, ook in die dagen, het
hoogste, het schoonste, het met de meeste liefde gezongene blijven. En de
vreemdeling, die dit ook opmerkte tijdens de Kroningsfeesten, had gelijk, toen hij,
in extase over de macht van dit lied, het noemde: La véritable expression de cequi
vibrait dans les coeurs.
Een kleine opmerking nog naar aanleiding van de vreemde smetten, in een
bespreking waarvan 't artikel
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van den Heer E. grootendeels verloopt. Zijne verklaring van die woorden zou men
heel gaarne aannemen, maar: 1o lijkt Tollens juist wel de man geweest te zijn om
met een scheel oog aan te zien ieder die niet precies volbloed Nederlander was, en
2o had hij, waar dus met vreemde smet een gebrek aan liefde voor 't vaderland of
vreemdelingen-adoratie bedoeld werd, dit zeker duidelijker kunnen uitdrukken en
niet bepaald moeten gebruiken 't woord bloed. In elk geval zal 't volk zoover niet
redeneeren, maar de meest voor de hand liggende beteekenis wel nemen.
Met dank voor de verleende plaatsruimte, blijf ik hoogachtend,
Uw dienstw.
B.J. LYCKLAMA A NYEHOLT.

Vlaamsche Kroniek.
In den loop der maand Maart heeft Franz Courtons te München eene bijzondere
tentoonstelling zijner werken geopend. Een dertigtal tafereelen van den
Dendermondschen meester waren ginds tentoongesteld en verwekten de algemeene
bewondering.
De plaatselijke pers sprak met den grootsten lof over de schilderijen.
De Allegmeine Zeitung zegt, onder handteekening van Dr Karl Voll, dat Courtons
zijne plaats bekleedt tusschen de groote schilders, niet alleen van België maar van
Europa.
De Münchener Neueste Nachrichten zegt, dat Courtens nogmaals zijn roem als
landschap- en dierenschilder handhaaft. De uitslag is dat benevens de groote schilderij,
een najaarslandschap voorstellend, die door het Koninklijk Museum voor 15000
marks is aangekocht, een groot getal andere doeken de bijzondere galerijen van
kunstminnaars zijn gaan verrijken en in Duitschland blijven.
- De groote dagbladen uit het nieuwe werelddeel spreken met zeer veel lof over
het 8e concert, dat onder de leiding van Frank Van der Stucken door het ‘Cincinati
Symphony Orchestra’ gegeven werd. Al deze bladen en vooral de Commercial
Tribune zijn in bewondering voor het Concerto voor fluit: Dwaallichten en vertelsels,
van Peter Benoit, dat door een anderen stadgenoot en leerling der Vlaamsche
Muziekschool M. Vinck uitgevoerd werd. Hoogergenoemd blad schrijft dat men in
Amerika nooit een zoo talentvol kunstenaar als M. Vinck gehoord heeft; men weet
dat aan ditzelfde orkest ook de knappe vioolspeler Jozef Mariën verbonden is.
- De heer Edward Danneels van Brugge is door de Société de musique nouvelle
te Parijs uitgenoodigd geworden, om ginder met nieuwe muziek voor klavier een
kunstavond te houden. Hij heeft er grooten bijval behaald met zes walsen van Karel
Mestdagh, welke hij heeft moeten herhalen en voor welke hij eene derde maal
teruggeroepen werd.
- De Belgische kunstenaars, die hunne werken naar de tentoonstelling van Moscow
en Petersburg hebben gestuurd, zullen niet te klagen hebben over den uitslag.
Men meldt inderdaad, dat 57 werken zijn verkocht geworden, waaronder negen
schilderijen, zeven waterverfschilderijen, eene ets, negen beeldhouwwerken en 31
voorwerpen van toegepaste kunst.
Dit is voorzeker een prachtige uitslag.
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- Het schijnt dat er een ommekeer, in zake van Vlaamschgezindheid, in het Bisdom
Brugge plaats heeft. Wijlen de bisschop Jan Faict, was de hardnekkigste Franskiljon
der geestelijkheid: de Vlaamschgezinde priesters verbande hij naar kleine parochietjes,
als Adolf Duclos naar Pervijse, Hugo Verriest naar Wacken en Guido Gezelle, als
onderpastoor van Ste-Anna, naar Kortrijk. Breydel en De Coninck waren, volgens
hem oproerlingen en hadden zijne sympathie niet, ‘omdat alle omwentelingen tegen
de Kerk geschied waren!!’.
Doch Mgr. Faict is de eeuwigheid ingegaan, en reeds twee der drie bovengemelde
verstootelingen hebben eene plaats bekomen, hun talent waardig: Ad. Duclos werd
vóór een jaar tot pastoor benoemd van St-Jacobs te Ieperen en thans is Guido Gezelle
tot geestelijk bestuurder van het aristocratisch Engelsch klooster te Brugge, aangesteld.
Wanneer verlaat ook Hugo Verriest zijn verloren hoekje?
- De prijskamp, uitgeschreven door de Academie van België, voor een gedicht, te
benuttigen door de medekampers voor den prijs van Rome voor de toonzetkunst, is
schitterend geweest, ten minste wat de hoeveelheid ingezonden stukken betreft. In
de Fransche taal waren 30 gedichten ingezonden, in de Nederlandsche taal 42. Het
Nederlandsch sterft uit!!
- Men meldt dat de Société flamande etc. ofte de Leliaertskring nu in de
koffiehuizen toetredingslijsten heeft doen nederleggen voor eene ‘Protest tegen het
ontwerp van vervanging der Fransche taal door de Nederlandsche als voertaal van
het onderwijs in de Gentsche Hoogeschool.
In de koffiehuizen! Dit zal een ernstig referendum zijn.

Vlaamsche Volksraad.
Voor de zevende maal kwam op Zondag 30n April de Vlaamsche Volkraad bijeen,
ditmaal in de Oude Beurs, Groote Markt. Een vijftigtal afgevaardigden waren
aanwezig. Onder degenen, die zich lieten verontschuldigen, de heeren
D'Hooghe-Bellemans en J. De Beucker. Deze laatste diende, wegens zijn hoogen
ouderdom, zijn ontslag als voorzitter in.
Aan het bureel, de heeren Obrie, ondervoorzitter, Prayon-van Zuylen, Reinhard
en Kiewiet de Jonge, voorzitter van het 24e Nederlandsch Congres te Dordrecht,
vertegenwoordigend de groep A van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
De afgevaardigden onderzochten in de afdeelingen de 7 voorstellen aan de dagorde.
In de namiddagzitting besprak de Volksraad de besluiten door de afdeelingen
ingediend.
Punt 1: uitvoering der gelijkheidswet werd lang en op zekere oogenblikken heftig
besproken. Men was het natuurlijk eens over de vraag, of alle oorkonden van de
Kamers uitgaande niet alleen de wetsteksten, maar ook de memoriën van toelichting
en de verslagen) in de twee talen dienen opgesteld te worden. Maar in de besluiten
was een punt vervat, dat vanwege verschillende leden verzet uitlokte. In die alinea
klaagde men inderdaad de wetsteksten aan, die de Nederlandsche vertaaldienst der
Kamer van volksvertegenwoordigers had opgegeven, en wierp men dus eenen blaam
op dien dienst, welke nog niet volledig is ingericht. Bedoelde leden wierpen de vraag
op, of de Volksraad, geene vergadering van rechts- en taalgeleerden zijnde, wel
bevoegd was, om over de bewuste teksten een oordeel te vellen. Tegen die voor 't
minst voorzichtige meening kwamen andere leden op, die op de noodzakelijkheid
wezen, dat de Nederlandsche wetsteksten onberispelijk moesten zijn, althans even
goed als de Fransche.
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Hierop werd geantwoor dat de Fransche teksten dikwijls stof leverden voor de
kritiek; dat reeds verschillende reizen Senatoren hadden vastgesteld, dat de
Nederlandsche tekst den Franschen ophelderde.
Bij meerderheid van stemmen werd ten slotte een verzoenend voorstel van den
heer Jan Wannyn aangenomen. Daarin wordt de wensch uitgedrukt, dat beide Kamers
de noodige maatregelen zouden nemen, opdat de Vlaamsche wetsteksten onberispelijk
zouden zijn.
Het 2e punt: uitvoering van art. 137 (taalgebruik) der nieuwe wet op de
burgerwacht werd besproken door de heeren Prayon, Cassiers, Vliebergh, Boon,
Reinhard en Van Walle. Er werd eene treffende vergelijking gemaakt tusschen de
strengheid van vroeger (men herinnere zich de gevallen met de heeren Matton en de
Bom, die streng beboet werden, wijl ze de Nederlandsche taal hadden gebruikt bij
de naamafroeping en het bevel hun nummer op te geven) en de verregaande lauwheid
van heden, die de oogen luikt voor openlijke wetsovertredingen. De heer Reinhard
vroeg met klem de afstelling van de plichtvergeten officieren, o a. van den heer
Tibbaut, uit Gent, en vestigde de aandacht op de dubbelzinnige houding der
korpsoversten: sinds lang hadden dezen alle poging tot verzet tegen de wet streng
moeten beteugelen.
Sommige leden klaagden over de commando's, die ‘schijnen uitgekozen te zijn,
om de wet belachelijk te maken,’ anderen over de onvolledige en gebrekkige
Onderrichtingen voor den officier. Op de gewraakte toestanden zal de Volksraad de
aandacht der Kamers vestigen, en, op voorstel van advocaat Pauwels, uitte hij den
wensch, dat een Vlaamsch Kamerlid, liefst de heer Heuvelmans, over de kreupele
uitvoering der wet eene vraag om inlichtingen tot de Regeering zou richten. Met
klem werd gewezen op het feit, dat de tegenstand meest uit de bijzondere korpsen
ontsproot.
Over het wetsvoorstel Van der Linden (regeling van het taalgebruik voor de
krijgsraden) werd geene bespreking gevoerd. De Volksraad bepaalde er zich bij, de
Kamers te verzoeken het wetsontwerp in dezen zittijd nog te stemmen.
4. (Lijst van de officiëele namen der gemeenten) en 5 (Overneming door den Staat
van de spoorwegen aan maatschappijen vergund) werden, na eene korte uiteenzetting
van de besluiten door de verslaggevers, zonder verzet goedgekeurd.
De openbare zitting werd daarop geschorst.
In de zitting met gesloten deuren besprak men den geldelijken toestand en de
middelen, die den Volksraad moeten veroorloven, zijne belangrijke zending te blijven
waarnemen. Eene inschrijving onder de aanwezigen bracht ongeveer 200 frank op.
Wegens het vergevorderd uur, kon de bespreking van punt 6 (Het Nederlandsch
in het middelbaar en het hooger onderwijs in de Vlaamschs gewesten) niet doorgaan.
Als lid van den uitvoerenden raad, in vervanging van den heer De Beucker, werd
gekozen de heer De Backer (Gent), en, op algemeen verzoek van de afgevaardigden,
aanvaardde de heer Reinhard, voor één jaar, het mandaat van wn. griffier.
De heer Kiewiet de Jonge bedankte in hartelijke woorden de vergadering voor het
hoffelijk onthaal, dat hij bij haar had genoten, en bracht haar hulde voor haren ijver
ter behartiging van de Vlaamsche belangen.
Hierop werd de 7e zitting gesloten verklaard.
MILO.

Brussel.
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Prijskamp voor vertalers. Sedert de uitvoering der gelijkheidswet een aanvang heeft
genomen, blijkt de vertaaldienst van beide Kamers onvoldoende te zijn. Op 18n Maart
werd een openbare wedstrijd voor het aanduiden van candidaten gehouden. Meer
dan honderd belangstellenden kwamen op, waaronder verschillende advocaten,
dagbladschrijvers, onderwijzers, leeraars, beambten, enz. De ouderdomsgrens was
op 50 jaar gebracht.
Een drietal stukken werden gedicteerd, en moesten in eene andere taal worden
overgezet.
Na eene voorloopige schifting werden 29 werken bevredigend bevonden. Van die
29 werden vervolgens 10 uitgekozen. Twee plaatsen van vertaler en verschillende
van toegevoegd vertaler zullen begeven worden.
De keurraad heeft eene alleszins moeilijke taak te vervullen gehad. Het
vlaamschhatend blad Le Soir, dat ter gelegenheid van den 1n wedstrijd met de
flaminganten den draak had gestoken, was nu verplicht te erkennen, dat de uitslag
merkwaardig was.
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Een blad duidt als eersten aan de heeren K. Brants, gemeentesecretaris van Etterbeek,
Henderickx en De Swarte, advocaten, De Weerdt, Fockelyn, dagbladschrijver.
- Vlaamsche kringen. De propaganda-kring Gelijkheid hield op 16n April zijne
jaarlijksche algemeene vergadering. De 1e schrijver las een breedvoerig en zaakrijk
verslag voor over de verrichtingen van den kring in 1898, vóor de stemming van de
gelijkheidswet. Hij waarschuwde tegen de rust en onverschilligheid, die de stemming
dier wet had teweeggebracht, De vraag, of Gelijkheid zou ontbonden en hare leden
zouden aangezet worden de bestaande propagandakringen te versterken, werd tot na
de gemeentekiezingen verschoven.
De voorzitter, de heer Prayon-Van Zuylen, trad in eenige beschouwingen over het
ontwerp van wet over de krijgsraden en de oprichting eener Vlaamsche Hoogeschool.
Op 2-Paaschdag hield de tooneelvereeniging De Vlamingen met veel luister aan
het Noorderstation zijne plechtige intrede in Brussel. Er waren veel kringen aanwezig
om De Vlamingen, die in den tooneelprijskamp van Lier den prijs van uitmuntenheid
verwierven, te verwelkomen. De minister van oorlog had het muziekkorps der
grenadiers afgevaardigd.
- Voordrachten, Meetings, Congressen. Op Zaterdag 29n April hield het Brusselsch
Willems-Fonds eene openbare concert-voordracht te Laken. De tooneelmaatschappij
De Maalbeekzonen verleende hiertoe hare welwillende medewerking.
In alle meetings, die het propaganda-comiteit voor evenredige vertegenwoordiging
en algemeen stemrecht inricht, treden ook Vlaamsche redenaars op uit de vijf
verbonden partijen (gematigde liberalen, vooruitstrevers, liberale werklieden,
christen-democraten, arbeiderspartij). Een teeken des tijds! Hier spraken reeds in
onze taal de heeren Buyl, Heymans, P. Daens, Lambrechts, Van der Meeren, Van
Loo, enz. Ook de heeren Van de Walle en Lebon (Antwerpen), Plancquaert, Du
Catillon, e.m.a. worden als sprekers aangegeven.
Op het congres der liberale studenten (16 April) betoogde de heer Cohen de
noodzakelijkheid voor de studeerende jeugd zich op het Nederlandsch toe te leggen.
Zijn verklaring werd op warmen bijval onthaald.
Pastoor Hugo Verriest (Ingooigem) sprak op Maandag 1n Mei voor enkele
uitgenoodigden in het werkhuis van beeldhouwer Julius Lagae.
- Examens voor consul. Men stelt heden aan de candidaten-consuls eenige vragen,
in dezen aard:
1. Quel est votre nom?
2. De quel pays êtes-vous?
3. Quel est votre âge?
4. Quelle est votre profession?
De candidaten, die zoo een viertal vragen in het Nederlandsch kunnen overzetten,
hebben voldoende bewezen dat zij het Nederlandsch machtig zijn. Naïeve Vlamingen,
die dachten, dat ze een nieuwe zegepraal behaald hadden, toen de minister van
buitenlandsche zaken plechtstatig kwam verklaren in beide Kamers, dat de
candidaten-consuls ook een examen in onze taal zouden afleggen! Geloof echter niet,
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dat de kennis van onze taal een vereischte is tot het bekomen van een diploma. Wel
neen, Engelsch en Duitsch zijn verplichtend, Nederlandsch niet.
Herinnert ons dat ernstige examen niet aan dat al even ernstig, dat men den
Waalschen tolbeambten in het Vlaamsche land oplegde, en dat vroeger in de
kolommen van Neerl. in al zijne heerlijkkeid werd afgeschilderd?
- Kunstnieuws. Het gewoon tooneeljaar is voor den Vlaamschen schouwburg
afgeloopen. Sedert eenige jaren wordt het eene maand of meer verlengd met de
opvoering van het een of ander Engelsch of Amerikaansch spektakelstuk, dat het
publiek roert door schokkende toestanden, verbauwereert door zekere trukken en
zijne zinnen begoochelt door schoone schermen en rijke tooneelschikking.
Le Levende Brug (the Span of Life) opende deze reeks. Vervolgens kwam o.a.
Het teeken des kruises. Dit jaar is men tot de Levende Brug teruggekeerd en de bijval
bekroont die hernieuwde poging.
Den 28n April voerde men voor de 38e maal in de Brusselsche opera (den
Muntschouwburg) De Tière's en Jan Blockx' vertaalde Herbergprinses op. Er zijn
in de geschiedenis van dien schouwburg weinig sporen te vinden van zulken
ongewonen bijval. Heerlijke zegepraal voor de Vlaamsche kunst.
Het is bijna niet te gelooven hoe zeer de smaak van het publiek in de laatste jaren
werd gelouterd. Wagner's stukken lokken bomvolle zalen. Wee het bestuur, dat den
reus van Bayreuth zou verwaarloozen en op het oud repertorium zou willen teren!
Na Rheingold, een tiental vertooningen van De Walküre. Op alle rangen eene diep
aandachtige menigte. Geene stoornis, geene toejuichingen tenzij bij het afloopen van
ieder bedrijf. Er zijn toeschouwers of liever aanhoorders, die bij het tekstboekje eene
lijst der leidmotieven raadplegen; anderen brengen de partitie mede, nog anderen
studiën over Wagner. En in den engelenbak (hier het Paradijs) wat eigenaardige
typen! Nevens de studentenpet de lange haarbossen van aankomende estheten, die
het anarchisme in de kunst voorstaan, en min of meer oprecht verkondigen, dat
Wagner een anarchist in de kunst was! Op het balkon en in de stalles, de witte reien
van misses en freules uit de fatsoenlijke pensionnaten, die allen met Wagner dwepen.
Het oog zoekt te vergeefs op de 1e rangen beneden de twee drie grijze abonnenten,
die vóor tien jaren regelmatig bij het vallen der gordijn kwamen sissen, als men de
Walküre opvoerde.
Den 16n April trad in de Volksconcerten de beroemde pianist Paderewski op, die
met zijne ongeëvenaarde maëstria stukken van Chopin, Schubert en Paderewski ten
gehoore bracht. Het orkest, ondêr leiding van meester Dupont, was prachtig bij het
vertolken van Wallenstein's Kamp (Vincent d'Indy), Geniënkoning van Weber, enz.
In het Maison d'Art verwierf een muziekavond door de misses W. Anderson en
Strasy ingericht warmen bijval met gewrochten van Weber, Liszt, Vieuxtemps, Ries
en Massenet.
- Willem Delvaux heeft in zijne werkplaats, Heuvelstraat, 202, eene tentoonstelling
zijner laatste werken ingericht. Delvaux schildert con amore, met een echt gevoel
voor het schoone en een rijk palet. Hij munt uit in het landschap en de zeegezichten.
- Vrije Kunst heeft hare tentoonstelling in de Rubenszaal. Nogal kaf onder het
koren. Verdienstelijk Caron (Vijver van Audegem, Hoeve). Frans Van Damme
(zeegezichten), Mej. Rucloux (bloemen).
In het museum voor oude schilderijen, sinds 6n April, tentoonstelling van Le Sillon.
Veel beloften voor de toekomst, en veel verscheidenheid: bloemen, dieren,
landschappen, portretten, plakbrieven zelfs. Schilders: Geo. Bernier en Mevr.
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Bernier-Hoppe, M. Blieckx, Gouweloos, Bastien, V. Moerenhout, J. Smeers, P.
Verdussen, M. Wagemans, G. de la Perche, J. Delgauffre, J. Denayer, P. Mathieu,
H. Meunier, G.M. Stevens. Beeldhouwers: L. Moseré, Nocquet, Masson, D. Weygers,
A. Puttemans.
- In den Cercle Artistique, zesde salon van La Société des Beaux-Arts vóor vijf
zes jaren opgericht door den hertog d'Ursel. Voornaamste tentoonstellers: Mevr.
Collart, Claus, Courtens, Danse, Dillens, L. Fréderic, Gilsoul, de Lalaing, Lambeaux,
Le Mayeur, C. Meunier, Motte, Rousseau, Verheyden, Van der Hecht, Verhoeven,
Vinçotte, Wauters. Overgroote bijval voor de landschapschilders (inzonderheid Mevr.
Collart, Courtens, Gilsoul, Claus, en de beeldhouwers.
De herstelling van de Zavelkerk onder de leiding van den kundigen bouwkundige
Van Ysendyck gaat langzaam maar zeker vooruit. De zijgevel (langs het Westen) is
sinds een jaar voltooid. Nu is men bezig aan den voorgevel (Zuidkant). Wanneer
alles klaar is, heeft men een heerlijken aanblik van den op historisch en kunstgebied
zoo belangrijken kleinen Zavel op de Kerk, die in 1304 door toedoen van de gilde
der boogschutters gebouwd, in de XVe en XVIe eeuw werd heropgericht en hersteld,
een juweel van Gothieken bouwtrant zal zijn.
In het werk van P. Wijtsman Intérieurs et Mobiliers de style anciens komt eene
heerlijke beschrijving voor van het kasteel van Gaasbeek, eigendom van de Markiezin
Arconati-Vixanti. Het kasteel zelf is reeds zeer merkwaardig. Wat alle denkbeeld te
bovengaat, is de versiering en meubeleering volgens de plannen en met medewerking
van kunstenaars als Charle Albert, Jan Van Holder, Lagye, Houtstout, Malart, e.m.a.
Het gebouw is als 't ware volgepropt met kunstwerken op alle gebied: schilderijen,
tapijten, oude Brusselsche meubelen. De boekerij is bijzonder rijk en het archief,
merkwaardig.
De markiezin heeft de stad Brussel als haar erfgenaam aangesteld. Wordt het
kasteel het eigendom der stad, dan wordt het stellig een museum, naar hetwelk alle
kunstminnaars hunne schreden zullen richten.
MILO.

Inschrijvingslijst
voor het standbeeld voor Jan Frans Willems.
Bedrag van de voorgaande lijst

fr. 784.03

Oudschans-Dentz, Pretoria

fr. 5.90
_____

Samen

fr. 789.93

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen, Tijdschriften, enz.
In dank ontvangen van F Blondeel, New Rochelle, N.J., V. St.: Onze Toekomst, De
Grondwet, De Holl. Amerikaner.
- In dank ontvangen van den Heer Hessing, Pretoria: De Republikein, Vrijheid
(Z.A.R.); Onze Courant, Graaf Reinet, K.K.; De Middellandsche Afrikaander,
Cradock, id., met andere bladen, reeds in ons bezit; verordeningen voor
maatschappijen, balboekjes, enz.

Neerlandia. Jaargang 3

- Ontvangen v.d.H. Kruger, Burgersdorp, Kaap-Kolonie: De Albert Gazette
vereenigd met de Bondsman, Burgersdorp.

Twee Zusters.
1.
De vlaggen weenen in windenevel
en waaien zoo stil en vreemd,
En een kille rille Westewind
gaat over veld en beemd.
Daar wonen twee zusters aan de zee
tusschen Duinkerken en de Eem,
Die dragen in den Westewind
grijszilveren diadeem.
2.
Ze staren zoo droef in den zeeëmist
en moederziel alleen,
Twee zusters van Oud-Neerlandsch bloed,
En die geen band vereen,
Ze wonen aan 't sombere zeeëstrand,
waar zelden zonne scheen,
Twee zusters van d'alouden stam
en eeuwen lang alleen.
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3.
Maar stemmen stijgen er in den mist
en klinken wijd en zijd:
‘Laat Schelde an Rijn verbonden zijn,
zooals in vroeger tijd.
Laat waaien de vlaggen te land en zee
en wapp'ren in Noord en Zuid,
Met kleuren, schitt'rend in zonneschijn,
hoog boven den nevel uit.’
X.
Deventer.

XXVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
Het Bestuur der Regelingscommissie heeft het bericht ontvangen, dat Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina der Nederlanden, gunstig beschikkende op het Haar gedaan
verzoek den titel van Beschermvrouwe van het aanstaande vijf en twintigste
Nederlandsch Congres heeft gelieven te aanvaarden.
De gemeenteraad van Gent heeft met eenparige stemmen een toelage van 1000
frank voor het Congres verleend.

Vereenigde Staten.
De Antwerpsche operazanger Ernest Van Dyck is thans verbonden aan het
operagezelschap van Maurits Gran te Boston en wordt zeer hoog geschat. Philip Hale
schrijft in een Bostonsch blad:
‘Zijn spelen van de rol van Tannhäuser was zoo dat het lang in 't geheugen zal
blijven. Ik heb gedurende de laatste 17 jaren hier en in Europa de beste zangers in
deze partij gezien en geen onder hen die - als totaal indruk - met Van Dyck kan
vergeleken worden. Hij is in den volsten zin een Wagnerzanger, zich hondend aan
Wagner's Grondbeginselen en Theoriën. Als zanger in den engeren zin overtreft Van
Dyck de meeste Duitsche tenoren, die we hier toegejuicht hebben. Hij neigt zoo niet
naar 't schreeuwen; wanneer hij schakeeringen aanbrengen wil, toont hij zich in deze
kunst als een meester; zijne intonatie is veel zuiverder dan die van zijne Duitsche
collega's. Maar als weergever van karakters overtreft hij verre zijn mededingers. In
de spannende oogenblikken, wanneer hem de hartstocht overweldigt, is zijn spel
onweerstaanbaar.’

Algemeen Nederlandsch Verbond.
Vereeniging tot handhaving en verspreiding van de Nederlandsche
Taal.
Hoofdhestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
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Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,
Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepabestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern. Leiden, voorzitter; Dr.
H.J.A.M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Dr. H.J.
Kiewit de Jonge, Dordrecht, secretaris; Mr. W. De Ridder, Dordrecht,
penningmeester; leden: J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag;
Mr. J.A. Feith, Groningen; Prof. Dr. H.J. Gallée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema,
Zwolle; Dr. J.W. Muller, Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes,
Amsterdam; Mr. H.J.M. Tijssens, Dordrecht; Prof. Dr. J. Te Winkel, Amsterdam;
Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam; Mej. Cornelia Van Zanten, Amsterdam.

Raad van Bijstand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstèin, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; Mr. J.H. Geertsema, lid der
Eerste Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van
Gijn, lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Teckleuburg, lid
der Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid
der Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds, Gezant der Z
A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G. Den Haag;
Mr. J.P. Moltzer, lid van den Raad van State, Den Haag; M.F.S. Van Mierop, dir.
der Amst. Bank: Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J, H. Prinsen,
lid der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank, Den
Haag; Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den
Haag; Jhr. Mr L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot
Oldhuis, insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam;
Prof. Dr. B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr.
M., Bloemendaal.; Dr. P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepabeutuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: A. Van den Weghe, leer.
Kon. Ath. Brugge; P. Fredericq, Gent; J. Bauwens, gemeenteraadslid, Aalst; I. De
Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck, Burgemeester v.d stad Antw.;
Heuvelmans, volksvertegenwoordiger. Antwerpen; Max Rooses, id; J. De Vriendt,
volksvertegenwoordiger Brussel; Vanderlinden, Volksvertegenwoordiger, Brussel;
Joh. Kesler, Leer. Brussel; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar, Stadhuis, Brussel.
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Groepabestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: Dr. F.W. Reitz.
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; Dr. R. Gregorowsky, hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen, Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
2e secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr,
Kaapstad; Dr Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen. d. Nederl. Kaapstad. - Voor den O.V.S.:
J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam. W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor en 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:
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Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempàta).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het hetaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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 minsts 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: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
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Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

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

Voor Zuid-Afrika{

Hessing, bus 961, Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater. Teheran, Perzië
Traden tot de Vereeniging toe(1):
S.M. Hugo van Gijn,

Dordrecht, N.-N. Begunstiger.

Mevr. S.M. Hugo Van Gijn-Roodenburg, Doordrecht, N.-N. Begunstigster.
Mr. W. de Ridder,

Dordrecht, N.-N. Begunstiger.

Mevr. E. de Ridder-Pierson,

Dordrecht, N.-N. Begunstigster.

Dr. H.J. Kiewiet de Jonge,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. H.J. Kiewiet de Jonge-v.d. Sande, Dordrecht, N.-N. B.
Jonkheer de Marees van Swinderen,

Dordrecht, N.-N. B.

J.H. van der Sande,

Dordrecht, N.-N. B.

Mr. M.J.H. Tijssens,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. M.J.H. Tijssens-Snyder,

Dordrecht, N.-N. B.

Mr. D. van Tienen Jansen,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. A. Blussé van Oud-Alblas,

Dordrecht, N.-N. B.

H. van Brakel,

Dordrecht, N.-N. B.

(1) B. = Beschermend Lid.
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F. Delhez,

Dordrecht, N.-N. B.

J. van Wageningen,

Dordrecht, N.-N. B.

Staring,

Dordrecht, N.-N. B.

Dr. H.J. de Graaf,

Dordrecht, N.-N. B.

A.J.A. de Bosson,

Dordrecht, N.-N. B.

J.F.V.J. Kolkman,

Dordrecht, N.-N. B.

C.J. Verbroek van N. Beierland,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. Verbroek,

Dordrecht, N.-N. B.

Mr. H.A. Nebbens-Sterling,

Dordrecht, N.-N. B.

Mr. S. van Gijn,

Dordrecht, N.-N. B.

Mr. A.A.H. Essenius Greeff-Slotemaker Dordrecht, N.-N. B.
A.J. Lebret,

Dordrecht, N.-N. B.

Dr. A.W. Van Geer,

Dordrecht, N.-N. B.

A.J. de Koning,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. N. Roodenburg,

Dordrecht, N.-N. B.

F. Stoop,

Dordrecht, N.-N. B.

C.C.J. de Ridder,

Dordrecht, N.-N. B.

P. de Ridder,

Dordrecht, N.-N. B.

A. de Ridder,

Dordrecht, N.-N. B.

B. Van Rijswijk,

Dordrecht, N.-N. B.

S.L. Boers,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. de Wed. Mr. A. Blussé Soeck,

Dordrecht, N.-N. B.

M. de Ridder,

Dordrecht, N.-N. B.

J. de Ridder,

Dordrecht, N.-N. B.

Henri Zadoks,

Dordrecht, N.-N. B.

J. van Oldenborgh, LCzn.

Dordrecht, N.-N. B.

L.C. van Oldenborgh,

Dordrecht, N.-N. B.

Daniel Brandt Azn.

Dordrecht, N.-N. B.

Mev. M C. Lebret-van Brakel,

Dordrecht, N.-N. B.

Mr. G. Ribbius,

Dordrecht, N.-N. B.

W. Kolkman,

Dordrecht, N.-N. B.

Mevr. de Wed. Rens,

Dordrecht, N.-N. B.

Stoop van Zwijndrecht,

Dordrecht, N.-N.

J. Vriesendorp Jr.,

Dordrecht, N.-N.

J. de Joncheere,

Dordrecht, N.-N.
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J.N. Hessling Ezn,

Dordrecht, N.-N.

Dr. W.J.M. van Stockum,

Dordrecht, N.-N.

Mr. A.H. Nebbens Sterling

Dordrecht, N.-N.

Mevr. Blussé-Vriesendorp,

Dordrecht, N.-N.

P. Bos, Azn.,

Dordrecht, N.-N.

H.N. Bos,

Dordrecht, N.-N.

Dames Bemolt,

Dordrecht, N.-N.

A. Dönszelman,

Dordrecht, N.-N.

G.J. Bos,

Dordrecht, N.-N.

Dr. Meilink,

Dordrecht, N.-N.

J.C. van Asperen,

Dordrecht, N.-N.

Mej. C. Stoop,

Dordrecht, N.-N.

A. Das,

Dordrecht, N.-N.

S.J. Mak.

Dordrecht, N.-N.

J.R. de Koning,

Dordrecht, N.-N.

A. Uittenbogaardt,

Dordrecht, N.-N.

J.J. van den Steenhoven,

Dordrecht, N.-N.

P.J. de Kanter,

Dordrecht, N.-N.

J. van Aardenne.

Dordrecht, N.-N.

Dr. A.J.Th. Jonker.

Dordrecht, N.-N.

C.C. van Wageningen,

Dordrecht, N.-N.

C.C.A. Croin,

Dordrecht, N.-N.

Mej. J.A. Schutstal van Woudenberg,

Dordrecht, N.-N.

Mev. de Wed. Mr. J.A. van Dorsser,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. de Wed. J.R. Naeff,

Dordrecht, N.-N.

Mej. J.N. Breunissen Troost,

Dordrecht, N.-N.

F.A. van Braam Houckgeest,

Dordrecht, N.-N.

Mej. M.C. Olivier,

Dordrecht, N.-N.

G.J.v.d. Stouwe,

Dordrecht, N.-N.

Jacques Schotel JRzn.

Dordrecht, N.-N.

G. Keuss,

Dordrecht, N.-N.

Eerens,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. de Wed. François van der Elst,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. A.C.A. 't Hooft

Dordrecht, N.-N.

Mr. A.v.d. Elst,

Dordrecht, N.-N.
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P. de Vries, (de Zeeuw. boekh.)

Dordrecht, N.-N.

H. van Heumen,

Dordrecht, N.-N.

P. van Meerkerk,

Dordrecht, N.-N.

J.W. Boerman,

Dordrecht, N.-N.

C. van Son,

Dordrecht, N.-N.

J.H. van Troyen,

Dordrecht, N.-N.

A.J.B. den Beste,

Dordrecht, N.-N.

B. Mensen,

Dordrecht, N.-N.

J.J. de Ruiter,

Dordrecht, N.-N.

Jacq. J. van Straaten,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. C. van Straaten-Spiegelberg,

Dordrecht, N.-N.

Dr. J. Benjamins,

Dordrecht, N.-N.

Jac. M. Ballintijn,

Dordrecht, N.-N.

Frans Lebret,

Dordrecht, N.-N.

J.S. Kaempff,

Dordrecht, N.-N.

P.W. Brandt,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. D. Brandt-Kwast,

Dordrecht, N.-N.

C. Regoor,

Dordrecht, N.-N.

J.C. Rijssel,

Dordrecht, N.-N.

Mej. W.J. Royaards,

Dordrecht, N.-N.

Mej. W. van Vuuren,

Dordrecht, N.-N.

C.M. Dicke,

Dordrecht, N.-N.

D.W.C. Veldhorst,

Dordrecht, N.-N.

D.J.v.d. Want,

Dordrecht, N.-N.

A.H. van Dullink,

Dordrecht, N.-N.

W.A. Deenen,

Dordrecht, N.-N.

J.N.A. Baron van St-Pancras,

Dordrecht, N.-N.

Mr. G.W. Eekhout,

Dordrecht, N.-N.

Dr. A. van Oven,

Dordrecht, N.-N.

Mr. K.M. Phaff,

Dordrecht, N.-N.

Mej. J.T. de Vos,

Dordrecht, N.-N.

J.S.J. Vriesendorp,

Dordrecht, N.-N.

Mej. M. Dirks,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. J. Vriesendorp-de Jongh,

Dordrecht, N.-N.

Mr. A.A. Moll,

Dordrecht, N.-N.
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Mr. J.C. Overvoorde,

Dordrecht, N.-N.

N.P. Jongkindt,

Dordrecht, N.-N.

D.M. Uittenbogaard,

Dordrecht, N.-N.

Mej. M.M. Visser,

Dordrecht, N.-N.

R.E.M. de Bruyn,

Dordrecht, N.-N.

G. Rees,

Dordrecht, N.-N.

J. Tuinenburg,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. S. van Geer-Visscher,

Dordrecht, N.-N.

Mej. Geertruida van Geer,

Dordrecht, N.-N.

Jan van Geer,

Dordrecht, N.-N.

Ds. J. Kromsigt,

Dordrecht, N.-N.

J.R. de Koning,

Dordrecht, N.-N.

Mej. N. Kuiper,

Dordrecht, N.-N.

Herman Hoijer,

Dordrecht, N.-N.

S. Schotel,

Dordrecht, N.-N.

K.K. Douw van der Krap,

Dordrecht, N.-N.

v.d. Steenhoven,

Dordrecht, N.-N.

F. Tijmstra,

Dordrecht, N.-N.

J.N. Reus,

Dordrecht, N.-N.

A. Mink,

Dordrecht, N.-N.

D.J. Kwak,

Dordrecht, N.-N.

H.A. Kieboom,

Dordrecht, N.-N.

Mej. L. Häring,

Dordrecht, N.-N.

M. van Santen,

Dordrecht, N.-N.

H W. Veth,

Dordrecht, N.-N.

J. de Koning,

Dordrecht, N.-N.

L.D. Vliegenthart,

Dordrecht, N.-N.

A.C. Volker,

Dordrecht, N.-N.

Henri Vriesendorp,

Dordrecht, N.-N.

A. Mak,

Dordrecht, N.-N.

H. Goodhart,

Dordrecht, N.-N.

H.G. Brandt,

Dordrecht, N.-N.

M.J. Baron van Boetselaar,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. de Wed. Geerkens,

Dordrecht, N.-N.

J.P.A. Wyers,

Dordrecht, N.-N.
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H.C. Wyers,

Dordrecht, N.-N.

E. van Dorsser,

Dordrecht, N.-N.

Herman Kiewiet de Jonge,

Dordrecht, N.-N.

Mej C L. van der Want,

Dordrecht, N.-N.

Ds Keller van Hoorn,

Dordrecht, N.-N.

W.J. Keeman,

Dordrecht, N.-N.

C. Oliemans,

Dordrecht, N.-N.

J. Vos,

Dordrecht, N.-N.

J.P. Revers,

Dordrecht, N.-N.

H.M. Engelhardt,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. Engelhardt-van der Sande,

Dordrecht, N.-N.

Mej. A. Engelhardt,

Dordrecht, N.-N.

Corn. Morks, Czn.

Dordrecht, N.-N.

Mej. Adele J. van Straaten,

Dordrecht, N.-N.

G. Lubberhuizen,

Dordrecht, N.-N.

R.J. Dalhuizen,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. de Wed. G. Goedhart,

Dordrecht, N.-N.

H. Ribbius, Gezelschap Vriendenkring, Dordrecht, N.-N.
T. van Santen,

Dordrecht, N.-N.

Mej. M.C. Vos,

Dordrecht, N.-N.

Mej. E. van Brakel,

Dordrecht, N.-N.

D. Braat,

Dordrecht, N.-N.

H. Vink,

Dordrecht, N.-N.

J.H. Lebret,

Dordrecht, N.-N.

L. Colombijn,

Dordrecht, N.-N.

Hidde Nyland,

Dordrecht, N.-N.

J. van der Velde, Jr.

Dordrecht, N.-N.

O.W.P. van Tusschenbroek,

Dordrecht, N.-N.

G J. van Rysoord van Meurs,

Dordrecht, N.-N.

Mej. C.F. Delhez,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. M. de Bosson-Reinhold,

Dordrecht, N.-N.

Mej. A.M. de Bosson,

Dordrecht, N.-N.

M.P.J. de Bosson,

Dordrecht, N.-N.

A.A.C. de Bosson,

Dordrecht, N.-N.

J.J. de Bosson,

Dordrecht, N.-N.
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Mr. J.C. Stoop,

Dordrecht, N.-N.

Lotsij,

Dordrecht, N.-N.

Mevr. Dr. de Graaf geb. Schade van

Dordrecht, N.-N.

Westrum.

Dordrecht, N.-N.

Dames de Haan,

Dordrecht, N.-N.

Mej. Chr. van der Plank,

Dordrecht, N.-N.

Mej. D. Rodenhuis,

Dordrecht, N.-N.

L.J. Otto,

Dordrecht, N.-N.

H.J. Tollens, CHzn.

Dordrecht, N.-N.

E.C. Haagens,

Dordrecht, N.-N.

B.v.d. Kieboom

Dordrecht, N.-N.

P.A. Giltay,

Dordrecht, N.-N.
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L.H. van Rije,

Dordrecht, N.-N.

Mej. H. van Duijm,

Dordrecht, N.-N.

Mej. J.W. Steffelaar,

Dordrecht, N.-N.

Steinbuch,

Amersfoort, N.-N.

J.v.d. Wal,

Amsterdam, N.-N.

P. Lijcklama a Nijeholt,

Zwolle, N.-N. B.

J.R. Meesters,

Zwolle, N.-N. B.

J.W.H. Damman,

Zwolle, N.-N. B.

W.R. Vermeulen,

Zwolle, N.-N.

Dr. N.J. Beversen,

Zwolle, N.-N.

Mr. P.C.A. Sichterman,

Zwolle, N.-N.

D.J.R. Jordens,

Zwolle, N.-N.

J. van Rees, Jr.,

Zwolle, N.-N.

W.C. Loman,

Zwolle, N.-N.

B.W.A. Royer,

Zwolle, N.-N.

Joh. Straks,

Zwolle, N.-N.

N. Kanstein,

Zwolle, N.-N.

Mr. C.F. Kaempff,

Zwolle, N.-N.

C.B.H. Roijer,

Zwolle, N.-N.

D.J. Buisman,

Zwolle, N.-N.

B.R. de Bruyn,

Zwolle, N.-N.

H.R. Schutter,

Zwolle, N.-N.

Dr. B. ter Haar,

Zwolle, N.-N.

J.W. Welcker,

Zwolle, N.-N.

W. Tijl,

Zwolle, N.-N.

Mr. S.J. van Roijen,

Zwolle, N.-N.

Dr. V.C.L.M.E. Frackers,

Zwolle, N.-N.

Douairière van Pallandt,

Zwolle, N.-N.

J. van Assen,

Zwolle, N.-N.

J. de Goeijen,

Zwolle, N.-N.

H. de Goeijen,

Zwolle, N.-N.

P. van Oort,

Zwolle, N.-N.

Mr. A. van Naamen van Eemnes,

Zwolle, N.-N. B.
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H. Aberson,

Zwolle, N.-N.

W.E.J. Tjeenk Willink,

Zwolle, N.-N.

W.A. van Heuven,

Zwolle, N.-N.

J. Kalff,

Zwolle, N.-N.

Mr. J. van Setten,

Zwolle, N.-N.

Mr. M. Olivier,

Zwolle, N.-N.

J.M. van Nieuwland,

Zwolle, N.-N.

Dr. C. Mensinga,

Zwolle, N.-N.

A.F.W. Jordaan,

Zwolle, N.-N.

C.J.H. Haeck,

Zwolle, N.-N.

Mr. S. Gratama,

Zwolle, N.-N.

W.C. van Reede,

Zwolle, N.-N.

Mr. H. van der Vegte,

Zwolle, N.-N.

B. van Beusekom,

Zwolle, N.-N.

C. van der Valck,

Zwolle, N.-N.

Dr. J.J. Doesburg,

Zwolle, N.-N.

J.H, v.d. Bosch,

Gouda, N.-N.

K.J. Lijcklama a Nyeholt,

Zwolle, N.-N.

Mej. G.F.C. van Nop,

Amsterdam, N.-N.

J.H. Martin,

Haarlem, N.-N.

Mevr. A.M. Dyserinck,

Haarlem, N.-N.

J.C. Burkens,

Haarlem, N.-N.

Mevr. Dozy-Mossel,

Haarlem, N.-N.

Mevr. C. Swaan-Bastert,

Haarlem, N.-N.

J.v. Gorkom,

Haarlem, N.-N.

C.M.v. Meurs,

Haarlem, N.-N.

Douairière Schorer,

Haarlem, N.-N.

Maurits Binger,

Haarlem, N.-N.

Mr. J.B. Loman,

Haarlem, N.-N.

Mr. A.A.v.d. Mersch,

Haarlem, N.-N.

Jhr. Mr. F.W.v. Styrum,

Haarlem, N.-N.

M. Sterk,

Haarlem, N.-N.

J.C. Peereboom,

Haarlem, N.-N.

Mr. A.A. Land,

Haarlem, N.-N.

Joh. G. Heil,

Haarlem, N.-N.
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M.G. Wildeman,

Haarlem, N.-N.

Dr. H.D. Tjeenk Willink,

Haarlem, N.-N.

H.D. Tjeenk Willink, Jr.

Haarlem, N.-N.

R. Prins,

Haarlem, N.-N.

M.L.v. Gemert,

Haarlem, N.-N.

Wilha C. Ligtenberg,

Haarlem, N.-N.

A. Swaan,

Haarlem, N.-N.

E. Fortgens,

Haarlem, N.-N.

F.J. Pontsma,

Haarlem, N.-N.

Dr. H.O. de Jong,

Haarlem, N.-N.

C. Heyman,

Haarlem, N.-N.

Dr. P.M. Heringa,

Haarlem, N.-N.

L.v.d. Vegt,

Haarlem, N.-N.

W. de Hoog,

Haarlem, N.-N.

Herman J. de Vries,

Haarlem, N.-N.

Dr. M. Wolff,

Haarlem, N.-N.

E. Rieman,

Haarlem, N.-N.

P.H.v.d. Ley,

Haarlem, N.-N.

P. Huet,

Haarlem, N.-N.

L. Sloot,

Haarlem, N.-N.

F.L.v.d. Heil,

Haarlem, N.-N.

Mevr. B. de Graaff v. Capelle,

Haarlem, N.-N.

P. Loosjes,

Haarlem, N.-N.

Dr. M. Greshoff,

Haarlem, N.-N.

Dr. A.H. Garrer,

Haarlem, N.-N.

E.H. Krelage,

Haarlem, N.-N.

Mevr. N.v. Eeden-v. Warmelo,

Haarlem, N.-N.

C. ten Boom,

Haarlem, N.-N.

Mej. J.A.v. Walsem,

Haarlem, N.-N.

E. Levert,

Haarlem, N.-N.

Mr. A.W. Thöne,

Haarlem, N.-N.

Mr. W.A. 't Hooft,

Haarlem, N.-N.

R. Zuidema,

Haarlem, N.-N.

Mr. H.P. 't Hooft,

Haarlem, N.-N.
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J.W. Enschedé,

Haarlem, N.-N.

G.F. Gunning,

Haarlem, N.-N.

T. Bouma,

Haarlem, N.-N.

Mej. Jac. de Kock,

Haarlem, N.-N.

G.v. Dorsten,

Haarlem, N.-N.

J.J. Verwijnen,

Haarlem, N.-N.

W.F. Caalen,

Haarlem, N.-N.

Begunstiger: A. Stoop,

Bloemendaal, N.-N.

Mevr. Wildeboer-Luiting,

Haarlem, N.-N. B.

Jhr. Mr. A.J. Rethaan Macaré,

Haarlem, N.-N. B.

Mevr. de Clercq v. Weel,

Haarlem, N.-N. B.

Mr. G. van Tienhoven,

Haarlem, N.-N. B.

Jhr. Mr. J.W.G. Boreel v. Hogelanden,

Haarlem, N.-N. B.

P.J. Lucardie,

Batavia,

A.J.E. Lucardie,

Leeuwarden, N.-N.

T.E. Bakker,

Kampen, N.-N.

J.G. Walaardt Sacré,

Utrecht, N.-N.

H.K.A. Bakker,

Delft N.-N.

J.W. Roessingh v. Iterson,

Delft N.-N.

L. Pannekoek,

Delft N.-N.

J.H.E. Kaulbach,

Delft N.-N.

J.H. Lagers,

Delft N.-N.

C.H. Douwes Dekker,

Delft N.-N.

W.D. Bosch,

Delft N.-N.

D. Grevelink,

Delft N.-N.

A.H.K. Milo,

Den Haag, N.-N. B.

Th. Meister,

Den Haag, N.-N.

F.J. Couwenberg,

Den Haag, N.-N.

H.J. Bernelot Moens,

Den Haag, N.-N.

P.C Swart,

Den Haag, N.-N.

G.v. Lissa,

Den Haag, N.-N.

C.H. van Ingen,

Den Haag, N.-N.

L. Larive,

Den Haag, N.-N.

H.Ch. Gooszen,

Leiden, N.-N.

C.W.J. Schoorel,

Leiden, N.-N.
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Van Gigh, Tassik Malaja,

Preanger, Java.

W. Visser, K.M.A.

Breda, N.-N.

K.F. Quarles van Ufford, K.M.A.,

Breda, N.-N.

Baronesse van Rhemen, geb.
Leembrugge,

Spankeren, N.-N.

Mevr. A.v.d. Hoop, geb. Bar. v. Rhemen, Capellen, Z.-N.
H.W.E. Möller,

Velp bij Grave, N.-N.

Mej. Wed C F. Carp,

Baarn, N.-N.

M. Zeldenrust, Szn.

Amsterdam, N.-N.

J.G. Verselewelle de Witt Hamer,

Breda, N.-N.

André Meeuwesen,

Breda, N.-N.

P.v.d. Linden,

Breda, N.-N.

J. Oldenhuis Tonckens,

Breda, N.-N.

A. Paulson,

Breda, N.-N.

H.J.H.M. Janzen,

Breda, N.-N.

H. Spitzen,

Ginneken, N.-N.

Mej. M. Sieberg,

Rotterdam, N.-N.

Mr. J.C.Th.G.J. Heyligers,

Delft, N.-N.

R. Mc Wathall,

Springs, Z.A.R.

C. Buning,

Springs, Z.A.R.

Leeskring Flandria,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Val. Stevens,

Gent, Z.-N.

Mej. S. Willems,

Gent, Z.-N.

E. De Beer,

Gent, Z.-N.

M. Scheyvaerts,

Gent, Z.-N.

H. Lichtenberger,

Brussel, Z.-N.

Frank Lateur,

Avelgem, Z.-N.

De Meyer,

Gent, Z.-N.

Mej. Van de Weghe,

Brussel, Z.-N.

Am. Peeters,

Brussel, Z.-N.

Jan Delsaux,

Antwerpen, Z.-N.

Buyssens,

Gent, Z.-N.

Begunstiger: S.A.F. Barn Creutz,

Den Haag, N.-N.

Begunstiger: Mr. N.G. Pierson,

Den Haag, N.-N.

W. Maris, jr.,

Den Haag, N.-N. B.
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C. Everts,

Amsterdam, N.-N. B.

Mej. Anna Maria Ditmar.

Johbg. Z.A.R.

C. Van Scholt,

Johbg. Z.A.R.

G.J. Olivier,

Johbg. Z.A.R.

H. Frommelt,

Johbg. Z.A.R.

S. Zwarenstein,

Johbg. Z.A.R.

L.M. Moolenaar,

Johbg. Z.A.R.

C.F. Engelbart,

Johbg., Z.A.R.

J. Hayman,

Johbg., Z.A.R.

Jhr. F.X. Verheyen,

Johbg., Z.A.R.

S.J. Notten,

Johbg., Z.A.R.

J.M.G. Stolk,

Johbg., Z.A.R.

L. Postma,

Pretoria, Z.A.R.

D. Bonnema,

Pretoria, Z.A.R.

C.v.d. Linde,

Pretoria, Z.A.R.

P.W.T. Bell, Best. d. Staatsdrukk.

Pretoria, Z.A.R. B.

N. Groeneveld,

Pretoria, Z.A.R.

P.A. De Haas,

Pretoria, Z.A.R.

M.H.C. Henriquez,

Maracaibo, Venezuela. B.

W.J. Jolley,

Maracaibo, Venezuela.

J.B.A.G. Neümañ,

Maracaibo, Venezuela.

W.H. Jolley,

Maracaibo, Venezuela.

Isaac D.A. de Lima,

Maracaibo, Venezuela.

J.F. Neümañ,

Maracaibo, Venezuela.

Jacob T. de Pool,

Maracaibo, Venezuela.

James Corsen,

Maracaibo, Venezuela.

A.C. Dacosta Gomez,

Maracaibo, Venezuela.

J.C. Altes,

Maracaibo, Venezuela. B.

A. Baumeister,

Maracaibo, Venezuela.

C.G. Pinedo,

Maracaibo, Venezuela.

A. Otamendi,

Maracaibo, Venezuela.

P. de Jongh Henriquez,

Maracaibo, Venezuela.

Alejandro de Jongh,

Maracaibo, Venezuela.

H.A. Dania,

Maracaibo, Venezuela.

S. Duwaer,

Maracaibo, Venezuela. B.
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Ds. Hulsman,

Zandvoort, N.-N.

Dr. W.G. Boorsma,

Buitenzorg, Java.

B. Bach,

Malang, Java.

L.H. Grondijs,

Utrecht, Java.

- 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. Leden, die niet behooren
tot groep A moeten niet te Dordt maar te Gent opgegeven worden. Dat is 't geval
voor Zuid-Afrika.
- Verhuizende leden gelieven kennis van hun verhuizing te geven aan 't Secretariaat
van de groep, waartoe ze behooren.
- Leden in België, die Neerlandia als

Neerlandia. Jaargang 3

10
postabt ontvangen, gelieven kennis te geven van verhuizing op hun postkantoor.
- Onze leden buiten België worden er opmerkzaam op gemaakt, dat de
minimum-bijdrage voor het Buitenland niet is fr. 2,75, doch 3 fr. wegens hooger
frankeering.

- Teheran.
- De aandacht wordt er op gevestigd, dat een Sekretariaat voor Midden-Azië voortaan
zal waargenomen worden door den Heer Joh. Pater, Teheran, Perzië.

- Aan den Heer Hamelberg te Curaçao.
Ued. gelieve te lezen in Neerlandia van Augustus '98, blz. 8. 1 kol.: ‘We zijn veel
dank verschuldigd o.a. aan de H.H. Hamelberg te Curaçao, die ons de Curaçaosche
bladen deed toekomen, benevens geschriften aldaar uitgegeven en eene verzameling
postzegels en postkaarten van de Kolonie door het Postbestuur ter leen afgedaan
voor onze Tentoonstelling’.
Afdeeling Haarlem.
Het Bestuur bestaat uit de HH. Jhr. Mr. A.J. Rethaan-Macaré, Vincent Loosjes,
Dr. J.B. Schepers, de Dames: Mevr. Wildeboer-Luitingh, Mevr. de Graaff v. Capelle.

- Hoofdbestuur.
- Kort uittreksel van de Vergadering van het Hoofdbestuur van Groep A. op Zaterdag
8 April in den Haag.
Aanwezig de Heeren prof. dr. H. Kern, voorzitter, dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
secretaris, Mr. W. de Ridder, penningmeester. Als genoodigde Mr. H.J.M. Tyssens,
lid van het bestuur van groep A.
1. Brief namens het bestuur van het Indologisch Studentencorps te Delft, dat eene
studentenafdeeling is gesticht, voorloopig met 18 leden.
2. Idem van den praeses van het Leidsche Studenteneorps met toezegging van
steun bij nadere pogingen tot het stichten eener Leidsche Studentenafdeeling.
3. Idem van den senaat van het Groninger Studentencorps, dat hij de stichting
eener afdeeling onder zijne leden krachtig zal bevorderen.
4. Briefwisseling met Mr. N.A. Tonckens, burgemeester van Staphorst (Overysel),
omtrent mogelijke uitbreiding van het door hem opgegeven ledental in zijne
gemeente.
5. Idem met den heer E. Guljé, burgemeester van Breda, omtrent mogelijke
oprichting eener afdeeling aldaar.
6. Brief van den heer S.L. Boers, penn. van de fin. comm. voor het Dordrechtsche
congres, waarbij het aalde, groot fr. 7,45 wordt gestort in de kas van het Verbond.
7. Briefwisseling met den heer Bonto van Bylevelt, omtrent Indische belangen.
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8. Idem met de Vereeniging tot bevordering van de belangen des Boekhandels
omtrent de verkrijgbaarstelling van goedkoope Hollandsche boeken aan de
stations van de N.Z.A.S.M. in Zuid-Afrika De firma de Bussy is pachter
geworden van de boekentafels, sedert 1 Februari ll. In de bestaande behoefte
zal dus worden voorzien.
9. Idem met den Heer ten Zeldam Ganswijk te Nymegen, rakende Humpata.
10. Benoeming van den heer Joh. Pater te Teheran (Perzië) tot secr. voor
Midden-Azië, in plaats van den heer van der Klauw, die vandaar is vertrokken.
11. Briefwisseling met den waarn. consul-generaal te Budapest.
12. Idem met den heer Hamelberg te Curaçao. Een van diens brieven is gedeeltelijk
gedrukt en aan de leden van bestuur en Raad van Bijstand gezonden, benevens
aan de afdeelingssecretarissen.
13. Idem met de firma Jacques Dusseau, uitgever van Ons Tijdschrift.
16. Idem met Mr. H.A. Brandt, burgemeester van Rheden (Gelderland).
17. Idem met den heer Oudschans Dentz, 2e Secr. van den Tak Johannesburg.
18. Idem met den heer J.J.B. van der Chys Jr. te Delft.
19. Idem met dr. J.B. Schepers, voor belangen der Afd. Haarlem en omstreken.
20. Idem met het Hoofdbestuur voor Groep B.
21. Idem met den redacteur van Neerlandia.
Besloten werd o.a. dat van de pas benoemde commissie voor reclame, bestaande uit
de H.H. Kamerlingh Onnes van Amsterdam, de Ridder, den Haag, en Tyssens,
Dordrecht, in de e.v. vergadering voorstellen. zullen worden verwacht. Dat aan de
Hollandsch sprekende Italiaansche Zwitsers te Bignasco, indien zij dat blijven
verlangen, geregeld een of meer Hollandsche bladen zullen worden toegezonden.
Dat het Hoofdbestuur aan de Afdeelingen in Nederland een lijst van sprekers zal
aanbieden, waaruit voor den volgeuden winter, bijtijds een keuze kan worden gedaan.
Dat van het verhandelde ter Hoofdbestuurdersvergadering telkens een kort uittreksel
zal worden geplaatst in Neerlandia, met verzwijging evenwel der punten, waarvan
openbaarmaking niet of nog niet gewenscht is.
- Id. van de vergadering op Zaterdag, 6n Mei 1899, in de Haagsche Bank te 's
Gravenhage.
Aanwezig Prof. Dr. H. Kern, voorzitter; Mr. W. de Ridder, penningmeester; Dr.
H.J. Kiewiet de Jonge, secretaris. Afwezig Dr. Schaepman.
1. Briefwisseling met den Heer M. la Chapelle, lid van de Alg. Rekenkamer te
Batavia. Het Hoofdbestuur kan in uitzicht stellen dat het Verbond weldra in de Oost
op de meest uitstekende wijze zal zijn vertegenwoordigd. - 2. Idem met den Heer
Dr. A.W. van Lingen, red. van Soerja Soemirat en van De Paetestant. - 3. Idem met
den Heer Hamerling te Curaçao. Eerlang hoopt het Hoofdbestuur op zijne
werkzaamheden in dezen te kunnen wijzen. - 4. Idem met den Heer Duwaer te
Maracaïbo, Venezuela. Achttien leden zijn daar voorloopig toegetreden, terwijl
verdere uitbreiding mogelijk blijkt. Vooral met het oog op de Curaçaoënaars buiten
de kolonie zijn de berichten van den Heer Duwaer belangrijk. - 5, Idem met den Heer
Dr. N.P.H. Muller, Consul-Generaal van den Oranje-Vrijstaat. Op verzoek van het
Hoofdbestuur is de Heer Muller toegetreden tot den Raad van Bijstand. - 6. Idem
met den Heer Michel Speelman te Shanghaï. - 7. Idem met den Heer S. Kapenga, te
Brussel. - 8. Idem met den Heer Jac, Post, te Johannesburg. - 9. Idem met den Heer
Hessing, Pretoria. - 10. Idem met de Uitgeversmaatsch., Nederland, te 's Gravenhage.
- 11. Idem met den heer Blitz t Val (Z.A.R). - 12. Idem met de Afdeeling Haarlem.
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- 13. Idem met het Hoofdbestuur van Groep B. - 14. Idem met den Heer E. Werner,
secr. A.N.V. Mil, Academie Breda. - 15. Ouderwerpen, voor aanduiding niet of nog
niet geschikt.

Gebruik der Talen in het Lager Onderwijs van België.
Uit het laatste driejaarlijksch verslag (1894-1895-1896) over den toestand van het
lager onderwijs in België, nemen wij de volgende belangrijke statistieke gegevens
over.

A. Voertalen.
I. Lagere scholen met het Fransch als voertaal.
Gemeentescholen

2913

Aangenomen

376

Vrije ondersteunde

536
_____

Te zamen

3825

II. Lagere scholen met het Nederlandsch als voertaal.
Gemeentescholen

1312

Aangenomen

975

Vrije oudersteunde

536
_____

Te zamen

2632

III. Lagere scholen met het Duitsch als voertaal.
Gemeentescholen

79

Aangenomen

8

Vrije oudersteunde

2
_____

Te zamen

89

B. Tweede niet verplichte taal.
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I. Men onderwijst het Fransch in:
Vlaamsche of Duitsche gemeentescholen 1106
Aangenomen

693

Vrije ondersteunde

286
_____

Lagere scholen

2085

II. Men onderwijst het Nederlandsch in:
Gemeentescholen

108

Aangenomen

13

Vrije

43
_____

Lagere scholen

164

III. Men onderwijst het Duitsch in:
Gemeentescholen

28

Vrije

89
_____

Lagere scholen

117

C. Slotsom.
Men ouderwijst in het Fransch of het
Fransch in

5910 scholen.

Men ouderwijst in het Nederlandsch of
het Nederl. in

2796 scholen.

Men ouderwijst in het Duitsch of het
Duitsch in

126 scholen.

Men vergelijke met de bevolking vastgesteld tijdens de volksoptelling van 1890:
1.

Spreken Fransch alleen

2.485.072 inwoners.

2.

Spreken Nederlandsch
alleen.

2.744.271 inwoners.

3.

Spreken Duitsch alleen

32 206 inwoners.

4.

Spreken Fransch en Nederl. 700.097 inwoners.
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5.

Spreken Fransch en
Duitsch

58.590 inwoners.

6.

Spreken Nederl. en Duitsch 7 028 inwoners.

7.

Spreken de drie talen

36.195 inwoners.

8.

Spreken geene dezer drie
talen

4.972 inwoners.
_____

Te zamen

6.068.431 inwoners.

Slotsom
Spreken het Fransch alleen of het Fransch en eene andere taal: 3.278 964 in woners
(54% der bevolking).
Spreken geen Fransch: 2 788 477 inw, waaronder 2.744 251 alleen Nederlandsch
en 32.206 alleen Duitsch spreken.
Ongeveer de helft der Belgen (46%) spreken geen Fransch.
Spreken Nederlandsch alleen of Nederlandsch en eene andere taal: 2 744.271 +
700.097 + 7.028 + 36.195 = 3.487.591 inwoners (57,5% der bevolking).
De heer Sluys, bestuurder der stedelijke normaalschool van Brussel, deze cijfers
besprekend, schrijft in het pedagogisch tijdschrift L'Enseignement pratique:
‘Slechts 700.097 Vlaamsche Belgen spreken Fransch.
Deze cijfers bewijzen hoe zeer de studie der twee voornaamste landstalen nog
verwaarloosd wordt, niettegenstaande het getal der lagere scholen, die naar de opgave
de twee talen onderwijzen.
De Fransche taal dringt maar zwakweg bij de Vlamingen door. De Nederlandsche
taal dringt in het geheel niet door bij de Walen. De buitengemeenten blijven gesloten
voor de tweede taal’
Op onze beurt maken wij hier eenige kantteeningen.
Het Waalsche land staat op den voorrang wat het getal scholen betreft, en
noodzakelijk gevolg, ook voor het aantal geletterden. Edoch wordt die wanverhouding
wat getemperd als men nagaat, dat:
1o Sommige scholen, zooals de meeste van Brussel en voorsteden, gerangschikt
worden onder degene, die ket Fransch als voertaal aanwenden, hoewel de meerderheid
der leerlingen Vlaamsche kinderen zijn;
2o In het Walenland meer kleine gemeenten zijn dan in het Vlaamsche land, en
het getal scholen daardoor merkelijk vermeerdert. De scholen van die kleine
gemeenten zijn natuurlijk minder bevolkt dan de meeste scholen in het Vlaamsche
land gelegen.
Brussel.
E.H.T' SJOEN.

Onze Leestafel.
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Caecilia. 1-5-'99.
- M.H. Viotta: In memor. Jhr. J.L. de Casembroot. - Mr H. Viotta: Een en ander over
het ontstaan van ‘Die Meistersinger von Nürnberg.’ - Sebastian Hofmüller als
‘David.’ - Martinus Schuil †.
Corresp. uit Weene. - Concertberichten, enz.

De Gids, Mei '99.
Dr W.G.C. Bijvanck: R. Fruyn (1823-1899). - Mr A.J. Immink: De opleiding der
Oost-Ind. administratieve Ambtenaren. - S. Kalff: 't Verzuimd Brasil. - Mr P.F.
Hubrecht: Kiesrecht en onderwijs. - Dr. R.C. de Boer: Het lied van Geraert van
Velsen. - Charlotte van Herwerden: Verzen. - Letterk. Kroniek. - Mr Henri Viotta:
Muzikaal overzicht. - Bibliographie.

De Katholieke Gids, Mei '99.
- M.v.B.: Van den Arme. - J.L.A. Nabbeveld, pr.: Een Eeuwgelijde. - P M. Bots, pr.:
Uit Klopstock 's Messias. - Hub. Höner, pr.: Kardinaal Manning. - Herm. P.J. Van
Alfen: Verzen - Politiek overzicht - Uit de Boekenwereld.

De Hollandsche Revue 25-4-'99.
- De Hindoemonumenten voor de tentoonstelling te Parijs in 1900 (Frontispiece). Wereldgeschiedenis. - Belangrijke onderwerpen: De afname der bevolking in
Frankrijk. De gouden zilvervoortbrengst der aarde, De openbare school en de
zedelijk-godsdienstage opvoeding. Vloeibare lucht, Paascheieren, Valsche
Rijksdaatders in Ned. Ind. - Karakterschets: Bernardus Tans. Voorzitter v. de Alg.
Binnenschippers-Bond. - Revue der tijdschriften. - Het boek van de maand: Dr.
Schaepman: Bolland en Petrus. - De Boekentafel.

De Kroniek, 30-4-'99
- Van der Goes Privaat-Docent: Spoorweg Arbeiders. - F. van der Goes: de plaat.
- Schilderkunst (C.G. 't Hoolt: Aanwinsten van oude kunst). - Muziek (A.v. Br.:
Muziek). - Tooneet (André
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Jolles: Voordracht van W. Royaards). - Berichten. - Allertei. - Feuilleton. - Ontvangen
Boeken.

De Nederlandsche Spectator 29-4-99.
- Berichten en mededeelingen. - Prof. Dr W C. van Manen: Giffordlezingen. - W.G.
van Nouhuys: Wall Whitman vertaald. - C. Scharten: Nog eens Willem Kloos. Pluksel. - Plaat. - Berichten en Mededeelingen (Tijdschr. voor penningk.; Congressen;
Miniaturen v.h. Britsch Museum. enz. enz.) - A.H. Kan: Opgravingen op het Forum
Romanum. - Dr. H.P.H. Muller: Afrikaansche Taatstudie - Dr. J.A. Worp: Een
Franschman over Nederl. Letterk. - Wolfgang: Petrus en 'Paulus. - Plaat: Toevlucht
voor Dakloozen.

De Nieuwe Gids. - 5, '99.
- W Kloos: Liefde. - Dr: J.B. Schepers: Trouw en Strijd. W. Steenhoff: Twee
Schilder-Schrijvers. - W. Kloos: Letterk. Kroniek. - Arth. Van Schendel: De Schoone
Jacht

De Taalstrijd '98/'99. Deel II.
- Onze taal in het onderwijs: a) Staatsnormaatschoot voor onderwijzeressen te Bragge,
b) Loven: verlransching van het tager onderwijs, c) 's Rijks middetbaar onderwijs,
d) Brussel: onze taal in de stedelijke schoten. Vlugschrift van Mr M. Josson. - Onze
taal en de geestelijkheid: a) Bisdom Luik, b) West-Vtaanderen. - Onze taal in
bestuurszaken: De zaak der totbeambten. - Onze taal en taalgenooten in de Waatsche
gewesten: a) Verviers, b) Eene vertoren Vlaamsche Kolonie in 't Watenland. - Onze
Belgisch. - Fransche pers en de Vlaamsche beweging.

De Violier. 55,-99.
- Marten Rudelsheim: Indrukken op de Rembrandt-Tentoonstelling te Amsterdam. Louis Vermeiren: Festiv. Lod. Mortelmans - A. Musschoot: Ghetto

De Vrouw April, '99
- De Levenskunst. - Jalousie - Lectuur. - Uit: Vredes-Stemmen - Bericht. - Kiezers
en niet-kiezers - De Armen. - Correspondencie. Steunpenning. Adrertentie.
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Elsevier's Geïll. Maandschrift. 5-'99.
- Frontispice: 't Paard van den Duivel: 't groote, bruine gehoornde paard. - Van
Niftrik: Schetsen uit Finland. Met 14 illustratiën, naar teekening van den schrijver.
- Cyriel Buysse: Monsieur Hardamour. Waling Dijkstra: Het Friesch Museum ran
oudheden. Met 6 illustratiën naar photographiën en 2 naar teekeningen van C v.d.
Hart. - Hélene Lapidoth-Swarth: Ballade. - Norbert van Reuth: Pieter Corneliszoon
Hooft (Letterkundige Fantaisie). Met drie illustratiën naar oude gravuren. - P.v.D.:
Buitenlandsch Overzicht - F.L.: Van de Redactie. - F.L: Nederlandsche Verzen en
Nederlandsch Proza

Eigen Haard, 29 4, '99.
- M.W. Mactaine Pont: Elisabeth Blaue. - Prof. Dr. H.C. Rogge: Rombout Hogerbeets
- C.J Lust: De centrate Werkplaatsen der Holl. IJzeren Spoorweg Maatschappij (met
photn. naar Pörtzgen). - August Strindberg (naar): Haltucinatiën. - Gos: Over de
Hondententoonstelling (afbn) - Verscheidenheid. - Feuilleton.

Europa. 5-99.
- G.J. Van der Hoeve: De Raadselachtige Dame. - Rosenbrantz Johnsen (uit het
Noordsch v. -): Arbeidersvrienden. - A.Ch. Leffter: Bronnen van Leven en Dood. Cenatos: Boekenpraalje: Koos Habbema: Kamertjeszonde; Elze v. Brabant: Atlegro.
- Jeanne Vótel: Reflexen.

Geïll. Stuiversbl. 29.4-'99.
Atlerlei. - Lawrence L. Lunch: Liefde en Misdaad. - Schoppen twee. - Het
Dood's-Legaat. - De eerste Fluitspeter. - Platen.

Het Belfort 5-99.
- L. Zels: Het Volkskind en zijn oproeding M.E. Belpaire: Christen ideaal - Hilda
Ram: Token en Toon. - H. Claeys. past.: Jubelkroon. W. De Vreese: Nog eens
‘betalende school.’ - Theodorosa: Aan mijn moeder. - H. De Marez: Driejaarl. prijsk.
voor tooneel-letterk. - Boekennieuws en Kroniek.

Het Leeskabinet, 5-'99.
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- Frank van Dongen: Het Station La Turbie te Monte-Carto. - Taérèse van A
rendsberg: Om der kinderen wit? - Atfred af Hedenstjerma: Kunstenaarsteven. Pain (naar): Veronica's opvoeding. - S. Hermina Croiset: Een bezoek aan de kerk
van het Heilige Hart en hare Crypt te Parijs. - Margaretha L.: Een stille avond. Marget Deland (naar): Sally. - Bibliographisch Album.

Het Toekomstig Leven. 1, 5, '99.
- Leekedichtjes - Van Kinderen. - Van onze Ervaring. Séances in Eigen Kring. Physische Manifestatiën. - Open brief. - Mystiek in de Krankzinnigheid - Lezingen.
Reglement Harmonia - Correspondentie. - Advertentiën.

Hollandia, 29-4-'99.
Aanteekeningen. - C. Davids: Ds. Adama van Schettema. - E: Arbeiderscongressen.
- Jan Mulder: Muziek. - Nieuws uit het Buitenland. - Van alles wat. - Feuitteton. Jos. Thors: Van de Amsterdamsche Beurs. Enz.

Katholieke Illustratie, 33e Jaargang, no 8.
- Ravo: Gered door zijn kind. - Per ijsbreker naar de Noordpoot. J.A.H.: Een avontuur
van meester Hosenberg en z'n vrouw. - De Neurenberger Speelgoedmakerij. - Platen
en bijschrift.

Nederland, Jaargang '99 no 5.
- Proza Henri Borel: Een kroningsfeest op Javn. - Leente: De drie. - Fiore delta
Neve: Het huwelijk van den weesjongen. Dr Jan ten Brink: Een nieuwe roman van
Anatole France. - Marius: Een einde. - Leente: Een begrafenis. - Poëzij. Jan te Kiefte:
Branding. - Jug: Maartse Sneeuw. - Jeanne Reyneke van Stuwe: Bede, Geluk.

Ons Tijdschrift, (Nederl.) 4e Jaarjang.
Gescheiden, - v.U.: Voorjaarsmorgen. - W. van Oosterwijk Bruyn: De vrienden van
Isaäc Da Costa. - C.E. van Koetsveld: ‘Die den Raad verduistert’ - Boekbeoordeeting.
- Correspondentie - Maandboek

Ons Tijdschrift (Afrik). - Mei. '99.
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- Onze groote Mannen (Th.F. Beergers). - Drie Leeuwenjachten. - De Stadstuin te
Kaapstads - Edictoriale Praatjes. Onze voornaamste Gouverneur (J.A. Van Riebeek).
- De Bloemendans. - De Knechtte Limoenkloof. - Voor onze Kindezen. - Praatjes
over Landboum. - Wereldkroniek.

Ons Volksleven. 10e Jaarg.. 10e11e en 12e Aflevering.
- Atfred Harou: Het Niezen - Grappen en Ktuchten. - J.C.: Sint Marten. - Alfr. Harou:
Het Manneken in de Maan. - J C.: De Taat der Vogelen. - Volkstiederen. - Sagen. P.N. Panken: Liederen. Rijmen en Kinder spelen uit Noord-Brabant. - Edm. Geudens:
Plaatsbeschrijving der Straten van Antwerpen en omtrek. - Alfr. Harou: De roos in
het Volksgetoof en Volksgebruik. - P. van den Broek en Am. d'Hooghe: Kinderspelen
uit het Land van Dendermonde. - Alfr. Harou: De Haan en de Hen in het Volksgeloof.
- Vragen en Aanteekeningen. - Inhoudstatel van den 10en jaargang.

Ons Woord, 1, 5, '99.
- Het onderwijs in de Nederlanden (Marnix van St. Aldegonde). - Door het goede
tot het goede. - Bijzondere briefwisseling: De Reformschulen in Duitschland - Een
hoogere normaatschool. - Ons vijfde Jaarconcert. - Kijkjes links en rechts. Werkzaamheden der Vereeniging. - Boekbeoordeelingen. - Bijvoegsel.

Tweem Tijdschrift Mei '99.
- Alb. Verwey: De Spaansche Droom - W.L. Penning Jr: Uit Tom's Dagboek. - Ch.
Van Deventer: Physico-Philosophie. - H. De Requier: De Vaas - Aug. Vermeylen:
Leven en 11 erken v. Jonker Jan Van der Noot - G. Gezelle: Groeninge'ns Grootheid
of de Stag r d Guldene Spooren. - Is. P. De Vooys: Holland en Brabant. Dr. J.D.
Bierens de Hain: De Subjectiveerende en de Objectireerende Zienswijze - Jan Veth:
Een bijdrage over Rembrandt.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. April '99.
- Aug. De Vreught. De Roemenen in Zevenbergen (vervolg). - P. de Mont.
Chiaroscuro. - F. Mijne eerste Afrikaansche excursie (vervolg). - A.B. Toporraphische
Photographiën. - E.C. Van der Mandele: Uit Noord-Nederland.

Vragen van den Dag, 5, '99.
- Plantenatlas van Nederland. Plaat XXVIII. - B. Thoënes: De landloopers- en
bedelaarskoloniën te Veenhuizen en het leven der verpleegden. - Dr J.v.d. Ryn: Over
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het huwelijk in verband met de voordeelen en nadeelen van vroegtijdige huwelijken.
- J.R.G. de Veer: De kolonie Curaçao. - J. Van der Breggen: Ziekteverwekkende
bacteriën in waterleidingen. - Vernietiging van biezen. - M.A. Perk: Nog eens de
Semoys. - Kabel van San Francisco naar Oost-Azië. - Dr. J. Ritzema Bos:
Nederlandsche Planten. - J. Wolthuis: Taalzonden. - J.N. van Hesteren: Iets over
het recht in de middeleeuwen. - Iets uit de hoenderteelt.

Weekblad voor Dames. - 29-4-'99.
- Modebericht. - Twee wandelkostuums. - Kostuum voor laken of cheviot. Jongenspak. - Voorjaarsmantels. - Wandelkostuum voor bejaarde dames. - Kostuum
voor meisjes. - Overjas voor knapen. - Kostuum van wit dameslaken. - Duitsch
kostuum. - Ronde hoed voor jonge dames. - Fietskostuum. - Wandelkostuum Négligékostuum. - Twee Zomerhoeden. - Diverse kostuums. - Tuin- en Strandhoed,
- Dameshandwerken. - Feuilleton. - Advertentiën

Wereldkroniek. - 29-4-'99.
- Bezoek van HH. MM. de Koninginnen aan de Zaanstreek. - Onthullingen door
Esterhazy. - Een Gedenkteeken voor Keizerin Elisabeth. Prins Hohenlohe. - De
IJsbreker Jermak. - Kleine Wereldkroniek - Monument P.J. Veth. - Th.J.I. Arnold †.
- J.A. Hoezoo. - Wijkverpleging.
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Juni 1899.
Inschrijvingslijst voor het standbeeld voor Jan Frans Willems.
Bedrag voorgaande lijst

fr. 789.93

G. De Mey, Ledeberg, Gent

fr. 5.00

J. Van Swieten, Pretoria

fr. 20.00

Kunstgenootschap De Distel

fr. 10.00

H. Ledeganck, Bangkok, Siam

fr. 10.00
_____

Totaal

fr. 834.93

Een Hoogeschool voor Afrikaners.
We hebben destijds de stichting meegedeeld van een Mijnschool te Pretoria, zijnde
dit de eerste stap tot oprichting van een Hoogeschool. Juist in een tijd dat de stichting
van een Nederlandsche Hoogeschool in Zuid-Nederland aan de orde is, is de
Nederlandsche Hoogeschool in Zuid-Afrika een stap nader tot hare verwezenlijking
gekomen.
Zooals men weet, bestaat in Z.-A. geen Hoogeschool zooals we die kennen in
Europa. Er bestaat een zoogenaamde Hoogeschool te Kaapstad, die evenwel geen
onderwijs geeft maar alleen examens afneemt.
De aan de Kaap geëxamineerde volgelingen gaan, ter voltooiing van hun studiën
naar Europa, voor 't meerendeel naar Engeland, in veel kleiner aantal naar
Noord-Nederland, omdat hun de toegang tot Nederlandsche Hoogescholen zoo
bemoeilijkt wordt door de wet op het hooger onderwijs.
Dat het studeeren aan Engelsche Hoogescholen den nationalen geest bij
Afrikaansche jongelui niet in de hand werkt, ligt voor de hand. En van het hoogste
gewicht is het toch, dat de wetenschappelijk onderlegde jongelingschap in nationaal
zelfstandigen geest opgroeie. De Hoogeschool levert aan de samenleving die personen,
die in het maatschappelijk leven de hoofdrol spelen. Ze vormt de hoogste
verstandelijke krachten van de natie, wier ontplooiing en werkzaamheid niet alleen
de welvaart van land en volk moeten scheppen, maar van welker algemeene richting
het afhangen zal of het algeheele volk vastberaden een eigen, zelfstandige beschaving
zal ontwikkelen of dat het zich vlijen zal in het juk van een vreemde beschaving, van
vreemden invloed, die wel eens op vreemde overheersching uitloopt.
Beseft men 't gevaar, dat voor de zelfstandigheid van de Z.A. Republiek het feit
oplevert, dat haar zonen voor het meerendeel genoodzaakt zijn hun hooger onderwijs
te gaan ontvangen aan Engelsche Hoogescholen? Zeker moet de Engelsche
beschaving, die haar toppunt bereikt heeft, op nog jonge en onervaren gemoederen
een overweldigenden indruk maken en 't gevaar staat voor de deur, dat ze zich den
Engelschen invloed gevangen geven en naar 't vaderland terugkeeren met geesten
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en harten, die voor goed een Engelsche plooi hebben aangenomen en Engelsche
neigingen hebben gekregen. Als hoofd en hart van de jongelingschap aldbs
verengelscht zijn, hoe zal zij dan den strijd tot handhaving van 's lands zelfstandigheid
aanbinden, dien de vaderen tot nog toe zegevierend hebben volgehouden? Dan, die
vervreemding van eigen aard werkt verlammend. Zeker is het, dat zij, die in een
vreemde taal opgeleid worden en geestelijk vervreemden van hun stam, geen aandrang
gevoelen tot geesteswerkzaamheid: immers op ieder gebied levert hun de vreemde,
krachtig ontwikkelde beschaving, wat hun eigen ontwikkeling vereischt; ze koesteren
zich in 't genot van de vruchten van die beschaving, maar blijven zelf onvruchtbaar.
Ze missen den prikkel tot zelfstandige geestelijke werkzaamheid: een ideaal; de zucht
om 't volk, waaruit ze gesproten zijn, zoo hoog mogelijk op te voeren. Een eigen,
Nederlandsche Hoogeschool te krijgen is daarom voor de Zuidafrikaansche Republiek
een levensquaestie: van vreemde natiën kan ze, zonder gevaar, met betrekking tot
handel en nijverheid, afhankelijk zijn; de hoogste geestelijke opleiding van haar
kinderen moet ze - 't staat er ál op - zelf ter hand nemen. Tot die taak bereidt de
Republiek zich thans voor. De quaestie van een gemeenschappelijke hoogeschool
werd te berde gebracht in den Federalen Raad van de Z.A.R. en den Oranje-Vrijstaat
en voorgesteld in het verslag aan den Oranje-Vrijstaatschen Volksraad.
President Steyn heeft dit voorstel in de bespreking ten zeerste aanbevolen. Thans,
zei hij, werden de jongens van den Vrijstaat zeer bemoeilijkt in het leeren, daar zij
tot een zekere klasse onderwijs ontvingen in het Nederlandsch, waarna in stede
daarvan de Engelsche taal gebezigd werd, waarin ook het examen werd afgenomen.
Een Hoogeschool waar al de examen in 't Nederlandsch zouden afgenomen worden,
zou in het belang van de landstaal zijn.
De Hoogeschool zou alleen examens afnemen terwijl onderwijs zou worden
gegeven aan scholen te Bloemfontein, Pretoria en Johannesburg, in welke laatste
school ook een afdeeling voor het onderwijs in mijnzoeken zou bestaan.
Het voorstel werd zonder tegenspraak aangenomen zoodat het in de naaste toekomst
zal verwezenlijkt worden. En niet alleen zal dit een Hoogeschool voor de beide
Republieken zijn; ze zal de Hoogeschool worden van Zuid-Afrika.
Daarom wordt het ontwerp ook warm toegejuicht door de studenten van het
Seminarie te Burgerdorp in hun Studentenblad. De geschiedenis leert ons de
ontzaglijke macht van Hoogescholen. Duitschland kende haar onverwinbare macht
ten kwade als ten goede, op kerkelijk zoowel als op politiek gebied. Het blad hoopt
dan ook, dat de ‘Universiteit van Afrikaners’ zal strekken om jonge Afrikaners te
behouden van den zuurdeezen van het Jingoisme.
Mogen wij ook eens als Zuid-Afrika onze eigen Vlaamsche Hoogeschool begroeten!

Over de Vlaamsche Hoogeschool.
Naar aanleiding van den eersten brief v.d. Heer Buls aan de Liberté ontspon zich in
dat blad een polemiek, waarin weer eens de tot op den draad ver-
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sleten argumenten tegen de Vlaamsche Beweging werden aangehaald, o.a., dat de
Vlaamsche Beweging tot uitslag zal hebben de Vlamingen af te zonderen van de
beschaafde wereld binnen hun eng taalgebied. Hier wijdt de H. Buls den
onderstaanden tweeden brief aan.
Brussel, 26 April 1899.
GEACHTE REDACTEUR,
Met veel genoegen ontwaar ik dat het mogelijk blijkt het Vlaamsche vraagstuk
grondig in La Liberté te bespreken en dat de wijze van redetwisten, hier aangenomen,
gelukkig afsteekt bij de spotternijen, die de hoofdschotel vormen van de
beweegredenen der Fransche dagbladpers.
Ik teeken aan dat vele feiten door mijn geachten tegenstander worden aanvaard, nl.
de weinige aanleg der Walen voor de studie van Engelsch en Duitsch; het onbetwist
bestaan en de onbaatzuchtigheid der Vlaamsche beweging; het innig verband, dat
bestaat tusschen de taal en 't karakter van een ras; de invloed van de nationale taal
op het behoud der eigenaardigheden van een volk, kortom, hetgeen de Vlamingen
belichamen in hun spreuk: Eigen Taal, Eigen Kunst.
Maar ik verschil in meening met uw correspondent, waar hij staande houdt dat het
Nederlandsch voor ons een vreemde taal is. Geen onderscheid van taal wordt door
mij waargenomen wanneer ik Iris van den Vlaming Pol de Mont lees en daarna
Majesteit doorloop, gevloeid uit de pen van den Hollander Couperus. Hoe komt dit?
Omdat beiden zich bedienen van de letterkundige taal, het Nederlandsch. De
verscheidenheid van gewestspraken, als argument aangevoerd, houdt geen stuk;
gewestspraken bestaan in Holland, Frankrijk, Engeland, Duitschland en Italië. Nooit
werd dit feit als reden gebezigd om aan die landen het bezit eener letterkundige taal,
die door allen begrepen wordt, te ontzeggen.
Er is geen sprake van ‘het begunstigen der schepping en ontwikkeling eener
zoogenaamde Vlaamsche taal, die nog niet bestaat en waarin alle onder dezen naam
in België gebruikte idiomen zich zouden samensmelten,’ zooals uw correspondent
zegt. Dat ware nuttelooze moeite, niet om de door hem opgegeven reden, maar omdat
die taal sinds lang bestaat. Het is de taal van Conscience, Ledeganck, Van Duyse,
Dautzenberg, Van Beers, Dodd, de gezusters Loveling, De Cort, Vuylsteke, Coopman
en tal van andere bekende schrijvers; van de uitgaven van het Willems-Fonds en
Davids-Fonds, die zoo verspreid zijn onder onze Vlaamsche werklieden en boeren;
van het honderdtal Vlaamsche kranten in België gedrukt. Hoe kan uw correspondent
bewijzen dat deze litteratuur evenveel lezers zou vinden - zooals hij voorgeeft - indien
die boeken, dichtwerken, tijdschriften en nieuwsbladen geschreven waren in een
door het volk niet begrepen taal?
't Komt mij voor dat uw correspondent slechts een gebrekkige kennis bezit omtrent
het Vlaamsche volk en zijn taal.
Ik heb mijn land in alle richtingen doorkruist en werd daarbij gewaar dat de boeren
der Kempen, in de omstreken van Turnhout en Moll, de letterkundige taal spreken,
zooals in Turenne en Toskane de boeren vrij wel de eenigen zijn, welke die van hun
land spreken; bovendien deed ik de ervaring op dat mijn letterkundige taal mij in
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staat stelt de adspirant-agenten van pólitie, die ik ondervraag, te begrijpen,
onverschillig uit welke provincie zij komen, en dat ook zij mij verstaan.
Men maakt ons nooit duidelijk, wanneer men voorgeeft dat de beoefening van het
Vlaamsch ons van de beschaafde wereld zou afzonderen, waarom men ook niet aan
de Hollanders, Denen, Hongaren, Tsechen, Zweden, Rumeniërs en Serviërs den raad
geeft hun nationale taal te verzaken onder voorwendsel dat ze slechts door twee tot
drie millioen menschen wordt gesproken.
Blijven die volkeren verstoken van de wereldbeschaving omdat zij hunne taal in
eere houden? In geenen deele. Diegenen onder hun staatsburgers, welke van de
beschavingswerken der andere volken willen genieten of met deze in
handelsbetrekking komen, getroosten zich de moeite het Duitsch, Engelsch en Fransch
aan te leeren.
Niet één flamingant, zelfs de onverzoenlijkste niet, houdt staande dat ons
Vlaamsche volk zich moet opsluiten binnen het beperkte gebied, waar zijn taal
weerklinkt. Haar zooveel mogelijk te beoefenen, haar te veredelen door ze geschikt
te maken de meest verheven gedachten uit te drukken zal voor hem een middel wezen
zijn moedertaal voor verval te behoeden en zijn kostbare eigenschap te bewaren van
zich gemakkelijk vertrouwd te kunnen maken met het Engelsch en Duitsch, hetgeen
hem niet beletten zal ook het Fransch aan te leeren. En gebeurt het dan dat de
geestigheden van kluchten als de Dame de chez Maxime of de Vieux Marcheur niet
door hem begrepen worden, ik zal er niet rouwig om wezen en gij evenmin, hoop
ik.
Men kan rechtmatigen twijfel koesteren of een Vlaamsche universiteit genoeg
leerlingen zal vereenigen om haar stichting te rechtvaardigen, dit wil ik uw geachten
correspondent toegeven, maar het zij dan ook den Vlamingen gegeven hierover een
onderzoek in te stellen en te bewijzen dat een voldoende aantal jonge lieden genegen
is zich aan de nieuwe universiteit te doen inschrijven.
Aanvaard, geachte Redacteur, de betuiging mijner hoogachting.
BULS.

Benoorden Moerdijk.
Nederlandsch West-Indië. - Het verval van onze Antillen. - Een
kunstkwestie. - De vredesconferentie en de pers.
Wij zouden den lof, dien de heer Hamelberg, te Curaçao, aan de Engelschen brengt
wegens hun zorg voor hun West-Indische koloniën - in een artikel van de Vragen
des Tijds, waarin hij hen ten voorbeeld stelt aan ons zelf - nog zoo grif niet durven
onderschrijven; juist in die deelen van het groote Engelsche wereldrijk wordt nog al
erg veel geklaagd over het moederland, en wat men in den laatsten tijd over de
anti-Engelsche betoogingen op Jamaïca gehoord heeft, strekt niet om dat oordeel te
verzachten. Maar in zoover kunnen wij ons zelfs aan Engeland spiegelen, als wij
Nederlanders ons heel-en-al niet aan onze West-Indische koloniën gelegen laten
liggen.
Zoo nu en dan gaat er een waarschuwende stem op over het steeds erger wordende
verval van de Nederlandsche Antillen, en de vervreemding van het moederland. De
Heer Hamelberg brengt in herinnering dat de tegenwoordige landvoogd, na een
inspectiereis door zijn gebied, reeds in 1892 aan den Kolonialen Raad verzekerde
dat groote veranderingen tot stand gebracht, ingrijpende maatregelen genomen
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moesten worden, als men de Eilanden Boven den Wind niet geheel ten gronde wilde
laten gaan. Op St-Martin en St-Eustatius is de toestand in de laatste jaren hoe langer
hoe slechter geworden, op Saba gaat het wat beter, omdat daar veel Europeanen en
Amerikanen gevestigd zijn (geen meerderheid van Nederlanders: op dit Nederlandsche
eiland wordt recht gesproken in het Engelsch!) en omdat de grond er beter geschikt
is voor de cultuur. Maar bloei is 't lang niet.
Zóó erg is het op Curaçao en de andere Eilanden Onder den Wind wel niet gesteld,
maar ook dat gedeelte der kolonie gaat achteruit; volgens den Heer Hamelberg zelfs
‘met rasse schreden,’ in de laatste 20 jaren.
‘Door de heffing der 30 pct. differentieele rechten in Venezuela, op goederen, daar
uit de Antillen aangebracht, werd aan Curaçao's tusschenhandel de genadeslag
toegebracht. In het begin leverde de smokkelhandel met Venezuela nog ruime
voordeelen op. Doch door de daar in de laatste jaren in dienst gestelde
stoom-kustvaarders (guarda costas en door de telegrafische verbinding tusschen dat
land en Curaçao, werd die handel van hoe langer hoe minder beteekenis. Daarbij
begonnen de Venezolaansche kooplieden al spoedig het voordeel in te zien, dat een
directe handel hun opleverde, terwijl de Red D Line Company zorgde voor een snelle
verbinding tusschen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en de Venezolaansche
havenplaatsen. Dat dan ook Curaçao's tusschenhandel met het heffen der differentieele
rechten ten doode werd opgeschreven, laat zich gemakkelijk begrijpen. Wanneer er
revolutie in Venezuela heerscht, wordt er door enkelen van het eiland nog wel wat
verdiend wegens de menigte Venezolanen, die er dan een toevlucht zoeken, doch
ook die revoluties worden zeldzaam en het vereischt niet veel doorzicht om in te zien
dat, naarmate rechtszekerheid van personen en goederen in Venezuela toeneemt,
Curaçao als handelsplaats van minder en minder beteekenis moet worden. Voeg
daarbij de sterk gedaalde prijzen van aloë, oranjeschillen en zout, de eenige producten
van uitvoer die het eiland oplevert, en men zal het moeten billijken, dat, toen de
ontwerp-verordening tot heffing van een inkomsten-belasting in October l.l. bij den
kolonialen raad werd ingediend, deze in zijn voorloopig verslag den gouverneur in
overweging gaf met het invoeren van die belasting te wachten tot betere tijden, daar
der bevolking thans geen zwaardere lasten konden worden opgelegd.’
Het is wel erg te moeten hooren dat onze kolonie in dat deel van de wereld er toe
gekomen is, van Zuid-Amerikaansche revolutiën te leven! En een zonderlinge indruk
maakt daarbij het welbekende feit dat zooveel Curaçaonaars en Nederlanders zich
mogen tooien met den Hoed van den Bevrijder!
Wellicht zal het nog aan het Alg. Nederlandsch Verbond gegeven zijn, den stoot
te geven tot hervormingen der maatregelen, die dat gedeelte van het Nederlandsche
gebied uit zijn verval kunnen opheffen.
***

Wij hebben weer een Museumk westie die van grooter beteekenis is dan het
gebruikelijke geharrewar tusschen kunstenaars en ambtenaren, ook in andere landen
niet zeldzaam. Want het geldt hier niemand minder dan Dr. Bredius, den kunstkenner
van Europeeschen faam, die wegens een geschil met den referendaris voor Schoone
Kunsten, Jhr. de Stuers, ontslag heeft genomen als directeur van het Mauritshuis.
Men zal zich herinneren dat er reeds lang wrijving bestaat tusschen die twee heeren,
en dat ook Dr. Hofstede de Groot verleden jaar het niet langer met Jhr. de Stuers kon
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vinden. Wel droevig is het, dat op deze wijze onze beste kunstkenners van de openbare
verzamelingen verwijderd worden.
Maar aan wien de schuld ligt, zouden wij niet zoo gauw durven zeggen. Onder de
velen die dadelijk na het bekend worden van Dr. Bredius' besluit gereed waren met
hun oordeel, zijn ongetwijfeld enkelen in staat er meer van te weten, maar de groote
hoop, die de bladen vult met beschouwingen en klaarblijkelijk niets liever zou zien
dan dat jhr. de Stuers zoo gauw mogelijk afgezet werd, vergeet dat men bij personenk
westies al héél voorzichtig moet zijn. Zeer zeker mag iemand als Dr. Bredius een
potje breken, en mogen wij van een ambtenaar verwachten dat hij al het mogelijke
doet om zulk een man voor de officiëele kunst te behouden - wie bewijst echter dat
de grens hier niet overschreden is, zoodat er voor het hoofd der afdeeling Schoone
Kunsten niets overschoot dan Dr. Bredius te laten gaan.
***

Dat daarover wat meer licht ontstoken werd, zou zeer gewenscht zijn. Maar daarmee
wordt men in den laat-
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sten tijd in Den Haag niet verwend. De Vredesconferentie werkt in 't donker. Dat is
zoo het Russisch stelsel, dat in Den Haag een goeden bodem gevonden schijnt te
hebben om welig te tieren. Was het nu mogelijk om het geheim geheel te bewaren,
deed men althans ernstige pogingen daartoe, men zou er zich bij kunnen neerleggen.
Misschien brengt openbaarheid grooter nadeelen dan voordeelen mede. Maar het is
toch wel te erg, dat de openingsrede van baron Staal niet eens aan de pers meêgedeeld
is, en, wat zwaarder weegt: verscheiden buitenlandsche bladen weten van leden der
conferentie (die dan toch hun taak zonderling opvatten) inlichtingen te verkrijgen,
en maken min of meer vertrouwbare berichten over den gang der besprekingen
openbaar - waarbij dan onze eigen Nederlandsche pers ter markt kan gaan. Dat is
wel hinderlijk.
Overigens zijn de berichtgevers van beroep, die de groote buitenlandsche bladen
opzettelijk voor de Vredesconferentie naar Den Haag gezonden heeft, zoo ontevreden
over de wijze waarop men hen in hun taak belemmert, dat er onder die heeren al over
gesproken is, of zij maar niet weer naar huis zouden gaan.
ACTENOS.

Klaus Groth.
Den 24en April 11. had deze groote Platduitsche dichter zijn tachtigste jaar bereikt
en naar aanleiding daarvan zou een feestcommissie te Antwerpen, waarvan
Eerevoorzitters waren Frans Gittens, Reinders, Bisdom, Ubelohde, Voorzitters
Hansen, Pol De Mont, Ad. Pauwels, een feestavond voorbereiden, waarop hulde zou
gebracht worden aan Klaus Groth, die in de volkstaal van Nederduitschland
onvergankelijke meesterstukken heeft geschapen en wiens streven met dat van de
Vlaamschgezinden dit gemeen had, dat ook hij door de beoefening van de volkstaal
van zijn landslieden, welke ver af staat van het zuiver Hoogduitsch, de
volksbeschaving wou bevorderen. De feestavond heeft dan ook plaats gehad den 23
Mei en bestond uit een Feestrede van Pol De Mont over den Dichter, een antwoord
hierop in het Platduitsch door Dr. Meyer, het voordragen en zingen van gedichten
en liederen van Groth. Doch nauwelijks zijn de bloemkransen verwelkt, den grijzen
dichter op zijn verjaardag aangeboden, of daar bereikt ons de treurige mare, dat Klaus
Groth niet meer onder de levenden is! Zijn hart klopte warm voor de Vlamingen en
hun Taalstrijd.
Toen Pol De Mont hem zijn bundel Lentesotternijen opdroeg, beantwoordde hij
de opdracht in 't Platduitsch op hartelijke wijze:
As drück en Broder mi de Hand,
de wedder kumt ins Vaderland,
as wen en Nawer mi begröt,
So klingt mi, jünge Fründ, din Leed.

En dan deelt hij mee hoe de herleving van de volkstaal in Zuid-Nederland hem ook
tot dichten aanzette:
Doch hör! Wat schalt dar ut de Feern?
Das is din egen Stim to hörn! -
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De Vlaamschen Sängers de sünd waak Dat is se sülbn, uns Moderspraak!
Dat is de Toon, wona ik söcht,
dat Sünd de Leeder, tru un echt,
dat is de Klang, as ik em hör,
do ik as Kind bi Moder weer.
Uns egen Slach! Uns egen Blot!
Mi is, as war dat Hart mi grot! Du, jüngste, rek mi maal de Hand:
Welkam int platdütsch Holstenland!

Klaus Groth zag het licht in Holstein te Heide, studeerde aan het Seminarie te
Tonderen en werd onderwijzer in de meisjesschool van zijn geboortedord in 1841;
in 1847 nam hij, om gezondheidsredenen, zijn ontslag en bracht de zes daaropvolgende
jaren door op het eiland Femeren, waar een goed deel zijner eerste gedichten
geschreven werden. Na in 1855-1856 den doctorstitel van de Hoogeschool van Bonn
te hebben verkregen, werd hij in 1858 privaal-docent te Kiel. Van 1861 tot '73 reisde
hij af en aan door Frankrijk, Engeland, de Nederlanden en Italië. In 1866 was hij
gewoon professor geworden. Hij werd vereerd met den Goethe prijs in 1875; in '89
verwierf hij den Schillerprijs en in '94 de Gouden medaille voor Kunst en Wetenschap.
Nu had de Keizer hem met de Kroonorde vereerd. De stoden Kiel en Heide
benoemden hem tot Eereburger.
Zijn voornaamste werken zijn: Quickborn, I, 1853, - Voer de Goern, kinderliederen,
1857, - Hundert Blätter, Hoogduitsche verzen, 1854. - Rothgeter Meister Lamp,
1862, - Quickborn, II, 1871; voorts in proza: Vertelln. 1855-59, Ut min Jungsparadies,
1876, en eene menigte geleerde strijdschriften voor de moedertaal. Zijne Verzamelde
Werken verschenen in 4 deelen in 1893.
Een liedje van Klaus Groth deelen om aan te toonen hoezeer de volkstaal, waarin
hij schrijft, met de onze overeenkomt:

De junge Wedevrou.
Wen 's avends rood de wolke trekt,
So denk ik och! an dy!
Soo trok voorbi dat gantse heer,
Un du wäärst med' daarby.
Wen uut den boom 't gebläder valt,
Soo denk ik g'lyk an dy:
Soo viel soo menig brave jung',
Un du wäärst med daarby.
Dan set ik my soo trurig hën
Un denk soo veel an dy;
Ik eet alleen mijn avendbrood Un du bist nit daarby.

Zijn mooi lied ‘Mijn Moederspraak’, waarop Benoit roerende muziek geschreven
heeft, wordt in Vlaanderen vaak gezongen en zal het aandenken van dezen betreurden
vriend onder ons levendig houden.

De Nederlandsche taal en de Indiërs.
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Van Luitenant Clockener Brousson vernam ik een en ander over de groote
taalbeweging door het Algemeen Nederlandsch Verbond begonnen.
ZWEG. las mij ook een en ander uit Neerlandia voor, hetgeen mij deed besluiten
om èn in Uw orgaan èn in de Soldatenkrant eens een beroep te doen op de vrienden
van de Hollandsche taal.
Maar al te vaak wordt vergeten, dat het èn voor Nederland èn voor Indië van groot
belang zou zijn, als de omgangstaal in plaats van het Maleisch 't Hollandsch werd.
Het Nederlandsch sprekende gedeelte der inheemsche bevolking is, vergeleken
bij het overige, al zeer klein te noemen; het cijfer wordt nog kleiner, wanneer men
bedenkt, dat Europeesche en Indo-Europeesche kinderen op kleine plaatsen vooral
op de Buitenbezittingen, zeer slecht hun moedertaal (soms ook hun vadertaal alleen)
leeren spreken en wel om de eenvoudige reden, dat daar geen scholen zijn.
Wanneer er in Nederland algemeene leerplicht wordt ingevoerd, zooals de
couranten schrijven, zou men in patria dan ook eens aan ons denken? En men moest
dan niet alleen voor Europeanen en Indo-Europeanen zorgen, doch ook de Inlandsche
ouders in de gelegenheid stellen, vooral de adellijke, om hun kinderen behoorlijk te
doen onderwijzen. In de verre toekomst zou het dan misschien mogelijk worden om
allen, onafhankelijk van rang of stand, van rijkdom of armoede, van huidskleur of
religie, lager onderwijs te doen genieten
Men zou dan een Chinees tegen een Maleier, een Javaan tegen een Dajakker, een
Amboinees tegen een Menangkabauer in de gemeenschappelijke taal, het Hollandsch
hooren spreken.
Waarom zouden zij dat niet even goed kunnen leeren als de Hottentotten, Kaffers
en Boschjesmannen in de Transvaal? Wat ik van die lui gelezen heb, heeft mij
overtuigd, dat wij hier als ras toch veel hooger staan. Denk slechts aan de eeuwenoude
beschaving der Hindoe's.
Spreekt de Inlander eenmaal Hollandsch, dan ontbreekt het hem niet aan geschikte
lectuur, waardoor hij zich verder ontwikkelen kan. Hij zal, toegerust met de kennis
der Nederlandsche taal vele dingen leeren kennen en begrijpen, die hem anders
onbekend zouden blijven.
Wanneer wij ten strijde trokken tegen de vijanden onzer hooge Gebiedster,
Koningin Wilhelmina, dan zouden wij even als onze blanke kameraden met geestdrift
de Vaderlandsche liederen zingen ter eere van Oranje en Nederland.
De Vaderlandsche geschiedenis zou ons dan niet langer onbekend blijven; eene
geschiedenis, waarvan wij veel meer zouden leeren dan van de leugenachtige
legenden, die ons nu door de priesters verhaald worden en die bij velen 't fanatisme
aankweeken. Wij zouden begrijpen, dat de Almachtige Gebieder over hemel en aarde
geen verschil maakt tusschen Mohamedanen en Christenen; dat Hollanders en
Inlanders beiden Zijne kinderen zijn, die Hem alleen op verschillende wijze eeren
en liefhebben. Er zou dan een hechte band ontstaan tusschen Nederland en Indië;
terwijl wij te wapen zouden vliegen, wanneer een Engelschman, Amerikaan of
Japannees ons te na kwam.
Dat de beschaving zeer snel zou vorderen, behoeft geen betoog. Indië zou een land
worden waar kunsten en wetenschappen beoefend worden en waar liefde voor
Nederland en 't Oranjehuis heerschten als bij U. Ook nu houdt de Inlander veel van
Hare Majesteit, doch het is meer eene domme bijgeloovige vereering, zoo heel anders
als de liefde, die gij Hollanders en wij, ontwikkelde Inlanders voor de laatste telg
van het beroemde vorstelijk geslacht der Gode welgevallige Oranje's koesteren. Onze
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liefde berust op onze kennis van de Vaderlandsche geschiedenis, op hetgeen wij in
Hollandsche boeken en couranten gelezen hebben.
Slaan wij thans een blik op de Inlandsche maatschappij, dan zien wij reeds bij een
deel harer leden een streven naar meerdere kennis der Nederlandsche taal. Velen
hunner abonneerden zich op Hollandsche tijdschriften en couranten en spreken 't
Hollandsch tegen elkaar.
Zoo spreken wij, leerlingen der dokter-djawaschool hier ter stede nooit anders dan
Hollandsch onder elkaar.
De naar kennis dorstende Inlander stuit helaas, op hinderpalen. Twee zaken vallen
hierbij al dadelijk in het oog. Primo, dat ter bereiking van zijn doel weinig gelegenheid
bestaat; secundo, wordt hij afgeschrikt door de onbegrijpelijke bijna overal
heerschende gewoonte van de Europeanen, om tegen ons, Hollandsch verstaande en
sprekende Inlanders toch Maleisch en meestal slecht Maleisch te spreken.
U mijn hartelijken dank betuigende voor de welverleende plaatsruimte, zoo teeken
ik mij met de beste wenschen voor Uw blad en het A.N.V.
Hoogachtend,
TEHUPEIORY,
leerling der dokter-djawaschool.
Weltevreden, 25 April 1899.

Brussel.
Algemeen Nederlandsch Verbond. - Het bestuur van onzen tak kwam in de laatste
weken herhaaldelijk
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bijeen. Het besprak de middelen ter uitbreiding onzer werkzaamheden en ter
verhooging van het getal leden, de wenschelijkheid en de mogelijkheid der stichting
van eene dames-afdeeling of minstens van een damescomiteit. Als hulde voor de
krachtige en hardnekkige propaganda voor de vervlaamsching van ons Brusselsch
onderwijs, stond het van de beschikbare fondsen eene toelage af voor het Nationaal
Vlaamsch Verbond. Ook de verstandhouding tusschen N.V.V. en A.N.V. vormde
het onderwerp eener grondige bespreking, waarvan eerlang een practische uitslag
wordt verwacht.
- Onze kringen. - Op de laatste algemeene vergadering der Distel werden door de
heeren Verhavert, eene schets, Graevell, vertalingen zijner Duitsche gedichten, en
Dumonceau een eigenaardig tooneelstukje in één bedrijf: Door wantrouwen gefopt,
voorgelezen.
Op de gewone vergaderingen kwamen aan de beurt de dichters Graevell,
Magermon, K. Bogaerd, P. Toussaint, Mennekens, H. Teirlinck, Prosper Van
Langendonck, de prozasclnijvers Brans. Kesler, T'Sjoen (Wagner's Rheingold,
Vondel's Vorstelijke Warande der Dieren), H. Van Zype (Iepersche schets),
Grosemans (novelle), De Smaele (novellen).
De zittingen der Distel gaan geregeld voort, ook in den zomer, in het lokaal De
Brouckere-plaats, 12, des Zaterdags.
De tooneelmaatschappij De Kunstvrienden belegt tegen einde Augustus eenen
grooten tooneelwedstrijd in den Vlaamschen Schouwburg. Uitgenoodigd werden de
voornaamste tooneelkringen uit Noord- en Zuid-Nederland.
- Vlaamsche Tooneelschool. - Die weidsche benaming brengt onmiddellijk de
Amsterdamsche tooneelschool in het geheugen, maar het blijft natuurlijk bij den
naam. Hoewel de Vlaamsche Tooneelschool nogal veel leergangen voorziet, is het
haar onmogelijk geweest die op verre na behoorlijk in te richten. Men heeft zich
moeten beperken bij enkele klassen van uitgalming met beknopte letterkundige studie
der stukken, alsook bij het houden van enkele voordrachten over geschiedenis en
tooneel. De geldmiddelen der tooneelschool waren te ontoereikend, de leerlingen te
weinig gevorderd en de leeraars te gering in getal. We willen op den verkregen uitslag
echter niet met geringschatting terugzien, maar het goede loven, dat gesticht werd.
Enkele leerlingen kregen smaak in het tooneel, en ontwikkelden hun natuurlijken
aanleg. Bij allen werd de liefde aangevuurd voor Nederlandsche taal en letteren.
Hulde dus aan de leeraars, de Heeren G. Vanden Berghe, E. Hendricx en C. De
Visschere.
De ondervinding van tien jaren heeft bewezen, dat er in Brussel behoefte bestaat
aan een ernstigen leergang van Nederlandsche voordracht, en zelfs voor andere, die
de talrijke liefhebbers uit de tooneelkringen eene degelijke voorbereiding zouden
verschaffen. Nu bestaat wel een officiëele leergang van declamatie bij het Koninklijk
Muziekconservatorium, doch enkel op het papier. De leeraar geeft sedert jaren geene
les meer, omdat er geene leerlingen zijn, zeggen de Fransche bladen; omdat de
leergang totaal verwaarloosd wordt, zeggen de Vlamingen. Meer dan eens was er
spraak dien af te schaffen: maar zie, toen waren er leerlingen en veel!
Echt bedroevend! Werd die leergang aan een verkleefden en talentvollen leeraar
toevertrouwd, stellig zou hij veel bijval genieten. Hadde de vrije Vlaamsche
Tooneelschool eene toelage gelijk aan de bezoldiging van den leeraar van het
Conservatorium, ze zou degelijk werk verrichten. En wie weet of, wanneer eerstdaags
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bedoelde leeraar op pensioen gesteld wordt, het hooger bestuur de gelegenheid niet
zal waarnemen, om den eenigen Nederlandschen leergang bij ons
Muziekconservatorium af te schaffen... want sinds jaren wordt die niet meer gevolgd,
en het bestuur nam geene maatregelen! Dat herinnert ons de houding van wijlen
Minister Rogier, die den beroemden Conscience als leeraar in de Nederlandsche
(toen Vlaamsche) taal aanstelde bij de zonen van Leopold I, op voorwaarde dat hij
geene les zou geven, wat onze groote romanschrijver echter met verontwaardiging
weigerde.
Op Zondag 4n Juni dus werd het tienjarig bestaan onzer Tooneelschool gevierd.
De leerlingen zegden enkele stukken op, brachten een blijspel (Een moet er trouwen)
en een tooneelspel (De Plaag der Dorpen, door Edward Van Bergen, naar
Conscience's roman) ten gehoore en ontvingen ten slotte enkele boekwerken over
tooneel, letterkunde, geschiedenis, enz., die zij aan de tusschenkomst van enkele
Brusselsche Kringen te danken hebben.
- Academisch proefschrift. - Op Donderdag 8n Juni draagt de Heer August
Vermeylen, bestuurder van het tijdschrift Van nu en straks, voor de faculteit van
wijsbegeerte en letteren der Brusselsche Hoogeschool zijn academisch proefschrift
voor gewijd aan de gedichten van jonker Jan van der Noot. Het feit dient in de
kolommen van Neerlandia vermeld te worden, wijl het de eerste maal is, dat zulks
vóór de Brusselsche Hoogeschool geschiedt. De Heer Vermeylen is een knap
letterkundige en zonder twijfel zal de faculteit hare goedkeuring aan zijne thesis
hechten. Voor de Vlamingen is het feit beteekenisvol, en ze zullen den heer Vermeylen
voor zijn kloek optreden dankbaar zijn. Dat de Heer Vermeylen gebruik maakt van
zijn goed recht, wordt natuurlijk door de franskiljonsche pers met leede oogen
aangezien!

Uit Zuid-Afrika.
Pretoria, 18 April 1899.
AAN DE REDACTIE VAN Neerlandia.
‘Laat ons stichten een een'gen bond van broederen over de gansche aarde,’ zoo schreef
ondergeteekende in De Volksstem te Pretoria, in den zomer = (Z. Afrikaansche winter)
van 1895, ten deele in antwoord aan een opwekkend schrijven aanbevelende hetzelfde
doel, van den wak'ren Vlaming den Heer Meert, toen te Brussel, en anderdeels terwijl
ik aanbeval een nauwere vereeniging tusschen deze Republiek en den Oranje Vrijstaat.
Als men mij had durven voorspellen, toen ik het bovenstaande schreef, dat zóó
spoedig reeds de hoeksteen zou verrijzen, waarop het grootsche stamgebouw in
forsche lijnen kan en zal worden opgetrokken, en mij had durven wijzen op een eigen
wereldorgaan in dienst der zaak, ziet, ik erken 't wel, ik had 't niet durven gelooven;
velerlei teleurstelling, op pogingen in deze richting, hadden mij, zonder dat ik
persoonlijk ooit twijfelde aan de toekomst, een les geleerd omtrent de lauwheid van
ons publiek zoowel in Nederland als in Afrika, zelfs zóó, dat ik mij tot nu toe op den
achtergrond hield, en gewoon lid werd zonder meer; eigenlijk gewoon lid is 't woord
niet; ik ben 't tot vandaag toe voor Johannesburg en Pretoria, en 't liet mij tamelijk
koel dat ik mijn naam nooit in de lijst van Neerlandia zag. Immers ik wilde vooral
weten of 't kindje zoo voorspoedig gebo ren, ook krachtig zou groeien.
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En ja! groeien zal 't, zooveel is me gebleken, en 't zal een krachtige bond worden,
waartegen de haters en minachters van den Dietschen stam en Dietsche taal den kop
te bersten zullen loopen in hun blinde aanvallen, en een bond wiens invloed zal
toenemen zoodanig dat de lauwen en onverschilligen onder ons zich zullen schamen
er niet toe te behooren.
Eere daarom aan de oprichters in uw vaderland Vlamingen, en in Nederland mijn
bakermat; ik neem mij voor den verzuimden tijd, niet den verzuimden strijd, want
omtrent dit laatste heb ik mij weinig te verwijten, in te halen; te strijden in Engelsche
en Hollandsche couranten was er altijd genoeg in Zuid-Afrika, waar de toenemende
Hollandsche invloed den vijand van Engel schen bloede, tot 't doen van hevige
aanvallen verleidt, ja zelfs in mijn eigen land waar ik in 1896/97 op bezoek was,
behoefde men niet stil te zitten.
Als men 't recht heeft te vragen aan den Engelschman of Engelschgezinde hier,
en aan den Franschman of Waal ten uwent: Hoe staat 't dan wel met uw
beschaafdheid? Als deze onze taal, waarvan elk dialect ons heilig is, onbeschaafd
noemt, wat dan te denken van de kinderen van eigen stam, die zich schamen voor
hun moeders eigen taal?
Bah! Wat heb ik me geërgerd aan de bluf-advertenties in 't Engelsch te Amsterdam,
en de Fransche opschriften in Den Haag, van menschen, die hoogst waarschijnlijk
geen brief kunnen lezen, anders dan in diezelfde moedertaal, die ze noodeloos in
minachting brengen. En wat heb ik hen geërgerd hier die strijden willen willen voor
een eigen nationale eenheid, en toelaten dat hun kinderen aan het huisaltaar de godin,
die daar troont, hun eigen moeder, toespreken in het Engelsch en God aanspreken
in de taal, waarin moeder hen niet leerde bidden, en waarin grootvader en vader niet
geleïd werden in den heil'gen strijd voor vrijheid en recht om te maken de schoone
echt Hollandsche geschiedenis van dit land! Op een vergadering van Neerlandia te
Johannesburg beet ik hun toe, dat zij bastaards waren in het land hanner vaderen en
geen Afrikaners, met 't recht trotsch te zijn op dien naam!
En aldus waarschuw ik den Hollandschen: tailleur en coupeur, en coiffeur, enz.,
zeer nette menschen overigens, maar die 't heel goed met: kleermaker en snijder, en
kapper afkunnen.
Reeds te veel vergde ik misschien van uwe beperkte, slechts maandelijksche ruimte,
gedachtig aan de woorden van den nobelen stichter van Batavia: ‘ende desespereert
niet’ willen we de zwakken in hun zwak aantasten, en de sterkere tegenstanders in
hunne sterkten, laat ons vooral praktisch arbeiden, en dan besluiten met praktische
wenken.
Er zijn naar verhouding, reeds meer Hollandsche opschriften voor de winkels in
Pretoria dan in Den Haag en misschien in Gent? En waarom? Wij koopen bij voorkeur
waar 't Hollandsch wordt geëerd en bevorderd, laat men in onze moederlanden
eveneens 't zóó doen. Nu 't om de geldelijke voordeelen te doen is, spreken uwe
Brusselaren in Pretoria wel Vlaamsch; kunnen ze dat dan thuis ook niet doen? Waarom
moet er nog een menschengeslacht voorbijgaan, komen doet 't toch!
Men heeft de stoere oprichters van den Kaapschen Bond uitgelachen toen ze
rechten eischten voor hun taal in eigen land; vandaag zijn ze Engeland en Rhodes
de baas, en een hechte steunpilaar tegen een aanval voor 't machtig Engeland, op de
onafhankelijkheid en ontwikkeling van de vereenigde Hollandsche Republieken in
Zuid-Afrika.
Wat willen uwe Franskiljons eigenlijk? Is hun eigen gebied hun niet groot genoeg?
Aan wien willen ze u overleveren, aan Frankrijk? Weten zij dan niet, dat Vlaandren
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Vlaamsch zal zijn, zooals Holland Hollandsch? Om te winnen in eerbied naar buiten,
en innerlijke kracht en vrijheid en voorspoed naar binnen. Neen, ze weten 't niet!
Maar laat ons 't dan weten mijne Broed'ren uit één huisgezin; ik vraag u niet wat uw
relegie is, ik vraag u alleen: Gelooft ge aan uzelven en aan de toekomst, als wij ons
vereenigen zooals Vrijstaat en Transvaal en straks de Kaapkolonie elkaar toenaderen,
wie zal 't beletten en wien zal 't benadeelen? Och, wij verlangen slechts ons kleine
stukske, 't overgebleven erfdeel der vaderen; maar dat ook zullen we verdedigen,
laat komen wat wil!
Gaarne zou ik een naamlijst der oprichters van ons Verbond zien, zoo mogelijk
met portretten in Neerlandia; voor den edelen Jan Frans Willems, het monument
zijner nagedachtenis ten voordeele, sluit ik eene kleine bijdrage in en teeken.
Hoogachtend,
J. VAN ZWIETEN.
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XXVste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
Het bestuur der Regelingscommissie heeft aan vele belangstellenden van Noord en
Zuid den volgenden uitnoodigingsbrief gestuurd om als leden tot het Congres toe te
treden:
‘De stad Gent werd op het laatste Nederlandsch Congres te Dordrecht aangewezen
als zetel voor de eerstvolgende bijeenkomst der taalbroeders uit Noord en Zuid.
De Regelingscommissie, daartoe aangesteld, heeft beslist dat het 25ste Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres van 27n tot 30n Augustus a.s. zal plaats grijpen.
Vijftig jaar is het geleden, dat hier de eerste dier vergaderingen werd gehouden
en thans zij dit verjaringsfeest door alle stamgenooten als een der heuglijkste
gebeurteniseen met geestdrift begroet.
Toen in 1849 F.A. Snellaert, Ph. Blommaert, Pr. Van Duyse, Baron J. de St-Genois,
C.P. Serrure, Baron Ph. Kervyn van Volkaersbeke, F. Rens, de eerste poging waagden,
om in een Congres te vereenigen al wat Nederland en Vlaamsch-België uitstekends
telde op het gebied van letteren en kunst, toen was dit, naar hun eigen oordeel, de v
rvulling van een heiligen plicht voor allen, die wilden medewerken tot de versterking
van den algemeenen Nederlandschen volksgeest en den bloei der Nederlandsche
letterkunde.
Wij behoeven hier slechts te herinneren aan hetgeen door de Congressen is
verwezenlijkt geworden voor den vooruitgang der studie van de Nederlandsche Taal,
de ontwikkeling van den boekhandel, de verheffing van Tooneel en Muziek, de
regeling der posttarieven, de uitbreiding van het taalgebied en vooral de waardeering
en de inniger toenadering tusschen de stamgenooten, om te mogen beweren, dat we
het recht hebben met fierheid te wijzen op den afgelegden weg.
Thans, in den moeilijken strijd door de Vlamingen nog steeds gevoerd tot het
behoud van eigen bestaan en eigen taal, mogen de Congressen beschouwd worden
als het doelmatigste middel om de verspreide krachten tot eene groote kracht te
smelten, om elkaar zedelijk en stoffelijk te steunen, de verbastering t. weren en aan
den Nederlandschen stam een schitterenden bloei te verzekeren.
Het 25ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres zal - getrouw aan oude en
vaste beginselen - de strenge eerbiediging van alle gezindheden in godsdienstig en
staatkundig opzicht inachtnemen. Het zal aanleiding geven tot besprekingen en
besluiten, die net Nederlandsche leven in alle uitingen aanbelangen en zijn zorgen
wijden in de eerste plaats aan vraagstukken betreffende de Nederlandsche taal- en
letterkunde, de Nederlandsche geschiedenis en oudheidkunde, het Nederlandsch
tooneel, den Nederlandschen zang en den Nederlandechen boekhandel. Te dezer
gelegenheid zullen ook de Commissie van het Nederlandsch Woordenboek en het
Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond verslag doen over hunne
werkzaamheden.
De Regelingscommissie hoopt, dat de buitengewone belangrijkheid der
vergaderingen alle taalbroeders naar Vlaanderens hoofdstad zal doen stroomen. Niets
zal verwaarloosd worden òm hun het verblijf zoo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Reeds kunnen wij aanstippen de inwijding van den nieuwen Nederlandschen
Schouwburg, de onthulling van het gedenkteeken van Jan Frans Willems, eene reeks
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kunstuitvoeringen en de Provinciale Tentoonstelling, waarvan eene afdeeling
uitsluitend aan de Nederlandsche drukpers is gewijd.
Wij rekenen er op, dat wij weldra van U een bevestigend antwoord op onze
uitnoodiging zullen ontvangen, met de aanduiding van de punten, die op het Congres
door U zullen besproken of aan de vergadering onderworpen worden.
Met de meeste achting,
Namens de Regelingscommissie:
HET BESTUUR:
De Voorzitter,
Baron A. DE MAERE VAN AERTRYCKE.
De Secretaris,
O. VAN HAUWAERT,
Leeraar aan het Koninklijk Athenaeum.
De Ondervoorzitters,
G.D. MINNAERT,
Rustend Schoolopziener.
Prof. Mr. JULIUS OBRIE.
De leden:
Prof. Dr. Bouqué; Pastoor Dr. H. Claeys; E. De Backer, apotheker; Prof. Dr. A. De
Ceuleneer, gemeenteraadslid; Mr. L. De Reu, griffier der provincie Oost-Vlaanderen;
E. Fabri, ingenieur, opziener van den arbeid; A. Fornier, student; Prof. Dr. Paul
Fredericq; Pieter Geiregat, tooneelschrijver; A. Libbrecht, student; L.
Lievevrouw-Coopman, letterkundige; Karel Lybaert, letterkundige; Prof. Dr. H.
Logeman: Prof. Dr. J. Mac Leod; H. Meert, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum;
O. Roels, leeraar aan het Koninklijk Consorvatorium; A. Sevens, letterkundige; A.
Siffer. gemeenteraadslid; L. Van de Woestyne, letterkundige; Mr. Fl. Van Duyse,
krijgsauditeur; Emiel Van Goethem, letterkundige; Prof. J. Vercoullie; Mr. Julius
Vuylsteke, letterkundige.
N.S. De Regelingscommissie zal zorgen voor de gewone prijsvermindering op den
spoorweg en de kostelooze toelating tot het bezichtigen der kunstschatten en
merkwaardigheden der stad.
Wij hopen, dat deze warme oproeping gunstig zal onthaald worden. Wij sporen onze
lezers aan om zooveel mogelijk in eigen kring te werken tot het aanwerven van leden.
Het Bestuur kan natuurlijk zich niet tot allen wenden, die belangstelling koesteren
voor de ontwikkeling van onze taal en onzen stam. Ieder rekene het zich ten plichte
zelf bij te dragen in de maat zijner krachten tot het welgelukken van dit congres,
waarop het dubbel jubelfeest met den grootsten luister moet gevierd worden.
Bij den uitnoodigingsbrief is ook een bewijs van toetreding gevoegd met verzoek
om het behoorlijk ingevuld aan den Secretaris te laten geworden. Het Bestuur vraagt
ons de aandacht te willen vestigen op de juiste frankeering van dit bewijs. Het moet
voor België met een postzegel van 10 centiemen en voor Nederland met 20 centiemen
teruggezonden worden.
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***

Zhed. President Kruger heeft het Beschermheerscchap van het 25e Nederlandsch
Congres aanvaard.
Ruim 200 leden zijn op dit oogenblik toegetreden. Van buiten Europa heeft zich
aangemeld: Oudschans-Deutz, 2e secr. Tak Johbg. A.N.V.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor en strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland),
Zuid-Nederland (België), Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika: Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempata).
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsolidariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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.

Hoofdbestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,
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Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepabestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr.
H.J.A.M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Dr. H.J.
Kiewit de Jonge, Dordrecht, secretaris; Mr. W. De Ridder, Dordrecht,
penningmeester; leden: J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag;
Mr. J.A. Feith, Groningen; Prof. Dr. H.J. Galiée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema,
Zwolle; Dr. J.W. Muller, Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes,
Amsterdam; Mr. H.J.M. Tijssens, Dordrecht; Prof. Dr. J. Te Winkel, Amsterdam;
Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam; Mej. Cornelia Van Zanten, Amsterdam.

Rand van Bijatand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstèin. lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds. Gezant der
Z.A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G Den Haag;
Mr. J.P. Moltzer, lid van den Raad van State, Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir.
der Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J.H. Prinsen,
lid der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank, Den
Haag; Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den
Haag; Jhr. Mr L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot
Oldhuis, insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam;
Prof. Dr. B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr.
M., Bloemendaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepsbestuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: A. Van d n Weghe, leer.,
Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Athen. Brugge; Dr. Van Steenkiste,
Brugge; Prof. J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer, id.; Dr. I.
Bauwens, gemeenteraadslid. Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck,
Burgemeester v.d. stad Antw.; Heuvelmans. volksvertegenwoordiger. Antwerpen;
Max Rooses, id; H. Melis, id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel;
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Vanderlinden, id., id.; Joh. Kesler, Leer. id.; E T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar,
Stadhuis, id.; Maurits Josson, adv., id.
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Groepsbestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz.
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky. hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen, Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria, 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
2o secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr,
Kaapstad; Dr Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen. d. Nederl. Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venteretad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam. W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reinink, Pretoria,
bus 564.
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Voor Zuid-Afrika{

Hessing, bus 961, Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater, Teheran, Perzië
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Mej. M. Van Hoogstraten,

Amsterd. N.-N.

G.D. Raedt,

Amsterd. N.-N.

H. Oudkerk,

Amsterd. N.-N.

Prof. Dr. A. Kuyper,

Amsterd. N.-N.

Mr. S.A. Vening Meinesz, Burgemeester, Amsterd. N.-N.
Mr. H Cosman,

Amsterd. N.-N.

Mej. Ada Van Tienhoven,

Amsterd. N.-N.

Mej. Gonne Reyers,

Amsterd. N.-N.

D.J.H. De Wijs,

Amsterd. N.-N.

A.Th.J. Snijder,

Amsterd. N.-N.

A.N.J. Fabius.

Amsterd. N.-N.

F.W.J. De Witt Huberts,

Amsterd. N.-N.

J. Meier,

Amsterd. N.-N.

Dr. J. Campert,

Amsterd. N.-N.

J. Houben,

Amsterd. N.-N.

Mr. H. Pouw,

Amsterd. N.-N.

G. Rebel

Amsterd. N.-N.

Mej. Joh. Westerman,

Amsterd. N.-N.

N. Van Wijk,

Amsterd. N.-N.

W.C. Kolkert, Jr.,

Amsterd. N.-N.

J.V.S.V.d. Veen,

Amsterd. N.-N.

E. Besse,

Amsterd. N.-N.

M.A. Van Weel,

Amsterd. N.-N.

P.W. Sutorius,

Amsterd. N.-N.

Dr. H. Blink,

Amsterd. N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.
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H. Wertheim,

Amsterd. N.-N.

H. Bijleveld,

Amsterd. N.-N.

G.A. Rietveld,

Amsterd. N.-N.

A.B. van Holkema,

Amsterd. N.-N.

A.M. de Block,

Amsterd. N.-N.

J.W.H. Roodenburg,

Amsterd. N.-N.

J.D. Saueressig,

Amsterd. N.-N.

Daniel De Lange,

Amsterd. N.-N.

J.D. Landré,

Amsterd. N.-N.

J.D. Landré, Jr.,

Amsterd. N.-N.

Karel Landré,

Amsterd. N.-N.

Mej. J.C. Landré,

Amsterd. N.-N.

Dames Landré,

Amsterd. N.-N.

Mevr. Landré-Dupuy,

Amsterd. N.-N.

P. Otto,

Amsterd. N.-N.

Mej. C. Uittenhoven,

Amsterd. N.-N.

J. Brester,

Amsterd. N.-N.

J.P. Bregman,

Amsterd. N.-N.

Mr. Th.G. Dentz van Schaick,

Amsterd. N.-N.

Jonkh. J.A. Kretschmar v. Veen,

Amsterd. N.-N.

B. Modderman,

Amsterd. N.-N.

J.H. Rovers,

Amsterd. N.-N.

A.J. Verbeek Van der Sande,

Amsterd. N.-N.

M. Verbeek Van der Sande,

Amsterd. N.-N.

N. Cohen, phil. stud.

Amsterd. N.-N.

H. Sluyter Jr.

Amsterd. N.-N.

Johannesburg.
- Den 19 April vond een bestuursvergadering van den Jhbschen Tak plaats, tot
kennismaking met den Heer Dr. P. Van den Heever, lid van het Kaapsche Hooger
Huis. Deze werd door den Voorzitter, den Heer Louw, voorgesteld, onder den naam
die overal in de Kolonie geacht en geëerd was, namelijk ‘Oom Daantje’. Oom Daantje
was een medeoprichter van den Afrikaner Bond en had steeds voor de Nederl. taal
geijverd. Spreker hoopte wel, dat deze zijn krachtigen steun zou willen geven aan
het A.N.V.
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Ook de Heer Stighlingh prees als vroegere medestrijder de verdiensten van d. Heer
V.d. Heever en hoopte, dat het Hollandsch eenmaal in gansch Z.A, zou gesproken
worden.
De Secretaris J. Post gaf een overzicht van de oprichting, het doel en streven v.h.
Verbond en merkte o.a. op dat men hier zou trachten op voorbeeld van Vlaanderen
den invloed v.d. Vereeniging door de oprichting van damesafdeelingen te versterken.
De Heer V.d. Heever dankte voor de hem betoonde eer
Zijn liefde voor de taal was hem reeds als kind door zijn vader ingeprent. Hij ook
zou gaarne zien, dat de dames zich het lot van het Verbond gingen aantrekken, want
waar de vrouw zich voor iets interesseerde was de overwinning niet moeilijk.
Het had hem getroffen, dat men hem tot nog toe in het duister gelaten had
betreffende het werk van het Alg. Ned. Verb. Zijn politieke loopbaan gaf hem echter
het recht, naar hij meende, om op de hoogte gehouden te worden van dergelijke
bewegingen. Spreker deelde de vergadering mede, welke moeilijkheden hij destijds
bij de oprichting v.d. Afrikaner Bond had. Doch tegenwerking vuurde hem juist aan.
De taal van een volk was onafscheidelijk van het volksbestaan. Wanneer een volk
zijn taal voor een andere opgaf, nam het daarmede een andere nationaliteit aan. In
de Kolonie moest men tevreden zijn met de kruimels van de parlementaire tafel,
doch in de Transvaal had het Nederl. de eerste rechten en spreker hoopte dat de
invloed v.d. Republiek in deze zich steeds verder mocht uitbreiden. Zoolang hem
het leven geschonken werd, zou hij bereid zijn voor de faal te strijden.
De Voorzitter dankte den Heer V.d Heever voor diens rede. Het speet hem, dat
men tot nog toe verzuimd had den Heer Van den Heever een plaats aan te bieden in
het bestuur v. het Verbond; doch dit zou spoedig worden gedaan.
- De bibliotheek, welke de Jhbsche Tak A.N.V, had voorgenomen op te richten,
is thans geopend. De boekhandel Lorentz heeft er welwillend, kosteloos, de noodige
ruimte voor afgestaan. Er bevinden zich thans een paar honderd goede oude en nieuwe
boeken in. Onder de vertegenwoordigde schrijvers noemen wij: Schimmel, Wallis,
Cats, Gerdes, Andriessen, Van Rees, Van Lennep, Verweij, Couperus, Reitz, Van
Maurik, enz., alsook vertaling. Het gebruik maken van de boeken van de boeken van
de bibliotheek kost driepence in de 14 dagen.

Pretoria.
- Op Zaterdag 29 April had een vergadering plaats v.d. leden v.d. Pret. Tak A.N.V.
Doel: aanvulling van 't Bestuur. Werden tot bestuursleden gekozen: A. Leys, O.
Menzel, N. Groeneveld, Piet Kruger, J.C. Duplessis, C.A. Steuerwald. Tot
vertegenwoordigers van den Tak op het Congres van het A.N.V. op 13 Mei werden
gekozen de leden van het bestuur v. den Tak, bestaande uit bovengenoemde HH. en
Dr. Engelenburg, Van der Walt, Hessing.
- Verzoekschriften gingen hier rond waarbij de Volksraad verzocht wordt bij wet
vast te stellen, dat de besprekingen van den Stadsraad van Johbg. in het Nederl.
moeten geschieden.
- Den 10 Mei trad de Heer Nico Hofmeyer, leeraar aan het Staatsgymnasium te
Pretoria op in den Johbschen Tak A.N.V. met een voordracht over Tooneelen uit
Afrika's Geschiedenis, waarmede hij een grooten bijval inoogste.
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Tak Springs en Omstreken.
- Den 27 Februari werd, ter gelegenheid van den Amajubadag, de 3e
maandvergadering gehouden, in Springs-hotel.
Nadat de huishoudelijke bezigheden (benoeming van bestuursleden, stemming
van nieuwe leden, mededeelingen over den leeskring) afgedaan waren, nam de Heer
Broos het woord, tot onderwerp gekozen hebbende: Amajuba.
Aan de hand van Du Plessis' laatste werk besprak spreker achtereenvolgens de
bestorming van de Spitskop, de kleinere schermutselingen, brief van een ooggetuige
en de Dagorde van Kommandant Joubert.
Toejuiching volgde op deze vol aandacht gevolgdelezing. Een dubbel zangkwartet
zong nu het Amajubalied, en het Volkslied uit den bundel van Visscher.
Dan verscheen de Heer V.d. Hever achter de lessenaar en las Het Hofje uit de
Camera Obscura, gevolgd door een keurige vertolking van de Rhapsodie van Liszt,
door den Heer Jaques Maurer.
Nadat een korte pauze was gehouden, zong het kwartet weer twee liederen.
De heer Maurer las dan voor het bekende Hoe warm het was en hoe ver, van
Hildebrandt. De Heer Rasch droeg twee schetsen van Justus van Maurik voor:
Verhuizen en een Interview.
De Heer De Rooij zong nu het Vlaggelied, door Dr. N. Hofmeijr: Die Vierkleur
waai nu o'er die land, waarvan het laatste kouplet door allen meegezongen werd.
Alsnu richtte de heer Broos een woord van afscheid tot den Heer Ds. Hildesheim,
die met het oog op zijn verlof naar Holland, als bestuurslid aftrad.
Ten slotte werd staande gezongen het Wilhelmus, waarna de vergadering gesloten
werd.
R.

Springs.
- De 4e algemeene vergadering werd den 17 April 1899 in Springs Hotel gehouden.
Een 50 tal leden en genoodigden, waaronder vele dames, waren te enwoordig. De
Heer S. Broos leidde de vergadering. Na eenige huishoudelijke zaken werd dit
programma gevolgd:
1. Kroningsmarsch (van G. Mann), voor piano, door den Heer J. Maurer.
2. Lezing over art. 2A (van het Takreglement) ‘één der middelen om het doel der
Z.A. Afd. te bereiken is het bevorderen van Hollandsch Onderwijs’, door den
Heer S. Broos.
3. Verraden, van Cath. Rennes (de Heer J.B. de Rooy).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De Klok, Afr. gedicht uit den Bundel van Dr. Reitz (de Heer Janssens).
Vaarwel aan het Vaderland, voor alt en sopraan.
De Stevels van Tante Sannie (de Heer Janssens).
Mijn Nederland, driestemmig lied; De Beste Stuurlui, mannenzang.
Zonnelied, van Cath. van Rennes (solo door Mevr. Broos).
Blända (legende uit Potgieters Noorden), door den Heer Rasch.
L'Argentine, piano-voordracht door den Heer Maurer.

Daarna werden staande de Transvaalsche en Hollandsche volksliederen gezongen,
waarna de voorzitter met een woord van opwekking tot aansluiten en dank voor de
opkomst de vergadering sloot.
J.R.
- Door den Tak Springs werden als afgevaardigden naar het Congres in Pretoria
gekozen de HH. S. Broos, J. Rasch en H.J. Maade.
De leden wenschen er besproken te zien, o.a. de oprichting van een orgaan
(weekblad) der Z.A. Afd., het beschikbaar stellen van exemplaren Statuten Z.A. Afd.
voor de Takken, het gratis verspreiden van Neerlandia als propagandamiddel.
Twee leden van het Bestuur, de Heeren de Rooy en Maurer traden door vertrek
af. In hunne plaatsen werden gekozen de Heeren de Groot en Libosan. De Heer
Maurer werd benoemd tot eerelid van den Tak Springs en Omstreken.
J.R.

Algemeene Vergadering van Groep A van het Alg. Ned. Verbond.
Zaterdag, den 27en Mei, 's middags, om half twee, hield Groep A van het A.N.V. een
algemeene vergadering in het Hotel Ponsen te Dordrecht.
Prof. Kern, die voorzat, sprak eenige woorden van welkom en inleiding. De
vergadering was wel niet druk bezocht, zeide hij, maar des te zekerder kon men zijn
van de belangstelling der aanwezigen. En er was belangstelling noodig, want men
verkeerde nog in een overgangstoestand. Al wat verricht is sedert de vaststelling der
statuten, is voorbereiding. Maar de boom is geplant, en voor zooveel het Hoofdbestuur
er aan doen kan, zal de groei van dien boom bevorderd, zal hij tegen schadelijke
invloeden beschermd worden. Het is echter niet mogelijk, er nu reeds vruchten van
te plukken; wij mogen niet zoo ongeduldig zijn, wij moeten den boom tijd laten zich
te ontwikkelen; intusschen is er geen reden tot ontevredenheid over hetgeen reeds
tot stand is gebracht. Dat zou blijken uit het verslag, uit te brengen door den
algemeenen Secretaris van het Verbond, wien de Voorzitter daartoe het woord gaf.
***

Dr. H.J. Kiewiet de Jonge deelde eerst eenige ingekomen stukken mede. De Heeren
F. Obrie, S.M. Hugo van Gijn, Jolles (burgemeester van Assen), J.P. Moltzer, s' Jacob
(burgemeester van Rotterdam), Werner (Secr. K.M. Acad.) en Buitenrust Hettema
hadden geschreven dat zij de vergadering niet konden bijwonen (onder de aanwezigen
bevonden zich de afgevaardigden van de afdeelingen Dordrecht, Amsterdam, Hoorn,

Neerlandia. Jaargang 3

Leiden en Rotterdam, twee leden van de Zuid-Nederlandsche Groep en een viertal
dames.)
Volgens de statuten - zeide de secretaris verder - moet in een der vergaderingen
van het Taal- en Letterkundig Congres verslag worden gedaan van de werkzaamheden
van het Verbond. Dààr zullen dan ook beschouwingen en uitvoeriger mededeelingen
gedaan kunnen worden dan thans reeds mogelijk is, in aanmerking genomen de
noodzakelijkheid om hier de wijze van werken van Hoofdbestuur en Afdeelingen te
bespreken. Reeds heeft de Afdeeling Amsterdam schriftelijk verklaard dat zij hoopt
op voorstellen van het Hoofdbestuur, ten doel hebbende, den te sterken drang naar
het middelpunt weg te nemen.
Daar komt het Hoofdbestuur echter niet mede aan. Het wil met de afgevaardigden
en de leden overleggen om een stevig raderwerk te vinden voor dit groote en
saamgestelde werktuig. Het H. best. mag er op rekenen dat er stappen van de leden
zelf uitgaan; het wil geen alles onderdrukkende heerschappij voeren; men bedenke
ook dat de statuten van het Verbond toch nog gewijzigd moeten worden. Het Verbond
is nog zeer jong, het terrein is zeer groot; men zal eenheid moeten behouden, zonder
door te groote samentrekking van macht en arbeid naar één middelpunt, noodzakelijke
belangen te verwaarloozen. Overal in Nederland en in andere landstreken, waarover
onze groep zich vertakt, schuilen voortreffelijke krachten, werkzaam zoodra ze
worden gewekt; overal staan mannen - en vrouwen ook - met overtuiging en goeden
wil gereed, meê te werken tot het doel van het Verbond. De aanmerkingen op hetgeen
gedaan is en soms te wenschen moest overlaten, zullen welwillend zijn, indien men
bedenkt dat alles vreemd was, dat men niet vooruit den weg kon wijzen, maar zich
dikwijls moest laten leiden door steeds veranderende omstandigheden. Het geldt hier
een verbond dat geestdrift eischt. Maar geestdrift is een artikel dai hoe langer hoe
zeldzamer wordt; het is de schuimende pareling, die niet aanhoudt, maar die weer
kan worden gewekt door vlakken handslag op het hooge glas; in het dagelijksch
leven moet het zijn de ernstige, opgewekte plichtsvervulling in een mooie, met
bezieling aanvaarde taak. Zoo wacht het bestuur van vele Nederlanders een niet
verflauwende medewerking, een eerlijk bewustzijn ook van de groote moeilijkheden
en den velen arbeid, en den goeden wil om elk naar zijn krachten mee te werken aan
een opgewekt volksleven, gegrond op de betere kennis van de plaats, die de
Nederlandsche stam inneemt in de rij der andere volkeren.
Een blik op de namen van hen die door toetreding tot den Raad van Bestuur, dikwijls
met brieven van groote ingenomenheid, aan het Verbond het karakter geven van
algemeenheid, met uitsluiting van alle partijzucht, zegt genoeg voor den mogelijken
steun in groote belangen. Toegetreden tot den R.v.B. zijn nog: Dr. H.P.N. Muller,
consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat te 's Gravenhage, en Mr. J.A.G. van Asch
van Wyck, oud-gouverneur van Suriname en lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal.
Het aantal leden van groep A. bedraagt reeds ongeveer 1300; iederen dag treden ni
uwe leden toe. In Nederland zijn de volgende afdeelingen gevormd: Loosduinen, de
oudste, te danken aan het Kamerlid v.d. Velden, met 24 leden; Hoorn, de oudste
geheel geregelde afdeeling - te danken aan Ds. Drijver, toen in Groothuizen, thans
in Naarden, en daar weer ijverig in de weer om een afdeeling Gooiland te vestigen
- met 50 leden (vertegenwoordigd door den Heer R. van Duinen); Rotterdam - welks
Burgemeester met den Heer Nolen den stoot heeft gegeven tot de oprichting - met
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80 leden (vertegenwoordigd door luitenant-kolonel Verhey, mej. Dr. J.A. Nijland,
en de Heeren Th. Nolen en A.A. Humme); Amsterdam - waar de Burgemeester, Mr.
Vening Meinesz, niet aan het hoofd staat, maar door zijn voorgang grooten steun
geeft - met 125 leden (vertegenwoordigd door Mr. P.W. de Koning); Haarlem, met
het Kamerlid Jhr. Mr. Rethaan Macaré als voorzitter, met 50 leden; Leiden, met 84
leden (vertegen woordigd door den Heer W. Draaijer); Zwolle, met 56 leden; Dordt,
dat den doop kreeg op het Congres in '97, en nu al in de lange kleeren is, met 210
leden (vertegenwoordigd door Jhr. Mr. de Marees van Swinderen en den Heer F. van
Wageningen).
In wording zijn afdeelingen in den Haag, Utrecht, Helmond, Breda, en in het
Gooiland; correspondentschappen zijn er te Bennebroek, Arnemuiden en Amstelveem.
In het afgeloopen jaar zijn spreekbeurten gehouden door Prof. Kern, te Amsterdam
en Rotterdam; door den Secretaris, te Hoorn en Haarlem, en te Leiden in den Bond
van Christelijke Onderwijzers. Onder de studenten in de verschillende Academiesteden
wordt flink gewerkt.
Voor onze Oost heeft het Hoofdbestuur zeer gewaardeerde medewerking
ondervonden bij Mr. Van Dorsser, bij luitenant van Bijlevelt en kapitein Verwijnen,
allen thans hier te lande, en in Indië zelf bij Dr. Kohlbrugge te Tosari, Dr van Duigen,
den bekenden predikant, en de Heeren Beurechen te Soerabaja en v. Kuijk te Batavia.
Maar de grootste verplichting heeft het Verbond aan den Heer La Chapelle, lid van
de Algemeene Rekenkamer, die aangezocht om de belangen van het Verbond in de
Oost voor te staan, gemeend heeft, in het belang van de zaak en om plaatselijke
redens, zich niet zelf aan het hoofd te moeten stellen, maar aan wiens niet genoeg te
waardeeren bemoeiing te danken is, dat zich bereid verklaard heeft, den stoot te
geven tot een Oost-Indische groep van het A.N.V.: Mr. Th. de Meester, vice-president
van den Raad van Indië, die trachten zal, zich de medewerking te verzekeren van de
Heeren Arends en Jhr. van der Wyck, directeured van Binnenlandsche Zaken en van
Onderwijs, Handel en Nijverheid.
Het is het Hoofdbestuur buitengewoon aangenaam zeide Dr. Kiewiet de Jonge,
deze hoogst belangrijke tijding, die aan het Verbond naar alle waarschijnlijkheid nog
grootere bsteekenis zal geven, aan de Vergadering te kunnen mededeelen.
Wat Dr. Kuyper voor Amerika heeft gedaan - zoo ging de Secretaris voort - is u
allen bekend. Het is het Hoofdbestuur en zeker u allen een behoefte, hier dien
welsprekenden en overtuigden vaderlander hulde te brengen voor hetgeen hij tot
stand heeft gebracht. Chicago en New-York zijn de middelpunten geworden van de
duizende ware vrienden van Holland, over de Vereenigde Staten verspreid, waar niet
onze taal zoozeer zal blijven leven, als wel de dankbare herinnering wat het land aan
onze voorouders verplicht is, en de voortdurende belangstelling in al wat onze
geschiedenis, ons oud-Hollandsch recht en onze letterkunde betreft. Amerika is een
zelfstandige groep geworden, groep D van het Verbond, en daarom is deze vergadering
niet bestemd om over haar uit te weiden.
Wat nu voor de Oost is gelukt moet ook voor de West worden beproefd. Na den
band met den Heer van Asch van Wijck valt aan welslagen niet te wanhopen. Maar
er is nog zooveel uitgesteld moeten worden. Misschien kan heden het Hoofdbestuur
zoover van werkzaamheden ontlast worden, dat meer vaart wordt gezet in de zware
machine.
Zeer bijzondere aandacht heeft Curaçao getrokken. Het H. Best. heeft het geluk,
daar briefwisseling te kunnen houden met den Heer Hamelberg. Onlangs heeft deze
de cultuur van sisal aanbevolen in het belang van deze verarmde kolonie, en naar
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aanleiding daarvan heeft de firma Zeilmaker en C ons een brief gezonden waarin zij
zegt dat, als anderen willen meêdoen, zij gaarne die zaak eens zal aanvatten. Wie
weet of men op die wijze niet veel verbetert - het is weer een bewijs voor twijfelaars
aan den goeden invloed dien het Verbond kan uitoefenen, ook in een richting die
men niet voorzien kon.
De Secretaris vestigde hier nog even de aandacht op het ongelooflijk schijnende
feit dat in de Nederlandsche kolonie Saba recht gesproken wordt in het Engelsch, en
een Nederlander, wiens zaak daar berecht wordt, vertalingskosten betalen moet! Hij
bracht hulde aan den ijver van verscheidene Nederlanders in Venezuela, waar veel
Curaçaonaars gevestigd zijn, o.a. den heer Duwaer te Maracaïbo, Hellmund te Carácas.
Dat ook de koddige zijde aan de werkzaamheid van het Hoofd-
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bestuur niet gemist wordt, bewijst de brief waarin de Heer Altes te San Cristóbal
steen-en-been klaagt over de Hollandsche kolonie aldaar, wier bestaan ernstig bedreigd
wordt; onze taal gaat hard achteruit, men hoort haar nooit meer; en wat het lied betreft
- niemand in de kolonie zingt meer. Daar zou het A.N.V. dus een uitgebreid terrein
van werkzaamheid vinden... Achteraf blijkt dat de Heer Altes - de éénige Hollander
te San Cristóbal - tegenwoordig geen stem meer heeft!
Voor Midden-Azië is de Heer Johan Pater te Teheran werkzaam; te Sjanghaï de
Heer Speelman, die daar 's zondags alle Hollanders aan zijn tafel in het consulaat
vereenigt.
Het overzicht van de Nederlandsche koloniën in de voornaamste steden van Europa
is niet bemoedigend. In sommige groote steden zijn de Hollanders te tellen, elders
zijn ze talrijk maar leven ze verdeeld; noch vaker komt het voor dat ze geen band
vinden. Veel Nederlanders hechten, zoodra ze zich buitenslands gevestigd hebben,
weinig waarde meer aan hun Nederlanderschap; soms doen ze moeite om zoo spoedig
mogelijk met de inboorlingen gelijk gesteld te worden en de kenmerken van hun
Nederlanderschap uit te wisschen. De berichten uit Weenen, Petersburg, Moskou,
Boedapest, zelfs Londen zijn ongunstig. Vooral ten opzichte van Rusland, waar de
Hollandsche invloed eens zoo groot was, is dat bedroevend. De belangrijkste
Nederlandsche koloniën die door flinke banden aaneengehouden worden zijn, gelijk
bekend, te Berlijn en te Parijs gevestigd. Ook te Hamburg en op enkele andere plaatsen
doet men wat men kan. Van belang wegens het verkeer tusschen Zuid-Afrika en
Europa, dat voor een groot deel over Lissabon gaat, zijn de pogingen die thans
aangewend worden om in die stad een middenpunt te vormen waar allen die zich tot
den Nederlandschen stam rekenen, elkaar kunnen vinden. Maar o die onbeantwoorde
brieven! De moeite die het Hoofdbestuur zich getroost wordt vaak zoo weinig
gewaardeerd, het schijnt soms een wedstrijd tusschen onverschilligheid en gebrek
aan vormen. Drukwerk geeft heelemaal niets.
Herhaaldelijk blijkt dat het verlangen naar zuivering van de taal velen beweegt,
zich bij het Verbond aan te sluiten. In verband daarmede staat de bevordering van
den volkszang. Tot zijn spijt kan het Hoofdbestuur echter, met het oog op de kas,
thans nog niet voorstellen, den ijverigen Heer Coers een bijdrage te geven voor zijn
Groot Liederboek.
Alles samenvattend, meende de secretaris te mogen zeggen dat het Verbond reeds
een kort maar mooi verleden achter zich heeft.
***

Prof. Kern, nu het woord nemende, bracht den secretaris met eenige hartelijke
woorden hulde voor zijn voortdurende en ijverige bemoeiingen, en de vergadering
gaf door toejuichingen haar instemming daarmede te kennen. Daarop leidde Dr.
Kiewiet de Jonge de bespreking in van de vraag: Wat voor taak de Afdeelingen op
zich kunnen nemen, zoowel om den last die op het Hoofdbestuur rust, te verlichten
- te decentraliseeren, dus - als ter bevordering van zijn bloei. Spreekbeurten zijn
moeilijk te vervullen, dat weet men reeds bij ondervinding. In Dordt heeft men een
goed geslaagde proef genomen met ‘gezellige avondjes.’ Het zou echter, meende de
secretaris, leven in de Afdeelingen kunnen brengen als ze elk aan een deel van de
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groote taak van het Verbond hun bijzonder aandacht wijdden. Zoo kon, had hij
gedacht, Rotterdam taalzuivering bevorderen; Dordt zich toeleggen op verbetering
van het posttarief tusschen de landen van den Nederlandschen stam - hij zeide dat
naar aanleiding der artikelen van den commies der posterijen C.J. Beelenkamp in
het Groene Weekblad - Amsterdam nagaan, wat het zou kunnen doen voor reclame
ten behoeve van het A.N.V., enz.
Dit denkbeeld vond niet dadelijk instemming. Waarom vroeg Rotterdam, het
onderwerp taalzuivering niet liever aan Leiden, een verzamelpunt van taalgeleerden,
opgedragen? Dordt achtte het totstandkomen van hetzelfde posttarief voor alle landen,
waar Nederlandsch gesproken wordt vooralsnog onbereikbaar, nagaande hoeveel
het gekost heeft, eer dat doel bereikt is - nog niet eens volkomen - voor het Engelsche
wereldrijk (reden te meer, vond prof. Kern, om het te beproeven, Nederlanders volgen
graag na). Amsterdam maakte de opmerking dat er toevallig in het bestuur der
afdeeling haast geen handelslui zaten. Maar het slot van de bespreking was toch, dat
alle vertegenwoordigers zich bereid verklaarden, het denkbeeld van het Hoofdbestuur
in overweging te nemen en het in de afdeelings-vergadering ter sprake te brengen.
Toch drong overste Verhey uit Rotterdam er op aan, nog andere middelen te bedenken,
waardoor de belangstelling der leden gaande gehouden en anderen tot toetreding
bewogen konden worden, en de voorzitter beloofde die zaak in gedachten te zullen
houden. Dr. A.W. van Geer, uit Dordt, gaf in overweging, zich in betrekking te stellen
tot besturen van zendingsgenootschappen; de zendeling kan veel bijdragen om de
liefde voor onze taal aan te kweeken.
Over het maandblad Neerlandia waren bij het Hoofdbestuur klachten ingekomen
van verschillenden aard. Men wil nu aan die grieven zooveel mogelijk tegemoetkomen
door een andere wijze van uitgave en inkleeding. De Voorzitter deelde met
ingenomenheid mede dat de Heer Meert - en hij bracht hierbij nog eens hulde aan
dezen voortrekker - en de Heer Paul Fredericq met het H. bestuur - zouden overleggen
ter zake van Neerlandia; de Vergadering besloot, de beslissing in deze aan de
vroedheid van het Bestuur over te laten. Op verzoek van den Voorzitter weidde men
dus thans niet uit over het orgaan der vereeniging.
Naar aanleiding van een vraag van den heer O. Kamerlingh Onnes, om voortaan
alleen onderteekende stukken in Neerlandia op te nemen, en van andere opmerkingen,
wees Dr. Fredericq op het verschil tusschen de gewoonten en zeden van de mannen
der pers in het Noorden en in het Zuiden. En prof. Kern nam de Vlamingen in
bescherming. Hij liet uitkomen dat hij behoort tot de warme vrienden van den
Vlaming, maar toch niet blind is voor hun gebreken, evenmin als hij dat is voor de
gebreken der Noord-Nederlanders. ‘Wanneer wij, Noord-Nederlanders, onder dezelfde
omstandigheden leefden als gij, Vlamingen, dan zouden er hier veel meer Franskiljons
zijn dan bij u. Gij zijt veel moediger opgetreden tegen den vijand uwer taal, dan ik
geloof dat men hier zou zijn. Zoolang het bestuur in onze handen is, zullen wij uw
rechten verdedigen. Wij moeten een voorbeeld nemen aan uwe vurigheid, uw
voortvarendheid, uw wakkerheid, en ons onze slaperigheid afwennen.’
Deze woorden werden zeer toegejuicht.
Tot Secretaris van groep A werd bij acclamatie gekozen Mr. H.J.M. Tijssens, te
Dordrecht.
Ten slotte werden nog vele zaken besproken. O.m. uitte de Heer Verhey den
wensch een boekje uit te geven waarin doel en streven van het Verbond zal worden
uiteengezet, in den trant van de werkjes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Hierop werd geantwoord, dat Dr. H.J. Kiewiet de Jonge reeds met den Secretaris
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van het Nut over punten van aanraking gesproken heeft, en ook deze zaak overwegen
zal.
Rotterdam drong ook nog aan om in 't vervolg uitvoeriger oproepingsbrieven rond
te zenden.
Verder bleek dat voorshands geene sprake zal kunnen zijn van vervulling van den
wensch van Amsterdam, om aan de plaatselijke afdeelingen ten minste over één
derde der eigen contributies te laten beschikken. Mr. W. de Ridder gaf de afdeelingen
in overweging hun eischen wat minder hoog te stellen, waar thans nog maar gerekend
kan worden op vaste bijdragen tot een bedrag van f 2200.
De voorzitter sloot nu, na rondvraag, met een woord van dank de vergadering.

Algemeene Vergadering van Groep B van het Alg. Nederl. Verb. te
Gent, 14 Mei.
Door plaatsgebrek is het ons onmogelijk een uitgebreid verslag te geven over deze
belangrijke vergadering en moeten we ons bij enkele aanteekeningen bepalen. De
vergadering werd door talrijke leden bijgewoond. Met genoegen kan worden vermeld,
dat vele leden uit Antwerpen en Brussel waren overgekomen.
In zijn verslag weidde de schrijver uit over de werkzaamheden van de Vereeniging,
die dit jaar hoofdzakelijk bestaan hadden in werkzaamheden van de Takken, waarvan
alleen de Tak Brussel voor de vergadering een verslag had ingezonden; de
secretarissen van de Takken Antwerpen en Gent boden het hunne aan in de zitting.(1)
De Tak Antwerpen had een feestavond Hofman von Fallersleben ingericht, die
uitstekend gelukte; was opgetreden in den verkiezingstrijd tegen de candidaturen
van twee antivlaamschgezinde Walen en had vooral eene ijverige propaganda gemaakt
ten voordeele van de Nederlandsche opera. - De Brusselsche Tak steunde geldelijk
het gelijkheidsfeest, dat d.v. Guldensporenslag; de Tony Bergmanscommissie enz.
zorgde voor een talrijke deelneming aan den optocht ter gelegenheid van de onthulling
van Tony's standbeeld; verder was de Tak vertegenwoordigd door afgevaardigden
op de herdenkingsfeesten van den Boerenkrijg te Halle en de betooging tot herinnering
van het 15-jarig afsterven van Conscience te Antwerpen enz., zond een vertoogschrift
aan de senatoren v.h arrondissement Brussel om hen te verzoeken voor het
onveranderde wetsvoorstel De Vriendt te willen stemmen, een ander a.d.H. Min. v.
Binnenl. Zaken en Openb. Onderwijs om verzet aan te teekenen tegen de nieuwe
verordening op de prijskampen tusschen athenaea en colleges, waardoor het
Nederlandsch bij 't Fransch achtergesteld werd.
De Tak Gent gaf den stoot tot de beweging voor het oprichten van een standbeeld
voor Jan Frans Willems; nam een zeer ijverig aandeel aan den strijd tot verovering
van de taalgelijkheid, waarvoor in verschillende vlaamsche steden volksvergaderingen
werden gelegd; bood na de aanneming van de Wet den Heer De Vriendt een feestmaal
aan en had het genoegen van den Vader der Wet te hooren, dat de overwinning voor
een goed deel mocht toegeschreven worden aan de krachtdadigheid van het optreden
van de Gentsche propagandisten; belegde verder een openbare vergadering om verzet
aan te teekenen tegen de wederrechtelijke verplaatsing uit Antwerpen van vier
Vlaamsche tolbeambten, slachtoffers van franskiljonsche vervolging; belegde ook
andere propaganda vergaderingen ten voordeele van het Wetsvoorstel Van der Linden
(gebruik van het Nederlandsch in de krijgsraden) en de Vlaamsche Hoogeschool,
(1) Van den Oostendschen Tak is den 10 Juni een verslag ingekomen, terwijl volgens de
Grondslagen het verslag voor 25 Februari moet ingezonden worden.
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enz. Ook de Gentsche dames-afdeeling was zeer werkzaam geweest, door het inrichten
o.a. van een kinderfeestje, het inzamelen van gelden voor het standbeeld voor Jan
Frans Willems, verkoopen van loten voor de tombola, het aanwerven van leden. De
Geutsche dames hadden zich ook in verbinding gesteld met dames buiten Gent opdat
ook elders damesafdeelingen zouden opgericht worden. Dit had een goeden uitslag:
te Antwerpen zal er een tot standkomen door de bemoeiingen van Mejuffrouw Hilda
Ram en Belpaire en hezelfde zou het geval zijn te Johannesburg en wel-
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licht te Pretoria; ten slotte stonden de dames Mejuffr. Dr. Aleida Nyland te Rotterdam
ter zijde in 't verzamelen van inlichtingen omtrent monumenten en gedenkteekenen
voor beroemde vrouwen opgericht in de Nederlanden.
De toestand van het verbond in Z.-N. was bevredigend, doch niet schitterend: 723
(beschermende en gewone) leden die Neerlandia ontvangen en nog een 700tal andere,
die minder dan een gewone bijdrage betalen en ous tweede orgaan, den Vlaamschen
Strijd ontvangen. Schitterend was die toestand evenwel niet: wat het aantal
beschermende en gewone leden betreft, staan we reeds achter bij groep A en C. Doch
de oorzaak hiervan was, dat het secretariaat te Gent thans overlast is door werk voor
het geheele verbond en zoo goed als geen werk kan maken van geregelde propaganda:
sedert 1 Januari 1899 waren 1400 leden over de wereld toegetreden; alleen door
buitengewone inspanning kon de secretaris een dergelijke ontwikkeling bijhouden.
Toch was een krachtige propaganda noodzakelijk.
Na dit verslag werden de punten aan de orde van den dag behandeld.
Verkiezing van het Bestuur voor Groep B. - Tot leden van dit Bestuur werden
gekozen:
A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H.
Meert, secretaris; leden A. Van den Weghe, leer. Kon. Athenaeum, Oostende; J.
Sabbe, leer. Kon. Athen., Brugge; Dokter Van Steenkiste, Gemeenteraadslid, id.;
Prof. P. Fredericq, Gent; Prof. J. Mac Leod, id.; Dr. I. Bauwens, Gemeenteraadslid,
Aalst; Mr. Jan Van Rijswijck, Burgemeester, Antwerpen; I. De Beucker, id.; Mr.
Florim. Heuvelmans, Volksvertegenwoordiger, id.; Dr. Max Rooses, id.; Huib. Melis,
id.; Jul. De Vriendt, Volksvertegenwoordiger, Brussel; Mr. Van der Linden, id., id.;
Johan Kesler, leeraar, id.; E. T'Sjoen, id., id.; Frans Reinhard, ambtenaar, Stadhuis,
id.; Mr. Maurits Josson, id.
- Gebruik van onze taal in de Burgerwacht. - Onrustwekkende geruchten hadden
geloopen. Er werd verteld dat Minister Schollaert in de Kamer een voorstel zou
gedaan hdbben tot wijziging van het art. in de wet op de Burgerwacht betreffende
het taalgebruik. De vraag was: wat moet er gedaan worden om te verhoeden, dat dit
art. gewijzigd werd. De Heer Volksvertegenwoordiger Heuvelmans had niets van
de zaak gehoord en beloofde een oog in 't zeil te houden.
- Een Vlaamsche Hoogeschool. - Na een uitvoerige bespreking werd besloten het
Verslag over de wenschelijkheid en de mogelijkheid van de oprichting van een
Nederlandsche Hoogeschool in België uitgebracht door Prof. Mac Leod na het
Nederlandsch Congres van Antwerpen in een zeer groot aantal exemplaren te laten
herdrukken en het te verspreiden. De onkosten hiervan zouden gedragen worden
door den Gentschen Tak gesteund door een toelage uit de Algemeene kas van Groep
B, welke werd toegestaan.
- Voorstel van den Tak Brussel: Uitlegging van art. 12 van de grondslagen,
strekkende om de leden A.N.V. in het arrondissement Brussel toe te voegen aan den
Brusselsche Tak; verzonden naar Bestuur Groep B.
- Vraag Tak Brussel: Hoever staat het met het voorstel van den heer Van den
Weghe (Oostende) betrekkelijk de samenwerking van het A.N.V. met het Nationaal
Vlaamsch Verbond? - De secretaris, zegt dat in dezen geen stappen gedaan zijn. Den
4n Aug. 1898 had het Bestuur A.N.V. groep B, vertegenwoordigd door de HH. Obrie,
Dr. Is Bauwens, Joh. Kesler, Frans Reinhard, Meert (zijnde de HH. Obrie en Reinhard
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tevens bestuurleden Nat. Vl. Verb. een samenkomst met het Bestuur Nationaal
Vlaamsch Verbond te Dendermonde om de samensmelting van de twee organismen
te bespreken. Vooraleer te vergaderen met het Bestuur groep B van het A.N.V. hielden
de HH. van het Nat. Vl. Verbond een vergadering onder elkaar, waarin besloten werd,
dat van geen samensmelting spraak kon zijn; wat dan meegedeeld werd aan de
afgevaardigden van het A.N.V. de HH. Bauwens, Kesler, Meert. Van dit oogenblik
had de samenkomst haar doel gemist. Uit de gedachtenwisseling, die plaatsgreep,
bleek dat de zaak nog niet rijp was en de vergadering ging zonder uitslag uiteen. Is
men nu en blijft men van oordeel, dat de samensmelting onmogelijk of ouwenschelijk
is, dan zijn geen verdere onderhandelingen noodig; daar men ons tot samenwerking
altijd zal bereid vinden. Trouwens de Brusselsche Tak had te Brussel samengewerkt
met het Nationaal Vlaamsch Verbond en werkte er nog mee samen. De bespreking
had geen verdere uitkomst.
Propagandamaatregelen werden nu besproken. Het secretariaat zat overkropt met
werk. Het was noodig dat de Takken propaganda maakten, wat beloofd werd. Hierop
ging men uiteen opnieuw gesterkt tot den strijd.

Algemeene Vergadering van Groep C van het A.N.V.
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van het A.N.V., afd. Z.-Afrika,
gehouden op Zaterdag 13 Mei, in het ‘Volksstem’-kantoor, Pretoria.
(Uit de ‘Volksstem’, vereenvoudigde spelling en verbuiging.)
Aanwezig zijn als de vertegenwoordigers van Johannesburg de heren P.J. van Os,
Jac Post, F. Oudschans Deutz en H.J. De Wit; van de tak Pretoria: Dr. Engelenburg,
de heren Hessing, P. Kruger, Mentzel, Groeneveld en Steuerwald; van de tak Springs:
de heren S. Broos, J. Rasch en H.J. Maade; van het hoofdbestuur: de voorzitter, de
sekretaris en namens de penningmeester de heer van Witzenburg. De takken
Klerksdorp en Standerton zijn niet vertegenwoordigd.
Als belangstellenden zijn de volgende leden van het verbond aanwezig: de heren
Floor, Vegter, Steen, Bredel, C. de Jonge, Lelieveld, benevens mevrouw
Hoogewoning.
Dr. Hofman van de Paarl, Kaapkolonie, had een telegram gezonden, waarin aan
de vergadering voorspoed op hare werkzaamheden werd toegewenst.
Uit het financiele rapport van de Penningmeester blijkt dat het batig saldo op 30
April 1899 bedraagt £2, 1, 4. Een langdurige bespreking wordt naar aanleiding van
dit rapport gehouden over de vraag wat wel de beste wijze is om de bijdrage te innen,
en ten slotte wordt het volgende voorstel van Os - Post aangenomen: de vergadering
geeft opdracht aan het hoofdbestuur om distrikten te bepalen voor de afdelingen van
het Verbond, en tevens, dat door het hoofdbestuur aan de penningmeester der
verschillende takken zal verzocht worden de kontributie van algemene leden zowel
van leden van andere takken, binnen hunne distrikten woonachtig, in te zamelen en
daarvan verslag te doen aan de penningmeester van het hoofdbestur.
Op voorstel van de penningmeester wordt als aanbeveling van het hoofdbestuur
aan de takken aangenomen, dat de lidmaatschaps-kaarten zullen vervallen, doch dat
door middel van lijsten de gelden zullen worden geïnd en dat op die lijsten de namen
der leden zullen worden geplaatst.
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag wordt besloten, dat voortaan twee
maanden voor elk kongres de takken hunne voorstellen zullen moeten indienen bij
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het hoofdbestuur, en dat vier weken voor het kongres de verschillende voorstellen
aan de takken zullen worden rondgezonden.
Omtrent de wijze van stemmen op en de afvaardiging naar de kongressen wordt
besloten na langdurige diskussie, dat aan het hoofdbestuur worde opgedragen voor
het volgende kongres een regeling voor te stellen, doch zo, dat niet meer dan vijf
afgevaardigden voor iedere tak kunnen verschijnen.
Intussen is de heer Melt Brink ter vergadering gekomen, die, door de voorzitter
voorgesteld, met warme toejuiching wordt ontvangen.
Als nu komt aan de orde punt 1 der agenda, handelende over administratie der
takken en van het hoofdbestuur, inning der gelden enz, doch ter wille van de tijd en
naar aanleiding van voorafgaande diskussie wordt besloten dit punt voor afgedaan
te beschouwen, en verder alleen die punten te behandelen, die het dringendst afdoening
vorderen.
Zo worden achtereenvolgens behandeld: A/ het uitloven van prijzen aan leerlingen;
besloten wordt de uitvoering hiervan aan het hoofdbestuur over te laten.
B/ het stichten van dames-afdelingen: de wenselikheid wordt uitgesproken en aan
het hoofdbestuur wordt opgedragen te trachten dit doel te verwezenliken.
C/ Als plaats der volgende kongressen vooral plekken te kiezen, waar wel Engels
wordt gesproken; besloten wordt het volgende kongres te Johannesburg te houden.
D/ Verandering van de naam van de Bond in: Algemeen Nederlands Taalverbond.
Na uitvoerige diskussie wordt besloten de naam Algemeen Nederlands Verbond te
behouden, doch met de bijvoeging: Vereniging ter verbreiding en handhaving der
Hollandse taal.
E/ Het oprichten van een eigen blad. Ook over dit punt wordt veel geredeneerd en
naar aanleiding van een door de firma Dusseau & Co. te Kaapstad gedaan aanbod
wordt ten slotte het besluit genomen aan het hoofdbestuur in overweging te geven
om met de firma Dusseau in overleg te treden, dat Ons Tijschrift tot het officiëel
orgaan der vereniging gemaakt worde.
F/ Het beschikbaar stellen van sprekers. Het hoofdbestuur zal verschillende heren
verzoeken als sprekers te willen optreden en hiervan aan de takken bericht zenden.
G/ Afgevaardigde naar het in Augustus van dit jaar te Gent te houden taal- en
letterkundig kongres. Besloten wordt dat aan de Heer Du Buij, lid van het
hoofdbestuur, die tans in Europa vertoeft, gevraagd zal worden de groeten der Z.-Afr.
afdeeling over te brengen. Mocht de Heer Duij verhinderd zijn, dan zal tot Dr. W.J.
Leyds dit verzoek worden gericht en vervolgens tot Dr. H.P.N. Muller.
H/ Bij akklamatie wordt aangenomen de Heer D. van den Heever, lid van het
Kaapse Parlement uit te nodigen als lid van het hoofdbestuur op te treden.
Nadat de Voorzitter op de gebruikelike wijze de dank der vergadering gebracht
was voor de goede leiding, wordt te ongeveer zes uur dit kongres gesloten.

Tentoonstelling van Nederlandsche Bladen, Tijdschriften, enz.
In dank ontvangen v.d.H.A. De Jongh, Amsterdam: Java-Bode, Bataviaasch
Nieuwsblad, De Lecomotief, Soerabaija Courant, het Nieuw Bataviaasch Handelsblad.

Boekennieuws.
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De pedagogische litteratuur is in den laatsten tijd verrijkt met een nieuw werk:
Schema's en Wenschen, door den heer P. Anri, hoofd eener school te Gent, uitgegeven
bij S. Siffer en A. Hoste, Uitgevers te Gent.
Het is eene bijdrage tot de practische kennis der nieuwere richting in de pedagogiek,
de wetenschappe-
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lijke richting genoemd, waarvan Herbart als de grondlegger mag aangezien worden.
Het bevat verscheidene hoofdstukken, waarin achtereenvolgens gehandeld wordt
over Herbart, zijne voorgangers en zijne voornaamste volgelingen; over de gedachte,
die aan de Herbartiaansche pedagogie tot grondslag ligt, over cultuurhistorische
trappen, concentratie, formeele leertrappen, opbouwend onderwijs.
Het werk van den Heer Anri is een verdienstelijke arbeid!
Overtuigd als hij is, dat de bestaande leerprogramma's door hunne opvatting niet
genoeg rekenschap houden met de trapsgewijze ontwikkeling van den menschelijken
geest; dat zij daarbij te veel in het spoor van de sleur en de kalme berusting in
bestaande toestanden loopen, heeft hij er mede gebroken. Dit doende heeft hij zich
verdienstelijk gemaakt!
De grootste waarde van zijnen arbeid ligt echter in zijn opbouwend karakter. Door
middel van leerplannen, tabellen, schema's van lessen heeft hij het waarom en het
hoe der nieuwere pedagogiek doen zien en alzoo een basis van practische toepassing
geleverd.
Aan allen, die het met den bloei en den vooruitgang van ons middelbaar en lager
onderwijs wel meenen, wenschen wij het boek van den heer Anri in de hand!
- De Geschiedenis der Beeldende Kunst, naar Dr. Wilhelm Lübke, door Weissman,
bij Hoste, Gent, is gevorderd tot de 22e aflev. waarin de geschiedenis van de
Middeleeuwsche Kunst wordt voortgezet.

Onze Leestafel.
M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.

Belfort (Het). Juni 1899.
Maandschrift gewijd aan letteren, kunst en wetenschap; A. Siffer, Gent; fr. 6 p.j.
Gustaaf Segers, Op het Watertoosche stagveld. J. Jacobs, Over de Germanismen.
M.E. Belpaire, Christen ideaal. A. Moortgat, Schatten uit de volkstaal. J. Cl.,
Driemaandelijksch overzicht. Gediehten van René De Clercq, K.J. de Kempe, Max
Storme. Boekennieuws en Kronijk.

Bladen (Wetenschappelijke), Juni 1899.
Een bloemtezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof. Dr. W.
Koster en Dr. A. van Oven. M.; H.D. Tjeenk Wittink en zoou, Haartem; f. 14,40 p.j.
Francis de Pressencé, Engeland en Frankrijk. Gabriel Tarde, Het ongestraft
blijven van misdaden. Henry Harrison Lewis, Generaal Wood te Sant-Jago. De
utopieën van Rodbertus. Vera Starkoff, Russische schrijvers over het volk (Uspjenski).
L. de Launay, De gouden eeuw. Waller Emm, Jean Jacques Rousseau. Dr. J. Beloch,
Nijverheid in de klassieke oudheid. Korte mededeelingen uit buitent, tijdschrn.
Bibliografische kroniek. Nieuw uitgekomen boeken in Nederland en in het buitenland.

Neerlandia. Jaargang 3

Caecilia, 1 Juni 1899.
Alg. muzikaal tijdschrift voor Nederland, Redacteur: Mr. H. Viotta. 1/2 M.; Martinus
Nijhoft, 's Gravenhage; f. 6,60 p.j.
Dr. P., Het 76ste Nederrijnsch muziekfeest. Opera- en concertberichten over
Arnhem, Nijmegen, Zutfen, Zwotte, Zeist. Buitenlandsch Nieuws.

Dag (Vragen van den), Juni 1899.
Poputair wetenschappetijk tijdschr, onder redactie van Dr. H. Blink. M.; S.L. van
Looy, A msterdam, f. 5,10 p.j.
Plaat 29 v.d. Plantenattas v. Nederland. Dr. R. Sinia, Het denkvermogen bij de
vogels. Dr. H. Blink, Finland en de Finnen. C. Frunk Deweg, Hoogeschoten voor
vrouwen in Amerika. Ray Stannard Baker, Vtoeibare lucht, Een bezoek bij Chartes
E. Tripter, New-York. Bibliographie. Prof. Dr. J. Ritzema Bos, Nederlandsche planten.
H.J. Klaasesz, Iets uit de geschiedenis van het drukken en uitgeven van muziek. J.
Kuyper, De totate graanopbrengst der aarde.

Dames (Weekblad voor), 3 Juni 1899.
Elke week een gratis geknipt patroon of supplement. Uitgevers-Mij. ‘Vivat’,
Amsterdam; f. 6,40 p.j.
Modebericht. Beschrijoing der 43 afbeetdingen over kleeding en handwerken.
Mevr. la Chapelle Roobol, Huisvrienden (Novelle)).

Europa, Juni 1899.
Verzameting v. letterk, bijdragen onder red. v.W. Goster. M.; J.P. Revers, Dordrecht;
f. 11,75 p.j.
Oorspronkelijke Plant. G.J. Van det Hoeve, De raadselachtige dame. Vilhelm
Krag (Uit het Noorsch van), Een nacht op Vraadal. Rudolf Lindan (Naar het Duitsch
van), De blanke hand. Verner von Heidenstom (Uit het Zweedsch van), De pop. A.Ch.
Leffter. Sneeuw te Napels. Cenatos, Een boekenpraatje. A.E.L. Covetie,
Populair-wetenschappelijk overzicht.

Gids (De), Juni 1899.
Onder red. v. Mr. J.N. van Hall e.a.M.; P.N. van Kampen en zoon, Amsterdam; f.
15 p.j.
Dr. W.G.C. Byvanck. R. Fruin (1823-1899). Henri Borel, ‘Een Droom’, Uit Tosari.
L. Simons, De co-operatieve gemeente ‘Amsterdam’. Evert J. Van Gorkom,
Nederlandsche belangen in Zuid Afrika, gediend door de hoogeschoten hier te laude.
Prof. G. Heymans, De wetenschap der zedekunde (I.J. de Bussy, Inleiding tot de
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zedekunde). J.N.v.H., Aanteekeningen en opmerkingen (De briefwisseling tusschen
Huet en Potgieter) Mr. J.N. van Hall. Dramatisch overzicht (Francisque Sarcey).
Mr. Henri Viotta, Muzikaal overzicht.

Gids (De Katholieke), Juni 1899.
Maandschrift voor het Kath. Ned. volk onder red. v. eenige vrienden der wetenschap;
W. Küppers, Haarlem; f 3,60 + frankeerkosten, p.j.
B. van Geldorp, pr., De edelgesteenlen of de geschiedenis van een werk (naar het
Engelsch). Herman P.J. van Alfen, Communiedag. M.S., De ontwikkelingsleer in het
physische en moreele leven. A. Nuyens, Het Katholicisme op het einde der 19e eeuw.
D.B., De heilige Thomas, liturgisch dichter van het heilig Sacrament. Politiek
overzicht. Uit de boekenwereld.

Gids (De Nieuwe). Juni 1899.
Redactie: Willem Ktoos en H.J. Boeken. M; S L. van Looy; f. 7.50. p.j.
Jeanne Reyneke van Stuwe, Verzen. Jac. Van Looy, Een verbeeldingspraatje met
een verbeelding. Willem Kloos, Liefde. J.B. Schepers, Van Kunst.

Haard (Eigen), 27 Mei 1899.
Onder red. v.J. de Vries, Dr. E.D. Pyzel e.a.; W.; Naaml. vennootsch. ‘Het Tijdschr.
D.H.’, Amstevdam; f 6.50 p.j.
M.W. Maelaine Pont, Elisabeth Blaeu. De regentenzaal in het
Bartholomeï-Gasthuis te Utrecht. Turfwol. Victor de Stuers, Een episode uit de
bestorming van Stralsund. Jan de Kijker, Weerzien. C.B., Tenom en zijn radja.
W.O.J.N., De lange brug te Monnikendam. Platen. Verscheidenheid. Feuilleton.

Hollandia, 10 Juni 1899.
Een weekblad voor Ned in den vreemde, onder red. v.L. Simons en J.T. Grein te
Londen; Uitgevers-Mij ‘Nederland’, 's Gravenhage-Pretoria; f 6.00 p.j.
Aanteekeningen (o.a. Een militair hoofd voor onze Oost. Ons land een politiestaat?)
Nederlanders in het buitenland. van Th., Van Staat en Maatschappij. Bag. Van de
tribune der 2e Kamer. Tijdschriften. Van alles wat. Feuilleton. Benaemingen.
Familiebericht.

Illustratie (Katholieke), 33e Jaargang, no 13.
W.; Uitgave v.d. Mij ‘De Kath. Ill.’ te 's Hertogenbosch; f 4,00 p.j.
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Joh. Klep. Pr., Nicephora, de dochter des martelaars. J. Vesters Jr. Eén uur
commissaris, J.v.O., Het Leogesticht te Borculo. Bij de platen. Bijvoegsel: Geïll.
gesch. v.d. dag, o.a. Kardinaal Krementz, Mgr. Azarian, De plechtigheid ter
gedachtenis aan de kroning van Z.H. Leo XIII te Rome, Mgr. Brindle.

Kroniek (De), 4 Juni 1899.
Een algemeen weekblad onder red. v.P.L. Tak; Schellema en Holkema's boekhandel,
Amsterdam; f 9.00 p.j.
Het Noordzeekanaal, Groot Rusland, Klein Rustand. Schilderkunst (Jan Veth. Het
aftreden van den heer Bredius). Litteratuur F.C. Jr. Kinderleven. Aug. Gittée. De
vernederlandsching van het hooger onderwijs in Vlaanderen. Berichten. Allerlei.
Feuilleton.

Leeskabinet (Het), Juni 1899.
Maandschr. gewijd aan vaderl. en buitenl letterkunde onder red. v. Johan Gram; L.
van Niftrik, Leiden; f 1150 p.j.
Johan Gram, Lord Reay (Mr. Baron Mackay) Lisa Weise, De Kookkunstenaar.
Weihrauch, Lien de Stopster. Truida Kok, Zwerfkatje. Erre, Militaire schetsen.
Dietrich Theden (naar), Jaloersch of niet. Gertrude, De meid van Zwart. Jacob
Hilditsch, Eene reden. Bibliographisch album. Platen (Lord Reay, Vendôme-kolom).

Lente, 3 Juni 1899.
Weekbl. voor jonge dames onder red, v. Eine van Berken en E.C. van der Mandele;
H.J.W. Becht, Amsterdam: f 5.00 p.j.
Prijsvraag. Egb. C.v.d. M, Vredesconferentie. Tine van Berken, Mijn roman. Eans,
Aziatische kunst. C.v.S., Een en ander over de betrekking van leerares in de
gymnastiek

Leven (Het Toekomstig), 1 Juni 1899.
Tijdschr. gewijd aau de sludie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardsche
verschijnselen; 1/2 M.; Red en Adm.: Kruisdwarsstraat 4, Utrecht; f 3.00 p.j. bij
vooruitbetaling
H.J.S., ‘Gronden’ voor hoop. Jos. Giese, De nieuwe leer. H.J.S, Séances in eigen
kring. Geluigenissen van Ned. theologen over het spiritisme. Antwoord van den heer
L. Garty. Allertei

Maandschrift (Elsevier's Geïl.), Juni 1899.
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Onder red. v. Mr. L.J. Plemp van Duiveland, F. Lapidoth en Ph. Zilcken; Uitgevers
Mij. ‘Elsevier’, Amsterdam; f 10 p.j.
Liederenbibliotheek (G.W. Lovendaat, Een liedje; muziek v. Johan H. Coster).
Caroline Beeloo, Eduard Karsen. C. van Nievelt. Het bankje. Th.J. Thyssen, Tot een
doel. A.H. Kloosterman, Twaalf dagen op reis, van Deventer naar Flims. Lynceus,
Een populair teekenaar, Johan Braakensiek. Jeannette Nijhuis, Gedichten. Norberth
van Reuth, Pieter Corneliszoon Hooft. P.v.D., Buitenlandsch overzicht. F.L., Van de
redactie F.L., Nederlandsche verzen en Nederlandsch proza. Vele illustratiën.

Natuur (Album der), 1899, 8e afl.
Onder red. van D. Lubach, E. van der Ven e.a.M.; H.D. Tjeenk Wittink en Zoon,
Haarlem; f 4 80 p.j.
Hugo de Vries, Hoe onschadelijke bacteriën oorzaak kunnen worden van
plantenziekten. Dr. J.E. Enklaar, De vacantiecursus te Amsterdam. De brandende
berg bij Sinl Ingbert. Caoutchouc. Hoogste en taagste temperaturen op aarde
waargenomen. Over den invloed van land- en zeewinden op het in den neerslag
vervalle stikstofgehalte. Wetenschappelijk bijblad (Sterren-, Schei-, Plant-, Dierkunde,
Physiologie, Verscheidenheden).

Nederland, Juni 1899.
Verz. v. oorspr. bijdragen v. Ned. letterkundigen onder red v Mr. M.G.L. van Loghem;
M.; Loman en Funke, 's Gravenhage; f 12.50 p.j.
Cyriel Buysse, De opzichter der visscherij. Geertruide Carelsen, Bold. A. Werumeus
Buning, ‘De Kapoeas op!’ Nonnie, Een brief. Henri K van Eck, Dé... Edw. B. Koster,
Ridder Michaels gezantschap. J.Z. Risch, Zonnekind. Poezie van Storno, van Goch,
J.R.v. Stuwe. Kroniek.

Oud-Holland. 17e jaarg. 1e aflev.
Nieuwe bijdragen veor de gesch. der Ned. kunst, letterk., nijverheid, enz., onder red.
v. Dr. A. Bredius en E.W. Moes; 4 maal 's jaars; Gebr. Binger, Amsterdam; f 10 p.j.
Dr. A. Bredius, Nieuwe Rembrandtiana, Dr. C. Hofstede de Groot, Abraham
Raguineau, portretschilder en schrijfmeester van Willem III. A.J.M. Brouwer Ancher.
Lijsten van door Prins Willem I verpande goederen P. Haverkorn van Rijsewijk, De
eerste oorlog met Engeland en W. Van de Velde de oude. J.-L. Van Dalen. Rederijkers
en Comedianten in de 2e helft der 17e eeuw te Dordrecht. Dr. Y.H. Rogge, Het
opvoeren van klassieke tooneelstukken met drie onuitgegeven brieven van Gerardus
Joannes Vossius. E.W. Moes, Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders.
Plaat
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Revue (De Hollandsche), Mei 1899
Red. Frans Netscher; M.; De Erven Loosjes, Haarlem; f 8.25 p.j.
Paderewski's laatste portret. Wereldgeschiedenis. Belangrijke onderwerpen (Vooren nadeelen van vroegtijdige huwelijken. Armenzorg-Statistiek, Gemeentelijke
Gezondheidsdienst te Amsterdam; Huize Thugatêr. Oesterteelt. Statistiek der spooren tramwegen in Nederland). Karakterschets: Joh. Thorn Prikker (met vele
illustratiën). Revue der tijdschriften (29 Nederlandsche, 15 vreemdtalige). Het boek
van de maand: Johann van Bloch, De oorlog der toekomst. De boekentafel.

Revue (Maandelijksche), Juni 1899.
Overzicht van wat in vak- en andere bladen en tijdschriften wordt geschreven over
onderwijs en opvoeding. Red. C. Otter; M.; D. Mijs; Tiel; Prijs?
Uit de vakbladen. Uit andere bladen. Uit de vaktijdschriften. Uit andere
tijdschriften. Nieuwe uitgaven voor het onderwijs, de onderwijzers en de schooljeugd.

School (De Vlaamse), Jan-Feb. '99.
Hoofdredakteur: Pol de Mont; M.; J.E. Buschmann, Antwerpen; fr. 10, f 6.50 p.j.
J. Winkler Prins, Rembrandt's betekenis. Victor de Meyere, Aan Willem Kloos
Portret van Willem Kloos. A.W. Sanders van Loo, Over Nederlandse gotieken (De
lakenhal te Leiden). Enkele schetsen van Emiel Claus. Pol de Mont, Drie
tentoonstellingen (la Libre Esthétique, Hendrik Luyten, Waux Hall). In memoriam.
Portret van Virginie Loveling. Boekbeoordeelingen. Tijdschriften.

Spectator (De Nederlandsche), 3 Juni 1899
W.; Martinus Nyhoff, 's-Gravenhage; f 12.60 p.j.
Berichten en mededeelingen (Gemeente-verzamelingen te Utrecht; Archief voor
kerkgeschiedenis; Oud-Holland). I.H.G, Holland en de Hollanders. Dr. W.P.C.
Knuttel, De Staatgevangenis Loevestein in 1694. Frits Lapidoth, Frankrijks zeden
bedorven door Duitsche letterkundigen. Wolfgang, Letterkundige kroniek (Peter
Rosegger; Max Kretzer; Ossip Schubin). Marie Boddaert, Gedichten. Plukbeeld Jean
Racine. Rampen. Eslerhazy-onthullingvn. De nieuwste onderzeesche torpedoboot.
Het nieuwe lid ran onze planetenfamilie.
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Wielrijdersblad (Belgisch), 25 Mei 1899.
W.; J. Savone-Dekkers en Zonen, Leuven; fr. 4.00. buitenland, fr. 12.00.
Jan Nikol, Is wietrijden gezond? In memoriam Henri Rostenne. Eerste
tentoonstelling van rijwieten en automobielen te Antwerpen. Wekelijksche sport.
Briefwisselingen. Hutsepot. Ambtelijk gedeelte.

Willems-Fonds (Tijdschrift van het), Mei 1899.
Gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen; M; J. Vuylsteke, Gent; voor
ntet-inschrijvers op het W.-F. f 3.50 p.j.
A.C. van der Cruyssen, Het normaal onderwijs in België. Fr. Van Cuyck, Alice
(novelle). Egb. C.v.d. Mandele, Uit Noord-Nederland. Boekbeoordeelingen. Kunsten letternieuws. Officiëele mededeelingen W.-F.

Woord (Ons), 1 Juni 1899.
Tolk der Antwerpsche Onderwijzersvereeniging ‘Diesterweg’; M; Fl. Metsen,
Antwerpen; fr. 2, buitenland fr. 3
Alexis Stuys, Het onderwijs in de Nederlanden gedurende de 16e eeuw. Over de
speeltijden. De rol van den onderwijzer in den strijd tegen de longtering. Het nieuwe
reglement. Diesterweg's hutpkas voor behoeftige schoolkinderen (schoolsoen,
vacantiekoloniën) Kijkjes links en rechts. Werkzaamheden der vereeniging en der
afdeelingen. Peter Pot, Een begrafenisfonds, Boekbeoordeelingen.

Zuid (Noord en), 22e jaarg. No 3.
Tijdschr. ten dienste v. onderwijzers b.d. studie der Ned. taal- en letterk, onder red.
van Taco H. de Beer; M.; Blom en Olivierse, Culemborg; prijs?
W.J. Kühter, Anton Bergmann (met platen). Van de Mote, Synoniemen.
Tijdschriften. Taco H. de Beer, De studie van het Nederlandsch voor de hoo dacte
en voor de acte M.O.J.-L van Dalen. Opmerkingen en aanteekeningen bij Jaronur.
Dr. G.A. Nauta, De Genestet's Sint-Nic.-avond. Kteine opstetten. Boekaankondiging.
Boekenlijst. sel. Plaat (Katholiek Crematorium).

Stuiversblad (Geïllustreerd), 27 Mei 1899.
W.; Uitgevers Mij ‘Vivat’, Amsterdam.
Allerlei. Lawrence L. Lynch, Liefde en misdaad. De kamerdienaar van den regent.
Uit het leven van Oude Frits. Uitslag der groote verloting.
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Telegraphie (Tijdschrift voor Posterijen en), 30 April 1899.
Red J.L. Crap. Hellingman e.a.; 1/2 M.; J. van Druten. Utreeht; f 210 p.j.
Personeel. l'acante directies. Tem Bech, Golven ran electrische kracht. Bij de
portretten der afgetreden Inspecteurs. (Plaat) P.W. Gerbers, Iets over brefkaarten
en de Volta'sche feesten. De laatste vergadering der borgtochtcommissie. Vergadering
tot oprichting van een penstoensvereeniging, ('s-Gr. 23 Apr '99.) Ver. v Direeteuren
bij den Post- en Telegraafdienst. Broederschap v Commiezen der Posterijen.
Assistenten Korte mededeelingen.

Tijdschrift (Ons) 4e Jaarg. aflev. 3.
Maandblad uit en roor het leren onder red. v.A.J. Hoogenbirk; D.A. Daamen,
Rotterdam; prijs?
Gescheiden. De onuitgegeven nalatenschap ran J. de Liefde (1814-1869). D. Bins,
Jr, Een uitrerkoren rat. Gedichten van A. de Jong, J.C. Homoet. Boekbeoordeeling.
Maandboek.

Violier (De), 20 Mei 1899.
Orgaan roor kunst en letteren ran de Antwerpsche Rederijkerskamer ‘De Violier’,
hoofdopsteller A.D. Musschoot; 1/2 M; fr 2 p.j.
P Tack, De bronnen van Starkadd Hendrik Van Hulle, Het portret van Hans
Memlinc. J., Kunst voor het colk. Lode Baekelmans. Een nieuw boek (Lenteleren v
Styn Streurels) Kronijk der Kamer (autbtelijk en niet-ambtelijk).

Volken (De Aarde en haar), 27 Mei 1899.
Geïllustreerd volksblad. W; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem; f 5.20 p.j.
E.A. Martel, In de holen der Causses (n h Fransch). Bijblad: Spoorwegen in
Midden-Azië. In vogelvlucht. Duitsch Nieuw-Guinea. Ons diepzeeonderzoek. De
tentoonstelling van 1900.

Vrouw (De), 20 Mei 1899.
Veertiendaagsch blad, gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouwen, onder red.
v.N. van Kol; H. Masereeuw, Rotterdam; f 1.30 p.j.; bij vooruitbetaling.
Nellie, Jalonsie. L. Miedema, Cornélie Huygens te Utrecht. Lectuur. Meisjeslectuur
Vredesconferentie. Onderwijscon gres te Amsterdam.
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Wereldkroniek, 27 Mei 1899.
W.; Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, f 6.00 p.j.
De Vredesconferentie. Uitstapjes met de H.Y.S.M. (Amsterdam). A.S. Moesveld
†. Prof. Dr. J.H. Gunning. Kardinaal Rrementz †. Oliver Cromwell's geboorte. Borst-
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Juli 1899.
Inschrijvingslijst voor het standbeeld voor Jan Frans Willems.
Bedrag voorgaande lijst

fr. 834.93

Van Ireland, Brussel

fr. 2.00

Maatschappij Ned. Letterkunde, Leiden. fr. 103.50
_____
Totaal

fr. 940.43

Uit Neêrlandsch-Indië.
Waar wij allen bezield zijn met vurigen strijdlust voor de taal, voor onze vrijheden
en rechten, waar wij moedig aansluiten, wanneer vreemde invloed dreigt, daar krijgen
wij dat strijdbare gevoel van den krijgsman, die vol frisch vertrouwen op de zege
ten oorlog trekt.
Doch helaas! ons Leger is nog zoo zwak en al zijn ook de mannen dapper en van
goeden wil en al is de aanvoering uitmuntend, de vijand is veel sterker dan wij, de
vijand, die onverschilligheid en lauwheid op zijn vaandel schreef.
Wij moeten onze troepenmacht vergrooten en vrijwilligers ronselen in het vijandige
kamp. Wanneer wij er onze goede zaak bepleiten, zullen licht velen hun slechte
banier verlaten.
De gelederen moeten versterkt worden, vooral hier in onze schoone Oost-Indische
Bezittingen.
Ik geef daarbij het Hoofdkwartier in overweging zijn eerste aanval te richten op
de groote Koloniale Pers.
Brieven aan de redakties van de Javabode, het Bataviaasch Nieuwsblad, de Indische
Courant, de Locomotief, het Centrum, de Soerabajacourant, de Semarangcourant,
de Sumatracourant en de Delicourant moeten de voorlichters der openbare meening,
hier te lande, het goede recht van het A.N.V. doen verstaan.
Ook hier immers sluipt de luipaard rond, ter wijl de leeuw is ingeslapen.
Schreeuwt hem wakker, gij kampioenen van het woord en de pen, want schreeuwen
zal noodig zijn.
Men slaapt in Indië vast.
Warmte en rijsttafel zijn er de schuld van.
Vult dan de kolommen onzer Indische bladen met gloedvolle woorden en misschien
zullen de oogen open gaan.
Het A.N.V. zal hier een prachtig arbeidsveld vinden.
Om te beginnen moeten

De Indo-Nederlanders
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verstandelijk en zedelijk opgeheven worden, willen zij een aanwinst zijn voor den
oerstam.
Daartoe is beter onderwijs een eerste vereischte.
Zoowel door het stichten van meerdere scholen (ook kostelooze), het oprichten
van een Instructie-Bataljon als in Kampen en het geldelijk steunen van onderwijzers
of onderwijzeressen, die zich vestigen op plaatsjes, waar geen scholen zijn, moet
men den z.g. ‘sinjo’ voorbereiden.
De Indo's zullen dan onze schoone moedertaal zuiver leeren spreken, schrijven en
begrijpen en dus werkelijke Nederlanders worden.
Het A.N.V. kan den Indischen Bond zedelijk steunen waar hij werkzaam is om
den Indo te ontwikkelen en hulp bij de Regeering zoekt.
Bovendien kunnen in Indië honderd duizenden

Inlanders
voor onze taal gewonnen worden.
Merkwaardig is 't, hoe zuiver sommige Javanen, Maleiers, Amboineezen of
Menadoneezen het Hollandsch spreken en schrijven.
De taal is gansch het volk en wanneer alle gegoede Inlanders zich de onze eigen
maakten, zouden er geen jongens meer naar Konstantinopel trekken om Turksch en
geloofshaat te leeren.
Nu heeft men Nederlanders, die het ongepast vinden, wanneer een Javaansch hoofd
b.v. Hollandsch tegen hen spreekt.
Neen dan praten zij liever een slecht brabbel-Maleischje.
Op die manier is het voor de Inlanders niet aanmoedigend.
Toch neemt het getal Nederlandschsprekenden zeer toe.
Zou het binnen een kwart eeuw niet verduizendvoudigd kunnen zijn?
Wij zouden dan den inlander en hij ons beter gaan begrijpen en de deur voor
verdere geestesontwikkeling was geopend.
Ik heb 't voorrecht eenige Hollandschsprekende Inlanders onder mijne vrienden
te tellen en ik sta telkens verbaasd over den machtigen invloed, dien het lezen onzer
couranten en tijdschriften op hen uitoefent.
't Zijn geen Inlanders meer! Hun denken, hun geestesleven is vernederlandscht.
Een hunner verraste mij nog dezer dagen met eene uitstekende Maleische vertaling
van den Liederenbundel ‘voor Janmaat en Soldaat’.
Hij wilde ook onze Inlandsche en Amboineesche fuseliers de gelegenheid geven
om hun Koningin, hun Vlag: ons rood-wit-blauw, hun Vaderland: Indië in liederen
te verheerlijken.
Dat bundeltje zal ik laten drukken.
Nu wij toch over

Inlandsche soldaten
schrijven, willen wij er nog op wijzen, dat men de rekruten, die van huis uit geen
stom woord Maleisch kennen, in die taal africht.
De onderwijzers spreken 't zelf meestal zeer slecht.
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Het zou o.i. één moeite en veel beter wezen hun het Nederlandsch te leeren.
Nu commandeert men: ‘Over, 't geweer’ en noemt dat schietwapen op zijn
brabbelmaleisch: ‘snapan,’ dat weder van 't Hollandsche ‘snaphaan’ is afgeleid,
Een geweer van 6,5 m.M. een snaphaan!!!
Is dat nu geen bewijs van oude sleur?
Er zijn Inlandsche fuseliers, die uit pure liefhebberij van de Hollandsche makkers
het Nederlandsch leeren.
Wanneer het A.N.V. eens Javaansch-Nederlandsche taalboekjes uitgaf?
Men zou eens zien, wat of dat hielp.
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Bovendien zou een wet, die bepaalde, dat Nederlandsch sprekende Inlanders gelijk
gesteld werden met Europeanen, billijk en goed wezen en ons taalgebruik zeer
bevorderen.

De Kazernekinderen.
Inlandertjes en Indo's loopen meestal ononderwezen rond.
In elke kazerne een sergeant-onderwijzer, die de kinderen behoorlijk les gaf, ook
in onze taal en dan een verzoek aan de Europeanen om geen Maleisch tegen deze
kinderen te spreken, zou ook zeer nuttig zijn.
Ik kan over dit onderwerp wel al de kolommen van Neerlandia vullen, doch dat
mag niet.
Alleen hoop ik maar, dat mijn geschrijf oorzaak worde, dat het A.N.V. hier in
Indië zich eens flink gaat weren.
Voor ik eindig, wil ik den leden nog even raden zich te abonneeren op

de Soldatenkrant,
een weekblad voor de militairen en oud-militairen van Land- en Zeemacht in
Nederland en de Koloniën.
De redaktie bestaat uit de heeren Generaal J.H.H. Dommers, Kolonel J.C. Van
Schermbeek, Luitenant R. Dufour, Luitenant H.J.A. Feber en Luitenant W.J.H. Feber.
Ondergeteekende is Hoofdcorrespondent voor Nederlandsch Oost-Indië.
Het blad geeft zeer mooie verhalen te lezen en versterkt het nationale gevoel.
Het zou niet kwaad wezen, wanneer letterkundige leden van het A.N.V. nu en dan
eens wat populairs over de taalbeweging inzonden. Wij houden ons aanbevolen.
De Soldatenkrant kost in het buitenland slechts twee gulden (vier francs, drie en
een vijfde sh., zeven en tachtig cent Amerikaansch).
De vele Nederlanders, buiten de landpalen en de stamverwanten in België,
Noord-Amerika, Zuid-Afrika en de Congo, die gaarne voor weinig geld een goed
geschreven weekblad willen en tevens een nationale zaak steunen, behoeven zich
dus door den prijs niet te laten weerhouden.
Men zende een postwissel aan Luitenant Feber te Breda (Nieuwstraat) Holland
met duidelijke vermelding van naam, beroep en woonplaats.
1 October begint de nieuwe jaargang.
De redaktie, die alle winst bestemt voor uitbreiding der exploitatie, wil daarom
gaarne zoo gauw mogelijk weten, op hoeveel vaste abonnés zij met 1 October rekenen
kan.
Zij, die zich willen abonneeren, doen dit nu reeds in 't belang van 't blad.
Wanneer de Zuid-Afrikaansche soldaten, leden van 't A.N.V., hun stamverwante
kameraden hier en in Holland eens wat lieten lezen over hun krijgstochten, hun leger
enz., dan zou de redaktie dat zeer op prijs stellen.
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Verspreiding van de Soldatenkrant onder de Vlaamsche soldaten in België en de
Transvaalsche staatsartilleristen zou zeker medewerken om het gevoel van solidariteit
tusschen de verwante legers te verhoogen, vooral wanneer ook Vlaamsche officieren
of onderofficieren eens wat schreven in het blad.
Van een Vlaamsch soldaat, hier in Indië vernam ik, dat er in België wel een
dergelijk blad bestond, doch in het Fransch geschreven, n.l. Le soldat belge.
Leden van het A.N.V. over de geheele aarde verspreid, helpt meê, dat de opgewekte
frissche Hollandsche geest van houw en trouw zijn weg vinde overal, waar
stamverwanten wonen.
Verspreiding van de Soldatenkrant, waarop hier zelfs Inlandsche burgers
geabonneerd zijn, kan er veel toe bijdragen.
Na bondsgroete,
CLOCKENER BROUSSON,
1ste Luitenant der Infanterie.
Weltevreden (N.O. Indië, 20 April 1899.

Benoorden Moerdijk.
De Vredesconferentie en eenige onverwachte gevolgen. - Minas Tsjeraz,
Achmed Riza, Finland. - Nederlandsche wetenschappelijke onderzoeken.
- Handelsbelangen in het verre Oosten. - Grotius gehuldigd. - Een
doctoraat ten behoeve van onze stamgenooten in Zuid-Afrika.
Zouden wij nu werkelijk met de Vredesconferentie het paard van Troje hebben
binnengehaald? Het scheen eerst zoo mooi en we kregen - nog in den roes van de
Kroningsfeesten die Nederland als 't ware op nieuw geopenbaard hadden aan den
vreemdeling - zulke vleiende dingen te hooren over onze lieftallige en echt vorstelijke
koningin, over de Capitale de la Paix (het Haagje), en wat niet al. Maar de Conferentie
was nog niet bijeen of er deden zich al onaangenaamheden voor over het voorbijgaan
van onze Zuid-Afrikaansche stamgenooten en van andere zijde over het
niet-uitnoodigen van den Paus; dat leidde tot een vraag in de Kamer, en in verband
weer daarmede trad onze gezant te Petersburg af, nadat onze minister van
buitenlandsche zaken niet zeer vleiende dingen te hooren had gekregen, en zich aan
zijn taak van gastheer moest wijden in het besef, dat er bij niemand minder dan Dr.
A. Kuiper nog iets voor hem in 't vat ligt - iets dat wel niet verzuren zal.....
Een minister en een gezant, ze zijn te vervangen hoe groot overigens hun
verdiensten mogen zijn; maar nooit ofte nimmer goed te maken is een krenking van
den goeden naam die aan ons land, ook in tijden van vernedering en miskenning,
nooit onthouden is: het gastvrije land waar gedachten en woorden vrijer zijn dan
waar ook elders op de wereld. En dat is geschied door de ongehoorde wijze waarop
de politie (en de regeering?) opgetreden zijn tegen Armeniërs en Jong-Turken, die
van de gelegenheid dat de Vredesconferentie in den Haag bijeenkwam, gebruik
wilden maken om een beroep te doen op de openbare meening ten gunste van de
verdrukten en verlichten die zij vertegenwoordigen. Toen W.J. Stead, de zoogenaamde
vredeapostel, dezer dagen in den Haag optrad om reclame te maken voor de vredesidee
- en nog voor iets anders misschien - toen is hem ongezouten de waarheid gezegd
over zijn optreden, er is hem aan het verstand gebracht dat het Nederlandsche volk
een afkeer heeft van lui die tyrannie zoeken te verbloemen en het opnemen vóór den
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onderdrukker tegen de onderdrukten. Maar in een gedeelte van onze pers is toch
dezelfde Stead, die door zijn eigen landgenooten niet heelemaal ernstig opgenomen
wordt, op weerzinwekkende wijze gevleid. En wat voor behandeling is daarentegen
hier te lande ten deel gevallen aan Minas Tsjeraz en Achmed Riza, mannen die wel
is waar niet verkeeren in keizerlijke paleizen, maar de heilige zaak van een lijdend
of onder wanbestnur zuchtend volk verdedigen? Men heeft hun belet, vergaderingen
te houden, men heeft hen op kleingeestige wijze gedreigd met toepassing van de
vreemdelingenwet, en hun portemonnaie geïnspecteerd ten einde een voorwendsel
te vinden om hen als landloopers over de grenzen te zetten.
***
Het is schandelijk en ergerlijk dat zoo iets heeft kunnen gebeuren in het vrije
Nederland.
En als het Haagsch Dagblad - dat het wel weten kan - niet verkeerd ingelicht is,
dan komt daar nog dit ongeloofelijke bij, dat deze behandeling van vertegenwoordigers
van Jong-Turken en Armeniërs het gevolg is van vertoogen, door den
vertegenwoordiger van den Sultan in den Haag en door de Porte tot onzen gezant te
Konstantinopel gericht. Als dat waar is, dan loopt 't, om met onze zeelui te spreken,
de spuigaten uit. Het spreekt vanzelf dat het optreden en streven van menschen die
den Sultan wanbeheer en onmenschelijkheid komen verwijten, allesbehalve
aangenaam is voor de afgezanten die de Sultan naar de Vredesconferentie heeft
gezonden, en dat onze regeering pogingen heeft gedaan om deze woordvoerders van
Armeniërs en Jong-Turken over te halen, hun vergaderingen liever op een andere
plaats en op een anderen tijd te houden dan in de ‘Hoofdstad van den Vrede’, dezer
dagen, ook dàt is begrijpelijk. Maar dat zij ten gerieve van deze - op verzoek van
een ander genoode - gasten de eischen der vrijheid en de wetten der billijkheid
schendt, en dat op aandringen van een regeering die, zooals nu weer herhaaldelijk
gebleken is, het pan-islamisme in onze Oost aanmoedigt, en tevens toe aat dat
Nederland en de Nederlandsche regeering voortdurend door haar eigen bladen te
Konstantinopel beleedigd en in een slecht daglicht gesteld wordt - dat is waarlijk een
opvatting van nationale waardigheid, die wel beschamend vreemd afsteekt bij die
van de Hoog-Mogenden en hun ambassadeurs in vroegere eeuwen, die zich, als 't
pas gaf, niet verkozen te buigen voor de machtigste monarchen ter wereld. Nederland
slaat de heilige vrijheid in het gezicht ten gerieve van den Turk. O Potgieter, waar
is de tijd gebleven dat onze vlootvoogden den bezem op de mast mochten voeren,
dewijl zij, naar de krachtige uitdrukking dier dagen, de zee hadden schoongeveegd
van gespuis?..
***
Wel nooit is de tegenstelling zoo sterk geweest als nu tusschen ambtelijke en
diplomatieke kringen (en wat daar achteraan kruipt), en het volk. Met dat volk bedoel
ik hier niet het overigens niets verachtelijks bezittende algemeene begrip van de
groote massa der weinig ontwikkelden; niet de weinigen die uitsteken, maar de besten
en hoogst geplaatsten van ons volk: de beroemdste en degelijkste geleerden en de
geniaalste kunstenaars, zij die de hoogste plaatsen innemen in bestuursinstellingen,
rechterlijke lichamen, in nijverheid en handel, in het openbare leven, de denkers en
de leiders van ons volk. Ik heb het oog op de internationale beweging ten gunste van
Finland, en het aandeel van Nederlanders daarin.
Dat aandeel is weer zeer groot geweest. Het geeft inderdaad innige voldoening,
waar te nemen hoe niet alleen Nederlandsche wetenschap en kunst meer en meer
gewaardeerd en bewonderd worden in den vreemde, maar hoe wij - in 't algemeen
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gesproken - (op geen gebied achterblijven bij andere naties tegenwoordig, noch in
stoffelijken vooruitgang (zie de handelsbeweging van Rotterdam), noch in sport (zie
de Delftsche studenten bij de Henley, noch, en dat is van méér beteekenis, waar het
de hoogste belangen van de menschheid betreft. Dat het ‘kleine Holland’ zich
onderscheidde (weer moeten we er nadruk op leggen: niet regeeringskringen, maar
volkskringen) in de beweging voor de herziening van het Dreyfus-proces, was toch
zeer zeker allermeest een edelmoedige opwelling, en zoo hebben ook Nederlanders
weer vooraan gestaan toen de verontwaardiging over de onderdrukking van het vrije
Finsche volk zich in heel het beschaafde Europa uitte. Het strekt ons volk tot eer dat
bij de onderteekenaars van het adres dat onlangs aan den Tsaar overhandigd zou zijn
- indien de Tsaar het oor had willen leenen aan de stem der beschaving en
ontwikkeling - eenige dozijnen van de aanzienlijkste Nederlanders waren, en dat een
Nederlandsch hoogleeraar behoord heeft tot het vijftal dat de ondankbare reis naar
Petersburg wilde aanwaarden.
***
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Wij zouden onze aanhaling van Potgieter kunnen vervolgen:
‘Er was een tijd waarin de hollandsche handel den moed had, de hoeijen te
verbreken, hem door den beheerscher der beide Indiën aangelegd, en, stouter nog,
de ongenade van 's aardrijks uithoeken braveerde om eenen doortogt te vinden, “door
natuur ontzegd;” een tijd waarin de winzucht een' adelbrief verwierf, door hare
verzustering met de wetenschap’ ...
En nu?
Onze handel verkeert wel is waar voor een gedeelte in een tijdperk van
betrekkelijken bloei; maar onze ondernemingsgeest? Er wordt door enkelen wel wat
gedaan - wij zouden Roemenië, den Kongo, en nog andere streken kunnen noemen
- in dat opzicht hebben wij zeker nog geen reden tot tevredenheid. Onze buren zijn
op handelsgebied zeer krachtig werkzaam: Duitschland wordt haast overal een
gevaarlijke mededinger voor Engeland; en wat België betreft: nog kort geleden kon
men een bewijs vinden van den Belgischen ondernemingsgeest in het ontzaglijke,
pas ontgonnen China - waar wij Noord-Nederlanders, bijna buren toch door onze
bezittingen in Indië - ter nauwernood eenige handelsbetrekkingen hebben. De
Chineesche regeering zal een vertegenwoordiger vestigen te Brussel, wegens den
omvang dien de hetrekkingen tusschen beide landen genomen hebben.
Hoe klaagde daarentegen onze zaakgelastigde en consul-generaal te Teheran, de
heer Bosschaert, pas weer over de onverschilligheid van de Nederlandsche kooplieden
en kapitalisten ten aanzien van Perzië (in no 21 van de consulaire verslagen en
berichten) - met welk land wij nauwelijks betrekkingen zouden hebben indien de
firma Hotz er niet flink haar best deed.
***
Van het aandeel der Nederlanders in wetenschappelijke onderzoekingen sprekende,
denken wij aan het plan om een expeditie tot waarneming van de zonsverduistering
van 1901 naar Sumatra te zenden, nu het zeldzaam geval zich voordoet, dat het
vorschijnsel daar uitstekend te zien kan zijn; aan de toekenning van den
Baumgartner-prijs aan Dr. P. Zeeman te Amsterdam, voor zijn onderzoek van spectra
in het magnetische veld, dat het verschijnsel van ‘Zeeman’ reeds wereldberoemd
gemaakt heeft, en dan hebben we gelegenheid gehad, een grooten Nederlander te
herdenken, den 4 Juli op onvergetelijke wijze gehuldigd: Hugo de Groot.
In tegenwoordigheid van vele leden der Vredes-Conferentie heeft de
Amerikaansche gedeputeerde Andrew White, op het onafhankelijksfeest der
Vereenigde Staten, te Delft, Grotius herdacht..
‘De vredesconferentie, zeide White o.a., is de eerste samenkomst van dien aard,
in de geschiedenis der menschheid, en haar eenig doel is, de grondbeginselen die
Grotius, het eerst van allen grondig ontwikkelde en voor goed vaststelde verder te
ontvouwen.... De geest die in Grotius' tijd de heele wereld bezielde, in oorlog of
vrede, was die van Machiavelli, de geest van onzedelijkheid. Die geest heeft meer
dan honderd jaar doorgewerkt. Om de diensten te begrijpen, door de theorie van
Grotius bewezen, behoeven wij alleen te vergelijken Machiavelli's “Prince” met
Grotius' “De Jure Belli ac Pacis”. Uit zijn eigen voorstelling van de verhouding van
den goddelijken geest tegenover al de valschheden van zijn tijd groeide een theorie
van internationale zedeleer, die de beginselen van Machiavelli verbande; uit zijn
opvatting van de verhouding van den goddelijken geest tegenover al de wreedheden,
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die hij zelf in den tachtigjarigen oorlog had gezien en waarvan hem mededeelingen
toestroomden uit den dertigjarigen oorlog, kwam die inspiratie om eene betere regeling
van de dingen in oorlogstijd te bevorderen....’
***
Ten slotte iets ever een maatregel die eerstdaags genomen zal worden, na jaren
en jaren aanbevolen te zijn: de instelling van een doctoraat in het Roomsch-Hollandsch
recht dat ten grondslag ligt aan het geheele Zuid-Afrikaansche recht. Eindelijk zullen
hierdoor dan onze universiteiten toegankelijk gemaakt worden voor onze
stamgenooten in Zuid-Afrika die tegenwoordig, al spreken zij ook Hollandsch, een
wetenschappelijke opleiding opleiding aan een schotsche of Engelsche universiseit
wel moeten verkiezen, daar die hun zooveel gemakkelijker tot hun doel brengt. En
welk een schade voor het behoud van den Nederlandschen zin, van de Nederlandsche
taal, dààruit geboren wordt, dat de zonen des lands die de aanzienlijkste positiën in
den Staat zullen innemen, in den vreemde opgevoed worden - dat behoeft wel niet
nader te worden aangetoond.
Reeds in 1876 had, zooals de heer E.J. Van Gorkom dezer dagen in een gids-artikel
opmerkte, onze wetgever in dat opzicht de thans voorgestelde bepalingen kunnen
maken. ‘In welk een krachtigen steun der meer ontwikkelden - zegt hij - zou daarginds
(in Zuid-Afrika) het gebruik onzer Nederlandsche taal, en daarmee heel het strèven
der Hollandsche-Afrikaansche bevolking naar versterking harer nationale
zelfstandigheid zich wellicht thans reeds kunnen verheugen, indien onze wetgever
aan de forensen onzer Nederlandsche hoogeschoolen het afleggen van eenig examen
ter verkrijging van een academischen graad feitelijk niet zoo goed als onmogelijk
had gemaakt!’
Nu, ook hier geldt: beter laat den nooit.
ACTENOS.

Het Onderwijs in en door de Moedertaal.
Het Brusselsch Willems-Fonds richtte op 6n Mei een feest in ter gelegenheid van de
uitreiking der bekwaamheidsdiploma's aan de leerlingen der Vlaamsche leergangen.
Aanstaande jaar zal het twintig jaar geleden zijn, dat die leergangen werden
geopend. Steeds mochten zij zich in bestendigen bloei verheugen, dank zij de
toewijding van den heer van Kalken, bestuurder, en van zijn onderwijzend personeel.
Oorspronkelijk bestemd voor Waalsche leerlingen, heeft hun gebied zich ook tot de
Vlaamsche uitgestrekt, want tengevolge van het onvoldoende onderwijs, dat hier in
het Nederlandsch wordt verstrekt, kunnen vele Vlamingen al niet meer het
Nederlandsch lezen en schrijven dan sommige Walen.
Toen vóór een vijftal jaren een leergang in letterkunde bij de reeds bestaande werd
gervoegd, en verleden jaar een andere van esthetische voordracht, toevertrouwd aan
den heer G. Van den Berghe, heeft het Willems-Fonds de kroon op zijn heerlijk werk
gezet, en het mag met fierheid op de uitslagen terugzien. Er zijn thans een tiental
klassen, regelmatig gevolgd door meer dan 300 leerlingen.
De heer schepen Lepage, op het feest uitgenoodigd, was verhinderd, en zond het
bestuur eenen brief, waarin hij het Willems-Fonds bedankte voor de diensten aan
het onderwijs bewezen door de inrichting der Vlaamsche leergangen en zijne
gehechtheid aan een degelijk onderwijs onzer taal betnigde. Hij kwam op tegen de
heftige aanvallen door sommige flaminganten tegen hem gericht en voegde er bij,
dat zij die eenmaal zouden betreuren.
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Die slaminganten zijn de bestuursleden van het Nationaal Vlaamsch Verbond en
advocaat Maurits Josson. In eene reeks vertoogen en brieven, nu eens in het
Nederlandsch, dan in het Fransch gesteld, bewezen zij met talent, dat het Brusselsch
onderwijs aan een groot envel lijdt, de stelselmatige verfransching, en duidden te
gelijker tijd de middelen aan, om de kwaal trapsgewijze te bestrijden. Enkele
Vlaamschgezinde leden van den Gemeenteraad brachten de zaak in dat lichaam te
berde, en schepen Lepage bepaalde zich bij enkele terechtwijzingen, flauwe beloften
voor de toekomst en stelde den toestand zoo rooskleurig voor als maar eenigszins
mogelijk was. Hij slaagde er in den Gemeenteraad gerust te stellen; de
Vlaamschgezinde leden zelven wist hij te bepraten.
Maar het Nat. Vl. Verbond en de heer Josson bleven voet bij stuk houden, en
kwamen op tegen het optimisme van den heer Lepage. Zij zijn er in geslaagd hem
te ontroeren en hem uit zijne zalige rust wakker te schudden. Zal hij de noodige
vastheid van karakter betoonen, om hervormingen in het stedelijk onderwijs in te
voeren? Zijne Vlaamsche vrienden, waaronder de heer Julius Hoste, hoofdopsteller
van Het laatste Nieuws, bevestigen het, maar beweren, dat zijne taak alleszins
bemoeilijkt wordt door de bedekte tegenwerking van een groot deel van het
onderwijzend personeel.
Die tegenwerking heeft zich in de laatste weken lucht gegeven in artikelen van
het Vlaamschhatend dagblad Le Soir en in het paedagogisch tijdschrift L'enseignement
pratique, dat in de Brusselsche onderwijswereld nogal lezers telt. Dit tijdschrift treedt
echter veel ridderlijker in het krijt dan de Fransche dagbladpers, daar het zijne
kolommen ook voor de verdedigers van het Nederlandsch openstelt.
De heer Smelten, een jong Brusselsch onderwijzer, opende het vuur met de gewone
drogredenen: de ouders wenschen Fransch; onderricht; het is niet moeilijker dat aan
de Brusselsche kinderen te verstrekken dan het Nederlandsch, want de Brusselsche
streektaal gelijkt er maar van verre naar; het Fransch is nuttiger, dus moet het
Nederlandsch dezelfde plaats niet innemen, enz.
De heer Kemp in Le Soir pleit voor Vlaamsche en Fransche afdeelingen, en,
tusschen de regelen in, leest men de uiting van zijn oprecht verlangen, dat de
onbekwame en misleide ouders zich tegen de Vlaamsche voertaal zullen verklaren;
hij acht het onmogelijk (en hier is hij het met de flaminganten eens) in de lagere
school twee talen degelijk aan te leeren.
Tegen de stellingen (?) van die heeren kwamen op de heer Van der Niepen, een
Vlaamschgezind onderwijzer, die zich op de uitspraak der opvoedkundigen en op
de lessen der ondervinding beriep, en de heer H. van Kalken, leeraar in de
Nederlandsche taal aan de Brusselsche normaalschool, wiens bezadigd en
gedocumenteerd artikel een pleidooi is, even merkwaardig van vorm als degelijk van
inhoud.
De heer Smelten, in zijne repliek, houdt staande, dat het Fransch de taal is der
meerderheid (eene driest logenachtige hewering), die taal meer gerust wordt, het
Nat. Vl. Verbond en de flaminganten geenen invloed hebben, enz Achter al die
drogredenen grijnst toch de schrik, die de meeste Brusselsche onderwijzers bevangt
bij de gedachte, het onderwijs te moeten verstrekken in het Nederlandsch, dat zij zoo
goed niet kunnen als het Fransch. Die mannen stellen gemakzucht en eigenbelang
boven gezond verstand en rechtvaardigheidszin.
Het is nu vier jaren geleden, dat minister Schollaert, tijdens de bespreking der
laatste onderwijswet plechtstatig verklaarde, dat hij geen ander onderwijs dan in en
door de moedertaal zou dulden, en langs bestuurlijken weg al de grieven zou doen
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verdwijnen, die men tegen sommige gemeentebesturen had ingebracht. Die grieven
heeft hij sedert dien tijd meer dan eens onder de oogen gekregen, en we stellen met
leedwezen vast, dat hij op dat stuk minder belangstelling betoont dan zijn Waalsche
voorganger, wijlen minister Jules de Burlet.
In het verslag over de begrooting van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs,
opgemaakt door den heer Ligy, werd zijne aandacht nogmaals op dien toestand
gevestigd.
Evenals vóór 1895, gaan zekere gemeentebesturen en overheden van aangenomen
en ondersteunde scholen maar dapper voort in het moedwillig verfranschen,
verbasteren en ontzenuwen der Vlaamsche jeugd. Niemand sprak daar echter een
gebenedijd woord over:
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De Vriendt was in Rusland, Vanderlinden en Coremans zwegen, andere
Vlaamschgezinden spraken over wat anders. Minister Schollaert verklaarde zich
tegen de Vlaamsche Hoogeschool, en zweeg over het gebruik der voertaal in de
lagere school.
O! hadde hij met Walen te doen gehad!
MILO.

Brussel.
Algemeen Nederlandsch Verbond. - Het bestuur van onzen tak heeft in zijne laatste
vergadering verschillende besluiten genomen.
De propaganda-kring Gelijkheid van Halle huldigt op Zondag 30n Juli zijne vlag
in. Te dier gelegenheid wordt daar een groote optocht gehouden. Ons bestuur zal er
vertegenwoordigd zijn.
De guldensporenslag wordt, evenals op vroegere jaren, den 11n Juli plechtig
herdacht door verschillende Vlaamsche vereenigingen, waaronder de plaatselijke
afdeeling van het A.N.V. De heer Frans Reinhard, bestuurslid van de
Zuid-Nederlandsche groep, zal de feestrede houden. Het comiteit heeft de
medewerking verkregen van den heer H. Laroche, den uitstekenden tooneelspeler
van Antwerpen, die verschillende stukken uit zijn rijk repertorium zal voordragen.
Met het oog op de toetreding tot het 25e Nederlandsch Congres dit jaar te Gent te
houden, zal onze Tak op Zaterdag 15n dezer eene algemeene vergadering beleggen,
waarop al de leden en andere belangstellenden zullen worden uitgenoodigd.
De propaganda voor het oprichten van een damesafdeeling is ook flink aangevat.
- De Distel. - In de laatste zittingen las, o.a., de voorzitter Kesler over Nathan den
Wijze, van Lessing; de heer De Smaele, liederen in proza; de heeren Graevell en W.
Gyssels, gedichten; de heer T'Sjoen over Velasquez, Zuid-Afrika, de Carolinen en
Marianen-eiland.
- Hollandsche Club. - Een nieuwe club werd door onze Noorderbroeders opgericht
in de Restauratie Remy, de Brouckereplein, 17. De ligging is uitmuntend, wat voor
de toekomst van de club het beste laat verwachten. Onlangs werden de leden vergast
op eene voorlezing van Justus Van Maurik.
- Nationale Volkspartij. - Algemeene vergadering van 18n Juni. - Door den heer
Reinhard werd de wensch uitgedrukt, dat de Vlaamschgezinde
volksvertegenwoordiger De Vriendt, de vader der Gelijkheidswet, zich aanstaande
jaar opnieuw verkiesbaar zou stellen.
Op voorstel van den heer V. De Veen (Overijsche) werd besloten aan den consul
van Transvaal eenen brief van sympathie met de Z.A.R. te sturen.
De kieshervorming van de Regeering vond afkeuring; het algemeen stemrecht en
de evenredige vertegenwoordiging, aanbeveling.
De vaststelling van het programma leverde stof voor het indienen en bespreken
van belangrijke verslagen.
Eerst kwamen aan de orde de taalbelangen (lijst der Vlaamsche gemeenten, gebruik
onzer taal in de burgerwacht, enz.).
Over de stoffelijke belangen sprak de heer De Smaele: hij bewees met gegevens
der statistiek, dat het Walenland steeds vertroeteld werd en het Vlaamsche land
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benadeeld, hoewel dit laatste veel meer belastingen in de Staatskas stortte. Van
verscheidene zijden werd de wensch uitgedrukt het belangrijk verslag van den heer
De Smaele in druk te zien verschijnen.
Over het onderwijs bracht de heer Reinhard verslag uit. Hij betoogde de
noodzakelijkheid van het gebruik van het Nederlandsch als voertaal in het onderricht.
De Volkspartij is voor leerplicht; vrije keus van school; toelagen aan alle kostelooze
scholen, waarin gediplomeerde onderwijzers het onderwijs verstrekken; toelagen in
klimmende verhouding tot het aantal klassen; vaste, regelmatige jaarwedden;
regelmatige bevordering en pensioenkas; vrijwaring van de onderwijzers voor de
wisselvalligheden der politiek; minimum van programma en toezicht.
De heer Josson diende zijn verslag in over de belangen van landbouwer, werkman
en kleinen neringdoener (verzoeningsraad samengesteld uit pachters en eigenaars,
bescherming van het kleine eigendom, verdeeling van lasten in geval van hypotheek,
enz.).
Er werd besloten aan de wetgevende Kamers een vertoog te zenden, waarbij het
wetsvoorstel van den heer Van der Brnggen (bescherming van het kleine eigendom)
wordt gesteund.
Eene tweede bijeenkomst zal aan de onderwijsvraag worden gewijd.
- Nederlandsch in het onderwijs. - Het Vlaamschgezinde raadslid, de heer Fl. Kops,
wenschte onlangs van den heer schepen van onderwijs Lepage inlichtingen te
verkrijgen over de plannen tot hervorming in het verfranscht onderwijs te Brussel.
De heer Lepage antwoordde hem, dat hij niet aarzelen zou gevolg te geven aan
'tgeen hem rechtvaardig en mogelijk scheen in voorstellen van het Nationaal Vlaamsch
Verbond, er bij voegend, dat hij nochtans in zijne waardigheid gekrenkt werd door
de heftige aanvallen der aanhangers van dat Verbond.
Maatregelen werden genomen, om meer Nederlandsche boeken aan te koopen
voor de schoolbibliotheken en de prijsuitdeelingen. De heer Lepage heeft de scholen
der voorstad Molenbeek bezocht, waar het aanvankelijk onderwijs in het Nederlandsch
wordt verstrekt, en men trapsgewijze het Fransch aanleert. Hij verklaarde zich
overtuigd door de uitslagen, die men daar bij het onderricht van Nederlandsch en
Fransch verkrijgt. De Vlamingen zullen goed doen een oog in het zeil te houden. Is,
als sommigen beweren, de Schepen goed gezind, het meerendeel van zijn personeel
is het niet, en daarenboven onvoldoende met het Nederlandsch bekend, om een
degelijk onderricht te verstrekken. Het poedagogisch tijdschrift ‘L'enseignement
pratique’ heeft aan de taalquaestie verschillende artikelen gewijd. Het is bedroevend
den onzin te lezen, dien sommige Brusselsche pedagogen daar hebben onderteekend.
Het is eene verademing, daarnevens de flinke artikelen van de heeren Van der Niepen
en Van Kalken ten gunste van het onderwijs in en door de moodertaal in hetzelfde
tijdschrift te mogen lezen. Het artikel van den heer Van Kalken vooral is een goed
beredeneerd, bezadigd, welsprekend pleidooi, waaraan de tegenstrevers vergeefs
hebben getornd Maar dezen rekenen op de verblindheid der ouders, on daarin ligt
het gevaar: onze bevolking is sedert 1830 aan een verderfelijk onderwijsstelsel
onderworpen, en heeft verkeerde inzichten opgedaan.
Een nieuw blad. - Een blad verdwijnt, een ander verschijnt!
Gelijkheid heeft slechts acht weken geleefd: haar vader - de uitgever - heeft ze
laten uitblooden.
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Een nieuw weekblad: ‘Het Vlaamsche Land’ is van de pers gekomen. Strekking:
katholiek en volksgezind. De stoffelijke uitvoering laat niets te wenschen over, en
de prijs is heel matig (5 centiemen) voor een blad van groot formaat.
Academisch proefschrift. - We kondigden in ons voorgaande nummer de goede tijding
aan, dat de heer August Vermeylen, bestuurder van het tijdschrift Van Nu en Straks,
in onze taal voor de faculteit van wijsbegeerte en letteren der Brusselsche
Hoogeschool zijn academisch proefschrift zou verdedigd hebben ter verkrijging van
het speciaal doctoraat.
Zijne studie ‘Leven en Werken van jonker Jan van der Noot’, uit het
Tweemaandelijksch Tijdschrift overgedrukt, is heel merkwaardig. Zij beslaat 172
bladzijden druks en deelt ons veel wetenswaardigheden mede over eenen dichter,
wiens lof in de 16e eeuw, allerwege werd bezongen, en wien de schrijvers der
geschiedenis onzer letterkunde thans een zestal regelen wijden!
De heer Vermeylen droeg zijne thesis schitterend voor. In de bespreking, waaraan
de heeren professoren Vollgraff en A. Willems en advocaat Alberik De Swarte deel
namen, toonde hij zich uiterst beslagen in de geschiedenis der letterkunde. Niemand
was er dus over verwonderd, hem door de faculteit met hare gelukwenschen, het
diploma van specialen doctor in de Nederlandsche letterkunde te zien toekennen.
De aanwezige Vlamingen waren zeer ingenomen met het initiatief van den heer
Vermeylen, die de eerste thesis in het Nederlandsch in de Brusselsche Hoogeschool
heeft aangeboden en verdedigd. Mogen andere verdienstelijke jonge mannen zijn
voorbeeld volgen!
MILO.

Halle (bij Brussel).
Gelijkheid, een onpartijdige propagandakring aldaar, pas sedert een paar jaren gesticht,
bereidt tegen 30 Juli aanstaande (laatsten Zondag der maand) de inhuldiging zijner
vlag.
Gelijkheid richt een oproeping tot al de Vlaamsche Maatschappijen van het land
om ze tot de feesten, die te dier gelegenheid zullen plaats grijpen, uit te noodigen.
Verschillende premiën in geld zullen onder de deelnemende kringen verloot
worden, niettegenstaande de geringe toelage door het stadsbestuur van Halle aan de
Gelijkheid toegekend... omdat het eene Vlaamschstrijdende maatschappij gold.
De vlag zelf zal prachtig zijn. De teekening, in gothischen trant opgevat, werd
geleverd door M. Fernand Demarez, een Waal die niet alleen Vlaamsch leert, maar
ook reeds andere diensten aan onze beweging bewezen heeft. De uitvoering is
toevertrouwd aan den gunstig bekenden kunstwever M.A. Goegebeur, van
Esschenbeek (Halle), lid van Gelijkheid.
De Vlamingen zullen, door eene talrijke deelneming aan de inhuldiging, een blijk
van sympathie willen geven aan de wakkere strijders van Halle die, spijt den lastigen
kamp, dien ze te voeren hebben tegen misverstand, onverschilligheid en kwaden wil,
onverpoosd den strijd voortzetten tot het bekomen van Gelijkheid!

Samenwerking op Taalgebied.
Den 22 Maart 1899 had er een vereenigde zitting plaats van de plaatselijke afdeeling
van het Alg. Ned. Verbond en de Debatvereeniging ‘Jong Transvaal’, op uitnoodiging
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van de laatste. Men beoogde hiermee door een vriendschappelijke bespreking de
bestaande punten van geschil te vereffenen.
De heer Floor hield een voordracht over samenwerking op taalgebied door
Hollanders en Afrikaners. De door hem opgeworpen stellingen komen in 't kort hierop
neer:
1.
Het Hollandsch door Hollanders in Zuid-Afrika gesproken is geen
Hoog-Hollandsch.
2.
De Afrikaansche taal is Hollandsch.
3.
Iedere inwoner der Z.A.R. is verplicht de landstaal te bevorderen.
4.
Het steeds op den voorgrond stellen van het onderscheid tusschen
Nederlandsch en Afrikaansch staat de bevordering der landstaal in den weg.
5.
De taalstrijd is een onderdeel van den strijd voor de zelfstandigheid der Z.A.R.
6.
De Transvalers kunnen noch in de geschiedenis noch in de tegenwoordige
toestanden billijke redenen vinden om de hulp der Hollanders in den strijd om
hun zelfstandigheid af te wijzen.
7.
Het Alg. Ned. Verbond verdient den steun van elk Transvaler.
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De spreker gaf o.m. als zijn meening te kennen dat de Nederlandsche schrijftaal een
ander tijdperk tegemoet ging, nu zoovelen Afrikaansch en Vlaamsch spraken; de taal
zou losser en rijker worden en nieuwe levenskracht krijgen. Het tot nog toe zoo
groote verschil moest geweten worden aan de weinige aanraking. Dit veranderde
echter. Zinbouw, woordvorming en buiging waren kenmerken van eenheid.
De taal moest bij het onderwijs hoog gehouden, het aanschaffen van Hollandsche
boeken meer algemeen worden. Dat zou aan de eigen ontwikkeling ten goede komen,
alsook het uitgeven van werken goedkooper maken. De serie der Z.A.
Historie-Bibliotheek was o.a. zeer nuttig, wijl deze boekjes het ook voor de eenheid
der taal opnamen.
Nederlanders en Afrikaners moesten elkaars taal waardeeren en samengaan
tegenover de tegenstanders, die voortdurend van de bestaande kleine verschillen
willen gebruik maken ten eigen bate en die verschillen scherper maken.
Van de gelegenheid tot gedachtenwisseling maakten velen gebruik.
De Heer J. de V. Roos betuigde zijn instemming met het gesprokene.
De Heer Rabie zeide niet met het Hollandsch te kunnen meegaan. Zijn moedertaal
was Afrikaansch, geen Hollandsch. (Deze en eenige verdere uitlatingen veroorzaakten
voortdurend lachbuien onder een gedeelte der toehoorders).
De heer Daly schaarde zich bij den Heer Floor, al erkende hij dat het Afrikaansch
in vele opzichten van het Hollandsch afweek. Hij weet den achteruitgang van het
Hollandsch in Zuid-Afrika aan het te vroeg leeren van het Engelsch. Wat de taal
betrof, konden de Afrikaners veel van de Hollanders leeren; toch moesten ze terwille
van de schilderachtigheid aan hun eigenaardige uitdrukkingen vasthouden, waardoor
men een taal zou verkrijgen, die overal geschikt voor was.
De Heer Koos wees op den onwil, die het wegcijferen van verschillen bemoeielijkt.
Een Hollander kon het Afrikaansch met wat goeden wil gemakkelijk verstaan. Als
men even hard voor het Hoog-Hollandsch werkte, zouden omgekeerd alle Afrikaners
heel gauw Hollandsch kennen. De toestand in de Z.A.R. was hachelijk; zeker, het
Engelsch moest er vroeg geleerd worden, maar nog vroeger het Hollandsch.
De Voorzitter waarschuwde tegen politieke verhandelingen. Haat tegen het
Engelsch mocht niet het cement tusschen Hollanders en Afrikaners zijn. Men moest
wederzijdsche aanknoopingspunten vinden. Spreker kwam langs een ander weg tot
hetzelfde besluit als de heer Floor.
Nog andere sprekers voerden het woord: de heeren Post, Ds. Postma, L.A. de
Wolff, Neethling, Lubbers, Smuts, Van Bruggen, W.A. Hofmeyr en F. Ernst. Allen
verklaarden zich voor samenwerking.
Een voorstel van den Heer Post dat het Alg. Ned. Verbond de Debatvereeniging
zou terugnoodigen, wijl wegens het late uur vele sprekers niet aan 't woord konden
komen, vond algemeen bijval.
De Voorzitter bracht den aanwezigen hulde voor hun opkomst. De Heer Post
dankte namens het Alg. Ned. Verbond voor de uitnoodiging en den genoegelijken
avond.

Postprent.
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Redactie en Uitgever van ‘Lente’, een Nederlandsch weekblad voor jonge meisjes,(1)
schreef in haar nummer van Zaterdag 20 Mei, naar aanleiding van een artikel over
de bekende alom verspreide, te onzent uit Duitschland ingevoerde ‘Ansichtskarten’,
een prijsvraag uit ‘voor het beste, kortste, zuiver Nederlandsche woord’, als naam
dezer briefkaarten.
‘Overal’, heette het, ‘in couranten, tijdschriften, enz. waar van deze soort van
briefkaarten sprake is, gebruikt men deze Duitsche uitdrukking en toch zal er wel
een typisch woord in de Nederlandsche taal voor te vinden zijn - met een beetje
moeite’.
Hoe hartelijk verheugde ik mij er over, dat in ruimen kring, aan de jongeren vooral,
de toekomstdragers, op deze wijze eens even herinnerd werd: geen grooter vijand
voor levendig, warm taal- d.i. volksvoelen, dan de sleur om vreemde woorden over
te nemen en gedachteloos als inheemsch te gebruiken. Wie weet, of niet eens 'n
monstrum-Germanisme als ‘aanzichtskaart’ zou geboren worden; misschien lag het
al in de wieg, om tierig opgroeiende eenmaal te heerschen en in zijn brutaal optreden
ons Nederl. aanzicht voor aangezicht, dat nooit gezicht op of uitzicht op beteekend
heeft, den vernederenden kaakslag te geven, om weer iets van ons zuiver, stevig taald.i. volksvoelen af te brokkelen.
Met groote belangstelling zag ik den uitslag te gemoet, die in no 19 van Zaterdag
3 Juni is bekend gemaakt. Niet minder dan 141 antwoorden ontvingen Redactie en
Uitgever: er is dus voor de zaak iets gevoeld door de lezeressen van het weekblad,
dat nog slechts 5 maanden bestaat, er is door die eenvoudige vraag warmte gebracht
in menig hart, er is geestdrift gewekt, en dat op zich zelf vind ik al zoo goed. Heel
wat handen zullen, evenals ik, haastig naar dit nummer gegrepen hebben, dat, als het
door de redactie best gekeurde, kortste, zuiver Nederlandsche woord voor
‘Ansichtskarte’ meldt: Postprent, ingezonden door Mevr. de Haan te Zuilen en Mej.
J.C. Brouwer te Gouda.
Tal van andere woorden werden nog opgegeven als: postplaat, postplaatje,
sierkaart, kunstkaart, beeldkaart, prentbriefkaart, plaatbriefkaart, enz., ik zelf had
gedacht aan plaatsbriefkaart, al vond ik de vorming van het woord leelijk. Isabella
(postmerk Leiden) ‘zond een doorwrocht antwoord, waaruit bleek’, dat zij de
Postprent van alle kanten bekeken had, en dat de Redactie in zijn geheel aldus laat
volgen:
‘Toen de Ansichtskarte in de mode kwamen, verschenen vlug daarna ook andere
luxebriefkaarten, of wil men een leelijk, maar Hollandsch woord: weeldebriefkaarten.
Op de oorspronkelijke Ansichtskarte was aangebracht, meest een photogravure
van 't een of ander uitzicht, gezichtje, panorama, tafereel, en daarnaar zou men die
briefkaarten kunnen noemen: uitzichtbriefkaarten, gezichtjesbriefkaarten,
panoramabriefkaarten, tafereelbriefkaarten (of: in 't algemeen:
photogravurebriefkaarten.)
Maar evenmin als de amateur-photograaf spreekt van een mooi tafereel, panorama,
evenmin zullen die samenstellingen ingang vinden bij de spraakmakende gemeente.
Welnu, de photograaf spreekt van een aardig kijkje, zijn photo noemt hij een kiekje.
Wij kunnen onze briefkaarten noemen: kijkjes-briefkaart of kiekjes-briefkaart. Jammer
dat 't laatste woord onwelluidend is, kiekjeskaart gaat iets beter, maar mooi is anders.
't Gevolg van de Ansichtskarte bestaat uit allerlei andere versierde, geïllustreerde
briefkaarten. 't Oorspronkelijk idee gaat er af. Men verzond, op reis zijnde, een
briefkaart, voorzien van een plaatje van de omgeving (reisbriefkaart,
(1) Redactie: Tine van Berken en C.C. van der Mandele; Uitgever: H.J.W. Becht, Amsterdam.

Neerlandia. Jaargang 3

plaatjesbriefkaart). En de ontvanger van zoo'n briefkaart werd graaggemaakt, verleid,
verlokt om die schoone streken ook eens te bezoeken. Voor hem is dus zoo'n
briefkaart: een graagmakerij-, verleidings-, lokbriefkaart. Ook kocht de reiziger de
briefkaart ter vervanging van een photographie, wanneer zijn beurs niet vol was. Het
is dus voor hem een souvenir-briefkaart. De uitgevers, ze beschouwden de briefkaart
als luie-briefschrijvers-briefkaart, of als kunstproduct (kunstbriefkaart, artistieke
briefkaart), zorgden voor alle mogelijke andere versierde briefkaarkaarten met randjes,
bloemetjes, reproducties naar schilderijen (reproductiebriefkaart).’
Ik hoop dat Isabella (te Leiden) mij niet kwalijk neemt dat ik op het voorbeeld der
Lenteredactie, haar stukje, getuigend van zulk zuiver en zelfs geestig te pas gebracht
taalvoelen, hier ter plaatse heb overgenomen. En onwillekeurig dacht ik, toen ik het
voor 't eerst las: zou 't nu wel louter toeval zijn, dat Isabella's beschouwing van de
zaak, die duidelijk spreekt van woordenboekschrijf kennis (om den term
lexicographisch hier te vermijden), juist uit Leiden gekomen is, de stad, waar
langzaam ons Nederlandsch Taalmuseum verrijst, zooals Prof. de Vries, met zijn
historisch zien van de taal, ons woordenboek zoo gaarne noemde? Indien taalstudie
in Leiden zoo in de lucht zit, dat zelfs een lezeres van Lentc op deze uitnemende,
frissche wijze het vernederlandschen van een vreemd woord behandelt, zou men
geneigd zijn te zeggen, dat de afdeeling Leiden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond toch wel bij uitstek geschikt is de taak op zich te nemen: te strijden tegen
de verwording van onze taal, gelijk door den afgevaardigde van Rotterdam, op de
Algemeene Vergadering van het A.N.V. 1.1.27 Mei te Dordrecht, reeds werd
opgemerkt
Maar om nu op de zaak terug te komen: wij zijn een uitstekend Nederlandsch
woord Postprent rijker voor het Duitsche ‘Ansichtskarte’, dat ik in een
Nederlandschen winkel nooit op de lippen heb willen nemen, maar liever omschreef.
Tegen de vorming van het woord kan, dunkt me, geen bezwaar zijn, naast postband:
strook met gedrukt adres, postblad: blad papier met gedrukten postzegel.
Misschien zal men aanmerken dat voor de grootte van 'n briefkaart het woord
prent minder geschikt is, en het verkleinwoord beter past: maar prent is toch de
algemeene term voor teekening of af beelding in druk, evenals ook bij postband en
postblad de gedachte aan groot of klein door den algemeenen term is uitgewischt.
Hartelijk hoop ik dan ook, dat dit goede, nieuw-Nederlandsche woord weldra
overal doordvingt, waar Nederlandschsprekenden tot heden ‘Ansichtskarte’ verzonden,
overal waar Neerlandia wordt gelezen, waar men zijn taal dus nog niet achteloos
behandelt als 'n soort ruilmiddel, dat men in 't dagelijksch verkeer, zoo in zijn naaste
omgeving wel noodig heeft, maar dat men heel makkelijk, waarom niet, zou willen
inwisselen tegen vreemde, meer gangbare munt, overal dus, waar men in zijn taal
nog ziet den levenskiem, nog voelt de levenskracht, en nog niet door de sleur verleerd
heeft, elk uitheemsch woord, ook al bezigt men 't nu en dan - niet-gebruiken is beter
- als 'n indringer te beschouwen. Het Duitsche ‘Ansichtskarte’ moet gebannen, een
Nederlandsch ‘Aanzichtskaart’ in de wieg gesmoord!
Dr. J. ALEIDA NIJLAND.
Rotterdam.

Briefwisseling.
Delft, 21 Juni 1899.
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MIJNHEER DE REDACTEUR!
Help mij door middel van uw blad, dat zoo dikwijls aandringt op het zuiveren der
Nederlandsche taal van vreemde bestanddeelen, een vergissing uit den weg ruimen,
die steeds weder opnieuw wordt gemaakt: nog onlangs in den brief uit Zuid-Afrika
van den heer J. Van Zwieten. Ik doel op de bekende uitdrukking van Jan Pieterszoon
Coen: ‘ende desespereert niet.’ Zij is onjuist en, al is het slechts betrekkelijk een
kleinigheid, het komt mij voor, dat wij haar even goed in de juiste woorden kunnen
weergeven. Coen schreef den 29 September 1618 aan de bewindhebbers der
Oost-Indische Compagnie: ‘Dispereert niet, ontsiet uwe vijanden niet, daer en is ter
werelt niet dat ons can hinderen
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noch deeren, wandt Godt met ons is, en trect de voor gaende misslagen in geen
consequentie, want daer can in Indiën wat grootsch verricht worden.’ Het woordje
‘ende’ is een inkruipsel en Coen gebruikte: ‘dispereert’ en niet ‘desespereert’.
Met de opneming van dit schrijven zult U verplichten
Uw dw. dr.
J.E. HEERES.
RED. Het Hs. v.d. Heer V. Zw. had dispereert; desespereert is een drukfout, die ons
ontsnapte.

Vereenigde-Staten.
Salt Lake City, 1 Juni 1899.
Den Wel Ed. Heer Secretaris van het A.N.V. te Gent.
Wel Ed. Heer,
Verschoon mij, als ik ook eens een paar woorden wensch te zeggen, betreffende
het maandschrift Neerlandia. Ik weet dat het bestuurd wordt door mannen aan wie
het in alle opzichten goed toevertrouwd is; doch al komen mijne woorden ook uit
het verre westen van de Ned. Staten van Noord-Amerika, zoo zijn zij geschreven
met het doel, om zoowel de leiders als ook wel de volgers van de handhaving en
uitbreiding der Nederlandsche taal aan te moedigen en op te beuren.
Daar het maandschrift Neerlandia nu bijna 3 jaar oud is, zoo heb ik het tot dusverre
met klimmende belangstelling gelezen, en beschouw dat Blad als hoogst
noodzakelijkheid en nuttig. Het heeft eenen zwaren strijd te voeren, doch het is een
edele strijd; en zoo het aan den eenen kant strijd en moeite heeft, zoo wint het aan
den anderen kant, vele inteekenaars en belangstellenden. Het heeft mij altijd
zonderling toegeschenen, wanneer een volk zijn landstaal niet spreekt, of anders
gezegd ze verloochent. Dat is een bewijs dat het geene vaderlandsliefde heeft, dat,
die aldus handelen, bastaards van hun land zijn, ten minste als zoodanig moeten
beschouwd worden, en ten hoogste te berispen zijn. Daar ik nu bijna 22 jaren in deze
stad heb gewoond, en mijne vrouw 21 jaren, omdat zij een jaar later mij gevolgd is,
zoo moeten wij hier in dit land altijd de Engelsche taal spreken; doch als wij alleen
te huis zijn, dan spreken wij altijd onze geliefde Nederlandsche taal. En ofschoon
hier ongeveer een tiental Nederlandsche familiën wonen, zoo spreken zij niet, en
willen zij hunne moedertaal nooit meer spreken. Daarvoor schamen zij zich, en
pochen liever met de Engelsche taal. En als ik mijne aanmerkingen daarover maak,
dan zeggen zij doodeenvoudig: Ik heb mijne eigen taal vergeten. Doch dat is eene
onwaarheid, want mijne vrouw en ik, hebben nog in geenen deele onze dierbare
Nederlandsche taal vergeten, en zullen zoolang als wij leven, dat ook nooit doen.
Wij schamen ons in hot geheel niet noch ons geboorteland, noch deszelfs taal. Dat
ieder volk of land zijne eigen taal bemint, vind ik loffelijk en aanbevelingswaardig,
maar die te loochenen is hoogst verachtelijk en afkeuringswaardig. Die zijn land
bemint, bemint zijne taal, en zoo ook omgekeerd, en die de taal zijns Vaderlands niet
bemint, is op den weg, of loopt gevaar een verrader van zijn Vaderland te worden.
Om nu weder terug te komen op het maandblad Neerlandia, zoo geloof ik ten
stelligste en moet ik van ganscher harte zeggen, dat, als het zoo voort zal blijven
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gaan, het eenmaal volkomen zal zegevieren; als die taalverloocheningstrijd ten einde
zal zijn, de voorvechters, medestrijders en volgelingen, eene zoete en glorierijke rust
zullen hebben en genieten, want: Hoe zwaarder strijd, hoe schooner zegen! en die
voorstanders der Dietsche Taal dankbaar en juichend door Tijdgenooten en
Nakomelingen zullen vereerd en in aandenken gehouden worden!
Het doet mij groot genoegen, dat op den 27sten Augustus a.s. te Gent het 25ste
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres zal gehouden worden. Zeer gaarne zou
ik daarbij tegenwoordig willen zijn, doch door omstandigheden kan dat niet gebeuren,
en zal ik mij tevreden moeten stellen, met den uitslag daarvan later te vernemen.
Moge de goede God de strijders voor de Nederlandsche Taal en het 25ste Nederl.
Taal- en Letterkundig Congres in ruime mate zegenen, door hunne pogingen en
hunnen arbeid te loonen en te bekroonen; dat ook Nederland en België, de jeugdige
Koningin der Nederlanden en haar vorstelijk Huis, als ook de Koning van België en
zijn doorluchtig stamhuis, en de onderdanen van beide koninkrijken niet minder
rijkelijk mogen gezegend worden, is de hartelijke wensch van den steller der
bovenstaande regelen.
J.H. HEMAN.
Onderwijzer in talen.

Natal.
9e Congres der Hollandsche Boerenvereeniging, gehouden te Ladysmith (Natal) op
26 April 1899.
Behalve over vele andere zaken beraadslaagde dit Congres ook over twee punten,
die van belang zijn voor Neerlandia.
Daar 't Congres niet tevreden was met het van de regeering ontvangen antwoord
betreffende The Agricultural Journal ond Mining Record, nam het met algemeene
stemmen het voorstel Kemp-Vermaak aan, luidende: Dit Congres betreurt het ten
zeerste dat uit het antwoord der HEd. Regeering blijkt dat zij in 't geheel niet genegen
is The Agr. Journ. ook in 't Hollandsch te doen uitgeven.
Bij 't behandelen van 't besprekingspunt der Newcastle Boerenvereeniging kwam
men tot het besluit dat er moest samengegaan worden met de Kerksynode, die besloten
heeft door middel der predikanten aan de Wetgeving te doen verzoeken een bepaling
in de Onderwijsacte in te lasschen, voorziening treffende voor 't gebruik van
Hollandsch als voertaal in de scholen.

Angola.
Uit Hoempata komt het treurig bericht dat Ds. C.H.J. Vorster aldaar overleden is;
zoodat de gemeente van de Afrikaansche Boeren, hier gevestigd, thans zonder herder
is.

XXVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
De Koninklijke maatschappij De Melomanen heeft hare medewerking toegezegd
voor het muzikaal feest, dat in den Grooten Schouwburg zal worden gegeven.
Men zal er o.a. het koor uitvoeren, waarmede de kunstafdeeling der maatschappij
deelneemt aan den zangwedstrijd te Antwerpen.
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300 leden hebben zich thans aangemeld. Onder de toetreders noemen wij enkele
namen:
Prof. H. Kern, Leiden; Prof. Jan Ten Brink, id.; Prof. Jan Te Winkel, Amsterdam;
M.P. Koning, id.; Lamberts Hurrelbinck, id.; W. Becht, uitgever, id.; Horn; Hoefer;
A. Sipman, Arnhem: Mr. Bake, referendaris, Den Haag; Marcellus Emants, id.; Van
Zuylen, oud-kolonel der genie, id.; A. Beets, redacteur Woordenboek; P.V. Doorninck,
burgemeester, Bennebroeck; Prof. Heeres, Delft; Th. Nolen, Rotterdam; W. Nijhoff;
Dr. J.W. Muller; J.B. Varenhorst; N. Van Harpen, hoofdredacteur Amst. Courant;
Prof. Gerrit Kalff, Utrecht; Prof. Buitenrust Hettema, id.; Dr. Kiewiet de Jonge,
Dordt; Mevr. Maria Ypes Speet, Amsterdam; Mr. Van Tienhoven, commissaris der
Koningin, Haarlem; Mr. Jan Van Rijswijck, burgemeester van de stad Antwerpen;
Max Rooses id.; Mej. Belpaire id.; N.J. Cuperus id.; Dr. J. Kleyntjens, opziener
Middelbaar Onderwijs van België; Prof. Van Veerdeghem, Luik; Th. Morren; A.G
Van Deth, consul v. de Z.A.R. Brussel; Prof. P. Alberdingk Thijm; Prof. Ph. Colinet,
Leuven; Prof. Scharpé, id.; E. Mathieu, bestuurder Kon. Muziekschool, Gent; Prosper
Claeys; De Ridder, schepene Openbaar Onderwijs, Gent; L. Tijdgat, bestuurder
Academie v. Schoone Kunsten, id.; J. Stinissen, schoolopziener, Antwerpen; A.
Gittée, Verviers; J. Frederichs, Oostende; O. Wattez, Doornik, enz.
Het programma van de feestelijkheden, welke zullen plaatsgrijpen ter gelegenheid
van het Congres, is thans als volgt, vastgesteld:
Zondag 27 Augustus, te 4 uur: ontvangst van de Congresleden aan het station;
optocht der Vlaamsche maatschappijen bij gelegenheid van de onthulling van het
gedenkteeken van Jan Frans Willems; te 5 uur: ontvangst van de Congresleden door
het Gemeentebestuur in de zalen van den nieuwen Nederlandschen Schouwburg; te
8 uur: galavertooning in den Grooten Schouwburg, door de kunstenaars van het
Nederlandsch tooneel te Gent, met medewerking van Mevrouw Bouwmeester en
onder leiding van den bestuurder H. Wannyn. Zal opgevoerd worden: Het Goudvischje
van Van Nouhuys. Intusschen algemeene verlichting van den Kouter en concert tot
na de vertooning.
Maandag 28 Augustus, 's avonds: Vlaamsch kunstfeest in den Grooten Schouwburg.
Het zal bestaan uit de uitvoering van werken van Vlaamsche componisten.
De Koninklijke maatschappij de Melomanen verleent hare medewerking, onder
leiding van den Heer O. Roels. Drie honderd uitvoerders zullen aan de uitvoering
deelnemen.
Na het concert raout in de salons van den Schouwburg.
Dinsdag avond: ontvangst in de Provinciale Tentoonstelling. Algemeene verlichting,
concert en vuurwerk.
Woensdag avond: feestmaal in de redoutezaal van den Schouwburg.

Commissie voor huisvesting.
Een bijzondere Commissie is aangesteld, gelast met aan de vreemdelingen, die het
Congres willen bijwonen, de noodige inlichtingen aangaande huisvesting te geven.
Van heden af zal deze commissie verlangde inlichtingen verstrekken.
Men wende zich tot het bijzonder Secretariaat: Slijpstraat, 106, Gent België.

Het Fransch op de Lagere School.
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Men schrijft het volgende aan de Semarang Courant:
‘Zooals ieder vader, die schoolgaande kinderen heeft, weet, wordt op de eerste
scholen Fransch onderwezen, te beginnen in de 2e afdeeling der middelste klasse.
Hieraan worden verscheiden uren per week besteed.
We willen even in het kort nagaan of die tijd niet nuttiger zou kunnen worden
gebruikt. Menigmaal hoorde ik beweren, zelfs van vakmannen, dat die uren voor
verreweg het meerendeel der leerlingen weggeworpen zijn. Ten behoeve van welke
leerlingen wordt op een 1e school Fransch onderwezen?
Voornamelijk voor hen, die later de H.B.S. willen bezoeken. Wanneer men nu
nagaat, hoeveel leerlingen gemiddeld per jaar, voornamelijk van 1e scholen B. het
toelatingsexamen met gunstig gevolg afleggen, dan blijkt dat dit een gering gedeelte
is. Het percentage van de 1e scholen A. is gewoonlijk hooger, daar de meeste
leerlingen dier scholen in gunstiger omstandigheden verkeeren.
Daar men maar al te vaak en geheel ten onrechte de deugdelijkheid van het
onderwijs op een 1e school afmeet naar het aantal leerlingen dat met goed gevolg
examen
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doet voor een H.B.S. ontaardt het onderwijs in de hoogere klassen dikwijls in africhten
terwijl andere vakken, waarin geen examen gedaan behoeft te worden, worden
verwaarloosd. In verreweg de meeste gevallen krijgt het Fransch van de zoodoende
vrijkomende uren het leeuwenaandeel.
Dit alles een gevolg van de malle eischen van de H.B.S. zooals de Heer Klein
Bentink dezer dagen in Het Onderwijs schreef. Dat voor het gros der leerlingen van
de lagere school het onderwijs in het Fransch nutteloos is, zal ik in 't kort trachten
aan te toonen. De meeste leerlingen komen niet verder dan middelste klasse 1e afd.
of hoogste klasse 2e afd. Ze verlaten dan de school vrijwillig of moeten ze verlaten
omdat ze den zestienjarigen leeftijd hebben bereikt. Ze trachten dan al of niet
gewapend met een stuk papier dat men klein-ambtenaars-diploma noemt, een
betrekking te krijgen; doch nimmer wordt door een werkgever gevraagd: “Kent gij
Fransch?” Trouwens wat hebben ze van 't Fransch geleerd? Een bitter klein beetje
waaraan ze niets hebben en dat ze na een jaar totaal zijn vergeten. Dit is gelukkig
ook, want het is ballast, die hoe eerder hoe beter over boord dient te worden geworpen.
Zou het niet veel nuttiger zijn die weggeworpen uren te besteden aan het
Hollandsch, en slechts die kinderen onderwijs te geven in 't Fransch, wier ouders het
speciaal verlangen? Er zijn voorbeelden dat ouders hun kinderen van een 1e school
wegnamen om ze naar een 2e school te zenden, omdat ze daar geen Fransch behocfden
te leeren.
Is het niet te betreuren dat onze schoone moedertaal wordt benadeeld terwille van
een vreemde taal, waaraan men hier in Indië bitter weinig heeft? Ja toch wel. Men
kan Fransch klappen met zijn haarsnijder en met behulp van een woordenboek
misschien een Fransch romannetje ontcijferen.
Wilt ge uw kinderen een taal laten leeren, laat het dan Engelsch wezen. Daarvan
zullen zij veel nut, gemak en genot hebben, vooral op reis en in de handels- en
havensteden.’

Nederlandsch Oost-Indië.
Voor 50 jaren.
In Batavia vierde de familie P.F. Wegener feest, ter herinnering aan het feit dat vóór
50 jaren de oud-Resident in Batavia, na eene reis van 115 dagen met het zeilschip
De Hendrika, aankwam.
Het Bat. Nbld gaf een feestnummer met een blik op den toestand vóór 50 jaren.
Dat overzicht is zeer merkwaardig.
Toen 16,409 Europeanen op Java, nu 51,757; toen 9,411,147 Inlanders, nu
25,791,955; toen een nationale schuld van f 1,287,819,911, nu 1,145,335,500.
De zaken gaan dus nog zoo slecht niet.
De Europeanen op Java spreken zoo goed als allemaal Nederlandsch. Het aantal
Nederlandschsprekenden is dus in 50 jaar belangrijk aangegroeid.
Het neemt in den laatsten tijd nog meer toe, doordien steeds meer Europeanen,
die voorheen met pensioen of anderszins naar Nederland terugkeerden, in Indië
gevestigd blijven.
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Bij de Europeanen moeten als Nederlandsch-sprekenden nog gevoegd worden de
Indo's, die veel talrijker zijn.

West-Indië in de Nederlandsche Atlassen.
Het is bekend hoe men in Nederland over 't algemeen bitter weinig van de bezittingen
en koloniën afweet.
De hoofdschuldige lijkt mij de school. Dáár, een van de beste kweekplaatsen van
vaderlandsliefde, wordt deze veel te theorisch behandeld; aan practische
vaderlandsliefde, d.i. kennis van het heele Rijk en inzicht nopens tegenwoordige
toestanden, wordt te weinig gedacht.
Wat de kloeke voorouders deden leert men tot vervelens toe, ja de schimmen dier
groote mannen belemmeren ons te zien wat wijzelf kunnen doen, opdat ook ons
nageslacht met eerbied op den tijd waarin we leven zal terugzien.
De meesten, die de school - hetzij lagere of middelbare - verlaten, zijn zich niet
bewust van de taak ons als Nederlanders opgelegd. Waarom? Omdat de kennis van
wat we reeds zijn slechts flauw is doorgedrongen.
De jeugd staart zich blind op Nederland, het nooit genoeg geprezene, waarvan ze
de ligging der vaarten tot een milimeter nauwkeurig weet, maar van de rest van 't
Koninkrijk der Nederlanden kent zij al heel weinig. Inplaats van in de
aardrijkskundeboeken moederland en kinderlanden nauw verbonden te behandelen,
wordt de milimeternauwkeurigheid eerst uitgebreid tot de andere landen van Europa
en de koloniën worden min of meer als bijzaak beschouwd.
Daarom is 't geen zeldzaamheid dat wie de school verlaat meer weet te vertellen
van de klimatologische verhoudingen van Italië b.v. dan van de wijze van bestuur
in Insulinde.
Hoeveel Nederlanders weten dat van de 39 voornaamste staten van de wereld, bij
elken staat de koloniën inbegrepen. wij No 12 in grootte zijn?
Dat, wat betreft de bevolking, wij van de 39 staten No 10 zijn?
Ten slotte dat, wat aangaat de bevolkingsdichtheid, wij No 14 zijn?
Deze opgave ontleen ik aan een Engelschen atlas, die zich wel niet aan overdrijving
zal hebben schuldig gemaakt.
Vooruitgegaan? Zeker, dat zijn we. Maar lang niet genoeg. Voor Oost-Indië geldt
het al eenigszins:
‘Het daghet in den Oosten,’
maar van de West bij verre na niet.
Bestaan er schoolboeken met een vrij volledig overzicht van onze Amerikaansche
koloniën?
Kijkt eens in den uitnemenden ‘Schoolatlas der geheele Aarde’ door Bos, die reeds
den 13en verbeterden en vermeerderden druk beleefde.
Het moederland beslaat 8 heele bladen, Insulinde nog geen 3 ½ en onze West och
arme! mag geeneens 1 blad het hare noemen. Op de kaart van Zuid-Amerika moet
ze zich vergenoegen met het rechter-onderhoekje voor twee kaartjes van Suriname,
dat niet eens ten voete uit is geteekend, en Curaçao. Bovendien belet het bezigen van
twee verschillende schalen het vormen van een juist denkbeeld.
Waarom kan er niet één blad gegeven worden om er de West in haar geheel op te
teekenen? Dan eerst zal de leerling inzicht krijgen omtrent aantal, grootte en
onderlinge ligging der onderdeelen.
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Met andere atlassen is het - voorzoover mijn herinnering strekt - niet beter gesteld;
eerder slechter.
Komt, heeren atlassenmakers, bij den eerstvolgenden herdruk West-Indië wat
minder stiefmoederlijk bedeeld en in de leerboeken, die ge mocht schrijven, voortaan
de eereplaats gewijd aan het Rijk, aan het gansche Rijk der Nederlanden!
BONTO VAN BYLEVELT.

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 (Hoempàta):
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, Fries, Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zelf-standigheidsgevoel 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.

Hoofdhestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem, Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,
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Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hooglceraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepubestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern. Leiden, voorzitter; Dr.
H.J.A.M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Mr. H.J.M.
Tijssens, Dordrecht, secretaris; Mr. W. De Ridder, Dordrecht, penningmeester;
leden: J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag; Mr. J.A. Feith,
Groningen; Prof. Dr. H.J. Gallée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle; Dr.
J.W. Muller, Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam;
Prof. Dr. J. Te Winkel. Amsterdam; Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam: Mej. Cornelia
Van Zanten, Amsterdam.

Rand van Rijutand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds, Gezant der
Z.A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G. Den Haag;
Mr. J.P. Moltzer, lid van den Raad van State, Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir.
der Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J.H. Prinsen,
lid der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank, Den
Haag; Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den
Haag; Jhr. Mr. L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot
Oldhuis, insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam;
Prof. Dr. B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr.
M., Bloemendaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepshestuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: Fr. Van den Weghe, leer.,
Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Athen. Brugge; Dr. Van Steenkiste,
Brugge; Prof. J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer, id.; Dr. I.
Bauwens, gemeenteraadslid. Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck,
Burgemeester v.d. stad
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Antw.; Heuvelmans, volksvertegenwoordiger, Antwerpen; Max Rooses, id.; H. Melis,
id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel; Vanderlinden, id., id.; Joh.
Kesler, Leer. id.; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar, Stadhuis, id.; Maurits
Josson, adv., id.

Groepsbestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz. Staats
secretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky, hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen, Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
o
secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr,
Kaapstad; Dr Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrecs, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen, d. Nederl. Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam. W. Pennypaeker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kieweit de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

H.W. Bredee, Bandjarnegara, voor
Midden-Java.
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Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

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

Voor Zuid-Afrika{

Hessing, in C.A. Steuerwald, B. 383,
Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater, Teheran, Perzië.
Traden tot de Vereeniging toe(1):
J.L.J. ten Dam Ham,

Amsterdam, N.-N.

J.C. Rullman,

Amsterdam, N.-N.

L. Roorda,

Amsterdam, N.-N.

Joh. Ubbinck,

Amsterdam, N.-N.

J. Postmus,

Amsterdam, N.-N.

Mr. K.J. Abbring Hingst,

Amsterdam, N.-N.

G.H. Weustink,

Amsterdam, N.-N.

Adr. E.V.d. Wijk,

Amsterdam, N.-N.

Mr. Jan Vijn,

Amsterdam, N.-N.

D.B. Van Urk,

Amsterdam, N.-N.

Antoon H. Tierie,

Amsterdam, N.-N.

Mr. J.A. Levy,

Amsterdam, N.-N.

Mr. R. Van de Werk,

Amsterdam, N.-N.

A. Van de Werk,

Amsterdam, N.-N.

Henri Kirchman,

Amsterdam, N.-N.

R.W.J.C. Van de Wall Rake,

Amsterdam, N.-N.

Dr. P. Merkes,

Amsterdam, N.-N.

D. Van Leeuwen,

Amsterdam, N.-N.

M. Merens,

Amsterdam, N.-N.

G.A. Loeff,

Amsterdam, N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.
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J.A. von Megenfeldt,

Amsterdam, N.-N.

L. Hos,

Amsterdam, N.-N.

Dr. J.U.S. Prahl,

Amsterdam, N.-N.

Mr. J. Krüseman,

Amsterdam, N.-N.

Mr. F. Kranenburg,

Amsterdam, N.-N.

H.J. Hoogenbirk,

Amsterdam, N.-N.

M. Boas,

Amsterdam, N.-N.

F.D. Wattjes,

Amsterdam, N.-N.

H. Barneveld,

Amsterdam, N.-N.

A. Breedé,

Amsterdam, N.-N.

Georges Begeren,

Amsterdam, N.-N.

P. Daey Ouwens,

Amsterdam, N.-N.

H.J. Schlink,

Amsterdam, N.-N.

J.H. Rössing,

Amsterdam, N.-N.

M. Moresco,

Amsterdam, N.-N.

N.J. Polak,

Amsterdam, N.-N.

R.D. Crommelin,

Amsterdam, N.-N.

H.W. Nachenius,

Amsterdam, N.-N.

Gust. Plate,

Amsterdam, N.-N.

H.U. Versteegh,

Amsterdam, N.-N.

W. Versluijs,

Amsterdam, N.-N.

Mevr. A.W.L. Versluijs-Poelman,

Amsterdam, N.-N.

Mej. Willy H. de Boevé,

Amsterdam, N.-N.

J.W. Karsten,

Amsterdam, N.-N.

W. Geesink,

Amsterdam, N.-N.

Peters,

Amsterdam, N.-N.

H.J. Flipse,

Amsterdam, N.-N.

P. De Vos, Jzn.

Amsterdam, N.-N.

Dr W.F. Gombault,

Amsterdam, N.-N.

J.B. Boasson,

Amsterdam, N.-N.

Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck,

Amsterdam, N.-N.

Dr. J.M. Köhler,

Loosduinen, N.-N.

Dr. C.J.V. Binsbergen,

Loosduinen, N.-N.

Dr. J. Bootsma,

Loosduinen, N.-N.

Dr. L. Bouman,

Loosduinen, N.-N.
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A. Peeters,

Loosduinen, N.-N.

J. Bosman,

Loosduinen, N.-N.

H.Th. Couhoorn,

Loosduinen, N.-N.

A. Schoenmaker, Gzn.,

Loosduinen, N.-N.

C.V.d. Eijk,

Loosduinen, N.-N.

H.J.V.d. Beek,

Loosduinen, N.-N.

M.V.d. Gaeij, Lzn.

Loosduinen, N.-N.

J. Van Spronsen,

Loosduinen, N.-N.

S. Van 't Slot,

Loosduinen, N.-N.

Dr. Van Luik,

Loosduinen, N.-N.

G.L. Hansen,

Loosduinen, N.-N.

T. Nykamp,

Loosduinen, N.-N.

W.J. Donnaar,

Loosduinen, N.-N.

A. Ceelen,

Loosduinen, N.-N.

Mr. H.A.V.d. Velde,

Loosduinen, N.-N.

Dr. J. Perk,

Loosduinen, N.-N.

G.J.C. Bodde,

K.M.A., Breda, N.-N.

J.H. Dolleman,

K.M.A., Breda, N.-N.

C.A. Van Woelderen,

K.M.A., Breda, N.-N.

J.A. Ten Klooster,

K.M.A., Breda, N.-N.

G.J. Pitlo,

K.M.A., Breda, N.-N.

G. Doorman,

K.M.A., Breda, N.-N.

W.F. de Vaynes V. Braken Buys,

K.M.A., Breda, N.-N.

G.A. Veenendaal,

K.M.A., Breda, N.-N.

J. Teikema,

K.M.A., Breda, N.-N.

W. Lasonder,

K.M.A., Breda, N.-N.

W.P. Tielenius Kruythoff,

K.M.A., Breda, N.-N.

E.J. Van Son,

K.M.A., Breda, N.-N.

J.A. Neys,

K.M.A., Breda, N.-N.

A. Wiegand,

K.M.A., Breda, N.-N.

W.J. Jeltes,

K.M.A., Breda, N.-N.

J.E. Baron van Heerdt,

K.M.A., Breda, N.-N.

A.D. Seemann;

K.M.A., Breda, N.-N.

A.H.W. Van Blijenburgh,

K.M.A., Breda, N.-N.

H.W. Kramers,

K.M.A., Breda, N.-N.
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Antwerpen.
- Door den Autwerpschen Tak werd den 9sten Aug. een volksvergadering van verzet
tegen de verdrukking van Finland door Rusland belegd in het lokaal Alhambra. Als
sprekers traden op: Zyllianus, opsteller van een Finsch dagblad; Pol de Mont; Mr.
E. Wildiers; Mr. K. Weyler; Mr. A. Hendrickx. Bernard Tokkie, baszanger van de
Nederl. Opera, zong het Finsche Volkslied en den Vlaamschen Leeuw.

Leiden.
- In de Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde, hield
Dr. Kiewiet de Jonge een voordracht over de Uitgebreidheid van het Nederl.
Taalgebied en Nederlandsche Taaltoestanden en in verband daarmee over de
werkzaamheden van het A.N.V. Deze voordracht zal het streven v.h. verbond in
ruimen kring doen waardeeren.

Gent.
- Het propagandacomiteit zet zijn propaganda in buitengemeenten voort. De laatste
vergadering werd gehouden op het gemeentehuis te Meirelbeke den 25 Juni. Een
vertoogschrift aan de Kamer v. Volksvertegen woordigers tot vervlaamsching v. de
Gentsche Hoogeschool en tot het spoedig aannemen van het wetsvoorstel V.d. Linden
tot regeling v. 't gebruik onzer taal bij de militaire strafrechtbanken werd door al de
aanwezigen onderteekend.

Pretoria.
- Wegens drukke bezigheden, heeft de Heer Hessing het secretarispenning
meesterschap van den Tak Pretoria moeten neerleggen.
Tot zijn opvolger werd benoemd de Heer C.A. Steuerwald, P.B. 383.
Het Verbond is zeer veel verschuldigd aan de toewijding van den Heer Hessing.
Het Hoofdbestuur betuigt hem zijn hartelijksten dank.

Tak ‘Springs en omstreken’.
Dinsdag, 6 Juni '99, werd de 6e Ledenvergadering gehouden.
Behandeld werden:
1. Verslag van het Congres te Pretoria gehouden, door afgevaardigden.
2. Benoeming van een Bestuurslid. In de plaats van den heer S.J. de Steur werd
gekozen mevrouw F. Völker-Kuyk. HEd. zal als Bibliothecarisse fungeeren.
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3. Voorstel benoeming Eerelid werd uitgesteld tot volgende vergadering.
4. Voorstel om voor de niet-Hollandschsprekende leden vreemde tijdschriften in
het Leesgezelschap op te nemen werd verschoven naar Bestuursvergadering. Opkomst
was niet talrijk, doch bevredigend.
De Secretaris,
J. RASCH.
Springs, 8 Juni '99.

Boekennieuws.
De Liefde in de Vrouwenquaestie, door Anna de Savornin Lohman. 2de dr., bij van
Kampen en Zoon, Amsterd. (62), p. 8o. f 0.75.
De in den laatsten tijd meermaals genoemde en druk besproken schrijfster van Het
eene noodige, Vragensmoede en Miserere heeft weer haar wel versneden pen
opgenomen om haar eigen standpunt tegenover de brandende Vrouwenquaestie
ondubbelzinnig aan te geven. Dit boekje, dat getuigt van rijke ervaring en gezonden
opmerkingsgeest, neemt in door zijn vloeienden stijl en zijn ridderlijke taal. Na een
eerste deel met eigen beschouwingen, bespreekt S. met blijkbare voldoening - wij
zeiden haast dankbaarheid - het boek van Laura Marholm Das Buch der Frauen
waaraan zij alle recht laat wedervaren. In een derde afdeeling ontleedt zij den roman
Hilda van Suylenburg, door een waanwijs orakel reeds De Negerhut der
Vrouwenbeweging gedoopt, neemt een voor een de lappen weg waarmee Mevr.
Goedkoop haar heldinnen soms handig, meestal onhandig heeft omhangen en laat
dan ten slotte zien dat het enkel poppen zijn, geen levende wezens, maar
hersenschimmen, die met de werkelijkheid niets gemeen hebben. Toch is dit boek
best geschikt om slachtoffers te maken en daarom noemt het S. hoogst
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gevaarlijk. Eerlijk en openhartig legt zij de wonde bloot, die men algemeen wenscht
te heelen, maar tot nu angstvallig bedekt hield; gepeild moet ze al doet het ook pijn.
De vrouw vindt geluk ‘alleen in het stil zich gevende liefde-leven, de dubbele uiting
van haar wezen.’ Uit menige plaats dezer bladzijden spreekt nauw verholen weemoed,
die den denkenden lezer niet onverschillig laat. Des te edeler deze poging, des te
meer moed had zij die ze ondernam.
- De Liefde in het Vrouwenleven voorheen en thans, door Cornelie Huygens. 2de dr.
8o (59). Amst. Poutsma, 1899. - f 0.75.
Verscheen naar aanleiding van De Liefde in de Vrouwenkwestie, door Anna de
Savornin Lohman.
S. verwijt deze dat ze beweert over en voor de vrouw te schrijven en daarbij enkel
over die vrouw spreekt behoorende tot haar eigen stam, wat overigens met Mevr.
Goekoop eveneens het geval is - Verder dat ze geene oplossing aan de hand doet;
dit gebeurt echter in dit geschrift evenmin, en dit is bezwaarlijk te doen. Daarom...
Natuur, de Tijd laten hun werk verrichten, met open zin voor de noodwendigheden
der wereldorde, met den levensstroom meêgaan, om zoo te komen tot een verhoogd
geestelijk en moreel bewustzijn. Wijst bij de Savornin nog op een ongerijmdheid,
doordien aldaar beweerd wordt dat het ‘liefdeleven’ voor de vrouw de ware roeping,
het ware geluk uitmaakt, daarbij echter toegeeft hoe zeer zelden dit op aarde, zelfs
in den echtstaat, gevenden wordt, en niettemin zich tegen een ontwikkelen op grooter
schaal, der vrouw verzet. We geven dus gereedelijk toe dat het de vrouw moet
toegelaten zijn, indien zich aanleg voordoet, uit den staat van onmondigheid, waarin
zij tot nu stelselmatig en onverantwoordelijk gehouden werd, op te klimmen door
eigen kracht, tot het veroveren van een werkkring, en een onafhankelijk, eerbaar
bestaan, ingeval zij willens of onwillens moet van het echtelijk leven verstoken
blijven.
- Nog een Woord over de Vrouwenkwestie, door Een Man, bij C. Kooyker, Leiden,
o
8 , (15), 1899. f 40.
Behandelt dezelfde vraag, en wil vooral de aandacht gevestigd zien niet op de
reeds volwassen vrouwen, maar in de eerste plaats op het jengdig geslacht, en
verwacht dan veel van een gewijzigde, gezondere, meer praktische opvoeding der
jonge meisjes, en besluit met het voorbeeld der jonge Koningin van Nederland.
- Maandblad voor bloemenliefhebbers. - De voorname Ned. firma E.H. Krelage,
zoon, te Haarlem, heeft een geïllustreerd tuinbouwblad in het licht gegeven, dat, naar
de redaktie hoopt, een nauwere band zal vormen tusschen de uitgevers en de talrijke
afnemers harer firma. Het is een klein frisch boekje met goed verzorgde afbeeldingen
van planten en bloemen, terwijl verklaringen en beschrijvingen der verschillende
soorten daaraan toegevoegd zijn. Ruimte werd ook vrijgehouden voor een vraagbus,
voor vaknieuws, briefwisseling en andere kleinere mededeelingen.
- M.A.P.C. Poelhekke: Modernen. (Nijmegen, 1898. - L.C.G. Malmberg).
Eenmaal aangenomen hebbende dat een literair criticus zich in zijne taak mag
laten leiden door zijne eigen kerkelijke of philosophische overtuiging, zoodat het
beoordeelde boek in waarde stijgt of daalt naarmate het al zoo niet met het door den
recensent aangenomen dogma overeenkomt, en zoodat de moreele waarde van een
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werk boven de letterkundige wordt geacht; - voor een oogenblik ophoudende te
gelooven dat het de eerste plicht en de hoogste verdienste van hem, die aan
kunsteritiek doet, is: zich te verplaatsen, zooveel als mogelijk, in de
wordingsomstandigheden van het te critiseeren werk, en aldus zien wat echt of valsch,
goed of slecht is; - dan kan men in het boek van den Heer Poelhekke veel goeds
vinden, en zijne scherpzinnigheid, de veelvuldigheid en de gepastheid zijner
voorbeelden, de juistheid van analyse en de helderheid van stijl roemen.
Zeker is alles niet even goed, zelfs als men zich op het standpunt van den schrijver
stelt, in deze meer of minder uitgebreide studies over Kloos, Verlaine, Strindberg,
Jörgensen en van Eeden. Zoo schijnt hij ons de figuur van Paul Verlaine maar
half-begrepen te hebben, en wanneer hij in diens portret door Eugène Carrière alleen
den echten soûlard herkend heeft, kunnen we hem van partijdigheid of verkeerd
begrijpen niet vrijpleiten. Hij, streng geloovige, schijnt al het onvermijdelijke, al het
natuurlijke in het leven van den armen Verlaine, van den jammerlijken homo duplex,
niet begrepen te hebben, en, al is zijn artikel sympathiek, het is tevens onvolledig.
En hetzelfde mag wel gezegd worden van hetgeen hij over Kloos schrijft, die,
meer dan een andere nog, met meer vrijheid in de opvatting, en met minder engheid
in de inzichten van den criticus moest bejegend worden.
Heel mooi, heel volledig is de studie over Fr. van Eeden, al zijn we het niet in
alles eens met den schrijver, die hier, meer dan elders, vrijen teugel mocht geven aan
zijne theologische en godsdienstige uitwijdingen.
Minder goed, de studie over den complexen Strindberg, alhoewel ze in Vlaanderen,
waar men zoo weinig af weet van den grooten Skandinaafschen schrijver, met vrucht
kan gelezen worden; zoo ook voor het artikel over Johannes Jörgensen, die blijkbaar
nochtans meer de sympathie van den heer Poelhekke geniet.
Modernen is dus wel een belangrijk boek, niet het minst omdat het getuigenis van
oprechtheid aflegt; en, al denken wij dat men niet alles wat den schrijver zegt als
gangbare munt moet aannemen, toch meenen wij het te moeten aanbevelen als een
ernstig en nauwgezet, zooniet volkomen onpartijdig, critisch werk.
- Lenteleven, door Stijn Streuvels. - Maldeghem, De Lille, en Gent, J. de Praetere.
Een bundel schetsen van een jong West-Vlaamsch schrijver, die met groote
scherpzinnigheid, en in kleurrijke, niet altijd konsekwente, taal, een aantal tooneelen
schildert uit het West vlaamsche boerenleven.
Deze schetsen, meest allen reeds verschenen in het tijdschrift Van Nu en Straks,
bekwamen reeds heel veel bijval: de schrijver openbaarde een nieuw leven; ongekende
typen kwamen in zijne novellen voor; en de oprechtheid en de liefde, die hij in zijn
werk voor die menschen, waar hij dagelijks mee omging, en voor de rustige of woelige
landschappen waar hij in leefde, toonde, lieten op den lezer een indruk na die zich
uitte in de woorden: ‘Een natuurmensch is hier aan het schrijven’; en zoo komt het
dat Streuvels' werk al heel ras een zekere faam bekwam, in zóóverre dat hem in een
Italiaansch tijdschrift een artikel gewijd werd, en dat een zijner stukken er vertaald
in werd opgenomen.
En die faam was zeker niet onverdiend: zelfs bij nadere beschouwing, als men de
bekoring van 't zoetvloeiende West-Vlaamsch en van de gemoedelijkheid der
schrijfwijze had afgeworpen, zag men dat men voor een flink, goedsamenstellend,
met zorg styleerend prozaschrijver stond; zijne beelden werden nieuw en eigenaardig,
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zijne onderwerpen goed doorwerkt, zooniet altijd oorspronkelijk bevonden; en de
slordigheid van sommige schetsen, zoo, b.v., van ‘Kerstavond’, liet zich door de
kloekte der episoden wettigen, al blijkt eenheid nu juist niet de grootste gave van
den schrijver te zijn.
Uit den bundel die thans voor ons ligt, zou er zeker wel een en ander kunnen
gelaten worden: zoo ‘Op den dool’, ‘van Ongroei’, ‘in de Vlage’ en een paar mindere
stukjes: ze zijn wel wat ál te oppervlakkig, en Streuvels, - die veel beter ziet dan hij
gevoelt, en die zijne personen veel beter ziet leven dan hij zelf hunne handelingen
meêleeft - zou ze zonder schade kunnen achterwege gelaten hebben, niettegenstaande
gelukkige gedeelten in 't een of ander dier schetsen.
Een raad voor het einde: Streuvels vermijde ‘artistiek’ te willen zijn; dit ligt buiten
zijn aard, en zijn schoon talent zou hij er bij verliezen.
Lenteleven verscheen in twee uitgaven: eene goedkoope, nogal slecht-verzorgde,
die rondgestuurd werd als premie aan de lezers van het Duimpjesblad, en waarvan
de laatste reklaam-bladzijde ons nogal gemeen voorkomt; en eene prachtuitgave, op
handpers gedrukt door den kunstschilder Jules de Praetere, die er ornamentaties voor
teekende en in hout sneed, uitgave die, in perkament band, op groot Hollandsch
papier verscheen: een uitgaaf die we vooral bij de liefhebbers van mooie boeken
aanbevelen, en waar nog slechts enkele exemplaren van overblijven.
- Zijn verschenen: Belgisch Wetboek van Koophandel, uit het Fransch vertaald door
Paul Bellefroid, Advocaat-pleitbezorger, plaatsvervangend rechter in de Rechtbank
van Hasselt, Leeraar a.d. Hoogeschool van Luik. Hasselt, Ceysens Pr. 3 fr.
- Over de Ambachten en Neeringen en hunne toekomst, door Mr. Alb. Gottigny.
Voordracht gehouden in de openingszitting van de Vlaamsche Conferentie v.d. Balie
van Gent. Gent, Vuylsteke.
- Barend Joseph Stokvis, door Dr. H. Zeehuizen, in Mannen en Vrouwen van
beteekenis in onze dagen. Redactie: Mr. J. Kalff jr. Afl. 5, 1899. Haarlem, Tjeenk
Willink.
- Om aan de Kleintjes voor te lezen door Mejuffrouw A.C. Kuiper, schrijfster van
Elsje, Een lastige Dochter en Anneke.
Anneke, door dezelfde schrijfster. Beide werken zijn geïllusteerd. Haarlem. De
Erven Loosjes 1898.
Moeders, evenals gemeentebesturen zoeken veelal naar geschikte leesboeken voor
hunne kinderen en leerlingen van onderscheiden leeftijd. Bovenvermelde werken
van Mejuffrouw A.C. Kuyper zijn naar ons bescheiden oordeel voor dit doel bijzonder
geschikt.
Het eerste Om aan de Kleintjes voor te lezen met 50 nette plaatjes, bevat 16 stukjes,
vertellingen en sprookjes, waarvan de meeste naar het Engelsch zijn bewerkt, een
enkel naar het Fransch, de andere door de verzamelaarster zelve geschreven. De
stukjes, die ons het best bevielen zijn: Waar de Kerstboom groeide, Cecile's
Denneboom, De Geschiedenis van een Rozestruik. Een aangenomen Kind en Een
Geranium met vuurroode Bloemen. Het boekje is bestemd om voorgelezen te worden
aan kinderen van 6 tot 8 jaren en ook nog wel voor andere, die naar ik hoop, het
zeker niet zullen ter zijde leggen zonder het ook te willen lezen.
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Het tweede boek, getiteld Anneke, is de geschiedenis van een lief zestienjarig
meisje, dat ondanks haar ziekelijken toestand en maandenlange bedlegering - het
kind lijdt aan ruggemerg-ziekte en heeft soms hevige pijnen - toch haar vroolijk en
opgeruimd karakter bewaart. Zij blijft het Zonnetje van thuis, zooals hare ouders,
zusters en broeders haar steeds noemen.
Langzamerhand komt ze tot het beterschap, knapt gedeeltelijk weer op, vooral
sedert haar verblijf op den buiten. Niets laat nu vermoeden, dat het meisje zoo spoedig
zou weggerukt worden. Weinige dagen na hare terugkomst in de stad wordt ze door
typhus aangetast, waaraan ze dan ook bezwijkt. Dit droevig en onverwacht einde
komt zoo plotseling; niets deed het voorzien; ook doet het naar ons inzien schade
aan het boek, waarvan, ondanks enkele plaatsen, die een weinig langdradig zijn, de
lectuur boelend de stijl pittig en aangenaam is.
De teekeningen zijn van L.W.R. Wenckebach.
De uitgever, in Noord-Nederland zoo gunstig bekend, heeft gezorgd voor een
duidelijke, leesbare letter, goed papier en keurige uitvoering.
Gent, 1899.
MARIE MINNAERT.
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Onze Leestafel.
M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.

Beeld (Woord en Beeld
Juli 1899. Red. Prof Dake, van Nouhuys en Smit Kleine; M.; de Erven Bohn, Haarlem;
Prijs?
J. Reyneke van Stuwe, Lotte. Dr. J. de Jong, Sophie Offermans- Van Hone. PlaatLandschap van Willem Maris. G.H. Betz, Van eene Gravinne van Holland. George
Beyerle, Pastorale. Vervolg roman.

Belfort (Het).
Juli 1899. Maandschr. gewijd aan letteren, kunst en wetenschap; Siffer, Gent; fr. 6
per jaar.
Dr. A. Habets. De burgerwacht in de 16e eeuw. M.E. Belpaire, Christen ideaal.
J.D.C., Pleidooi voor den lendenz-roman. J. Cl. Driemaandelijksch overzicht Klaus
Groth. Gedichten van Edm. De Geest. Karel Quaedclieg. R. de Clerq. Boekennieuws
en Kronijk.

Bladen (Wetenschappelijke),
Juli 1899. Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof.
Koster en Dr. A van Oven. M.; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f. 14.40 per
jaar.
Alexander Sutherland, Geen oorlog meer! Diplomaticus, De algemeene vrede een
waan. Dr Emil Daniëls, Napoleon I en zijne bloedverwanten. Dr. A. Loewenstimm.
Dweepzucht als bron van misdaden. Georges Pellissier, De gehuwde vrouw en de
echtbreuk in den hedendaagschen Franschen roman. P. Kropotkin, Weervoorspelling,
Korte mededeelingen uit buitenl. tijdschriflen. Bibliografische kroniek. Nieuw
uitgekomen boeken in Nederland en in het buitel.

Caecilia,
4 Juli 1899. Alg. muzikaat tijdschr. voor Ned. Red. Mr. Viotta; 1/2 M.; Nyhoff, 's
Gravenhage; f 6,60 p.j.
Mr. H. Viotta, Een nieuw werk over instrumentatie. Muziekfeest te Leeuwarden
Koninklijke Muziekschool. Vergadering Mij tot bevordering der Toonkunst te Alkmaar.
Opera- en Concertberichten over den Haag, Rotterdam, Utrecht. Binnenl. en Buitenl.
nieuws.
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Dag (Vragen van den),
Juli 1899. Pop. wetensch. tijdschr. onder redactie van Dr. Blink, M; S.L. van Looy.
Amsterdam. f 5,40 p.j.
Plaat 30 van d. Plantenatlas van Nederland. Dr. H. Blink, De herlerende Istam,
Een belangrijk teeken des tijds. W.A.W. Molf, Hoe wordt het kind midadiger? James
Arthur Gilson, Een tuchtkuur voor teringlijders. Mr. L.J. Huber, Het goed recht der
z.g. ‘soeprakken’ in 't programma der eind-examens. v.d.H.B.S., De spoorwegen van
Azië Bibliographie. Prof. Dr. Ritsema Bos, Ned. planten. Joh. Kesler. De Londensche
graafschapsraad.

Dames (Weekblad voor),
1 Juli 1899. Met geknipt patroon of supplement; Uitgevers Maatschappij ‘Vivat’'
Amsterdam; f 6,40 p.j.
Modebericht. Beschrijxing der 40 afbn over kleeding en handwerken. Mexr. la
Chapelle Roobol, Huisvrienden (Novelle).

Europa,
Juli 1899. Verzam. v. letterk, bijdragen onder redactie van W. Gosler; M.; Revers,
Dordrecht; f 11.75 p.j.
Plaat. A.v. Redichem, Dottys's macht. Rudolf Lindau (naar), De groene sluier.
Paul Bourgel (naar), De ware vader. Ewald (Uit het Deensch van), De Winter.
Cenatos, Een boekenpraatje.

Gids (De),
Juli 1899. Onder red. v. Mr. J.N. van Hall e.a., M.; van Kampen en Zonen,
Amsterdam. f 15 per jaar.
Dr. W.G.C. Byvanck, R. Fruin (1823-1899. Prof. H.J. Polak, De drie Electra's.
Prof. Th. Bussemaker, De Rep. der Vereenigde Nederlanden in hare staatk.
betrekkingen gedurende de eerste jaren na den vrede van Utrecht (1713-21). Prof.
W.L.P.A. Molengraaff, De dageraad van het wereldrecht. Mr. L.E. Visser, De
algemeene kostelooshcid van het lager onderwijs in Frankrijk. Hel. Lapidoth-Swarth,
Verzen. Mr. J.N.v. Hall, Dramatisch overzicht. Mr. H. Viotta. Muzikaal overzicht.
Bibliographie.

Gids (De Katholieke),
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Juli 1899 Maandschrift voor het Katholiek Nederlandsch volk, onder red. van eenige
vrienden der wetenschap; Küppers, Haarlem. f 3,60 + frankeerkosten p.j.
Giovanni. Politieke invloed der Gilden. M.V., Dit is een oude sproke uit het land
van Vlaanderen P. Brussink pr., Een verblijdende statistiek. Pater A.M. eonv, Enkele
bladz. uit de gesch. der Franciscanen. Herm. van Alfen, Gedichten. A. Nuyens,
Het-Kutholicisme op het einde der 19e eeuw. Politiek overzicht.

Gids (De Nieuwe),
Juli 1899. Redactie: Willem Kloos en H.J. Boeken; M.; Van Looy, Amsterdam, f 7,50
p.j.
H.J. Boeken, Voorjaar. A.W.v. Oordt, Een pleiziervaart. W. Kloos, Verzen. Dr.
J.B. Schepers, Van kunst en Herenigd.

Haard (Eigen).
1 Juli 1899. Onder red v.J. de Vries. Dr. Pyzel e.a.; W.; Naaml. Vennotschap ‘Het
Tijdschrift E.H.’, Amsterdam. f 6.50 p.j.
M.W. Maclaine Pont, Elisabeth Blaeu, Dr. C.E. Daniëls, Doctor en patiënt. Plaat
December n. Maure. Truida Kok, Grootvader. V.G., Het Hospitaal-kerkschip ‘de
Hoop’. Verscheidenhed. Platen. Feuilleton.

Hollandia,
24 Juni 1899. Weekblad voor Nederland in den vreemde. red. L. Simons en J.V. Grein
te Londen; Uitg. Mij ‘Nederland’. 's Grarenhage. Pretoria f. 6 p.j.
Aanteekeningen (oa. Jong-Turkije in ons land). Nederls in het buitenland (R.
Loman et Royaards in Londen). Bag. Van de tribune der 2de Kamer. L. Simons
Keuzetentoonstelling in den Haag; Afgietsels ran Hindoemonumenten op Jara te
Haarlem, Aug. Gittée, Het Platduitsch en de Vlamingen. F.C. Jr. Uit Amsterdam.
Aug. Gittée, Nieuwtjes uit Vlaanderen. Van alles wat. Mevr. Couperus-Baud.
Reisbrieven.

Illustratie (Katholieke),
33e Jaargang No 17. W; Mij ‘De Kathol. Ill.’ te 's Hertogenbosch. f 4,00 p.j.
Johs Klep. pr.; Nicephora, de dochter des martelaars. Maria Viola, Sint Stanislaus.
J.J.G.W, Baas Fiks. Bij de platen.

Kroniek (De),
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2 Juli 1899. Een algemeen weekblad onder red. v.P.L. Tak; Scheltema en Holkema's
boekhundel, Amsterdam. f 9 p.j.
André Jolles, Tooneel. G.v. Vloten, Een anontuur v. Ibrahim ibn al-Mahdi.
Berichten. Allerlei. Ingezonden. Feuilleton.

Kunstbode (De Vlaamsche),
Juni 1899. Maandel. tijdschr, voor kunsten, letteren en wetenschappen onder red v.
Jan Bouchery; Hopland 30, Antwerpen. Prijs?
Constant van de Moer, Een levenslang jaargeld. Poezië van Van de Weghe, De
Geest, Rens. D. Claes, Wetenswaardigheden uit onze oude ‘Costuymen’. Lodewijk
Opdebeek, Lente. Frans Stockmans, Menschelijke rechtvaardigheid.
Boekbeoordeelingen. Kroniek.

Leeskabinet (Het),
Juli 1899 Maandschr. gewijd a. vaderl. en buitent letterkunde onder red. v. Johan
Gram; Van Nifterik, Leiden; f 11.50 p.j.
Johan Gram, A.W. Sijthoff (met plaat). Gerard v. Eckeren. De eerste wandeling.
Wum. Benschop, Ons Janske. Levnard Stevens, In Hildesheim (met plaat). Ludovic
Hatevy, Eene goede partij. Hoe men een blijspel maakt. Bibliographisch album.

Leven (Het Toekomstig),
1 Juli 1899. Tijdschr. gewijd a d studie der proesondervindelijke en bovenaardsche
verschijnseten; 1/2 M.; Red en Adm Kruisdwarsstraat 4, Utrecht; f 3 p.j. bij
vooruitbetaling.
Korte aanteekeningen. Sénnces in eigen kring. Een serie visioenen. Optossing. C.
Flammarion, De ziet en het onbekende. Ingezunden. Mevr. Joh. Gerstenhauer,
Betooverd.

Maandschrift (Elsevier's Geïl.).
Juli 1899. Red. Mr. Plemp v. Duivetund, F. Lapidoth en Ph. Zilcken; Uitg. Mij
‘Elsevier’. Amsterdam; f 10 p.j.
Liederenbibliotheek (Pot de Mont, Mijn kind! ik weet een aardig fied. Muziek v.
Louis Schnitzler.)
G.H. Marius, Matthijs Maris. W. Jaeger, Ertkönig. Dr. J.Ph. Voget, Indische
sproken. A.H. Kloosterman, Twaalf dagen op reis (Van Flims terug). A.S.H. Booms,
Het sneuvelen van Luitenant Vis. C. Gysberti Hodenpyl, Revolutiedagen te Delft in
1795. P.v.D. Buitenlandsch overzicht F.L. Van de Redactie. F.L. Nederl. verzen en
Nederlproza.
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Natuur (Album der),
1899, 9e afl., Red. D. Lubach, E van der Ven e.a.; M.; Tjeenk Willink en Zoon,
Haartem; f 4.80 p.j.
Dr. L. Posthumus, De wapens der gelede dieren. Chr. A.C. Nell, De samenstelling
en het gebruik v. synoptische weerkaartjes. Wetenschappelijk bijblad (Sterren-,
natuur-, schei-, plantkunde, hygiëne).

Nederland,
Juli 1899. Verz. v. oorspr. bijdragen v. Ned. letterkundigen onder red. v. Mr. van
Loghem; Loman en Funke, 's-Gravenhage; f 12.50 p.j.
J. Eigenhuis, Gelouterde passie. J.K. Rensburg, Wereldstroom. Joh. H. Been, De
turnpet. Dr. Jan ten Brink, Henri Becque (1837-1899). Else v. Brabant, In de haven.
Kroniek. Puezie van Else v. Brabant, van Goch, Cantabite, Visser, Priem.

Revue (De Hollandsche),
Juni 1899. Red. Frans Netscher; M.; De Erven Loosjes, Hartem; f 25 p.j.
Plaat: de Transv. volksraad. Wereldgeschiedenis. Belangrijke onderwerpen.
(Verbetering v. gasgloeitichtkousjes. Wat is theosofie? Verzoeningsraden en
vroawenvakvereenigingen. De West-Indische eitanden. Hoogescholen voor vrouwen
in Amerika. De kerk v. Engeland in haar tegenwoordigen strijd. Nedert. betangen
in Zuid-Afrika.) Karakterschets: Harold Perrot (met vete illustratiën). Revue der
tijdschr. (36 Nederl., 11 vreemdtatige). Het boek van de maand: Chr. F. Haje, Het
roode kruis. De boekentofel.

Revue (Maandelijksche),
Juli 1899. Overzicht v. wat in vak- en andere bladen wordt geschreven over onderwijs
en opvoeding. Red. C. Otter; M.; D. Mys, Tiel; f 3.60 + frankeerkosten.
Uit de vakbladen. Uit andere bladen. Uit de vaktijdschriften. Uit andere
tijdschriften. Uit boeken. brochures, enz. Nieuwe uitgaven voor onderwijs,
onderwijzers en schooljeugd.

Spectator (De Nederlandsche),
1 juli 1899. W.; Nyhoff, 's Gravenhage; f 12-60 p.j.
Berichten en mededeelingen. Dr. H. Was, Meyer's vertating van Spinoza. Mr.
P.C.J. Boetes Jr., Een Friesche ondheid met Runeninscripties. Mr. A.F.A. Leesberg,
Onze Vlinders. G., Aubrey Beardsty. Wolfgang. De kompleete mensch in de wijsheid.
Plaat: Engelands voorvechter.
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Stenograaf (De),
Juli 1899. M.; Red. Ultg. Rients Batt, Den Haag; f 3.00 p.j.
In stenngrafisch schrift: De Rijnstroom (J.v.d. Vondel), Iets over gezondheid.
Schrijfwedstrijden. Diptoma's. Stempets en clichés. Berichten.

Stuiversblad (Geïlustreerd),
1 Juli 1899. W.; Uitg. Mij. ‘Vivat’, Amsterdam; f 3.40 p.j.
Allertei. Lawrence L. Lynch, Liefde en misdaad. Conan Doyle, De geschiedenis
van den kostschoothouder. Twee verlatenen.

Tijdschrift (Ons).
4e Jaarg. afl. 4. Maandbl uit en voor het leven onder red. v.A.J. Hoogenbirk; D.A.
Daamen, Rotterdam; Prijs?
Enka, Gescheiden. W.v. Oosterwijk Bruyn, Willem de Clcrcq als vriend v. Mr.
Isaäc da Costa. D. Rins Jr., Een uitverkoren vat. Poëzie v.A. de Jong, Adr. v. Sandyk,
C.E.v. Koetsveld. Beekbeoordeeling. Maandboek.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 3. M.; Jacques Dusseau en Co, Amsterdam, Kaapstad; 12/6 p.j.
Onze vooruaamste Gouverneurs (Rijk Tutbngh). Editoriate praatjes. Onze A
frikaansche dieren. A.M., De PaarlBerg (gedicht). d'Arbez, De neef van den
kommandant. J.F.v. Oordt, De veldstagen en gevechten in Zuid-Afrika geleverd.
Wereldkroniek. Hoe wij geregeerd worden. Asega, Praatjes over tandbouw. De
‘Groote Club’ te Amsterdam. Uit de natuurwereld. Voor onze kinderen.

Tijdschrift (Tweemaandelijksch).
Juli 1899. Voor letteren, kunst. wetenschap en potitiek onder hoofdred. v. van Deysset
en Verwey; Scheltema en Holkema's boekhandel. Amsterdam; f 7.50 p.j.
Cyriet Buysse, Driekoningenavond (Drama). Albert Verwey, Hegenscheidt's
Starkadd. Aug. Vermeyten, Leven en werken van Jonker Jan van der Noot. Is P.de
Vooys, Van de armen (gedicht). L. van Deysset, Het treurspet ‘Ghetto’. Alb. Verwey.
Riddervrouwe en Poortersknaap (gedicht). F.v.d. Goes, Eenige sociatistische
ekonomie. Boekbeoordeeling.

Violier (De)
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5 Juli 1899. Gewijd aan kunst en letteren Orgaan der Antwerpsche Rederijkerskamer
‘De Violier’; hoofdopsteller A.D. Musschoot; 1/2 M. Fr. 2 per jaar.
A.D. Musschoot, Kastijding. Kunst roor het Volk. Willem Schepmans, In de
Rubensstad. Ricardo, Uit de Artereldestad. Kronijk der Kamer.

Volken (De Aarde en haar),
24 Juli 1899. Geïll. Volksboek; W.; Tjeenk Willink en Zoon, Ilaarlem. f 5.20 per jaar.
D. Bruun, De Troglodieten uit Zuid-unis. Bijblad: De Marianen en de Karolinen.
Per Spoor ran Engeland naar Ierland! Marokko dichtbij en toch ver. In Vogelvlucht.
enz.

Volkskunde,
11e jaarg., 12e aflerering. Tijdschr. voor Ned. Folklore onder red van Pol de Mont
en A. de Coek; M.; Hoste, Gent. Kluver. Deventer. Fr. 3, f 1.80 p.j.
A.v. Werveke, Beqraven. A. de Cock, Tooverij in liefdezaken. A. de Cock,
Spreekworden en zegswijzen. A. de Cock, De beteekenis der Folklore.
Boekbeoordeeling.

Voksleven (Ons).
Gras, Bloei- en Zomermaand 1899. Tijdschrift voor taal-, volks, en oudheidkunde
onder leiding van Joz. Cornelissen en J.B. Vervliet; M.; Braeckmans, Brecht. f 2.50
p.j.
Godsplanten. De Kwâtongen. Sagen. De herbergen. Volksgebruiken. Kinderspelen
uit het land van Dendermonde. De haan en de hen in het volksgeloof.
Plaatsbeschrijving. De Vogelen. Spotnamen op steden en dorpen. Hoe men drinkt.
Iets over soldatenbijgeloof. Sprookjes uit den vreemde. Kinderrijmen en -spelen uit
Vlaanderen.

Vrouw (De),
1 Juli 1899. 2 W.; Gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouwen onder red. van
N.v. Kol; H. Musereeuw, Rotterdam. f 1,50 p.j. bij vooruitbet.
Terugkeer tot de natuur. Reformkleeding. Cornelie Noordwal, Ingezonden. Lezing
van Dr. Herman Gorter te Utrecht over de sociaal demokraten.
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Wereldkroniek,
1 Juli 1899. W. Nygh en v. Ditmar, Rotterdam, f 6 p.j.
Kunstavond aangeboden aan de vredesconferentie. Esterhazy-onthullingen.
Hippisch feest en bloemencorso te Haartem. Uit onze Oost. Een intervieuw met
Prinses Bonaparte. J.M. Lion †. W.P.H. de Bruyn Kops †. J.H. Weissenbruch. Een
kwarteeuw op Atjeh! (Pastoor Verbraak). Een prins ats noordpootreiziger.

West (De),
1 Juli 1899. 2 W.; gewijd aan de betangen v. Ned. W.-Ind. onder red. v.J.Ch. Blok;
Bureau v. red. en adm. Villa Annie. Scheveningen: f 3 p.j.
Uit Suriname. Goudvondsten. De kotoniate goudindustrie. Nieuws uit de West.
Officieële berichten. Handel en nijverheid. Fenilleton.

Wielrijdersblad (Belgisch),
29 Juni 1899. W; J. Savone Dekkers en Zonen, Leuven; fr. 4, buitent. fr. 12.
Feest van den B.W.B te Luik. Intichtingen. Een woordje over de stuurstang.
Gegronde klachten. De verdwijning van het paard. Uit hoeveel deelen bestaat een
rijwiet. Weketijksche sport. Louis Grégoire. Briefwisselingen. Ambtelijk gedeelte.

Willems-Fonds (Tijdschrift van het),
Juni 1899. Gewijd aan letteren. kunsten en wetenschappen; M.; J. Vuylsteke. Gent.
voor niet-inschrijvers op het W.F. f 3.50 p.j.
Medard Verkest, De twee Pickery's. Fr. Van Cuyck. Alice (novette). V., De strijd
tegen Drankmisbruik. P., Onze Leestafet. Egb. C. Van der Mandete, Uit
Noord-Nederland. Boekbeoordeeting. Kunst- en Letternieuws.

Woord (Ons),
1 Juli 1899. Tolk der Antw. Onderw. ver. ‘Diesterweg’; M.; Fl. Melsen, Antwerpen;
f 2, buitent. f 3.
Alexis Stuys, Het onderwijs in de Nederlanden ged. de 46e eeuw. Schooluitstapjes
en leertochten. Het budget v. onderwijs i.d. Kamers. Een modetschool zonder
schoothoofd. Het normaat onderwijs in Betgië. Diesterweg's hulpkas voor behoeftige
schoolkinderen. Kijkjes links en rechts. Werkzaamheden der afdeelingen.
Boekbeoordeelingen.
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Zuid (Noord en),
22e jaarg. No 4. Tijdschr. ten dienste v. onderwijzers b.d. studie der Ned. taal- en
letterk. onder red. v. Taco H. de Beer; M.; Btom en Olivierse, Culemborg; f 5.50 p.j.
P. Leendertz Jr., De namen der maanden. A.M. Molenaar, Bloemtezing uit het
woordenboek der Ned. taat. Tijdschrilten. Kleinigheden uit de practijk. D. Laméris,
Het schriftelijk werk voor de hoofdacte. Jan Luyken. Boekentijst
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Augustus 1899.
Ferdinand Augustijn Snellaert,
de Vader der Nederlandsche Congressen, 1806-1872.
Het 25e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres zal weldra Noord- en
Zuidnederlanders uit alle gouwen te Gent vergaderd zien, ter bespreking van de
belangen van taal- en letterkunde, van de belangen van onzen stam. Vijftig jaar is
het geleden, dat het eerste van die Congressen in deze stad gehouden werd. De man,
die er het plan van opvatte was Ferdinand Augustijn Snellaert, den 21 Juli 1806 te
Kortrijk geboren, te Gent als dokter gevestigd in den tijd, dat Willems er het groepje
dappere strijders voor onze taal rondom zich schaarde, wier streven zoo vruchtbaar
is geweest: Blommaert, Serrure, Ledeganck, Bormans, Van Duyse, Rens. Nu dat de
eerste congresdag het monument ter eere van Willems, den Vader van de Vlaamsche
Beweging, zal zien onthullen, past het een welverdiende hulde te brengen aan een
van zijn bekwaamste en dapperste luitenants, die na zijn verscheiden, met taais
wilskracht in zijn geest heeft gearbeid. Snellaert studeerde aan de Utrechtsche
Rijkskweekschool voor militaire militaire geneeskundigen en verliet deze inrichting
in 1829 met den graad van officier om dienst te nemen bij het 15e regiment infanterie,
achtereenvolgens te Maastricht en te Antwerpen. De omwenteling vond hem getrouw
aan het vaderland en aan zijn eed en hij maakte den veldrocht van 1830-31 mee. Tot
1835 bleef hij bij het Nederlandsch leger. Toen hij eindelijk de overtuiging gekregen
had, dat de scheuring van het schoone rijk der Nederlanden onherroepelijk voltrokken
was, keerde hij naar Vlaanderen terug om zijne geneeskundige studiën aan de
hoogeschool van Gent te voltooien; hij promoveerde in 1838 en vestigde zich als
dokter. Hij was van oordeel dat de stelselmatige verfransching in 't onderwijs en 't
bestuur, door de Regeering in de hand gewerkt, een ramp was voor de
volksontwikkeling, en de strijd, door Willems tegen de verfransching aangebonden,
vond aldra in hem een kloeken medestrijder. Hij stond hem krachtig ter zijde bij het
op 't getouw zetten van de adresbeweging in 1840, welke tallooze verzoekschriften,
bekleed met duizenden handteekeningen, naar de Kamer van Volkvertegenwoordigers
deed zenden, om

het gebruik van het Neterlandsch te eischen voor provinciale zaken en gemeentezaken
in Vlaanderen. Dat was de stoot, gegeven aan de beweging, die gaandeweg de
gekrenkte taalrechten van het Vlaamsche volk zou doen herstellen en achtereenvolgens
door de Kamers de wetten op het gebruik van het Nederlandsch in het Bestuur, in
de Rechtspleging, in het Onderwijs, in de Burgerwacht zou doen aannemen.
Behalve ijverig Vlaamschgezind strijder, was Snellaert ook een van de groep
taalgeleerden, die met Willems den akker ontgonnen, die in 't Zuiden had braak
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gelegen. Hij schreet talrijke verhandelingen over de letterkundige geschiedenis van
het Zuiden, zooals over de Nederlandsche Dichtkunst in België sedert hare eerste
opkomst tot aan den dood van Albert en Isabella, een schets eener geschiedenis van
de Nederlandsche Letterkunde; monographieën over Rederijkerskamers, zooals de
Goudbloem van St-Nikolaas; gaf verschillende oude hss. uit zooals Maerlant's
Alexanders Gecsten, Nederlandsche gedichten uit de XIVe eeuw van Jan van Boendale,
Hein van Aken en anderen. Ook dialectstudie wekte zijn belangstelling en hij schreef
een Bijdrage tot de kennis van den tongval en het taaleigen van Kortrijk.
Zijn verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst in België sedert haar
oorsprong werd door de Koninklijke Academie van België bekroond, in wier schoot
hij in 1847 Willems als lid opvolgde.
Willems, onverwachts door den dood aan zijn vrienden ontrukt, had een zeer
belangrijk werk onvoltooid gelaten. Hij had een schat van oude volksliederen
verzameld, met de muzieknoteering, varianten, vertalingen, enz. Hij zou een
omvangrijke, wetenschappelijke uitgave bezorgd hebben van die liederen, omtrent
welke hij een schat van aanteekeningen had, betrekkelijk hun oorsprong, hun
verbreiding, de dichters die ze hadden voortgebracht, de instrumenten die er de
voordracht van begeleidden enz. Voor deze uitgave was Willems uitmuntend
berekend. Behalve dat hij een grondige en omvangrijke kennis bezat van onze
Middelnederlandsche letterkunde, was hij ook een degelijk muziekkenner, en dat
zou bij het uitgeven van liederen uitstekend te pas komen. De dood belette hem zijn
arbeid te voltooien. Zijn vriend Snellaert bezorgde de uitgave, getroostte zich hiervoor
veel opzoekingen en arbeid en zijn verdienste was hierbij zeker grooter dan zijn
nederigheid het liet voorkomen in den fitel: Oudvlaamsche liederen uitgegeven door
Willems. Willems had voor zijn volk een schat heroverd. Ons oud volkslied was
onbekend; het leefde, met de melodie alleen nog voort in den mond van oude
moedertjes ten platten lande, bij 't spinnewiel of 't kantwerkkussen. De Oudvlaamsche
liederen brachten tal van keurige pareltjes aan 't licht even frisch van inhoud als van
melodie.
Snellaert had de scheiding van 1830 diep betreurd. Hij zag in hoe rampvol ze was
voor de ontwikkeling van ons volk. Vóór de omwenteling vond de volksbeschaving
een degelijk voertuig in onze gemeenschappelijke taal, zooals ze zich in 't Noorden,
door
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onafgebroken beoefening gedurende eeuwen, toegepast op alle takken van de
menschelijke bedrijvigheid, had ontwikkeld. Die cultuurtaal in vasten vorm zou
kennis en gedachten en beschaving toevoeren. Na de omwenteling werden de
betrekkingen met het Noorden gewelddadig afgebroken en de volkstaal zonk in den
poel van de verwildering, achtergesteld voor het Fransch en systematisch verdrukt.
Snellaert besefte te goed de noodzakelijkheid van den invloed van de stevig
ontwikkelde taal van het Noorden en de daar rijker bloeiende letterkunde op die van
het Zuiden, dan dat in hem de wensch niet zou ontstaan zijn, de afgebroken
betrekkingen weer aan te knoopen. Geen gemakkelijk werk was dit. Het was nog
zoo kort na de omwenteling. De wonde in 1830 geslagen, was in 't Noorden verre
van geheeld. Wrok bleef bestaan aan de eene zijde en vooroordeel, wantrouwen aan
de andere. De taaiheid en en de doorzettingskracht van een Snellaert waren er noodig
om het plan te durven opvatten, de gescheiden en wrokkende broeders weer saam te
brengen, met de vereischte wilskracht om dat plan ten uitvoer te leggen. Dat deed
Snellaert.
In het Vlaamsch Gezelschap te Gent, bracht hij in in 1848 zijn voorstel te berde om
in 't volgende jaar in deze stad een Nederlandsch Letterkundig Congres te houden,
waartoe alle letterkundigen en taalbeoefenaars van Noord en Zuid zouden
uitgenoodigd worden. Het voorstel vond bijval en in December ging een oproeping
tot deelneming aan 't Congres uit van het Nederlandsch Taalverbond en den 26
Augustus 1849 werd het eerste Congres geopend in de promotiezaal van de Gentsche
Hoogeschool, waar weldra, na vijftig jaar, het 25e Congres zal beginnen. Mannen
uit Noord en Zuid waren, zooals Snellaert in zijn openingsrede zei, samengekomen,
‘om naar middelen om te zien, om datgene te volbrengen, wat eeuwenlang
verwaarloosd werd, wat niet tot stand kon komen, toen men onder een zelfde
Staatsbestuur in een zelfde huisgezin leefde: eenheid in de werking der Noord- en
Zuidnederlanders tot behoud van den gemeenschappelijken volkszin en de
gemeenschappelijke volkstaal.’ Op dat eerste Congres zijn anderen gevolgd, nu eens
beter, dan eens minder goed geslaagd, niet alle even gevolgrijk. Er is veel gezegd en
geschreven over de congressen, over hun ondoelmatige inrichting, met hun reeks
voordrachten zonder prachtisch doel en zonder nuttig gevolg. We willen hierover
niel uitweiden en de vraag niet bespreken of de Congressen noodzakelijk practische
gevolgen moeten hebben en of dat doel dient vooropgesteld te worden. Zeker is het,
dat ze niet zonder practische gevolgen gebleven zijn en dat alreeds het eerste Congres
het plan deed rijpen om een degelijk en uitgebreid woordenboek samen te stellen,
waarin de gemeenschappelijke taalschat van het Nederlandsch Taal. gebied zou
samengebracht worden. Dat plan werd later ten uitvoer gelegd en thans mag onze
stam trotsch, zijn op het Groot Woordenboek der Nederlandsche taal, dat in zijn
voltooide deelen in degelijkheid het beste wat andere en groote volken op dat gebied
hebben aan te wijzen, op zij streeft zoo niet overtreft. Laat ons ook niet vergeten, dat
van latere Nederlandsche Congressen, groote stuwkracht uitging voor de ontwikkeling
van onze Vereeniging en dat zulks wel een van de heilzaamste practische gevolgen
van de Congressen zal blijken te zijn.
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Doch afgezien van die practische gevolgen hebben de Congressen onloochenbaar
het doel bereikt dat Snellaert zich voorstelde; ze hebben Noord en Zuid dichter bij
elkaar gebracht; de afgebroken betrekkingen zijn weer aangeknoopt; op de Congressen
hebben tal van letterkundigen en taalbeoefenaars of eenvoudig taalvrienden elkaar
leeren kennen en waardeeren. Den heilzamen invloed op de ontwikkeling aan deze
en gene zijde - aan deze meest - zijn niet rechtstreeks aan te wijzen, doch dat die
invloed gevolgrijk is, staat vast en gerust mag men aannemen, dat het nut van de
Congressen minder zit in de practische maatregelen die daar behooren voorgesteld
te worden met het oog op praktische doeleinden, dan in hun geestelijke nawerking.
Wanneer dan binnen weinige dagen het 25e van die Congressen weer taalbroeders
uit Noord en Zuid zal saamgebracht hebben, zal ongetwijfeld met dankbaarheid het
streven herdacht worden van Snellaert dat zoo vruchtbaar gebleken is.

Benoorden Moerdijk.
Nederland en Transvaal. - De Engelsche kogels, arbitragc, en de
Vredesconferentie. - De openbare meening in ons land. - Tentoonstellingen
en Congressen. - Zal Curaçao zich hunnen ontwikkelen?
De tijden zijn wel veranderd sedert een jaar of twintig, toen de Europeesche
Nederlanders er nauwelijks aan dachten dat daar ergens aan een uithoek van Afrika
nog republieken bestonden, Nederlandsch van oorsprong en Nederlandsch van aard
en taal. Na Majoeba en het bezoek van president Kruger aan Nederland is daarin
wijziging gekomen, en tegenwoordig mag men wel zeggen dat Nederland zeer
hartelijk Transvaal's lotswisselingen meêleeft. Dat verschijnsel is zeker niet alleen
te verklaren uit het grooter getal Nederlanders dat zich in den laatsten tijd in de
Zuid-Afrikaansche Republiek heeft gevestigd, het mag grootendeels toegeschreven
worden aan het meer en meer dóórdringend besef van stamverwantschap. En dat is
toch een heuchelijk teeken, al zijn de omstandigheden er niet naar, dat wij
Nederlanders, als staat, aan onze Transvaalsche broeders krachtdadige hulp kunnen
verleenen bij hun moeilijkheden.
Maar wij lezen met groote belangstelling over Zuid-Afrika en over den telkens
veranderenden stand van het eeuwige geschil met Engeland. En een zucht van
verlichting is opgegaan toen wij vernamen dat het dreigende oorlogsgevaar daarginds
geweken was, voorloopig althans. Of het beter geweest zou zijn als de Boeren het
nu maar tot het uiterste hadden laten komen? Wie weet; het zou er-op of er-onder
geweest zijn; misschien de Engelschen voor goed uit Zuid-Afrikaansche door de
krachten der vereende Zuid-Afrikaansche Hollanders - maar was die kans niet gering,
waar geen Gladstone de Engelsche regeering leidt en het Engelsche volk, juist nu
zich bewust van zijn macht en voorspoed, voor niets zou terugdeinzen als zijn gevoel
van eigenwaarde geprikkeld werd door een nieuw Majoeba? Alles is mogelijk, maar
wij vreezen dat de Engelschen de baas gebleven zouden zijn, en de Boeren (zij 't niet
voor goed) ten onder gebracht zouden hebben met of zonder ontplofbare kogels, dan.
Die uitzetbare kogels, de schande dat Engeland zulk oorlogstuig durft gebruiken
tegen een beschaafden vijand - ze hebben hier zeer groote ergernis gewekt. De bladen
die het feit onder de oogen van hun lezers brachten, kregen tal van betuigingen van
verontwaardiging, vooral toen ze ook mededeelden; hoe sommige Engelschen zelf
het gebruik van zulke kogels tegen de Boeren in 't openbaar hadden afgekeurd, en
toen ze in bijzonderheden uitlegden welk een verschikkelijke uitwerking dat moordtuig
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teweegbrengt. Maar wij Hollanders zijn nu eenmaal zoo - bij die stille, of zich alleen
hier en daar in de pers uitende verontwaardiging is 't voorshands gebleven. Wij zijn
zoo uiterst moeilijk gezamentlijk in beweging te brengen. Waren we wat ontvlambaar
- in veel gevallen zou dat grooter nadeel dan voordeel hebben, maar toch lang niet
altijd - wellicht zou dan van Nederland een beweging uitgegaan zijn die de beschaafde
wereld kon genoopt hebben, op de Engelschen een onweerstaanba ren druk uit te
oefenen, want de Engelschen, men vergete 't niet, zijn geen Russen; vooral de
Engelsche regering heeft zeer veel rekening te houden met de openbare meening, de
Russische in 't minst niet.
Zulk een beweging is uitgebleven; zelfs van een poging om ten gunste van
Transvaal in 't algemeen iets gedaan te krijgen, heeft men eerst laat iets vernomen
nomen nadat in Diligentia, in den Haag, een kleine vergadering van belangstellenden
(de omstandigheden werkten ongunstig samen) in tegenwoordigheid van een de Z.A.
Republiek gunstig gezind Engelschman de uitvoerbaarheid van zulk een poging
overwogen had. Misschien was ze ook niet uitvoerbaar, hoe dat zij, de
Zuid-Afrikaansche Verseniging die daarop de zaak ter hand nam, schijnt er nog niets
op gevonden te hebben. 't Is te hopen dat de kwestie daarmede niet uit is, want al
schijnt de spanning nu ook veel minder, Engeland blijft krijgstoerustingen maken
en patronen van het beruchte merk no IV naar Zuid-Afrika verschepen.
En de menschlievende maatregelen ter Vredesconferentie? De eerste afdeeling
van die Conferentie heeft een voorstel aangenomen om het gebruik van alle
ontplofbare of uitzetbare kogels te verbieden, maar Engeland stemde tegen; een later
voorstel van een Amerikaansche afgevaardigde, om bij het verbod te bepalen dat
geen onnoodig ernstige wonden door het moordtuig toegebracht mogen worden, mits
het in staat zij, den vijand op korten afstand buiten gevecht te stellen, vond zelfs geen
genade in de oogen der Engelsche gemachtigden op de Conferentie. En terwijl Sir
Julian Pauncefote, Engeland's eerste gedelegeerde, een voorstel tot scheidsrechterlijke
beslissing indient, weigert de Engelsche regeering zulk een beslissing terzake van
Transvaal, onder het nietige voorwendsel dat de Z.A. Republiek geen onafhankelijke
staat zou zijn! Maar wie heeft er ook van deze Vredesconferentie, die toch altijd
eenigszins een ‘gedwongen fraaiigheid’ blijft, dadelijke en degelijge uitkomsten
verwacht?
***

Dat de belangstelling die in dezen tijd ongetwijfeld zeer sterk is bij de Nederlanders
ten aanzien van de Transvalers, zich niet sterker uit, zal wel te wijten zijn aan het
besef dat wij in Europa zoo weinig aan de oplossing der Zuid-Afrikaansche kwestiën
doen kunnen. Anders is het waar in ons eigen land dat dingen gebeuren die billijke
ergernis wekken, dan komt de openbare meening, gesteund door de zich meer en
meer ontwikkelende pers, sterker en spoediger in verzet. Men heeft dat dezer dagen
kunnen zien aan de uitingen van verontwaardiging over de behandeling die zekere
Haagsche overheidspersonen den Armenischen patriot Minas Tsjeraz lieten ondergaan.
Een protest-vergadering te Amsterdam, is het gevolg geweest, waarin Tsjeraz beter
gelegenheid gehad heeft om de grieven van zijn onderdrukte en gemartelde
rasgenooten uiteen te zetten, en zeker met meer geestdrift gehuldigd is, dan hij in
Den Haag ongemoeid gelaten, hier te lande ondervonden zou hebben. En het was
kenschetsend dat die Amsterdamsche vergadering, waarin krasse en zelfs heftige
woorden aan het adres van Haagsche autoriteiten gericht werden, geleid werd door
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drie aanzienlijke Nederlanders van tegenovergestelde staatkundige overtuiging: Dr.
A. Kuyper, F. Lieftinck en Dr. J.F. Vermeulen.
***
Wij leven in een tijd van Congressen en tentoonstellingen. De maatschappij van
Nijverheid, die van Fabriek- en Handwerksnijverheid, het Gezondheidskundig Congres
te Maastricht, de Maatschappij van Geneeskunde, hebben dezer dagen vergaderd,
en ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederl. Maatschappij van
Geneeskunde heeft deze te Arnhem een Historisch Geneeskundige tentoonstelling
aangerecht,
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die ook door de Koninginnen bezocht, en uitstekend geslaagd is. In een welsprekende
rede heeft prof Stokvis herinnerd aan het groote aandeel dat het land van Boerhave
en Donders in den vooruitgang der geneeskunde heeft gehad. Hij kon daarbij wijzen
op een indrukwekkenden stoet van geleerden en mannen van de geneeskundige
praktijk die Nederland ook op dat gebied tot hooge eer strekken: Albinus, Reinier
de Graaff, Swammerdam, Anth. v. Leeuwenhoek, Bontius, Camper en zooveel
anderen, waaronder er ook waren die voor het eerst de uitkomsten der wiskundige
wetenschappen en haar methoden op het geneeskundig onderzoek toepasten en aldus
den grondslag legden tot de ontwikkeling der geneeskunde als exacte wetenschap.
***
Ook de West-Indische tentoonstelling te Haarlem mogen wij niet vergeten, vooral
nu de West weer de aandacht vraagt die haar in het moederland al te lang onthouden
is. Curaçao is nog meer dan Suriname besproken, de eilanden hebben 't ook harder
noodig.
Een artikel in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage waarin wordt
beweerd dat vele Curaçaonaars hun blikken naar een vreemde mogendheid wenden,
in de hoop door deze uit het verval en den toestand van armoede opgeheven te worden,
geeft den kapitein van het Ned. Indisch leger L.A. Ferguson aanleiding te vragen:
kunnen wij dat zelf niet doen? zou het zooveel kosten? kunnen wij zelf er de
voordeelen niet van plukken?
En hij zegt: wat Curaçao aangaat, zeker!
Curaçao toch bezit zeer rijke phosphorzure kalklagen. Groote binnenwateren, met
onbeschaduwde en goed aan de zon blootgestelde stranden bieden een uitmuntende
gelegenheid tot het aanleggen van zoutpannen. Houtaanplant op groote schaal zou
den regenval bevorderen die nu vermindert, omdat stelselmatig de groote bosschen
worden weggekapt, niet juist voor timmerhout, doch, dat is een euvel, voor brandhout
en om tot houtskool verbrand te worden.
Hoe ontbossching den regenval doet verminderen is bekend.
Nu gaat men zelfs den dividivi-boom kappen en deze is nog wel een van de
producten die met vrucht en zeer weinig zorg te verbouwen zijn. Voor den aanplant
kunnen zeer goed jonge boomen uit Suriname worden aangevoerd en men kan er
zeker van zijn, dat menig arm Curaçaonaar zich met hart en ziel op de boschcultuur
zal toeleggen.
Eene andere veelbelovende cultuur is die der Sisal en die der Curaçaosche Pita,
die zelfs op zeer dorren bodem groeit. Op de Bahama-eilanden voldoen planten van
dit geslacht zeer goed voor de touw-industrie.
Volgens het oordeel van den heer Ferguson heeft Curaçao als transito-haven een
goede opkomst met haar prachtige haven, als eenmaal het Panama-kanaal gereed zal
zijn.
Maar dat Panama-kanaal ligt nog in het verschiet en op 't oogenblik is een
Nicaragua-kanaal minstens even waarschijnlijk. Daarvan hangt de toekomst van de
eilanden echter niet af; wel van de vraag of het moederland op den duur onverschillig
zal blijven. Voor oorlogzuchtige woelingen op Curaçao behoeven we ons niet ongerust
te maken, al valt niet te miskennen dat sedert Cuba en Portorico Amerikaansch
geworden zijn, de koloniën en bezittingen in West-Indië nu en dan onrustig worden:
op het Engelsche Jamaica is dat zelfs in sterke mate het geval.
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ACTENOS.

De Toestand in Zuid-Afrika.
Het Nederlandsche menschdom leeft in angstige spanning. Zal een Tak van onzen
Stam in zijn strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid, in zijn strijd tegen vreemde
verdrukking, vreemd geweld, ondergaan is de vraag. Op die vraag verwachten wij
van dag tot dag met klimmende vrees het antwoord. Want wij weten wel dat de
Zuidafrikaansche Broeder niet op zich zelf staat. De vraag of hij ondergaan zal of
zegepralend uit den strijd komen is voor ons ook van het hoogste belang. Immers
het voortbestaan, het krachtig opbloeien van onze Taal in landstreken, honderdmaal
zoo uitgebreid als ons kleine taalgebied in Europa, is er mee gemoeid. Valt Hij, dan
is de positie van onze Taal in de wereld sterk verzwakt. Met Hem staat of valt de
kans, dat onze taal in de volgende eeuw een taal wordt, waar men in 't buitenland
rekening mee zal te houden hebben. Voor onze economische stelling is zijn
standhouden of zijn val verre van onverschillig. Er zijn dus nog andere redenen dan
gevoelsredenen, het bewustzijn van onzen gemeenschappelijken oorsprong, van onze
stamverwantschap, die onze warme belangstelling in 't lot van den Zuid-Afrikaanschen
Taalbroeder wekken. Maar boven alles is het ons gevoel van verontwaardiging, dat
in opstand komt tegen de schandelijke verongelijking in koelen bloede gepleegd op
een zwak, edel volk door een kolos, die straffeloos misbruik kan maken van zijn
grootere kracht. En zulks voor en tijdens en na het Vredescongres in den Haag!
Het zwakke volk heeft toegegeven aan de niet gerechtvaardigde eischen van Albion,
is in die toegeving verder gegaan dan de zorg voor zijn veiligheid, zijn onafhankelijk
bestaan raadzaam maakte. En op iedere toegeving is geantwoord geworden door
Chamberlain, met 't zenden van nieuwe troepen, nieuw oorlogsmateriaal. De
versterking van de Engelsche strijdkrachten is onmiddellijk begonnen na de
mislukking van Jameson's inval: de Transvaal wapende zich en men moest tegen
haar opgewassen zijn alsof men ooit van de Transvaal een aanval had te vreezen
gehad! En sedert dien tijd zijn onafgebroken Britsche troepen naar Z.A. gegaan; de
petitie van de Uitlanders is een aanleiding geweest om er nog meer te zenden. Op
ieder toegeving van het Transvaalsche volk volgt een nieuwe eisch van Joe; de
onderhandelingen worden aangehouden, gerekt; maar aldoor worden troepen gezonden
totdat Engeland klaar zal staan om den oorlog te beginnen. En Transvaal moet
Engeland klaar laten komen, mag niet aanvallen, mag geen gebruik maken van het
voordeel van zijn positie, van zijn bewapening nu nog, maar moet wachten tot het
tegen de overmacht niet meer zal opgewassen zijn! En dan zal Albion met een stalen
gezicht verklaren, dat het alleen de rechten wil vrijwaren van de Uitlanders, dat het
niet zijn onverzettelijken wil zal uitvoeren om gansch Zuid-Afrika Engelsch te maken,
dat het niet Jameson's mislukte onderneming, thans beter voorbereid, voor eigen
rekening weer aanpakt! Hoe is 't mogelijk die huichelarij vol te houden, hoe komt
daartegen het rechtvaardigheidsgevoel van de beschaafde wereld niet in opstand!
Maar wat is er thans te verwachten van het rechtvaardigheidsgevoel van de groote
volkeren der wereld? De Vereenigde Staten hebben Spanje beoorloogd en geslagen
onder voorwendsel van Cuba aan de Spaansche verdrukking te ontrukken en vrij te
maken, in de werkelijkheid om zelf de Spaansche koloniën te bemachtigen en
Engeland heeft een handje toegestoken. De Russische keizer heeft de volkeren tot
een Vredesconferentie opgeroepen en hijzelf ontneemt de Finnen hun zelfbestuur en
dringt ze het juk van Russische taal en dienstbaarheid op. De Duitsche keizer heeft
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in 1896 zijn keizerlijk zwaard in de weegschaal geworpen in 't pleit tusschen Engeland
en Transvaal. In 1899 ontvangt hij Rhodes, den roover. Ook al ge-‘squared’ door Sir
Cecil: hij krijgt een brok van Mozambique. Frankrijk is diep gezakt en heeft aan zijn
Dreyfuszaak de handen vol. Neen, neen! het geweten van de groote volkeren van de
wereld is thans te zwart dan dat ze in hun hart de stem van de reine menschelijkheid
zouden laten spreken boven die van de baatzucht. Nooit is de toestand van onze
taalbroeders hachelijker geweest. Nooit hebben ze zoo alleen en verlaten gestaan als
thans. Tot zelfs die gluipende Portugeezen, die van de Republiek nooit anders dan
goed ondervonden hebben, gedreven nu door de Engelsche plak, keeren zich tegen
hen en leggen beslag op het oorlogsmateriaal, dat ze over Lourenço Marques moest
bereiken. Is de overwinning in deze omstandigheden mogelijk?
Wij weten dat de Zuidafrikaansche Republiek en de Oranje-Vrijstaat goed
gewapend zijn, dat ze heel wat duizenden manschappen in 't veld kunnen brengen,
dat deze de beste schutters van de wereld zijn en dat hun geduld, getergd en gesard,
hun heldenmoed wonderen zal doen verrichten. Laat dan het edele, grootmoedige
volk, dat den gevangen Jameson niet opknoopte of vóór den kop schoot, en thans
zóó beloond wordt, van zijn vijanden leeren. Na het eerste schot, dat thans zal vallen,
wordt het een strijd op leven en dood: geen kwartier meer voor den vijand, vooral
niet voor de raddraaiers, die de crisis hebben veroorzaakt. Laten die vooral niet
ontsnappen, maar hun misdaden duur boeten. Wij zullen uit de verte werkoloos
moeten toekijken. We kunnen niet helpen met kruit en lood en wat we anders al
kunnen doen, zal, vreezen we, al zeer weinig uitwerking hebben. Toch deze
verzekering kunnen we u geven, braven van Zuid-Afrika, dat nergens in de beschaafde
wereld, harten warmer kloppen voor U dan de onze; dat nergens iederen dag gretiger
gegrepen wordt naar het nieuws over de hangende crisis, noch vuriger gesnakt naar
een uitkomst dan hier. Moet het tot strijd komen, dan ‘Hoog de harten!’ broeders uit
het verre Zuid. Onze vurigste wenschen zijn met U.

Engeland en Transvaal.
De Nederlandsche Zuidafrikaansche Vereeniging (Amsterdam), heeft onderstaande
stuk aan haar leden gezonden, opdat deze het door zoovelen als mogelijk in hun
omgeving zouden laten onderteekenen.
Het stuk is uiteenloopend besproken geworden. Onze goede vriend Kamerling
Onnes is niet malsch in zijn Exportblad en noemt het een ‘uitermate slap stuk proza,
geheel in het karakter van den komkommertijd dien het zag geboren worden.’
We willen hier de vraag niet bespreken of we onze verontwaardiging niet in heftiger
taal moesten uitspreken. Wat zou het al helpen dat we een grooten mond tegen
Engeland zouden openzetten? De tijd en de nood dringen en vele handteekeningen
krijgen op een adres gaat niet vlug. Tijd is er dus niet te verliezen en onverschillig
mogen me niet blijven. We hebben in Zuid-Nederland tal van exemplaren van het
adres in omloop gebracht ter teekening. Aan al onze leden hebben we het niet kunnen
zenden. Daarom verzoeken hun het te willen uitknippen, op een vel groot papier te
willen plakken en daaronder in hun omgeving zooveel handteekeningen mogelijk te
zenden aan ons Secretariaat villa Jan Frans Willems, Gent. Noordnederlandsche
leden kunnen het zenden aan Paul Den Tex, 474, Keizersgracht, te Amsterdam.

Aan het Volk van Groot-Brittannië!
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Wij Nederlanders (Vlamingen), verwant aan U door een gemeenschappelijken
oorsprong, door overeenkomst in geschiedenis en traditiën, door gelijksoortige zeden
en staatsinstellingen, ontleenen aan deze verwantschap, waarop wij trotsch zijn, de
vrijmoedigheid om uitdrukking te geven aan den onwêerstaanbaren aandrang van
ons hart en de diepe overtuiging van ons verstand, dat er bij velen uwer een sterke
neiging bestaat een schromelijk onrecht te begaan jegens het volk der
Zuid-Afrikaansche Republiek, eene loot van onzen gemeen-
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schappelijken Germaanschen stam, een volk zwak in aantal, maar sterk door de
deugden, welke door alle Angelsaksers op den hoogsten prijs worden gesteld: moed,
onafhankelijkheidszin, zelfbewustheid en godsdienstzin.
Wij doen een beroop op uw dieper besef van rechtvaardigheid en edelmoedigheid,
wanneer wij U toeroepen:
Laat af van de pogingen, door sommigen uwer geldmannen en Staatslieden
beproefd, om dit volk te belemmeren in de geleidelijke ontwikkeling van eigen aard
en aanleg en te onderwerpen aan uwen wil.
Laat af van het zoeken en aangrijpen van aanleidingen en voorwendsels om U te
mengen in zijne aangelegenheden, omdat het deze op andere wijze regelt, dan U
redelijk en wenschelijk schijnt.
Laat overigens dit volk zich natuurlijk ontwikkelen, zelf den geest des tijds
ondergaan, die onvermijdelijk voortdrijft op den weg van vooruitgang in stoffelijk
en geestelijk opzicht en elke gewelddadige stoornis veroordeelt, omdat zij de
geleidelijke ontwikkeling veeleer vertraagt dan bevordert.
Wij vragen u dit dringend, niet alleen omdat eene andere politiek leiden moet tot
geweld, bloedstorting, broedermoord; maar ook omdat daardoor het recht geschonden,
de naam van Britsche rechtvaardigheid geschandvlekt, van Britsche scherpzinnigheid
ondermijnd en die van Britsche grootmoedigheid tot een spotternij gemaakt wordt.

Protestvergaderingen.
Er zijn stemmen opgegaan in het Noorden tegen de laksheid van de voormannen in
den strijd tot handhaving van Nederlandsche zelfstandigheid in Z-A., die zich in de
tegenwoordige omstandigheden niet laten hooren. Heeft men hiervan een verwijt
gemaakt aan het Bestuur van de Nedl. Zuidafr. Vereeniging, we moeten zeggen, dat
de twee Takken Anwerpen en Brussel van het Algem. Nederl. Verbond al dadelijk
bij de hand geweest zijn om protestvergaderingen te heleggen. Er wordt thans ook
gehoord van het optreden van den Tak Dordt. Overkropt met arbeid als we te Gent
zijn, zal er vóór het Congres van een vergadering niets komen. Toch zorgen we voor
het verzenden ter teekening van het adres voor de Nedl. Z.-A. Vereeniging. Te
Rotterdam belegde de plaatselijke Afdeeling van ons Verbond gezamenlijk met die
van de Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging voor een vergadering van
belangstellenden op 9 Augustus, onder voorzitterschap v.d.H.S. Van Reesema. Na
de voorlezing van telegrammen van instemming van Ds. Pierson te Zetten en van de
voorzitster van de Vrouwelijke Ontwapeningssvereening wordt het woord gevoerd
door Dr. Lamping, oud Hoofdredacteur v.d.N.R. Gourant, die de volgende motie
voorstelt:
‘Deze vergadering van Nederlanders hier te Rotterdam samengekomen om haar
genegenheid te betuigen voor het stamverwante volk der Zuidafrikaansche Republiek
in den moeilijken tijd dien het doorleeft, vertrouwen stellende in den
rechtvaardigheidszin van het Britsche volk, overtuigd, dat het alleen uit onvolledige
kennis van zaken door eenzijdige en onjuiste voorstellingen van de gebeurtenissen
en den toestand misleid, het volk en de regeering der Z.A. Republiek zoo streng
beoordeelt en zoo vijandig behandelt;
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overwegende dat de Engelsche regeering het recht mist zich in de binnenlandsche
aangelegenheden der Z.A. Republiek te mengen en dat daartoe inderdaad ook geen
aanleiding bestaat;
spreekt de hoop uit dat het Britsche volk, hetwelk zelf voor de vrijheid alles heeft
veil gehad, zich herinneren zal wat de Transvalers in het verleden reeds voor de zaak
der vrijheid gedaan en geleden hebben, en bedenken zal dat het ook nu hun
onafhankelijkheid is die zij verdedigen;
doet met aandrang een beroep op het Britsche volk, dat het beter ingelicht niet
langer zal steunen een politiek die met verbreking van plechtige verbintenissen, de
onafhankelijkheid der Z.A. Republiek aantast en zich niet zal laten vervoeren tot een
onrechtvaardigen en heilloozen oorlog die ellende zou brengen over geheel
Zuid-Afrika en een onuitwischbare smet werpen op de eer van Groot-Britannië’.
De Heer Kern licbt deze motie nader toe door de vraag te behandelen hoe het staat
met de grieven tegen de Transvalers en wijst één voor één aan dat die ongegrond
zijn.
De motie wordt met algemeen handgeklap aangenomen.
Eene tweede motie wordt voorgesteld en verdedigt door ds. De Visser, Lid v.d.
Tweede Kamer:
‘De vergadering van Nederlanders hier te Rotterdam samengekomen in het besef
van den zwaren tijd dien de Z.-A. Republiek doorleeft, legt hiermede getuigenis af
van hare droefheid, dat het broedervolk der Transvalers zijn vrijheid, zoo roemvol
verworven en zoo roemvol gekocht, weder in gevaar ziet gebracht; van hare hoop
dat het wijs beraad van zijne voormannen het kostelijk goed van 's lands
onafhankelijkheid veilig zal weten te bewaren; van haar vast vertrouwen dat de
burgers der Z.-A. Republiek, zoo hun de nood wordt opgelegd, sterk in hun recht en
hun grootsch verleden indachtig, de onafhankelijkheid der Zuid-Afrikaansche
Republiek als bolwerk van het zelfstandig bestaan van het Afrikaansche volk, met
alle macht zullen handhaven’.
Mr. J.A. Van Gilse, Lid der Tweede Kamer, Hoofdredacteur van de Arnhemsche
Courant, betuigt hartelijke instemming van Gelderland's hoofdstad met het genomen
initiatief. ‘Mocht het tot een strijd komen,’ zegt hij, ‘laat er dan uit Nederland en laat
ons hopen uit geheel Europa, een protest uitgaan tegen de wijze, waarop Engeland
den strijd wil voeren met de barbaarsche Dumdumkogels al bij duizenden naar
Zuid-Afrika verzonden.’

Nogeens de vertaling van ‘Ansichtskarte’.
Uit vrees voor overdrijving in purisme zijn wij Nederlanders tot het andere uiterste
overgeslagen en sinds lang staan onze taalgrenzen open voor onnutte vreemdelingen,
voor landloopers. Gelukkig! breekt ook hier het licht door; er zijn vele teekenen.
Een van deze is het ronduit kleurbekennen van ‘Lente’ en ik ben er Dr. J Aleida
Nyland dankbaar voor dat zij door haar artikel de aandacht heeft doen vestigen op
de werkzaamheid van dit weekblad voor meisjes.
Dat ‘Lente’ begint met het aangrijpen van ‘Ansichtskarte’, een tegenwoordig
veelvuldig gebruikt woord, getuigt van practischen blik.

Neerlandia. Jaargang 3

Echter kan ik niet met Dr. Nyland meegaan in de waardeering van het door de
redactie van ‘Lente’ aanbevolen postprent. Nu Dr. N. zelf door haar opstel in
Neerlandie getoond heeft dat zij de zaak belangrijk genoeg vindt voor bespreking in
ruimer kring, acht ik me gerechtigd mijn bezwaren te doen kennen.
Mijns inziens moet in het woord, dat ‘Ansichtskarte’ zal vervangen, de nadruk evenals in het vreemde woord zelf - vallen op het kaartschap, anders uitgedrukt: het
slotwoord van de Nederlandsche samenstelling moet zijn kaart. Aan dezen eisch
voldoet het woord postprent niet
Verder drukt post in de meeste samengestelde woorden, die met dit woord beginnen,
iets officiëels uit, b.v. in postband, postblad, postdirecteur, postmeester, postmerk,
postspaarbank, posttrein, postwissel, postzegel (een uitzondering, vormen de woorden
postpakket en postpapier), zoodat men bij het woord postprent onwillekeurig zal
gaan denken aaneen door de post uitgegeven prent, welke gedachte verkeerd zou
zijn.
Het woord prent lijkt me wel en vereenig ik dat met kaart, dan zou ik komen tot
prentkaart.
Deze zaak geeft mij tevens aanleiding tot de vraag of het orgaan van het A.N.V.
niet het politietoezicht over de taal zou kunnen uitoefenen, dat Dr. Fokker te
Amsterdam zoo noodig acht. Bij bevestigend antwoord zou voortaan ons verbond
in kwesties als de hier behandelde een zoo al niet beslissende - de spraakmakende
gemeente spreekt immers het eindoordeel uit - dan toch gewichtige stem hebben.
BONTO VAN BYLEVELT.
***

Een kleine opmerking over de Hollandsche vertaling van ansichtskarte.
Ik zou ‘prentkaart’ beter vinden als ‘postprent’, voor mij is het meer een ‘kaart
met een prent’ als een ‘prent voor de post’.
Een ‘ansichtskarte’ blijft toch nog altijd bestemd tot het doen van mededeelingen.
Leiden.
H. VAN LAREN VAN THEMAAT.

De Namen Nederlandsch, Hollandsch en Alrikaansch.
Op het laatste Congres van het A.N.V. te Pretoria gehouden is weer de kwestie
omtrent den naam van het A.N.V. aan de orde gekomen.
De Afrikaner verstaat onder Nederlandsch Noord-Nederlandsch; hij noemt zich
niet van Nederlandschen stam, maar van Hollandschen stam.
Het begrip Nederlandsch in den zin van oer-Hollandsch kent men hier niet, zooals
b.v. de Vlaming. De Vlaming noemt zich Zuid-Nederlander, dus Nederlander, en
zal zich daarentegen niet Hollander noemen.
Er is dus verwarring van namen:
De Vlaming noemt het algemeene stambegrip: Nederlandsch; de Afrikaner noemt
het algemeene stambegrip: Hollandsch; en de Noord-Nederlander, noemt zich en
wordt genoemd, thuis en in den vreemde, Hollander, of hij Fries, of Brabanter; of
Zeeuw is of wel uit één der provinciën Noord- of Zuid-Holland komt. Hij spreekt
van Hollandsche jougens, Hollandsche gastvrijheid, van Hollandsche boter.
De Afrikaners noemen hun taal de Hollandsche taal.
Zij onderscheiden:
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Hoog-Hollandsch = (Noord-) Nederlandsch.
Patriotisch of Kaapsch-Hollandsch - Afrikaansch.
Daarom werd op het Congres aangenomen om bij den naam A.N.V. steeds (in
Zuid-Afrika) toe te voegen ‘Vereeniging ter handhaving en verbreiding en verbreiding
van de Hollandsche taal.
De naam Nederlandsch zal moeielijk populair worden in Zuid-Afrika; hij is het
zelfs niet in (Noord-) Nederland.
Is het niet ongeveer hetzelfde met de woorden Engelsch en Britsch?
Wie noemen zich nu Afrikaner?
In de eerste plaats de afstammelingen der eerste inkomelingen (met Holl. of
Fransche namen, of, zooals b.v. Ferblans = Ferre Blanche, verhollandschte namen).
Iemand in de Kaap-Kolonie geboren en Britsch onderdaan, van oud-Holl. stam
noemt zich ‘Colonial-Born Dutchman’, ook al kent hij de Holl. taal niet meer.
Dan noemen zich ‘Afrikaner’, zij die jong in het land kwamen en zich hier ingeleefd
hebben.
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Ten slotte worden de inboorlingen (de zwarte) soms Afrikaner (of beter ‘Afrikaan’)
genoemd.
Onder de laatste (waarvan dikwijls gezegd wordt ‘het zijn geen menschen, maar...
schepsels’) zijn vele Hollandsch-sprekenden. Zij vinden het bepaald deftig hun
moedertaal niet te spreken, evenals sommige jonge Afrikanen het ‘deftiger’ vinden
Engelsch te spreken dan Hollandsch.
Wat nu de toekomst-taal voor Zuid-Afrika zal zijn? Hieromtrent kan men
verschillende kombinaties maken:
Er zijn er, die zeggen, één Hollandsch-sprekende staat van Tafelbaai tot Zambesi.
Neen, zegt Rhodes en de zijnen, één Engelschsprekende ‘kolonie’ van Tafelbaai
tot Zambesi.
Sommige wenschen 3 Engelsch-sprekende Republieken, anderen 3 ‘tweetalige’
staten, enz. enz.
De man van evolutie zegt: Laat de Z.A.R. een zuiver Holl. staat worden (ze is
reeds op weg) en haar zuster-staat de O.V.S. zal volgen, dan kunnen die twee,
verbonden, hun invloed doen gelden op de omliggende staten.
Zong men nog maar:
Een ider nasie heeft sijn taal:
Ons praat van Kaap tot in Transvaal
Wat almaal maklik kan verstaan.
Wat gaat die ander taal ons aan?

Het A.N.V. heeft een mooie taak, in Zuid-Afrika en België als taalbond, in Amerika
en over den ganschen wereld als Bond voor Hollandsche sympathieën.
Springs, Z.A.R.
J.R.
***
Dat de benaming Nederlandsch toegepast op de letterkundige taal in Zuid-Afrika
niet populair is, weet ik; dat hij 't niet is in Noord-Nederland, ook; ik kan er bij
voegen: ook niet in Vlaamsch-België. Doch, waar er spraak is van het A.N.V. en de
taal, welke dat Verbond wil handhaven, doet het bovenstaande niets ter zake. Het
eenige standpunt, waarop wij kunnen staan is dit: wij willen handhaven en bevorderen
een taal, die in haar letterkundige uiting één is. Uiteenloopende namen van die taal
werken misverstand in de hand. Haar past één naam. De eenige die historisch,
geographisch, wetenschappelijk juist is (ik heb dat vroeger toegelicht), is
Nederlandsch Omstandigheden hebben er toe geleid dat Vlaamsch bij een Tak en
Hollandsch bij twee andere Takken van den Nederl, stam populair zijn. De eerste
Tak zal zijn taal nooit Hollandsch noemen; de twee andere nooit Vlaamsch. Laten
nu in den dagelijkschen omgang Vlaamsch en Hollandsch gebruikelijk zijn, maar
laat officiëel de naam van onze gemeenschappelijke taal Nederlandsch zijn. Die naam
brengt ons bij elkaar. Of die naam populair zal worden is alleen een zaak van
voorlichting en opvoeding. Aan de Zuid-Afrikaansche schooljeugd blijft de naam
Nederlandsch niet onbekend. Wel spreekt de Schoolgids van Holtandsche Taal- en
Letterkunde, maar de boeken, die door de schooljeugd en door onderwijzers gebezigd
worden, zijn verreweg de meeste Nederlandsche boeken: Grooters: Nederlandsche
Spraakkunst; Van der Tuuk: Nederl. Spraakkunst: Kat: Nederl. Spraakkunst; Kern:
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Handleid. Ned. Taal; Terwey: Ned. Spraakkunst; Te Winkel: Ned. Spraakkunst;
Kuipers: Beknopte Geschied. Ned. Letterk.; Jonckbloet: Geschied. Ned. Letterk.; De
Groot: Ned. Letterk.; De Keyser: Ned. Letterk. in de 19e eeuw.
Alle wetenschappelijke beoefenaars van onze Taalen Letterkunde noemen hun
werken Nederl. Zoo de Letterk. geschiedenissen van Jonckbloet, Hofdijk, Te Winkel,
Ten Brink. Zoo de groote woordenboeken: Kramers, Van Dale, Kuypers; de
etymologische woordenboek van Franck en Vercoullie; het groot Woordenboek der
Nederlandsche Taal, dat Taalmonument, waarop onze stam terecht trotsch mag zijn.
Het ligt juist op den weg van ons Verbond den naam van onze gemeenschappelijke
Taal meer bekend te maken, hem meer ingang te doen vinden. Op den weg van het
onderwijs ligt het de beteekenis er van nauwkeurig te verklaren en daarbij te wijzen
op de uitgebreidheid van ons Taalgebied: dat bevordert in de hoogste mate het
bewustzijn van onze stameenheid.
H.M.

Het Fransch als wereldtaal.
Er was een tijd, toen het Fransch werkelijk een wereldtaal mocht heeten. Zoo
overwegend was de stelling door Frankrijk in Europa bekleed, zoo groot de invloed
van de Fransche beschaving, dat de beschaafde lieden in alle landen Fransch lazen
en spraken en dat die taal een tolk was voor internationale betrekkingen.
Zelfs ging die invloed zoover, dat de beschaafden in meer dan een land hun eigen
volkstaal verzaakten om van het Fransch hun taal te maken in den beschaafden
omgang. Dan was ten volle waar, wat het Duitsch versje zegt:
Frankreich hat es weit gebracht;
Frankreich kann es schaffen
Dasz so manches Land und Volk
Wird zu seinem Affen.

Sedert hot begin van deze eeuw heeft het Fransch evenwel ontzaglijk veel verloren.
In Noord-Nederland was het ook gedeeltelijk ingedrongen. Ziehier, wat Dr. Jan Te
Winkel omtrent den huidigen toestand zegt in het IIoofdstuk Letteren en Taal uit
Eene Halve Eeuw, 1848-1898:
‘In Zuid-Limburg, met name te Maastricht, was de spreektaal der beschaafden,
door de oude betrekkingen van Maastricht tot Luik, in onze eeuw nog het Fransch.
Dat is zelfs nu nog wel ten deele het geval, maar het schoolonderwijs heeft er ook
reeds het algemeen Nederlandsch ingevoerd, en vooral heeft dat voorstanders
gewonnen sind de Zuidlimburgers zich door het bezoek onzer Koninginnen in 1895
meer Nederlanders zijn gaan gevoelen, dan vroeger.
Doch niet alleen daar, maar ook over het algemeen heeft men het aan de
Koninginnen te danken, dat het Fransch in de hoogere kringen meer en meer voor
het Nederlandsch moet wijken.
Was het Fransch eene kwart eeuw geledon nog de gewone omgangstaal van den
adel en van wie zich daarmee gelijk wilde stellen, omdat Fransch ook de hoftaal was,
en spraken zelfs Haagsche ambtenaars en winkeliers nog dikwijls een - inderdaad
zeer eigenaardig - Fransch: dat is in de laatste jaren veel veranderd. Het uitgeven
van een in het Fransch opgesteld Journal politique, commercial et littéraire de la
Haye, zooals er van 1830 tot 1849 verscheen, zou nu eene gevaarlijke financiëele
onderneming zijn.
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De residentie is nu de hofstad geworden en het Nederlandsch de officiëele taal
van het hof, zooals ook wel niet anders mogelijk was in een tijd, waarin een Algemeen
Nederlandsch Verbond kon worden gesticht, dat zich ten doel stelt, de belangen van
den Nederlandschen stam en daarmee ook van de Nederlandsche taal, zoowel in
Zuid- als in Noord-Nederland, zoowel in Zuid-Afrika als in andere deelen der wereld,
ernstig te bevorderen, en dat een machtig middel belooft te worden om het
Nederlandsch volksgevoel te versterken. Zal de Nederlandsche stam zich overal
krachtig kunnen ontwikkelen, dan zal hij zijne taal moeten hoog houden, want in de
taal alleen openbaart zich de eenheid van een stam, en eenheid is kracht.’

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 (Hoempàta):
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 boekbandel; bevordert Nederl. kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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 Neerlandin, Gent.
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Noofdbestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,
Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepsbestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern. Leiden, voorzitter; Dr.
H.J.A.M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Mr. H.J.M.
Tijssens, Dordrecht, secretaris; Mr. W. De Ridder, Dordrecht, penningmeester;
leden: J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag; Mr. J.A. Feith,
Groningen; Prof. Dr. H.J. Gallée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle; Dr.
J.W. Muller, Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam;
Prof. Dr. J. Te Winkel, Amsterdam; Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam: Mej. Cornelia
Van Zanten, Amsterdam.

Raad van Bijstand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds, Gezant der Z
A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G. Den Haag;
Mr. J.P. Moltzer, lid van den Raad van State. Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir.
der Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J.H. Prinsen,
lid der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank, Den
Haag; Mr. J.A. van Royen, hurgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den
Haag; Jhr. Mr. L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot
Oldhuis, insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam;
Prof. Dr. B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr.
M., Bloemeudaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepshestuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert, secretaris; leden: Fr. Van den
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Weghe, leer., Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon-Athen. Brugge; Dr. Van
Steenkiste, Brugge; Prof. J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer,
id.; Dr. I. Bauwens, gemeenteraadslid, Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van
Rijswijek, Burgemeester v.d. stad Antw.; Heuvelmans, volksvertegenwoordiger,
Antwerpen; Max Rooses, id; H. Melis, id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger,
Brussel; Vanderlinden, id., id.; Joh. Kesler, Leer. id.; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard,
ambtenaar, Stadhuis, id.; Maurits Josson, adv., id.

Groepshestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz,
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky, hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen. Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
1o secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr,
Kaapstad; Dr Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen. d. Nederl. Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., le secretaris; Hon. Sam. W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of tho State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiff bauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten: J. Kooiman, 978, Howardstreet, San Francisco.
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Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

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

Voor Zuid-Afrika{

Hessing, in C.A. Steuerwald, B. 383,
Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater, Teheran, Perzië
Traden tot de Vereeniging toe(1):
L.H. Wigersma,

Pretoria, Z.A.R.

C. Van der Linde,

Pretoria, Z.A.R.

W. Klooster,

Pretoria, Z.A.R.

Jan Preyers,

Johannesburg, Z.A.R.

Tehupeiory, leerl.
Dokter-djawaschool,

Weltevreden, N.O.I.

Clockener-Brousson, le
luit. inf.,

Weltevreden, N.O.I.

Max Reitz,

Chicago, V. St.

J.D. Wardenburg,

Pretoria, Z.A.R.

H.J. Vōlkers,

Pretoria, Z.A.R.

J. Volkers,

Springs, Z.A.R.

H.J. Maade,

Springs, Z.A.R.

G.J. Raimond,

Springs, Z.A.R.

C. Buning,

Springs, Z.A.R.

C. Heyl,

Springs, Z.A.R.

(1) B. = Beschermend Lid.
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J. Hornbee,

Springs, Z.A.R.

J. Smalldredge,

Springs, Z.A.R.

Jhr. J. van Kretschmar van Pretoria, Z.A.R.
Veen, Dir. Ned.-Z.-A.S.M.
Begunstiger,
A.D.R. Bisschop,
Vice-Consul der
Nederlanden,

Pretoria, Z.A.R.

B.

F.W. Wagner,

Pretoria, Z.A.R.

B.

Mev. E.C.J. Bosch-Jaski,

Pretoria, Z.A.R.

B.

J.H. van Zuylen,

Pretoria, Z.A.R.

B.

Mev. Reynink,

Pretoria, Z.A.R.

B.

J.C. Klassing,

Pretoria, Z.A.R.

B.

J. Nieuwenhuisen,

Pretoria, Z.A.R.

B.

G. Schild,

Pretoria, Z.A.R.

B.

G Heyink,

Pretoria, Z.A.R.

B.

Mej. Schiele,

Pretoria, Z.A.R.

B.

Mej. Bantje,

Pretoria, Z.A.R.

B.

Mej. Tuyt,

Pretoria, Z.A.R.

B.

J.G. Kraan,

Pretoria, Z.A.R.

B.

J.D. Bosscher,

Pretoria, Z.A.R.

B.

F. Rompel,

Pretoria, Z.A.R.

B.

G.T.L. Bohlman, Sekret.
Tweede Volksraad,

Pretoria, Z.A.R.

B.

B.G. Verselewel de Witt
Hamer, lid Tweede
Volksraad,

Pretoria, Z.A.R.

B.

C. Pistorius,

Middelburg, Z.A.R.

B.

Melt Brink,

Kaapstad, K.-K.

B.

D.P. van den Heever, lid
Wetgevende Raad,

Vensterstad K.-K.

B.

J.C. Hietink,

Malang, N.O.-I.

Prof. Geerhardus Vos,

Princetown, N.J.V.-S.

Rev. Dr. W. Eliott Griffis, Ithaka, N.Y.V.-S.
B. Mijs,

Springs, Z.A.R.

R. Gerntholtz,

Pretoria, Z.A.R.

C.A. Torré,

Pretoria, Z.A.R.
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L. Cautereels,

Pretoria, Z.A.R.

H.W. de Wilde,

Pretoria, Z.A.R.

B. Vieyra,

Jhbg. Z.A.R.

J. Hoeck, stationsschef,

Jhbg. Z.A.R.

H.F. Walker,

Jhbg. Z.A.R.

Mevr. Symington,

Jhbg. Z.A.R.

Mej. Anna M. Swanepoel, Jhbg. Z.A.R.
Mevr. J. Smeenk-Van
Hasselt,

Pretoria Z.A.R.

D.B. Van Vleuten,

Pretoria Z.A.R.

B.

Verbetering.
- Verkeerd verscheen in de voorgaande ledenlijst de naam H.J. Schlinck in plaats
van A. Dura Schlink.
We verzoeken toetredende leden hun handteekening zoo duidelijk mogelijk te
schrijven. Onduidelijk schrift geeft telkens aanleiding tot moeilijkheden en
vergissingen.
Men kan niet gelooven hoeveel werk in een Verbond, dat zoo in ledental toeneemt
als het onze veroorzaakt wordt door onduidelijke opgave van namen. Ieder vergissing
geeft aanleiding tot een verbetering in 't Stamboek, het herdrukken van een adres,
verbetering in een register met gedrukte adressen, correspondentie enz., enz.
Nuttelooze verspilling van tijd en geld.

Springs.
- 5 Juli j.l. werd de 7de ledenvergadering gehouden in Springs-Hotel. Uit het verslag
van den secretaris bleek, dat door het sluiten van de Springskolenmijn vele leden
vertrokken waren. Het ledental bedraagt 59. De Debatclub hield geregeld
vergaderingen, Leesgezelschap en Bibliotheek waren geregeld. De penningmeester
noemde een batig saldo van £. 5. 7. De heer J.B. de Rooy werd tot Eerelid v.d. Tak
benoemd. De werkzaamheden openden met eene lezing over ‘Rome’ door den H.
Heyl. Volgden voordrachten als: Meesters Straf van J. De Vos; een kwartet zong
eenige zangstukjes, terwijl piano en fonograaf opgewekte muziek gaven als omlijsting
dier voordrachten.
Opkomst goed.
De Secretaris,
J. RASCH.
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Tak Pretoria. Lezing van den heer F.W. Reitz. (Uit de Volksstem, vereenv.
spelling).
Gisteren avond vond in de eetzaal van het Grand Hotel alhier voor de leden en
genodigden van den plaatseliken tak van het Alg. Ned. Verbond de aangekondigde
lezing van onze geachte Staatssekretaris plaats. De spreker had een aktueel onderwerp
uitgekozen, namelik de geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat, een onderwerp
waarover de heer Reitz, als gewezen President der zuster-republiek, met geen gering
gezag kon uitweiden.
Nadat de Voorzitter van den tak, Dr. F.V. Engelenburg, de aanwezigen, welke
talrijk met hunne dames waren opgekomen, had welkom geheten en de toetreding
tot het Alg. Ned. Verbond had aangeprezen bij ieder die hart had voor zijn taal en
nationale letterkunde - het lidmaatschap is gesteld op 5 sh. 's jaars - betrad de heer
Reitz het spreekgestoelte en schetste in een boeiend verhaal de geschiedenis van den
Vrijstaat sedert deze Republiek als een onafhankelike Staat is opgetreden, alzo sedert
1854, toen tot eerste Président de Heer Hoffman werd gekozen, die echter minder
dan een jaar deze betrekking vervulde. Daarna trad de heer Boshoff, vader van den
gewezen Thesaurier-Generaal der Z.A.R. als President op en werd in 1860 opgevolgd
door den heer Pretorius, tevens President der toenmalige Z.A.R. Spreker vermeldde
de vele moeilikheden waarmee men in die dagen te kampen had, moeilikheden zowel
in eigen boezem en met de noordelike en zuidelike naburen, als met de naturellen
welke binnen en buiten de landpalen van den jongen Staat woonden. In 1864 trad de
heer Jan Brand als President op en bijna een kwart eeuw voerde deze verdienstelijke
staatsman het bestuur over de zuster-republiek. Na het overlijden van President Brand
koos het volk den heer Reitz tot Hoofd van de Vrijstaat, welke keuze tevens het einde
veroorzaakte van spreker's belangrijke lezing.
De heer A. Fischer, L.U.R. van den Vrijstaat, die op uitnodiging van het bestuur
de lezing bijwoonde, sprak, daartoe aangezocht, de aanwezigen toe en gaf een vervolg
op de lezing van den heer Reitz, er op wijzende hoe, onder het Staatspresidentschap
van deze, de Potchefstroom-Konventie tot vaster aaneensluiting der beide
Boeren-Staten was tot stand gekomen, welke Konventie zo rijke vruchten had
gedragen. De heer Fischer wees tevens op het devies van den Vrijstaat, luidende:
‘Vrijheid, Geduld en Moed,’ en spoorde zijn toehoorders aan deze leus in ere te
houden en in praktijk te brengen, opdat de zuster-staten mochten voortschrijden op
de eervolle baan welke zij hadden uitgekozen.
Toen ten slotte de Voorzitter een motie van dank voorstelde voor beide talentvolle
sprekers, gaf een daverend applaus te kennen hoezeer de avond gewaardeerd was
geworden.
We wcnsen nog speciaal melding te maken van een opmerking, welke de heer
Reitz maakte naar aanleiding van een recent verschenen levensbeschrijving van Sir
George Grey, den stichter van het Grey College te Bloemfontein. In genoemd boek
wordt meegedeeld hoe indertijd President Reitz aan de toenmaals in Australië
wonende Sir G. Grey per brief het presidentschap van de Oranje Vrijstaat zou hebben
aangeboden met de verzekering, dat zijn verkiezing zeker was, indien hij zich
beschikbaar wilde stellen. De heer Reitz vertelde dat inderdaad zodanige brief eenmaal
geschreven was, doch blijkbaar de oude heer Grey of diens levensbeschrijver als
hoge ernst had opgenomen wat slechts als korstwijl bedoeld was.
***
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Veneenigde Staten.
Westersche Afdeeling A.N.V. Het Bestuur v.d. Westersche Afdeeling A.N.V. in de
Ver. St. bestaat uit de HH. Geo Birkhoff jr.,
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Nederl. Consul, Chicago, Ill., Voorzitter; Prof. Dr. Henry E. Dosker, Holland, Mich.,
Hoogleeraar Hope College, 1e Secretaris; John Steeketee, Nederl. Vice Consul, Grand
Rapids, Mich., Penningmeester; G.J. Diekema, advocaat, Holland, Mich.; H. Hospers,
Senator, Orange City, Iowa; Prof. Dr. G.J. Kollen, Pres. Hope College, Holland,
Mich.; Rev. F.M. Ten Hoor, Geref. Pred., Grand Rapids, Mich., Rev. Rst. Joldersma,
Geref. Pred., Grand Rapids, Mich.; Rev. Rst. Joldersma, Geref, Pred., Chicago, Ill.;
Rev. A. Keizer, Chr. Geref. Pred., Graafschap, Allegan Co., Mich.; J.B. Hulst,
Boekhandelaar, Grand-Rapids, Mich., 2de Secretaris.
Den 19en Juli zou dat Bestuur zijn eerste vergadering houden te Holland, Mich.
***

Dordrecht.
- Algemeen Penningmeesterschap. - Met het oog op het steeds grooter wordend aantal
der leden, heeft het Bestuur besloten, dat de kwitancies voor de bijdragen van de
leden van Groep A., niet meer door den Heer Mr. W. de Ridder zullen worden
geteekend, doch, dat dit zal geschieden door den Heer B.C. Montfoort als volgt:
Voor Mr. W. De Ridder,
B.C. MONTFOORT.
Adm.
***

Neerlandia.
- Het Maandschrift van de volgende personen kwam terug: J.R. Boshoff, bus 37,
Pretoria (onbekend); A.J.V.d. Walt, Gatsrand Pretoria (onafgehaald); H.
Witzenleithner, p. rest., Pretoria (onafgehaald); A.J. Manifarges, bus 1064, Johbg.
(onbekend); A.H. Wade, Potchefstr. (onbekend); D.J.V.d. Wetering, Randfontein;
E.J. Reitgers, Randf.; J. Stenvers, Waterv. Boven (onafgehaald); H.C.M. Van Deinse,
W.B. (onafgehaald); A.G. Brands, 15, Alex. Boersstr., Amsterdam (onbekend op nr
15).
Heeren Secretarissen gelieven hier rekening mede te houden.

Brussel.
Algemeen Nederlandsch Verbond. - In zijne algemeene vergadering van 15 Juli, heeft
onze tak verschillende belangrijke besluiten genomen betrekkelijk het feest der
Gelijkheid van Halle, het Nederlandsch Congres en den optocht van 27 Augustus te
Gent.
Eene motie van sympathie en hulde voor de Finnen en de Transvalers werd door
den voorzitter ingeleid en door de vergadering opwarmen bijval onthaald.
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Ten slotte werd het bestuur gelast met het inrichten eener openbare
volksvergadering over het vraagstuk ‘Transvaal en Engeland.’
Op Maandag 31 Juli vond die meeting plaats. Het bestuur had de best gekende
sprekers aller partijen uitgenoodigd. De heeren Du Catillon, Picard, senator, De
Vriendt, Lorand en Vandervelde, volksvertegenwoordigers, verhinderd op de meeting
te verschijnen, stuurden brieven en telegrammen van instemming.
Als voorzitter trad op de heer Frans Reinhard, lid van het bestuur der
Zuidnederlandsche afdeeling. Zijne gloeiende redevoering vond warme instemming;
hij sprak eerst over aard en strekking van het A.N.V., daarna over den reuzenstrijd,
dien de moedige Boeren sedert meer dan eene halve eeuw tegen list en geweld voeren.
Hij schandvlekte de kuiperijen der Engelsche regeering en de ongehoorde
aanmatigingen van sommige uitlanders. Treffend vooral was het slot zijner
redevoering: ‘In Transvaal reikten in 1880 en 1881, en vóór den strijd te Krugersdork,
de moeders zelf hunne zonen het geweer in de hand, zeggend: Gaat, strijdt voor de
onafhankelijkheid! Een land, dat zulke vrouwen heeft, moet zegepralen!’
Uit naam der menschelijkheid en rechtvaardigheid, teekende de heer Hector Denis,
volksvertegenwoordiger, verzet aan tegen de willekeurige handelwijze der Engelsche
regeering. Hij stelde voor, dat de vergadering den wensch zou uiten, het geschil
tusschen Engeland en Transvaal door een scheidsgerecht te zien beslechten. Hij
vestigde nog de aandacht der aanwezigen op het Finsche vraagstuk, en vraagde dat
men insgelijks sympathie voor de Finnen zou betuigen.
Een paar toehoorders brachten enkele beschouwingen in het midden, waarop
volgende dagorde bij eenparigheid werd aangenomen:
‘De Volksvergadering van 31 Juli, te Brussel gehouden en waar personen van alle
gezindheden aanwezig waren, betuigt aan het volk van de Transvaal hare warme
toegenegenheid, en drukt de hoop uit, dat de aanslag tegen het bestaan der
Zuid-Afrikaansche republiek zal verijdeld worden, overtuigd overigens, dat de dappere
Boeren desnoods hunne zelfstandigheid heldhaftig zullen weten te verdedigen en
hun onbetwistbaar recht doen zegevieren op geweld en baatzuchtige snoodheid.
De Vergadering hoopt het geschil in der minne te zien eindigen en het aan een
internationaal scheidsgerecht te zien onderwerpen.’
Door eene tweede stemming betuigde de Vergadering hare sympathie voor de
Finnen.
De meeting werd in de dagbladen der hoofdstad, alsook in die van Gent en
Antwerpen, in de voornaamste Nederlandsche conranten en in de Kölnische Zeitung
vermeld en besproken.
- Guldensporen. - Volgens loffelijke gewoonte hebben de strijdende Vlaamsche
kringen en enkele tooneelvereenigingen der hoofdstad de handen ineengeslagen om
de zegepraal der Vlamingen op den Franschen koning, in 1302, te Kortrijk, plechtig
te herdenken.
De heer Frans Reinhard werd door het Greeningercomiteit verzocht de feestrede
te houden. De gevierde spreker behandelde de plichten der Vlamingen aller standen
in het huiselijk en openbaar leven. Hij wees er op, hoe de Gelijkheidswet, die de
Vlamingen met uitbundig gejuich hadden begroet, door de Kamer zelve onvolledig
wordt uitgevoerd, en drukte de hoop uit, dat de Vlaamschgezinde
volksvertegenwoordigers de eerlijke uitvoering van die wet zouden afdwingen. In
het voorbijgaan bracht hij eene welgevoelde hulde aan de Transvalers, en verzocht
de aanwezige leden van het gezantschap der Zuid-Afrikaansche republiek hunne
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medeburgers mede te deelen, hoe warm het hart der Vlamingen voor Transvaal klopt,
en hoe vurig zij het broedervolk de eindelijke overwinning toewenschen in deze
benarde omstandigheden. - Hierop werd door de aanwezigen een luidruchtig
huldebetoon aan de Transvalers gebracht.
Spreker drukte de hoop uit, dat Vlaanderen, welk zooveel eerbied heeft voor zijne
groote mnanen, den strijd zou voortzetten voor zijne rechten. Het beste middel daartoe
is de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling van het volk. De zegepraal van Kortrijk
is zoowel te danken aan de dichters, waaronder Jacob van Maerlant, als aan de
volkshelden Breidel en de Coninc. Daarom moeten de Vlamingen voor de
volksontwikkeling zorgen door een degelijk Vlaamsch onderwijs in alle graden.
Aldus worde onze leus verwezenlijkt: In Vlaanderen Vlaamsch!
Verwierf de redevoering van den heer Reinhard veel bijval, niet minder was dat
het geval voor den heer H. Laroche, hoofdrol van den Nederlandschen Schouwburg
van Antwerpen, die voor de eerste maal in Brussel optrad Achtereenvolgens droeg
hij voor: Scilt ende Vrint (P. De Mont), De Kurassiers van Canrobert (De Mont),
het balkoentooneel van het 3e bedrijf uit Cyrano de Bergerac, 'Ne waer Marie (E.
Seipgens), en een tooneel uit De Maire van Antwerpen (F. Gittens). Beurtelings
roerde hij de toehoorders en bracht hij aller lachspieren in beweging. De heer Laroche
is een veelzijdig begaafd tooneelkunstenaar.
- Kunstgenootschap De Distel. - De heer Kesler leverde het slot van zijne studie over
Lessing's Nathan de Wijze; de heer H. Van Zype las eene reeks opmerkelijke Brieven
en de heer Mennekens verschillende zijner beste gedichten.
- Feest der pers, te Tervuren. - Wel 30.000 personen verdrongen zich den 9 Juli in
het heerlijk park van Tervuren, 10 Km. oostwaarts van Brussel. Een prachtig feest
was door de Brusselsche pers ten voordeele harer pensioenkas ingericht. Daar ging
voor de eerste maal het Ros Beiaard uit (later door de stad Brussel aangekocht). Eene
van de voornaamste aantrekkelijkheden van het feest was de aanwezigheid van een
tiental Zeenwsche koppels uit Wolfertsdijk: met hunnen rondedans, hun gezang,
maar vooral hunne heerlijk schilderachtige kleedij was het talrijke publiek bijzonder
ingenomen. Overal, in de hoofdstad en te Tervuren, werden de Zeeuwsche bezoekers
met veel gulheid onthaald.
Slaagde het feest goed, wij, Vlamingen, kunnen echter geenen vrede hebben met
het stelselmatig verbannen onzer taal, waar het de bekendmakingen, de opschriften,
enz. gold. Hopen wij, dat eene volgende maal, onze confraters der Vlaamsche drukpers
het recht onzer taal tegenover hunne collega's der Fransche pers zullen weten te doen
gelden.
- Onze Fransche pers. - Deze is, in 't algemeen, allesbehalve welwillend en
rechtvaardig jegens de Vlamingen. Waar zij hen kan bestrijden, neemt zij elke
gelegenheid te baat. Waar het frankiljonsch belang het zwijgen oplegt, doet ze dat
meesterlijk. Laatst stelde het Vlaamsch gemeenteraadslid, de heer Kops, eene vraag
aan den heer schepen Lepage, aangaande zijne inzichten betrekkelijk eene
gedeeltelijke vervlaamsching van het onderwijs. Welnu van die vraag, noch van het
antwoord van den heer Lepage, werd iets vermeld in de Fransche bladen, tenzij in
La Reforme.
Laatst spotte de kunstcriticus Lucien Solvay in Le Soir met La Fédération
artistique, omdat dit kunstblad den wensch had uitgedrukt in het Brusselsch

Neerlandia. Jaargang 3

muziekconservatorium eenen leergang in Vlaamschen zang te zien oprichten, met
het oog op de opera's van Amsterdam en Antwerpen, de talrijker en talrijker wordende
Vlaamsche concerten, enz. Wie in het Fransch leert zingen, kan dat ook in het
Vlaamsch, zegt onze estheet. Men raadplege daarover de bestuurders der opera's van
Amsterdam en Antwerpen!
De heer Solvay blijft het daarenboven met zich zelf en zijne franschgezinde
confraters niet eens: waarom vielen zij gedurig Benoit's Vlaamsche Muziekschool
aan, waar, volgens hen, geene zorg genoeg werd besteed aan den Franschen zang?
Waarom willen ze te Gent eenen leergang in Franschen zang, hoewel er een in
Nederlandschen zang bestaat?
Prijsuitdeelingen. - Een opsteller van Het Laatste Nieuws verhaalt ons, dat het aantal
Vlaamsche prijsboeken voor de lagere scholen merkelijk is toegenomen. Des te beter.
Maar zou men er in de eerste plaats niet moeten voor zorgen, dat de kinderen
behoorlijk leeren lezen, 't is te zeggen verstaan wat ze lezen? Heeft nu de heer Lepage
zijnen plicht vervuld voor de leerlingen der lagere school, die bedoelde opsteller
bezocht heeft, waarom dan ook niet voor de leerlingen gezorgd der stedelijke
middelbare onderwijsgestichten? Daar werd geen enkel Nederlandsch boek
geschonken, zelfs niet aan zonen en dochters van bekende Vlamingen.
De Vlaamsche muziek kreeg in Brussel in de Volksschool haar aandeel, maar
weeral niet in de scholen der burgerij. Met eigen ooren heb ik op de prijsuitdeeling
der school van Mej. Gatti de Gamond het heerlijke
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Beiaardlied van onzen Benoit op Fransche woorden hooren verknoeien, waar men
niets van verstond dan choses, roses, apothéose!
In Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek werden verschillende vlaamsche koren
gezongen. Met genoegen stippen in Sint-Gillis de uitvoering aan van Benoit's
kindercantate De Wereld in.
Brief aan burgemeester Buls. - Het Nationaal Verbond, dat zoo wakker strijdt voor
het gebruik der Nederlandsche taal in onze scholen, heeft aan burgemeester Buls een
Franschen open brief gestuurd, waar de medewerking van onzen verlichten
burgervader wordt ingeroeken tegen de stelselmatige verfransching der Brusselsche
onderwijsgestichten. Met doorslaande bewijsredenen wordt onze stelling - die der
opvoedkundigen en der gezonde rede - nogmaals verdedigd en het plan ontwikkeld,
dat in Brussel een degelijk onderricht der twee landstalen zou mogelijk maken.
Academisch proefschrif. - Het schijnt, althans volgens een artikeltje in Germania
verschenen, dat de heer Wybauw, lid van het A.N.V., eene thesis in het Nederlandsch
voor de Brusselsche hoogeschool heeft verdedigd, en zulks over een wetenschappelijk
onderwerp, weken vóor het optreden van den Heer Vermeylen, waarover wij in
Neerlandia van Juli spraken. Wij stippen het feit met genoegen aan, en hopen, dat
onze jonge geleerden het voorbeeld van de heeren Wybauw en Vermeylen zullen
volgen.
Oude schilderijen. - Ons museum van oude schilderijen is een vijftal Vlaamsche
meesterstukken rijker geworden. Door het Staatsbestuur werden aangekocht: 1o De
overspelige Vrouw, door Rubens; 2o het portret van Ambresio Doria, een Van Dyck
vol distinctie; 3o De Rederijkers, door Van Craesbeek; 4o De Fluitspeler, door Adriaan
Brouwer en 5o Een triptiek van het Gothisch tijdvak aan Mostaert toegeschreven.
Tentoonstelling van den beeldhouwer Boncquet. - De jonge Vlaamsche beeldhouwer
Boncquet, bekroond in den prijskamp van Rome, heeft uit Italië zijne groep Bekoring
gestuurd, alsook eene kleine figuur verbeeldend een Neerzittende vrouw. Het
gezondene werd tijdens de Nationale Feesten in ons Museum tentoongesteld.
Algemeen werden de gewrochten van den Heer Boncquet (wien wij hier de
gelukwenschen zijner medeleden van het A.N.V. aanbieden) bewonderd en met lof
besproken. De Bekoring is eene aangrijpende vertolking der verleiding van den man
door de vrouw. Het vrouwenbeeld treft te gelijk door aanvalligheid in de uitdrukking
en kracht in de uitvoering.
Eenmaking der vergunningen van Brusselsche tramwegen. - Het wetsontwerp, door
de Regeering over die zaak ingediend wordt thans in onze Kamer druk besproken.
De Heer De Vriendt en andere vlaamschgezinde Volksvertegenwoordigers hebben
eenige wijzigingen voorgesteld, om ook in dien gewichtigen dienst de rechten der
Vlamingen te waarborgen. Dat de Luxemburger Waal Heynen daartegen heftig
opkwam, evenals vroeger tegen de Gelijkheidswet, verwondert ons niet: de man blijft
in zijne rol; Luxemburg is eene kweekplaats voor ambtenaars, en waar de kennis van
het Nederlandsch geëischt wordt, dringen de Walen niet zoo gemakkelijk meer
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binnen. Maar streng zullen de Vlamingen de houding beoordeelen van den
Vlaamschen (?) minister De Bruyn, die de wijzigingen van de hand wees, als zijnde
niet gewettigd. Die daad zal dien vroegeren minister (hij is tengevolge der
ministeriëele crisis uit het Kabinet getreden) door zijne kiezers streng aangerekend
worden.
MILO.

XXVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres
op 27, 28, 29, 30 Augustus e.k.
De tijd nadert, waarop het 25e Nederlandsch Congres te Gent taalbroeders uit Noord
en Zuid zal samenbrengen. Het programma van werkzaamheden is thans vastgesteld.
Het is al te uitgebreid, dan dat we het zouden kunnen opnemen. We deelen alleen de
belangrijkste onderwerpen mede, die zullen behandeld worden op de Algemeene
Vergaderingen, die 's namiddags plaats grijpen, Maandag 28, Dinsdag 29, Woensdag
30 Augustus:
Dr. KLUYVER (Leiden): Verslag over het Nederlandsch Woordenboek.
Dr. KIEWIET DE JONGE (Dordrecht): Het Algemeen Nederlandsch Verbond.
J.C. OVERVOORDE (Dordrecht): Verslag van de Commissie voor den historischen
atlas.
J. BOUCHERY (Antwerpen): Nog onze taalstrijd.
MARCELLUS EMANTS (Den Haag): Nationaliteit en Individualiteit in het
Nederlandsch Verbond.
VAN WAESBERGHE (Gent): Over de Vlaamsche Hoogeschool.
Dr. H. CLAEYS (Gent): Herinnering aan een ‘Vlaamsch Feest’: twee redevoeringen.
FRANS VAN CUYCK (Antwerpen): Nederlanders! Laat ons meer Nederlandschgezind
wezen!
A. VAN KERCKHOFF (Osch): Dr. J.A. Alberdingk-Thym.
Dr. J.M. HOOGVLIET (Rotterdam): De instandhouding van het Nederlandsch
element in Europa en daarbuiten.
FR. REINHARD (Molenbeek): Het gebruik van het Nederlandsch in de betrekkingen
tusschen de Noordnederlandsche Regeering en het Belgisch Staatsbestuur.
Mr JAN VAN RYSWYCK (Antwerpen): Voordracht, p.m.
Dr. D.C. NIJHOFF (Meersen): Democratie in verband met letteren en taal.
A.N.J. FABIUS (Amsterdam): Taal en Letteren in de hedendaagsche sociale
beweging te onzent.
POL DE MONT (Antwerpen): Voordracht, p.m.
Onder de onderwerpen, die in de Afdeelingen behandeld worden, vestigen we de
aandacht op de volgende:
K. Van de Woestyne (Gent): Verslag over de werkzaamheden van de voorgaande
Congressen; Prof. J. Obrie (Gent): De Nederlandsche tekst der Belgische wetten en
regeeringsbesluiten; over beschaafde uitspraak, beschaafde spreektaal wordt
gehandeld door B. Varenhorst ('s Gravenhage), De Neef (Mechelen), Mr. A.
Bevernaege (Gent); over misbruik van bastaardwoorden en gebrekkige taalkennis
door Fr. V.d. Weghe (Oostende), P. Koolen ('s Gravenhage), H. Meert (Gent); de
wenschelijkheid van eenvoudigheid in de terminologie van de Nederl. spraakkunst,
Vermast (Meenen); over practische Vlaamschgezindheid door Mr. Ad. Pauwels
(Antwerpen). Hoe kan uitwijking naar Zuid-Afrika bevorderd worden? door Dokter
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De Rijck (Oordegem); Het verspreiden van Nederlandsche boeken, Prof. J. Mac
Leod (Gent); Nederl. schoolboeken, Fr. Van de Weghe; Nederl. boeken voor
prijsuitdeelingen, Vermast; Het Liederboek van Groot-Nederland, F. Coers (Utrecht).
Onder de vragen en stellingen komen voor: Is het oogenblik niet gekomen om een
algemeen groot Nederl. dagblad te stichten, vooral met het oog op het Zuiden? Welke doelmatige propaganda kan er gemaakt worden om de Vlamingen aan te
wakkeren tot deelneming aan onzen taalstrijd?
De openingsrede van den Voorzitter, Baron de Maere, zal onder de tegenwoordige
omstandigheden een belangrijk stuk zijn.
De door ons opgesomde onderwerpen zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot
zeer belangrijke gedachtenwisselingen en kunnen brengen tot gewichtige besluiten.
Het programma van de feestelijkheden, die tijdens het Congres zullen plaats grijpen,
laten we ook volgen:
Zondag, 27 Augustus, 3 uur: bijeenkomst van de Congresleden in de voorzaal van
het Zuider-station (ingang Graaf-van-Vlaanderenplein) waar zij door het Bestuur
van de Regelingscommissie zullen verwelkomd worden. Ze begeven zich vanhier
naar St-Baafsplein, waar het Gedenkteeken van J. Fr. Willems onthuld wordt; worden
ontvangen door het College van Burgemeester en Schepenen der stad Gent in den
nieuwen Nederlandschen Schouwburg (zelfde plein) waar hun de eerewijn aangeboden
wordt.
Te gelijker tijd heeft een optocht plaats van talrijke Vlaamsche Vereenigingen uit
alle deelen van het Vlaamsche Land, die de onthulling van het Gedenkteeken bijwonen
en het Feestlied zingen.
's Avonds, te 7 1/2 uur zeer stipt, Galavertooning in den Grooten Schouwburg.
Het Goudvischje van Van Nouhuys, door de Gentsche Nederl. tooneeltroep met
medewerking van Mevr. MANN-BOUWMEESTER. Ouverture en Slottooneel van het
eerste bedrijf van de Pacificatie van Gent door E. Van Goethem, muziek van Peter
Benoit.
Na de vertooning verlichting van den Kouter; Concert door de kapel van het 1e
linieregiment onder de leiding van den Heer L. Walpot en gewijd aan werken van
Vlaamsche Toonkundigen.
Maandag, 28, te 7 1/2 uur 's avonds, concert in den Grooten Schouwburg, met de
welwillende medewerking van de koninklijke Koormaatschappij de ‘Melomanen,’
onder 't bestuur van O. Roels; solisten: Mej. DE GUEVARA, de Heer A. DOGNIES,
Orkest en koren: 300 uitvoerders. Eerste deel: Memlinckmarsch voor orkest, H.
WAELPUT; a/ Kerstnacht (J. Van de Vondel), b/'k Kwam laesmael over bergen en
dalen; c/ Bellotje, FL. VAN DUYSE (voor gemengd koor); De Vlaamsche Nacht (G.
Antheunis), oratorio voor soli, O. ROELS. Tweede deel: Polyeucte, symphonisch
tafereel, E. TINEL; Harpzang, voor altstem met begeleiding van 3 fluiten, 2 harpen,
J. BLOCKX; De Heidens (R. De Hovre), EDW. BLAES (voor gemengd koor); Jacob
van Artevelde (N. Destanderg), F.A. GEVAERT (cantate voor koor on orkest).
Na afloop, raout aangeboden door het Gemeentebestuur in de salons van dan
Grooten Schouwburg.
Dinsdag, 58, 8 uur 's avonds: ontvangst van de Congresleden door het Bestuur van
de Provinciale Tentoonstelling in de Feestzaal. Algemeene verlichting (illuminatie,
zegt men in 't Noorden!) van den tuin. Muziek. Vuurwerk.
Woensdag, 30, te 6 uur, tot sluiting van 't Congres: Feestmaal tegen 5 fr. per hoofd,
buiten den wijn.
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Het getal Congresleden overtreft thans 500. We sporen onze eigen leden ten sterkste
aan om het Congres bij te wonen, dat, hopen we, een van de belangrijkste zal zijn,
welke tot heden plaats hadden. Ze kunnen hun toetreding tot den dag van de opening
zenden aan het Secretariaat: 8, Froebelstraat, Gent. We herinneren er aan dat een
Commissie, Secretariaat: Van de Woestyne, Slijpstraat, zorgt voor huisvesting.

Boekennieuws.
- Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen. Redactie: Mr. J. Kalff, Jr. Horatio
Herbert Kitchener, door W.C. Schönstedt, Luit.-Adj. der Grenadiers.
Een zeer leesbaar artikel. De S. geeft eerst een overzicht van de geschiedenis van
Egypte en Soedan, daarna wordt de kloeke figuur van Kitchener binnengeleid. Van
zijn komst in Egypte (1882) heeft deze met volharding gearbeid, steeds het
Soedan-vraagstuk voor de oogen.
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Hij is bijna voortdurend te velde, o.a. zien wij hem onder Generaal Stewart deelnemen
aan het mislukte ontzet van Gordon en later als gouverneur van Soeakim optreden.
Steeds in rang opklimmende, wordt hij in 1890 Sirdar, d.i. opperbevelhebber van het
Egyptische leger, dat door hem tot hooge ontwikkeling wordt gebracht. Optredend
met de wiskundige zekerheid van den genie-officier bereidt hij alles voor tot den
tocht naar Soedan, als hulpmiddel de kracht van den stoom gebruikende. Als dan
ook de beslissende slag geslagen moet worden, oogst hij in enkele uren de vrucht
van zijn langdurigen arbeid. Het opstel eindigt met de beschrijving van Kitchener's
bezadigd optreden tegenover Marchand te Fasjoda.
De S. gebruikt de namen van den vreemden atlas: Khartum, Assuan, Betchuanaland,
waar de namen van den Nederlandschen atlas: Khartoem, Assoean, Beetsjoeanaland
even goed geweest zouden zijn. Trouwens hij gebruikt ook Soedan in plaats van het
Engelsche Soudan.
De in militaire kringen zoo vaak gebruikte woorden over détails, die niet sans
gloire zijn (blz. 140) moeten eenigszins anders luiden; ze zijn niet afkomstig van
Napoleon, maar van Frederik den Groote, in wiens berijmd testament ze voorkomen.
- Overdenkingen over het Hooglied van Salomo, door A. Miller, bij H.C. Voorhoeve
Jzn. (220) p. 8o lin. geb. f 1,40.
Een fraai ingebonden boeksken, met rijken inhoud; zooals de titel opgeeft zijn het
overdenkingen over het beroemde Hooglied; S. heeft zich met wetenschappelijke
twistpunten niet ingelaten. Belangwekkend toch; raden een vergelijking aan met het:
Le Cantique des Cantiques, par l'abbé Le Hir, voorafgegaan door een Etude sur le
vrai sens du Cantique, par l'abbé Grandvaux, te Parijs bij P Lethielleux.
- De Missionnaris en het Geheimgenootschapslid, bij E Van Helvert-Weyermans,
Roosendaal (23) kl. 8o, f 0.10.
Een ‘ware geschiedenis’ bevattend het kort verhaal van het afgrijslijk einde door
een hoogstaand lid van een geheimgenootschap ondergaan, daar hij ontrouw was
geworden aan den afgelegden eed, en in zijn laatste oogenblikken bijgestaan door
den missionnaris, schrijver van 't verhaal.
- Treub (H.) en C. Winkler, De Vrouw en de Studie. Voordrachten en debatten
gehouden in de vergaderingen van 3 Maart en 10 Nov. 1898 van de Vereeniging ter
behartiging van de belangen der Vrouw, te Rotterdam. Haarlem, bij De Erven F.
Bohn, gr. in 8. f 1.00.
Mede wel het belangwekkendst wat over deze vraag het licht zag. Hier zien we
twee gunstig gekende geleerden wederzijds hun standpunt klaar maken en op hun
eigen manier verdedigen. Veel valt hieruit te leeren, mag men nu met Treub en de
Vrouwen-leden der Vereeniging, die deel namen aan de bespreking, voor of met
Winkler en Dr. Steinmetz en anderen tegen het besluit zijn dat de vrouw wel geschikt
is voor de studie. Aan beide zijden vinden we overdrijving: aan d'eene in het
halsstarrig vasthouden - als zulk - aan het verleden; aan de andere in het àl te
optimistisch beschouwen der toekomst. Wel zal de vrouw die grooter ontwikkeling
kunnen verwerven, maar de vraag blijft of dit waarlijk niet ten koste zal zijn van
andere gaven en eigenaardigheden, en alle betoogen der wereld kunnen dit niet
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afdoend uitmaken. Verder, niet of de vrouw gelukkig zal zijn, maar wel of dan én
man én vrouw zullen kunnen gelukkig zijn, daar zit het hem. Zonder proefneming
komt het gewis tot geen oplossing, daarom hoe eerder er mee begonnen hoe beter.
- Open Brief aan Freule A. de Savornin Lohman, door Margareta Meyboom. Amst.
J.W. Becht, in-8. f0.10
Een antwoord op de brochure De Liefde in de Vrouwenkwestie; verdedigt het
toelaten der vrouw tot de studie of andere beroepen, waar aanleg en neiging
voorhanden zijn.
- Bloemlezing uit van Eeden's Werken. (Amsterdam, 1896. W. Versluys. f 0.60).
We leven in den tijd der bloemlezingen: Na van Hall waagde het Pol de Mont
onze beste moderne dichters aan het publiek op eene goedkoope manier bekend te
maken, en thans zien we dat een schrijver, Frederik van Eeden, uit de reeks zijner
reeds talrijke werken, de bladzijden, die hem het best schijnen, samenleest en ze ons
aanbiedt.
Het is geen gemakkelijk werkje, eene bloemlezing op te maken, en men moet al
heel zeker zijn van de juistheid van zijn eigen oordeel om het aan te durven. En als
nu een schrijver uit zijn eigen arbeid het beste wil oppikken, dan heeft hij meestal
kans zich te vergissen: want we weten dat bijna al de dichters aan gebrek van
zelf-kritiek lijdend zijn.
Dit is nu het geval met den heer van Eeden niet: zijne bloemlezing, alhoewel
onvolledig, geeft ons menige goede bladzijde, menig prachtig vers te genieten, en
wien het niet gegeven was al de werken van dezen dichter, die een der grootste is
onder de laatstgekomene, te lezen, kan hier 't beste vinden uit diens boeken,
samengebracht in een handig en uiterst-goedkoop bundeltje.
Onnoodig is het den lof van van Eeden nog te verkondigen: men spreekt niet
zonder eerbied van den schrijver van: Ellen, Kleine Johannes, Lioba en Enkele Verzen,
om alleen te noemen hetgeen voor ons het allermooiste is in 't vele overige mooie.
Men weet hoe van Eeden niet alleen een zeer zuiver dichter is, hoe hij tevens een
groot prozaschrijver, en zelfs een machtig denker is En vooral vergeet men niet hoe,
in zijn werk, iedere regel van oprechtheid én gevoel én uitdrukking spreekt, en hoe
lijn aan lijn met de liefde, die den echten kunstenaar kenmerkt, geschreven werd.
Daarom zal deze bloemlezing welkom zijn, niet alleen bij diegene die van Eeden
slechts half kennen, maar tevens bij hen die hem in zijn werk volgen, en met
hernieuwde blijheid ieder nieuw boek van zijne hand lezen en genieten. Want deze
samenzante zal hun veel in 't geheugen brengen, dat hun dierbaar was.
- Impressies. Sonnetten en Verzen van Jeanne Reyneke van Stuwe. (N. Veenstra. 's Gravenhage. Zonder jaartal).
De nieuwe Gids-beweging heeft van lieverlede eene opvatting der poëzie
meêgebracht, die zeer verschillend mag heeten van die welke in Holland vóór 1885
algemeen heerschte. Op de voetstappen van enkele de Lakists, en verder op die der
preraphaëlitische dichterr (ik bedoel: de dichters die onder Ruskins's invloed schreven,
en aldus één weg bewandelden met de schilders die men Preraphaëlieten genoemd
heeft), veel meer nog dan op de voetstappen der laatste Parnassiens en der eerste
Symbolisten uit Frankrijk, ontstond en, over het wezen der poëzie, principes, die,
onder meer, verkondigden dat gevoelspoëzie boven gedachtenpoëzie moest staan,
en dat de impressie gold boven minutieuze beschrijving. Zoodat de eischen, aan den
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dichter gesteld, werden: zuiverheid en echtheid van gevoel en, - dit voor den vorm
-, een taal die door impressionnistische juistheid uitmunt.
Dit nu vinden we in het bundeltje dat Mej. Jeanne Reyneke van Stuwe ons ter
beoordeeling zond; - een bundeltje heel oprecht-gevoelde poëzie, waar van nu af aan
eene echte persoonlijkheid uit spreekt, en dat, niettegenstaande enkele onbeholpen
of minder goed geslaagde verzen, door een kernachtigen vorm uitblinkt, al zijn de
gebruikte beelden niet altijd oorspronkelijk, alhoewel altijd juist.
Men gevoelt dat men voor een echte dichteres staat, reeds gansch van vreemden
invloed vrij - eene zeldzaamheid bij een schrijver, die zijne eerstelingen uitgeeft! en, wat meer is, zich zelf en hare passie zoo goed bewust, dat ze nooit lengens moet
vertellen en alleen haar zelf uitspreken, om echte poèzie te scheppen. In Impressies
vinden we gedichten (zoo b.v., Sonnettenkrans voor wien ik lief heb, Van droeve
Min, Fataliteit), die niet alleen diep en persoonlijk, dus oprecht. gevoeld zijn, maar
die tevens reeds volkomen goed ‘gezegd’ zijn, naast kleinere versjes (ik noem maar:
Mijn kleine Kameraad, Middernacht, Kussen) die, door stipte, ingedrongen
kernachtigheid, pareltjes mogen heeten.
Natuurlijk zijn hier ook gedichten, die ik er liefst uit wou hebben, die, nl., die
vooral impressies zijn, en waar, bij de inspiratie, het oog veel meer dan het gevoel
der dichteres een rol speelde. Zoo konden, o.a. Serre, School, Straat, hoewel verre
van slecht, best wegblijven, Ook enkele gevoelsverzen, die ál te banaal zijn, mochten
achterwege blijven, want zij steken leelijk af bij de echtgevoelde gedichten.
Maar, niettegenstaande deze lichte vlekken in een bundel verzen, die dan nog een
eersteling is, en waarvan de dichteres dus nog zelf-kritiek moet krijgen, spreken we
gaarne onze ingenomenheid uit met Impressies, en meenen wij Mej. Reyneke van
Stuwe te mogen noemen eene der echte dichteressen van Holland, - waar er een boel
onechte leven en aan 't schrijven zijn.

Onze Leestafel. M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.
Belfort (Het).
Aug. 1899. Maandschr. gewijd aan letteren, kunst en wetenschap; Siffer. Gent; fr.
6 per jaar.
Maurits de Maere d'Aertrijke: De slag der Gulden Sporen. - J. Jacobs: Realisme
in Vlaanderen. - Eng. De Lepeteer: Ter eere van het H. Hert. - Reimond Stijns:
Waarom, twintig dierensprookjes. - Dr. R. Moroy: Ultima Thute. - Dr. A. Habets:
De burgerwacht in de XVIe eeuw. - Dr. H. Claeys. vr.: Het gedenkteeken van J. Fr.
Willems. - Huibrecht Haenen: Zomernacht. - Boekennieuws en Kroniek.

Bladen (Wetenschappelijke),
Aug. 1899. Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof.
Koster en Dr. A. van Oven. M.; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f14.40 per
jaar.
Lucianus - Napoleon in Egypte. - De vrouw als athleet. - De toekomst van Turkije.
- De godsdienstige denkbeelden der oude Egyptenaren. - Het leven en de werken van
Tennyson. - Luchtscheepvaart en meteorologie. - Psychologie der nieuwe
Scandinavische letterkunde. - Victor Cherbuliez, Korte mededeelingen uit
buitenlandsche Tijdschriften. - Bibliographische kroniek. - Nieuw uitgekomen boeken.
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Caecilia,
1 Aug. 1899. Alg. muzikaal lijdschr. voor Ned. Red. Mr. Viotta; 1/2 M.; Nyhoff, 's
Gravenhage; f. 6,60 p.j.
Van Hove, Het Jubiloeum van Mevrouw Offermans. - H.D. Van Ling. Consonant
en Dissonant. - A.O., Brief uit Bayreuth. - Jan Ryken, Toevallige gelijkenissen. Uitslag der examens van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging. - Examens
van de Mij t.b.d. Toonkunst. - De verzameling Boers. - Melodieën en teksten van
oude liederen. - Concertberichten (Rotterdam). - Binnenlandsche berichten. Buitenlandsch Nieuws.

Dag (Vragen van den),
Aug. 1899. Pop. wetensch. tijdschr. onder redactie ran Dr. Blink, M.; S.L. van Looy.
Amsterdam. f 5,40 p.j.
Plaat 31 v.d. Plantenatlas van Nederland, Twee kloversoorten, A. de
Incarnaatklaver. B. de Witte Klaver. - Dr. H. Blink. Voorschoten met de Koninklijke
fabriek van gouden en zilveren werken en een kijkje in haar geschiedenis. - Prof. Dr.
L. Zehnder, De strijd om het bestaan onder de hemellichamen. Een kijkje in de
wordingsgeschiedenis der sterren. - J. Kuyper, Ontmoetingen van een wandelaar. P. Buhouwer, Oude en nieuwe maten, gewichten en munten van Nederl. en onze
Oost. I. - Dr. H. Blink, Het Armenische volk en zijn toestand in het Oosten. Bibliografie. - Prof. Dr. J. Ritzema Bos, De Nederlandsche planten. - J.N. Van
Hesteren, De Witte Wieven. - Engeland, Rusland en andere mogendheden in China.
- De zijdeteelt in Japan. - Konijnen als geitenmelkers. - Ivoor en olifantenjacht. Beweeglijkheid van den aard-
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bodem in Mississipidelta. - Nieuwe proefnemingen met vloeibare waterstof. - Een
wandelende torenspits.

Dames (Weekblad voor),
29 Juli 1899. Met geknipt patroon of supplement; Uitgevers Maatschappij ‘Vivat’,
Amsterdam; f 6,40 p.j.
Modebericht. - Beschrijving der 37 afbeeldingen en handwerken. - Mevr. la
Chapelle Roobol, Tweemaal getrouwd (Novelle).

Europa,
Aug. 1899. Verzam. v. letterk. bijdragen onder redactie van W. Gosler; M.; Revers,
Dordrecht; f 11,75 p.j.
J.L. Van Dalen: Van Hoeksch tot Kabeljauwsch - Twee schetsen, uit het Italiaansch
van Castelnuovo. - De Winter, uit het Deensch van Ewald. - Cenatos, Een
boekenpraatje. - A.E.Z. Covelie, Populair-wetenschappelijk overzicht.

Exportblad
(Hoyman & Schuurman's). - 9 Aug. '99. - Weekblad van den In- en Uitvoerhandel;
Red. O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam. Gratis op aanvraag.
De Kolonie Nederland in Z. Texas. - Pogingen om Curaçao aan Venezuela te
trekken. - Meeting voor de Transvaal te Brussel. - Het verontwaardigd Nederland
zwak gediend. - Wekelijksch uittreksel uit de Consulaire verslagen: Athene. Tentoonstelling te St-Petersburg. - Talrijke verscheidenheden.

Germania,
Juni 1899. Tijdschr. v. Vlaamsche beweging, letterkunde, kunst, wetenschap,
onderwijs, staathuishoudkunde, handel, nijverheid en verkeer. - Opstelraad: J.M.
Brans, A. Burvenich, Juliaan De Vriendt, A. Prayon Van Zuylen, A. baron Von
Ziegesan. Drukkerij ‘Guttenberg’, Brussel; fr. 10 p.j.
Klaus Groth. - Pol De Mont, Bladzijden uit de geschiedenis der Vlaamsche
Beweging. - Dr. Ludwig Wilser, Urheimat, Vorgeschichte, Stammbaum und
Ausbreitung der Germanen. - Dr. Wybauw, Het Nederlandsch in de hoogeschool.
Dr. Haller v. Ziegesar, deutsch Von Clara Von Ziegesar, Rollo van Moorland. - Prof.
Dr. Piper, Geerrit Roosen und Seine geschichte der Kriegsereignisse seiner Zeit. A. Moser, Aquarellen von Helene Schwarth, Overzicht der tijdschriften. - Vlaamsche
kroniek - Mengelingen. - Kleine mededeclingen. - Boekennieuws.
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Gids (De),
Aug. 1899. Onder red. v. Mr. J.N. Van Hall e.a., M.; Van Kampen en Zonen,
Amsterdam. f 15 per jaar.
Mevrouw A. Ekker, Indrukken uit Algerië. - Mr. C.Th. Van Deventer, Eene
eereschuld. - Prof. H.J. Polak, De drie Electra's. - Prof. A.G. Van Hamel,
Dichter-Silhouetten, Georges Rodenbach (Les vies encloses, Le miroir du ciel natal),
Stéphane Mallarmé (Poćsies). - Dr. W.G.C. Bijvanck, Goethe, bij zijn
honderdvijftigsten verjaardag; Helene Lapidoth-Swarth, Meissonnetten. Letterkundige kroniek. - Sociale arbeid. - Mr. H. Viotta, muzikaal overzicht. Buitenlandsch overzicht.

Gids (De Katholieke),
Aug. 1899. Maandschrift voor het Katholiek Nederlandsch volk, onder red. van
eenige vrienden der wetenschap; Küppers, Haarlem. f 3,60 + frankeerkosten p.j.
Mozes. - H. Ammerdorfer, Pater Theobald Mathew, O.C., de matigheidsapostel
van Ierland. - Herm. P.J. Van Alfen, Stemmingen. - A.B., Een goed werk der 19e
eeuw. - Herm. P.J. Van Alfen, Godsvrucht. - J.V.B., Enkele bladztjden uit de
geschiedenis der Franciscanen. - Politiek overzicht.

Gids (De Nieuwe),
Aug. 1899. Redactie: Willem Ktoos en H.J. Boeken; M.; Van Looy, Amsterdam. f
7,50 p.j.
Willem Kloos, Liefde. - Jeannette Nijhuis, Verzen. - Willem Kloos, Papaver. - Dr.
J.B. Schepers, Herenigd. - Willem Kloos, Literaire kroniek.

Haard (Eigen),
29 Juli 1899. Onder red. v.J. de Vries. Dr. Pyzel e.a.; W.; Naaml. Vennootschap ‘Het
Tijdschrift E.H.’, Amsterdam. f 6,50 p.j.
M.W. Maclaine Pont, Elisabeth Blaeu. - Hoog, Scheveningen. - Varndeliute. - De
Vischwedstrijd te Willnis. Indrukken van een jong prijsvisscher, met afbeeldingen.
- S.C., Van een ‘Hij’ en een ‘Zij’. - W.O.J.N., Het nieuwe museum ‘Flchite’ te
Amersfoort, met afbeeldingen. - Feuilleton.

Hollandia,
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29 Juli 1899. Weekblad voor Nederlanders in den vreemde. Red. L. Simons en J.V.
Grein te Londen; Uitg. Mij ‘Nederland’, 's Gravenhage, Pretoria. f. 6 p.j.
Aanteekeningen. - S.., In Frankrijk. - Anselm Harlog, Met Thomas Cool voor zijn
werk. - F.C. Jr., Verborgen bronnen. - Aug. Gittée, Voor ‘Sommerfrischer’. - Plume,
De kleeding der vrouw. - Bag, Van de tribune der eerste kamer. - Finland. - Feuilleton.

Illustratie (Katholieke),
33e Jaargang No 21. W.; Mij ‘De Kathol. Ill.’ te 's Hertogenbosch. f 4,00 p.j.
Johs Klep, pr.: Nicephora, de dochter des martelaars. - J.R. Van der Lans,
Noodlottige gevolgen van de verstrooidheid. Humoreske. - Beha, Eene merkwaardige
banknoot. - Bij de platen.

Kroniek (De),
30 Juli 1899. Een algemeen weekblad onder red. v.P.L. Tak; Scheltema en Holkema's
boekhandel, Amsterdam. f 9 p.j.
G.F.L., De Sneeuwhat en het recht. De Vrijspraak. Stemmingskritiek. - Dr. J.D.
Bierens de Haan, Schilderkunst. - A.P., Versieringskunst. - Jan Kalff, Literatuur (Een
nieuwe Hooft). - Berichten. - Allerlei. - Feuilleton.

Kunstbode (De Vlaamsche),
Juli 1899. Maandel. tijdschr. voor kunsten, letteren en wetenschappen onder red. v.
Jan Bouchery; Hopland 30, Antwerpen. Prijs?
G. Segers: Potsdam. Reisherinneringen. - Poëzie van Van de Weghe, P.P. Denys,
Edm. De Geest, Alb Bouchery. - Medard Verkest, Karet Rousseau (met portret en 2
plat.). - Joz. Van Hoorde, De familie Van Lierde. - N. De Tière, Uit het Vlaamsche
Kamp. - Kroniek.

Leeskabinet (Het),
Aug. 1899. Maandschr. gewijd a. vaderl. en buitent letterkunde onder red. v. Johan
Gram; Van Nifterik, Leiden; f 11.50 p.j.
Johan Gram, Mevrouw Sophia Johanna Huberta. Offermans-Van Hove (met plaat).
- Erre, Militaire Schetsen. - Margaretha. L., Herinnering. - De uitverkoren kasteelen
van den Duitschen Keizer (met plaat). - Ch. Foley, Miss Bell.

Leven (Het Toekomstig),
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1 Aug. 1899. Tijdschr. gewijd a.d. studie der proefondervindelijke en bovenaardsche
verschijnseten; 1/2 M.; Red. en Adm. Kruisdwarsstraat 4, Utrecht; f 3 p.j. bij
vooruitbetaling.
Korte aanteekeningen. - Séances in Eigen Kring. - Occulte Ervaringen. - De
Christus-Kwestie. - Feuitteton: Getouterd. - Telepathie bij Stervenden. - Hallucinaties.
Boekbeschouwing. - Harmonia.

Maandschrift (Elsevier's Geïl.),
Aug. 1899. Red. Mr. Plemp v. Duiveland, F. Lapidoth en Ph. Zilcken; Uitg. Mij
‘Elsevier’, Amsterdam; f 10 p.j.
Albert Ptasschaert, Floris Verster. - W. Van Vere, Een loflied. - Rafaël Verhulst,
De Lauwerkroon. - S. Kaftff, Mauritius in de XVIIe eeuw. - Edw. B. Kost'er, De Wind,
Nirwana (gedichten). - P.V.D., Buitenlandsch Overzicht. - F.L., van de Redactie. F.L., Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.

Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen.
- Redactie: Mr. J. Kalff Jr.; M.: Haarlem. - H.D. Tjeenk Willink en Zoon.
Aflevering 6: Mr. A.J. Cohen Stuart, William Mc Kinley.

Natuur (Album der),
1899, 10e afl., Red. D. Lubach, E. Van der Ven e.a.; M.; Tjeenk Willink en Zoon,
Haartem; f 4.80 p.j.
Dr. L. Posthumus: De wapens der getede dieren. - J.J. Verwijnen, De
Paarlemoervisscherij aan de Calabrische kust. - Dr. R.S. Tjaden Modderman, Komt
Jodium in de lucht voor? - Dr. Hugo De Vries, Voorjaarsbtoemen. - M. Baysman,
Tingiber officinate Roscoe.

Nederland,
Aug. 1899. Verz. v. oorspr. bijdragen v. Ned. letterkundigen onder red. v. Mr. Van
Loghem; Loman en Funke, 's-Gravenhage; f 12.50 p.j.
Proza. Josephine Giese: Genezing. - Fenna: ‘Zusje.’ - S. Kalff, Het Bataviaasch
Museum. - Jafir, Bruiloft. - Willem De Lange, Homo. - Louis Verhaege, Hun eerste
diner. - Jacq. Reyneke Van Stuwe, Jan. - C. Gysberti Hodenpijl, De teraardebestelling
van den Stadhouder Willem II. - Kroniek.
Poezie: F. Lameris, Herfstemmingen. - G.H. Priem, Meta. - Jafir, Muze.

Revue (De Hollandsche),
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Juli 1899. Red. Frans Netscher; M.; De Erven Loosjes, Haartem; f 8,25 p.j.
Plaat: ‘Zomer.’ - Wereldgeschiedenis. - Belangrijke onderwerpen, De beteekenis
der Folklore; het Katholicisme in Frankrijk; de hertevende Islam; Stemmen uit het
Oosten; de Dageraad van het Wereldrecht; het Vrouwencongres te Londen;
Karakterechets: A. Volker. - Revue der tijdschriften (28 nederl. en 15 vreemdtalig).
- Het boek van de maand: ‘Levensdoel’ van Anna Kautbach. - De boekentafel.

Revue (Maandelijksche),
Aug. 1899. Overzicht v. wat in vak- en andere bladen wordt geschreven over onderwijs
en opvoeding. Red. C. Otter; M.; D. Mys, Tiel; f 3.60 + frankeerkosten.
Uit de Vakbladen. - Uit andere bladen. - Uit de vaktijdschriften. - Uit andere
tijdschriften. - Uit boeken, brochuren, enz. - Nieuwe uitgaven voor onderwijs,
onderwijzers en schooltjeugd.

Spectator (De Nederlandsche),
22 Juli 1899. W.; Nyhoff, 's-Gravenhage; f 12-60 p.j.
Berichten en mededeelingen. - W.G. Van Nouhuys: Lyrisch Proza. - Dr. D.C.
Nijhoff, Wickteff. - Dr. D.C. Nijhoff, Ethicol Societies. - Flanor, Vlugmaren. - Plaat:
Een diplomatisch kind.

Stenograaf (De),
Aug. 1899. M.; Red.-Uitg. Rients Batt, Den Haag; f 3.00 p.j.
In Stenographie: de Stenografie van de Staten-General II (M.A. Pont). - In verkorte
Stenografie: Het Algemeen Nedertandsch Verbond. - In boekdruk: Diploma's;
Wedstrijden; Correspondentie; Advertentiën.

Stuiversblad (Geïllustreerd),
29 Juli 1899. W.; Uitg. Mij. ‘Vivat’, Amsterdam; f 3.10 p.j.
J.E. Muddock: Het geheim van den doode. - De Avonturen van Louis De
Rougemont. - De twee Straatroovers. - Allerlei. - Daniël Woodroff, Een tragisch
huwelijk.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 5. Maandbl. uit en voor het leven onder red. v.A.J. Hoogenbirk; D.A.
Daamen, Rotterdam; Prijs?
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Dr. Gunning en Dr. Bronsveld: Een boek van beteekenis, door S. - H. Weiland,
Votharding. - D.W......s, Een Teeken des Tijds. - Hitbrandt Boschma, Gedichten van
Hendrik Ibsen. - D.W.: Liefste. - Corn J. Gimpel, Hymne. - Briefwisseling. - Dr. J.H.
Gunning, Boekbeoordeeling. - J.B., Maandboek.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 4. M.; Jacques Dusseau en Co, Amsterdam, Kaapstad; 12/6 p.j.
Onze voornaamste Gouverneurs (Joachim Van Plattenberg). - Editoriale praatjes.
- Onze Afrikaansche dieren. - De veldstagen en gevechten in Z.-A. geleverd. - De
neef van den Kommandant. - Hoe wij geregeerd worden. - Werettkroniek. - Praatjes
over landbouw. - Iets uit de geschiedenis der Boschjesmans. - Voor onze Kinderen.

Violier (De)
5 Aug. 1899. Gewijd aan kunst en letteren Orgaan der Antwerpsche Rederijkerskamer
‘De Violier’; hoofdopsteller A.D. Musschoot; 1/2 M. Fr. 2 per jaar.
Oct. Kops: Wanhoop. - Dr. C.J. Hansen: O twintig jaar. - J. De Wilde: Van
Dijcktentoonstelling. - W. Schepmans: Van Westervoort en Zetternam. - Kroniek der
Kamer. - 3 Penteekeningen v.A. Van Neste.

Volken (De Aarde en haar),
24 Aug. 1899. Geïll. Volksboek; W.; Tjeenk Willink en Zoon, Ilaarlem. f 5,20 per
jaar.
P.A.M. Boete van Hensbroek: Zuidelijk Spanje en een Uitstapje naar Marokko. Aug. Marguiller: Van Innsbrück naar Meran.

Volkskunde,
12e jaarg., 1e en 2e aflevering. Tijdschr. voor Ned. Folklore onder red. van Pol de
Mont en A. de Cock; M.; Hoste, Gent. Kluver. Deventer. Fr. 3, f 1.80 p.j.
A. De Cock: Ketelmuziek. - Pol De Mont: Over eenige Liederen. - A. De Cock:
Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en zeden. - Id.: Het
Boek der Zeoen Wijzen. - Kroniek. - Boekbeoordeelingen. - Vragen en antwoorden.

Vrouw (De),
15 Juli 1899. 2 W.; Gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouwen onder red.
van N.v. Kol; H. Masereeuw, Rotterdam. f 1,50 p.j. bij vooruitbet.
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Feminisme. - Reformkleeding. - De reden waarom. - Schrijvers-anecdote. - Lectuur
over opvoeding.

Wereldkroniek,
16 Oogst 1899. W. Nygh en v. Ditmar, Rotterdam, f 6 p.j.
Het Dreyfus-proces, portretten en platen.

West (De),
1 Oogst 1899. 2 W.; gewijd aan de betangen v. Ned. W.-Ind. onder red. v.J.Ch. Blok;
Bureau v. red. en adm. Villa Annie, Scheveningen; f 3 p.j.
Uit Suriname. - De behandeling der nieuwe begrooting. - De tentoonstelling te
Haarlem. - Nieuws uit de West. - Handel en nijverheid. - Feuilleton.

Wielrijdersblad (Belgisch),
3 Oogst 1899. W.; J. Savone-Dekkers en Zonen, Leuven; fr. 4, buitent. fr. 12.
Het gas onzer luchtbanden. - Het rijwiel en de vrouw. - Hier en daar. Raadgevingen. - Hutsepot. - Wekelijksche sport. - Briefwisselingen. - Feestkalender.
- Ambtelijk gedeelte.

Woord (Ons),
Aug. en Sept. 1899. Tolk der Antw. Onderwijz. Ver. ‘Diesterweg’; M.; Fl. Metsen,
Antwerpen; f 2, buitent. f 3.
Schoolbaden. - Het boetseeren in de lagere school. - Oprechtheid. - In volle
vertrouwen..... - Bijzondere briefwisscling: Een herstellingsoord voor zieke
onderwijzers in Nederland (met bijlage). - Kijkjes links en rechts. - Werkzaamheden
der Vereeniging. - Boekbeoordeelingen.
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September 1899.
Emanuel Hiel.
Voor Neerlandia werd mij een levensbeschrijving van Emanuel Hiel gevraagd. In
Onze Dichters van Coopman en De la Montagne tref ik, voor een gedeelte van 's
Mans leven, zulke nauwkeurige nota's dat het nutteloos werk ware hier tot
omschrijving mijn toevlucht te nemen.
Ziehier die aanteekeningen:
‘De Dichter werd geboren, den 30n Mei 1834, te St-Gillis, bij Dendermonde, ontving
zijn eerste lager onderwijs in het Denderstadje, en nam, nog jong zijnde, ijverig deel
aan de redactie van de Gazette van Dendermonde, waarvan zijn vriend, Emiel Ducaju,
destijds uitgever was. Daarin beproefde en ontwikkelde hij zijne jeugdige krachten.
Hij schreef en vertaalde dan vele liederen.
Na eenigen tijd in Dendermonde als fabrieksbestuurder werkzaam geweest te zijn,
en vruchteloos beproefd te hebben aldaar eenen Nederlandschen boekhandel recht
te houden, werd hij tolbeambte, te Brussel, en kwam, daarna in het Vlaamsch bureel
bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
In 1867, werd hij tot leeraar in de Nederlandsche Voordracht aan de Koninklijke
Muziekschool te Brussel, en, daarbij, in 1869 tot bibliothecaris-boekhouder van het
Koninklijk Nijverheids-museum benoemd.
In 1856, verschenen: Eenige galmen bij de vijfen-twintigste verjaring van 's Konings
bekroning; in 1859: Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt;
in 1860: Herinnering aan Prudens Van Duyse, zijn stadgenoot en vriend. De hierop
volgende jaren tellen onder de vruchtbaarste. Hij schreef: Nieuwe Liederen, Gent,
1861; Gedichten, Gent, 1863; De Kwijtbrief (tooneelspel naar het Fransch), Gent,
1864; Ella, lustspel in één bedrijf, Antwerpen, 1864; Hedwig, lustspel in één bedrijf,
naar het Hoogduitsch, Gent, 1864; dit jaar werd zijne cantate: De Wind, die terecht
als een meesterstuk van lyrische poëzie beschouwd wordt, door het Staatsbestuur
bekroond.
Met Peter Benoit schreef hij: Lucifer, De Schelde, Prometheus, drie oratorio's, die,
bij hunne uitvoering, in de verfranschte hoofdstad, te Antwerpen en te Gent, eenen
ongemeenen bijval verwierven, den naam van componist en dichter op aller lippen
brachten, en veel bijdroegen tot de beoefening der Vlaamsche muziek
Vervolgens zagen het licht: Isa, drama in 3 bedrijven (muziek van P Benoit),
Antwerpen, 1865; Fornarina, monodrama, (naar het Hoogduitsch van

Frans Kügler) Dendermonde, 1867; Gedichten, Guldens-Editie, Arnhem, 1868;
Aboe-Hasjan, gedicht van Hiemer, voor het tooneel vrij omgewerkt, Antwerpen,
1869; Psalmen, Zangen en Oratorio's, Antwerpen, 1870; De Liefde in het Leven,
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Antwerpen, 1871, (muziek van P. Benoit); Dora, naar het Engelsch van Tennyson,
Antwerpen, 1873.
In 1874 verschenen zijne Gedichten, bij Brockhaus, te Leipzig; Breydel en De
Coninck werd uitgegeven in 1876; Bloemardinne, in 1877; Kinderliederen, in 1879,
terwijl maandelijks en wekelijks gedichten en liederen 't licht zagen in talrijke
weekbladen en tijdschriften, onder den titel: Historische Koren en Liederen, De
Waarheid in het Leven, Werkmansliederen, enz
Verschillende van Hiel's gedichten werden in het Hoogduitsch en in het Fransch
vertaald.
Getrouw aan zijne stelling: De Poëzie dient vooral gezongen te worden, heeft hij
bijzonderlijk en met blijkbare voorliefde ter muzikale compositie geschreven.
De gave der rhythmen is de eigenaardige karaktertrek van Hiel's poëzie. Dit heeft
dan ook de meeste onzer Zuidnederlandsche toondichters aangespoord zijne
medewerking te verwerven.
In 1879 werd hij lid van den Gemeenteraad te Schaarbeek-Brussel, waarin hij de
Vlaamsche belangen vertegenwoordigde.
In 1867, werd hem door het toenmalig Brusselsch Kunst-Genootschap waarvan
hij voorzitter was, en bij gelegenheid zijner benoeming tot Ridder der Leopoldsorde.
zijn bronzen borstbeeld aangeboden. Dit gewrocht was het werk van den Gentschen
beeldhouwer Paul De Vigne.’
Tot daar Onze Dichters
Bij die aanteekeningen, strekkend tot 1880, dient gevoegd:
Hiel leverde nog, - van '80 tot '99 - in boekwerken of in tijdschriften: Jacoba van
Beicren, Zeemansliederen, Monodrama's, Durmeliederen, Spreuken en Opschriften,
Lentesymphonie, Wintersymphonic, Vlaamsche Herberg, Vrijheidshymne, Hymne
aan de Schoonheid, Liederen voor ons Volk, Twee Lofgezangen;
Gaf uit, met medewerking van voorname letterkunkundigen: Nederduitsch
Tijdschrift (jaargangen 1867 en '68); en schreef artikels in tal van tijdschriften en
dagbladen.
In handschrift laat hij na: Zannekin (onafgewerkt), Lùise van Pruisen (onafgewerkt);
verder: vier tot vijf bundels gedichten van allerlei aard.
Zijn Lucifer werd te Parijs in 't Fransch, en te Londen in 't Engelsch uitgevoerd
Hiel was lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
***
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Het critisch oordeel over Hiel's werken? Wij denken dezer merg te hebben
voorgehaald, in de rede bij 't graf des Dichters uitgesproken. Het zij ons toegestaan
een deel dier rede hier neer te schrijven:
‘Het Vlaamsche land is getroffen, en de mare van zijnen dood weerklonk in
Noord-Nederland, en galmde over de Duitsche grens. Met trots stellen wij, Vlamingen,
dat vast, drukken er op.
Bewondert men algemeen de onvergelijkelijk prachtige scheppingen van Vlaamsche
Bouwmeesters, de wereldberoemde werken van Vlaamsche Schilders, Vlaamsche
Beeldhouwers, Vlaamsche Toondichters, iets ontzeggen de anti-Vlaamschgezinden
groote waarde: de Vlaamsche letterkunde. Zij bekennen dat er Vlaamsche meesters
zijn op alle gebied, behalve op het letterkundige! Alsof de machtige schoonheidszin,
die den Vlaming is aangeboren, niet tevens de Vlaamsche schrijvers kon bezielen.
Hiel is één dier schrijvers, en één der voornaamste.
Gij, Vlamingen, gij allen die hier zijt, uw monden zeggen het na: Hiel is een
kunstenaar even onsterfelijk als gelijk welk groote Vlaamsche Schilder, Beeldhouwer,
Bouwmeester of Toondichter! Ja, 't geheele van zijn werken staat daar, in den
tijdstroom, eeuwenvast als de zeerots in 't gewoel der golven.
Hoe forsch ontspringen de zangen aan zijn machtige longen! Gedachten en
gevoelens borrelen onweerstaanbaar op uit zijn licht getroffen gemoed: het nietigste
en het grootste grijpen hem aan, en in bonte afwisseling volgen verzen op verzen,
ontstaan gedichten na gedichten, groeit alles tot een indrukwekkend geheel, een
ruwen forschen boom gelijk, met overweelderige kruin.
Wild is vaak de vorm, maar steeds getuigt deze van gansch eigen persoonlijkheid,
in harmonie met het onstuimig karakter des dichters. Hij veracht het zijn verzen te
kneden volgens conventie-vormen, hij veracht het knutselen, het doodbedaard polijsten
en herpolijsten. Hij is de echte dichter, de stoute bard, meer improviseerend dan
schrijvend. Het vlamt hem alles uit hart en geest! Ook hoe eigenaardig, hoe echt
natuurmenschelijk is zijne kunst! Zij durft alles aan; de duizenden stemmen der
menschheid weerklinken in zijn zangen, tevens de stemmen der hoogere
wijsgeerigheid: getuige zijn Lucifer, die kern eener schepping.
En hoe getrouw is hij aan land en volk en taal! Vlaanderen - en dezes natuur en
leven en streven - ademt in zijn werken! Durmeliederen, Denderliederen, De Schelde,
Historische gezangen en duizend andere, weerklinkt hier om zijn graf!’
Om te eindigen, is het noodig aan de lezers van Neerlandia Hiel voor te stellen als
flamingant? Hij was ten allen tijd, een felle kamper, stond steeds in het harnas; vooral,
in den dagelijkschen omgang, was 't een lust hem, rechts en links, op 't franskiljonisme
te zien stampen. Wat al typische tooneelen hebben wij bijgewoond! Hoe diep wist
hij den verguizers onzer taalrechten te treffen, ja, bloedig te kwetsen!
‘Hiel was vergroeid in den Vlaamschen strijd’, riep Frans Reinhard uit, toen hij
den Dichter vaarwel zei. ‘Zijn voorbeeld zij ons heilig! Wij zullen niet rusten vooraleer
de laatste grief verdwenen weze en al onze rechten herwonnen zijn! Wij zullen
vechten tot de dood ons op onze beurt nedervelle! Met den ontslapen Dichter zingen
wij:
Wij kennen plichten, willen rechten!
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In Vlaandren Vlaamsch, dat is ons woord!
Wij, Vlamings, zullen daarvoor vechten!’

Hiel is een veelzijdig karakter, een dramatisch personage. 't Is hier natuurlijk de
plaats niet dit in 't licht te stellen. Met hem verdwijnt, in de Vlaamsche wereld, eene
eigenaardige, machtige figuur.
NESTOR DE TIERE.

Benoorden Moerdijk.
De Transvaalsche beweging. - Rotterdam en Dordrecht. - Ontwaakte
geestdrift. - Volksvergaderingen en adressen aan de Engelsche natie. Wetenschappelijke Congressen.
Als het Algemeen Nederlandsch Verbond verlangd had naar een gelegenheid om
zijn recht van bestaan te bewijzen, dan zou het die gevonden hebben in de
omstandigheden waaronder zoo pas de Transvaalsche beweging in Nederland op
touw is gezet. Want één ding is daarbij duidelijk gebleken: ons volk is nog wel tot
geestdrift te brengen voor zulk een zaak, maar er is geen leiding.
Die aanvurende leiding is dan nu voor een groot deel uitgegaan, rechtstreeks of
middellijk, van het A.N.V., wat laat en wat verbrokkeld nog - maar dat zal wel
verbeteren.
Het is begonnen te Rotterdam, waar de afdeeling van het A.N.V. en de Nederl.
Z.-Afr. Vereeniging zich vereenigd hadden tot het oproepen en inrichten van een
groote volksvergadering voor Transvaal, op Woensdag 9 Augustus; een week later
is Dordrecht gevolgd, het middelpunt van het Verbond, waar de algemeene secretaris
Dr. Kiewiet de Jonge zich er voor had gespannen, en weldra zal een volksvergadering
op nog grooter schaal gehouden worden in de hoofdstad des Rijks: daar hebben zich
een aantal aanzienlijke mannen vereenigd om op te treden als Transvaalsche
commissie voor het geheele land; vertegenwoordigers van (op een enkele na) alle
partijen en groepen hebben er zitting in.
Of er van zulk een beweging kracht uitgaat? Wie een van deze groote vergaderingen
bijgewoond heeft, zal het niet vragen. Nu wij Hollanders eenmaal geen volk zijn dat
zijn hart ophaalt aan meetings, dat graag hoort spreken over de openbare zaak, èn
uit belangstelling daarin, èn om de bekoring van het gesproken woord - dan treft het
te meer dat men zonder veel moeite op elk van die vergaderingen om en bij de duizend
menschen bijeenkreeg, die daar niet gekomen waren om eens wat te politizeeren ter
wille van hun eigen klokketorentje, en ook niet omdat een klein groepsbelang hen
dreef, zooals bij veel verkiezingen, maar uit belangstelling in eene Idee, uit sympathie
met een klein volk, ver weg, maar waaraan men zich nog verbonden voelt, uit ergernis
over een groot onrecht dat door een machtige gepleegd dreigt te worden.
En wel heel opmerkelijk is 't, dat bij deze beweging, waarin allen zoo eenstemmig
waren, liberalen en antirevolutionnairen, geringen en aanzienlijken, niets te bespeuren
was van die bijoogmerkjes van zelfzuchtigen aard die gemeenlijk dergelijke
volksuitingen onzuiver maken. Integendeel: een van de meest gehoorde bezwaren
was: waarom zouden wij de Engelschen ergeren, die ons zooveel kwaad kunnen doen
- op handelsgebied? Daar werden dan twee dingen op geantwoord. Ten eerste:
handelsbetrekkingen berusten op wederzijdsch voordeel, ze staan, op den duur ten
minste, buiten groote bewegingen als deze. Maar Pastoor Van Santen had in de
Dordtsche vergadering nog een ander antwoord gereed:

Neerlandia. Jaargang 3

‘Ook al zouden de Engelschen er boos om worden, zeide hij, wij kunnen daarom
onze bescheiden uiting van deelneming aan onze verdrukte broeders niet terughouden.
- En als dan die Engelschen eens zóó boos werden dat zij ons straffen door ons,
bijvoorbeeld, in onze koloniën te dwarsboomen? - Nu, dat wachten we af. En al zou
men ons later verwijten dat het onze schuld was dat Nederland lijden moet, dan
zouden we nog geen berouw hebben over onze daad, want onze hoop en ons hart en
ons geweten drongen ons tot die daad, en nu moeten we ook de gevolgen ten goede
of ten kwade aanvaarden.’
Juist, dat is het. Geen volk kan ooit iets beteekenen wanneer het elke opwelling
om iets groots te doen laat onderdrukken door kleingeestige nuttigheidsoverwegingen.
Hadden onze voorouders 't wat minder gedaan, hun vernedering na den roemrijken
bloeitijd zou niet zoodiep zijn geweest.
Wat voor indruk vergaderingen zooals die te Rotterdam en Dordrecht op de
Engelschen gemaakt hebben is natuurlijk niet juist na te gaan. Op de jingo's en de
onverschilligen is vermoedelijk de indruk al heel gering geweest. Maar de Engelsche
pers heeft deze uitingen van ons volk, toch niet stilzwijgend kunnen voorbijgaan, en
die krachtige kleine groep Engelschen die wel inzien dat in Zuid-Afrika een ergerlijke
ongerechtigheid staat begaan te worden, en daar met alle kracht tegen opkomt, die
kleine groep moet in haar overtuiging en haar ijver gesterkt zijn door de zekerheid
dat dezelfdezaak ook buiten Engeland een klein maar lang niet onaanzienlijk volk
in beweging brengt. Wat onze stamgenooten in Zuid-Afrika betreft, zoowel de
Vrijstaters als de Transvalers zullen met vreugde dat ontwaken van ons volk begroet
hebben, de uitingen van deelneming en broederschap, ook al kunnen wij ze niet
bevestigen metterdaad; het is dwaasheid om te zeggen dat de Zuid-Afrikaansche
Republieken zich vreemd, vijandig zelfs voelen tegenover het oude Nederland.
Maar daarenboven hebben zulke volksvergaderingen terugwerkende kracht. De
gevallen als deze komen niet. zooveel voor, dat wij menschen die in het staatkundige
en godsdienstige zoo heel anders deuken dan wij, naast ons zien staan om mèt ons,
als leden van één volk, gevoelens uit te spreken, die nu eens wat hooger beteekenis
hebben dan de schommelingen van de koffiemarkt of de soliditeit van Amerikaansche
sporen.
***

Wat het adres aan het volk van Groot-Britannië betreft, dáárover is minder
eensgezindheid geweest dan ten aanzien van de volksvergaderingen. Het is, wel is
waar, door 140.147 personen geteekend, maar velen deden aan deze betooging mede
omdat zij vonden dat er toch iets gedaan moest worden, niet uit volkomen instemming
met de strekking en den toon van het adres. Die toon was voor den een te zeer
vermanend, voor den andere niet fier genoeg. Men moest niet willen werken op het
gros van het Engelsche volk: dat was toch ontoegankelijk voor zulk een beroep; en
dan, de opstellers stelden zich te veel op het standpunt dat de Boeren weerloos aan
de Engelschen overgeleverd waren. Daar ontbrak toch nogal wat aan! En velen
twijfelen - menigeen twijfelt er hier nog aan - of het Engeland wel ernst is met zijn
bedreigingen, of het de gevaren en de onafzienbare gevolgen van een oorlog in
Zuid-Afrika wel zal durven trotseeren, waar het vermoedelijk door dreigen en al
maar dreigen tòch gedaan krijgt wat het wil.
Dáár, en niet in de mogelijkheid dat 40.000 Engelschen uitgezonden worden om
de 50 of 60.000 weerbare Boeren te onderwerpen, zien zeer velen hier te lande het
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groote gevaar, en als men de stem van hén die zoo denken, minder luid hoort, dan
moet dat wel in de eerste plaats toegeschreven worden aan den schroom om openlijk
de meening uit te spreken dat geweld op dit tijdstip beter zou zijn dan onderhandelen.
Het is een ontzettende verantwoordelijkheid die zij op zich zouden nemen als een
andere uitslag dan zij voorzien, ook maar voor een gering deel aan hun bemoeiingen
toegeshreven kon worden.
Maar Rhodes durft nu al, openlijk, in het Kaapsche parlement, de overtuiging
uitspreken dat een schikking in der minne onvermijdelijk gevolgd zal worden door
een meerderheid van Engelschen in Transvaal, d.w.z. dat den Boeren dan een
roemlooze ondergang zou wachten, binnen luttel jaren, door de domme macht van
het aantal; terwijl zij nu nog in staat zijn om, als zij opofferingen verkiezen boven
vernedering, den vreemdeling tot zekere hoogte de wet voor te schrijven.
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Zóó denken niet alleen velen in Zuid-Afrika over den toestand, maar velen in
Nederland ook. En daarom lijkt hun een beroep op het rechtvaardigheidsgevoel der
Engelschen heel aannemelijk, maar een beroep op hun edelmoedigheid misplaatst.
***

Het is wel is waar in den slappen tijd, maar wij moeten toch melding maken van
twee gebeurtenissen op wetenschappelijk gebied waarbij Nederland betrokken is:
het Congres voor vrouwenziekten en verloskunde te Amsterdam en het oogheelkundig
Congres, dat deze maand te Utrecht gehouden is. Beiden heetten internationaal, maar
aangezien de meeste Duitschers wegens een betreurenewaardige veete op het
Amsterdamsche Congres ontbraken, wàs dit Congres het eigenlijk niet. Het
Utrechtsche zooveel te meer: van heinde en ver waren oogheelkundigen ervoor
overgekomen, en vleiende woorden aan Nederland, het land van vrijheid en
wetenschap, het land dat te midden van Engeland, Frankrijk en Duitschland gelegen,
zoo uitnemend geschikt is ook voor zulke internationale bijeenkomsten, hebben niet
ontbroken. Wij hebben ook weer eens kunnen zien, hoe onze groote mannen in het
buitenland gewaardeerd worden: niet alleen de groote dooden uit vroeger eeuwen,
zooals Boerhaave, maar ook de koningen der Nederlandsche wetenschap die pas
heengegaan zijn, gelijk F.C. Donders, en die andere nog levende beroemde
oogheelkundige: professor Snellen.
ACTENOS

XXVste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
Al heeft misschien het XXVe Taal- en Letterkundig Congres, op 27e, 28e, 29e en 30e
Augustus te Gent gehouden, niet veel vruchten afgeworpen op zuiver wetenschappelijk
gebied, toch mogen wij, leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond, ons in de
werkzaamheden van dit jubelcongres ten zeerste verheugen, want nooit of nergens
is de leefbaarheid van ons Verbond duidelijker bewezen geworden; nooit werd er,
van wege menschen die in Nederland en Zuid-Afrika den hoogsten letterkundigen
of maatschappelijken rang bekleeden, meer sympathie en toewijding voor bewezen,
en nergens zag men meer eenheid heerschen onder leden van éénzelfden stam, al
kwamen die leden uit Transvaal (zoo A. Smit), uit Java (zoo Raden Mas Pandji Sosro
Kartono), of uit Noord-Amerika (zoo de heer Van Noppen). Het hier volgend beknopt
verslag moge het bewijzen.
***

We zullen eerst de werkzaamheden van de afdeelingen bespreken, om daarna over
te gaan tot de - zeer belangrijke - algemeene vergaderingen en met de feestelijkheden
te sluiten.
EERSTE AFDEELING: Taal- en Letterkunde (Bestuur: Voorzitter, Prof. Dr. Jan te
Winkel; Ondervoorzitters, Prof. Dr. Alberdingk-Thijm, Prof. Vercoullie en Dr. H.
Claeys Pr.; Secretarissen, Mr. Prayon-van Zuylen en Dr. A. Beets).
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1e Zitting: Maandag, 28 Oogst. - Na een verslag over de werkzaamheden dezer
afdeeling op de vorige congressen, namens het regelend bestuur door den heer Van
de Woestyne uitgebracht, waarin spreker o.a. aantoont wat nog te doen valt om de
werkzaamheden dier congressen als volkomen afgehandeld te mogen beschouwen,
spreekt Mev. Ypes-Speet (Amsterdam) in eene gekuischte taal over ‘de uitspraak van
het Nederlandsch in verband met hygiëne’. Spreekster wijst er op dat eene verkeerde
uitspraak voor de gezondheid der spreekorganen de slechtste gevolgen kan hebben,
en draagt, om te toonen hoe men moet uitspreken, een ‘Sprookje’ van Pol de Mont
op uitstekende wijze voor.
Daarna komt Prof. Mr. Jul. Obrie (Gent) aan het woord, om over ‘de Nederlandsche
tekst der Belgische wetten en regeeringsbesluiten’ te spreken. Hij bewijst hoe slecht
die Nederlandsche teksten voor het meerendeel zijn, zoo in opzicht van taal als van
gerechtelijke juistheid. Een levendige redewisseling ontstaat hierover tusschen de
officiëele vertalers Brants en Hendrickx, die door den heer Prayon van Zuylen
ondersteund worden, en de heeren Obrie en Meert, woordentwist die aanleiding geeft
tot stemming over een voorstel door Prof. Obrie neergelegd, strekkende tot het nemen
van maatregelen om bedoelde verkeerdheden in de Nederlandsche wetsteksten te
voorkomen. Het voorstel wordt aangenomen.
In de tweede Zitting (Dinsdag, 29 Augustus) treden een gansche reeks sprekers
met hetzelfde onderwerp op; het zijn de heeren B.J.F. Varenhorst (Den Haag), H.
Van Eyck (St. Nikolaas) Dr. E. De Neef (Mechelen) en andere wier onderwerpen tot
dezen algemeenen titel kunnen herleid worden: ‘de uitspraak van het Nederlandsch.’
Nogal stormige discussies leiden de vergadering tot het aannemen van twee
voorstellen: het eerste, een verzoeningsvoorstel van den heer De Smet (Brussel) dat
nagenoeg luidt: ‘Iedereen zal zijn best doen het Nederlandsch zoo goed mogelijk te
spreken en te doen spreken;’ het tweede van Dr. E. De Neef, zeggende: ‘Eene
commissie van Noord- en Zuid-Nederlanders zal een eenige uitspraak voor Noord
en Zuid vaststellen.’ Beide voorstellen worden aangenomen.
De derde zitting (Woensdag, 30 Augustus) gaf weer aanleiding tot hevige
woordenwisselingen. Ditmaal was het bastaardwoord aan de beurt, dat door de heeren
Fr. Van den Weghe (Oostende) en P.N. Koolen (Den Haag) gehekeld, en door Dr.
Jan Ten Brink (Leiden) eenigszins verdedigd werd. De vergadering komt tot het
besluit dat men het moet verwijderen waar men kan; en de heer H. Meert (Gent)
komt aan het woord en spreekt over ‘Taalpolitie’. Hij ook raakt de vraag van het
bastaardwoord aan, en vreest ook, bij het zuiveren, overdrijving. Volgens hem is de
ergste vijand: de verkeerde wijze van uitdrukking zoo in opzicht van stijl als van
taal. De taal der Vlamingen wemelt van gallicismen en niet te rechtvaardigen
uitdrukkingen. Spreker bewijst het door de eerste brochure de beste die onder zijne
hand komt. - Er zijn menschen die niet gaarne hebben dat men hen op hunne gebreken
wijst: de discussie die op de leerrijke rede van den heer Meert volgt toont het
genoegzaam aan.
De heer A.C. Van der Cruyssen (Antwerpen) handelt over ‘het aanleeren eener
tweede taal in de lagere school’. Hij ontwikkelt het voorstel door den heer Max
Rooses in '91 neergelegd, en komt ook tot het besluit dat een tweede taal, te vroeg
aangeleerd, aanleiding geven kan tot storingen in de algemeene ontwikkeling van
het kind.
Nog spreekt de heer Fr. Van Veerdeghem (Luik) over ‘Middelnederlandsche
versbouw’ eene uitstekende redevoering uit, en daarna sluit, na hulde en dank aan
de vergadering, Dr. Te Winkel de werkzaamheden van de eerste afdeeling.
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TWEEDE AFDEELING: Geschiedenis en Oudheidkunde. (Bestuur: Voorzitter, Prof.
Block; Ondervoorzitters, Prof. Gallée, Prof. Heeres en Prof. De Ceuleneer;
Secretarissen, Dr. J. Frederichs en J.C. Overvoorde). Vergadering van kalme
menschen. Ook vordert het werk er rasser dan in de eerste afdeeling.
Prof. Gallée (Utrecht), die in afwezigheid van den heer Block, het voorzitterschap
waarneemt, spreekt over ‘het belang van de studie der plaatsnamen en de methode
van onderzoek’, en meent dat langs die zijde veel verkeerds is gedaan geworden en
dat men een algemeene onderzoeksmethode voor de uitleggingen der plaatsnamen
moest aannemen.
Hierop volgt eene bespreking waar de heeren De Potter, Max Rooses en W. De
Vreese aan deelnemen, en die tot het aannemen van de volgende besluitselen
aanleiding geeft:
1o Nauwkeurig onderzoek is noodzakelijk;
2o De Vlaamsche Academie zal zich zooveel mogelijk met dit onderzoek gelasten
en het tot een goed einde brengen.
De heer Alf. De Cock (Denderleeuw), de bekende folklorist, spreekt over
‘Vlaamsche sprookjesthemen en sprookjeselementen met het oog op hunne
bekendheid en verwantschap in den vreemde’, een onderwerp dat hij con amore
behandelt en dat algemeenen bijval, ook van den Voorzitter die op het hooge belang
der volkskundige studiën wijst, onthaald wordt.
Op de tweede zitting (Dinsdag 29 Aug.) komt eerst Dr. Corstens (Breda) voor
eene verhandeling over Philips Willem, den zoon van Willem I en Anna van Buren,
aan het woord. Voor historici zal het opstel van groot nut zijn.
De heer R. Van de Casteele (Nieuwpoort) zegt een en ander over Fabels en
Fabelleer.
Na hem spreekt de heer De Potter (Gent) over de zorgeloosheid waarmede heel
dikwijls gemeente- en kerkarchieven samengesteld zijn. Spreker stelt voor al de
plaatselijke archieven in één groot staats- of provinciaal archief te vereenigen. Door
de bisdommen zou een bevoegd man aangesteld worden om de nuttige stukken uit
de kerkarchieven te verzamelen. Zoo zouden vele stukken bewaard blijven, die anders
onvermijddelijk zullen verloren gaan. Een uiterst belangwekkende discussie tusschen
de heeren Kerkhoff, Overvoorde, Willems en Sermon volgt hieruit, waarna de heer
Overvoorde (Dordrecht) eenige bijzonderheden over het ‘Postwezen in het midden
der 18e eeuw’ meêdeelt en de heer Vlietinck (Oostende) er op wijst hoe groot de
invloed der 16e eeuwsche Zuid-Nederlandsche uitwijkelingen geweest is op den bloei
van Noord-Nederland.
De derde zitting (Woensdag, 30e Aug.) opent op eene redevoering van Dr. J.
Frederichs (Oostende) over de nieuwe baan welke de historische aardrijkskunde
ingeslagen heeft. Onze historische atlassen voldoen niet meer aan de behoeften van
onzen tijd. Gelukkig is er verandering gekomen, tot groot voordeel van de studie der
geschiedenis.
Dr. Van der Linden (Antwerpen) meent dat, voor den slag bij Kortrijk, alleen aan
het verhaal van Lodewijk van Velthem mag gehoor gegeven worden. Die meening
wordt door Prof. De Ceuleneer gedeeld.
Na Dr. Van der Linden spreekt Prof. Dr. Paul Fredericq over ‘prof. Pirenne's
opvatting der vaderlandsche geschiedenis in de Middeleeuwen,’ naar aanleiding van
dezes ‘Geschichte Belgiëns,’ Prof. Pirenne plaatst zich hoofdzakelijk op een
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ekonomisch terrein. Spreker maakt den grootsten lof van het besproken boek. De
voorzitter sluit zich bij hem aan, al is hij het hier en daar met prof. Pirenne niet
volkomen eens; hij geeft daarna het woord aan den heer Th. Morren (den Haag) die
over Simon Stevin handelt en over dezen al te weinig gekenden geleerde een
merkwaardig opstel voordraagt. Daar geen sprekers meer ingeschreven zijn, sluit de
voorzitter de vergadering.
DERDE AFDEELING: Tooneel, Muziek en Boekhandel. (Bestuur: Voorzitter, Peter
Benoit; ondervoorzitters, Huf van Buren en Prof. Dr. Mac Leod; secretarissen, Jul.
Sabbe, J. Boucherij en Sipman.)
Hier gaat het ook, op de eerste zitting (Maandag, 28 Aug.), na eene diepdoordachte
rede van den heer G.D. Minnaert (Gent) over de zedelijke rol van het tooneel, nog
al warm toe, naar aanleiding der redevoering van den heer Isidoor Albert (Gent) over
‘de nieuwere richting der Vlaamsche tooneelliteratuur en haren
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invloed’; een hevige woordenwisseling ontstaat over deze nogal duistere verhandeling
tusschen de heeren Albert, De Meyere, Muller e.a. die het moeilijk eens worden.
De heer Lejour (Brussel), spreekt over de stoffelijke belangen der
tooneelkunstenaars. Hij raad hun aan eene pensioenkas te stichten die in hunne
behoeften voldoen zou.
Weer eene allesbehalve zachte discussie tusschen de heeren G. Delattin, Melis en
H. Wannyn aangaande tooneelschrijvers en tooneelbestuurders; en hierop wordt de
zitting gesloten.
Tweede zitting (Dinsdag 29 Aug.), De heer Huf van Buren (Tiel), spreekt over
‘verbroedering op tooneelgebied van Noord- en Zuid-Nederland.’ Op dit gebied
hebben we sedert '91 vooruitgang gemaakt: in Vlaanderen traden de beste Hollandsche
artisten op; in Nederland zag men het Antwerpsche gezelschap optreden. Dit vindt
spreker hoogst gelukkig, en, met hem na een korte gedachtenwisseling, de heeren
Marcellus Emants, Wannyn en Lievevrouw. De heer Hendrickx drukt den wensch
uit dat bij volgende Congressen, de tooneel- en zangfeesten zouden bestaan uit de
opvoering door krachten van het land waarin het Congres plaats heeft, van werken
door schrijvers en componisten van dit land voortgebracht.
Daarna komt de heer Kesler (Brussel) aan het woord en wijst op het belang dat
voordragen en zingen op onze beweging hebben kunnen. Wij moeten het zingen en
het vertellen bij ons volk wakker houden: daartoe zijn liederenverzamelingen als die
van ‘Willemsfonds’ en ‘Nut’ en die van de heeren Coers en Heynderyckx, naast de
folkloristische uitgaven, van 't hoogste nut.
‘Het Volkslied’ is het onderwerp dat de heer Bultynck (Gent) behandelt en 'twelk
er hem toe brengt voor te stellen dat eene commissie zou benoemd worden, met last
om de beste middelen op te sporen, ten einde den Vlaamschen zang onder het volk
te verspreiden, voorstel dat, na eene ernstige bespreking, aangenomen wordt.
Op de derde zitting (Woensdag, 30 Aug.) spreekt prof. Dr. Mac Leod (Gent) eene
uitstekende en boeiende rede, over ‘het verspreiden der Nederlandsche boeken’ uit.
Spreker meent dat men een uitwijkingsbureel moest stichten om onze boeken ook
buiten de grenzen der beide Nederlanden te verspreiden.
De heer Fr. Van den Weghe (Oostende) heeft het over ‘de verspreiding van de
Nederlandsche schoolboeken’, die hier in Vlaanderen meest door Fransche vervangen
worden, daar men de goede Noord-Nederlandsche werken niet kent. Spreker raakt
even de kwestie der prijsboeken aan, hetgeen eene belangrijke bespreking der vraag
tusschen de heeren Mac Leod, Van Dantzig, 'T Sjoen, De Lille en mej. Adèle Steppé
uitlokt.
Hierna spreekt de heer E. 'T Sjoen over ‘volks- en schoolbibliotheken’ Ons volk
leest tegenwoordig meer vertalingen van Fransche ‘draken’ dan oorspronkelijk
Nederlandsche werken. Dit kunnen vooral de uitgevers, door het verspreiden van
goede en goedkoope boeken verhelpen. Eene korte woordenwisseling ontstaat
daarover, waarna de heer Karel Lybaert (Gent) handelt over ‘het afschaffen van de
prijskampen van Rome’, eene vraag die aan de orde van den dag is, die nog geen
bevredigende oplossing gekregen heeft. Spreker is van gevoelen dat het beter zijn
zou het geld dat nu jaarlijks verteerd wordt aan de prijskampen van Rome, te besteden
voor het aankoopen van kunstwerken in de driejaarlijksche tentoonstellingen.
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De heer J. Vuylsteke (Gent) vraagt waarom de Nederlandsche bibliographie niet
meer in het Zuiden verspreid wordt, en waarom er geene bibliographie bestaat die
de werken aangeeft èn van Noord-Nederlanders èn van Vlamingen
Hierop verklaart de heer Smeding zich bereid om in die leemte te voorzien, waarna
de zitting gesloten wordt.
***

Vooral de algemeene vergaderingen waren voor ons belangwekkend, want bijna uit
al de gehouden redevoeringen bleek gehechtheid aan stam en taal, en aan 'tgeen stam
en taal vereenigt en voor 't behoud er van strijdt: het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Reeds in de prachtige en humorvolle openingsrede van den doorluchtigen voorzitter
Baron de Maere van Aertrycke, rede die heel de eerste zitting innam, en waarin
spreker de geschiedenis der congressen op uitstekende wijze schetste, werd gewezen
op het grootsche werk van ons Verbond, dat alles vermag om te bewaren wat ons
het dierbaarst is.
En, op de volgende zitting bleek dit ten volle uit de mededeeling van den
consuul-generaal van Oranje-Vrijstaat, Dr. Hendrik Muller, die zegt dat we thans in
Afrika omtrent 1000(1) leden tellen, en uit het uitgebreid verslag van Dr. Kiewiet de
Jonge (Dordrecht), die tevens hulde bracht aan den vader van het A.N.V.: Hippoliet
Meert, den onvermoeibaren voorvechter van de instelling, die thans niet minder dan
3600 leden telt, getal dat nog van dag tot dag aangroeit(2). (Applaus.)
Op deze zitting wordt nog het woord gevoerd door Dr. Kluyver (Leiden) die verslag
uitbrengt over het groot Nederlandsch Woordenboek, en door den heer Max Rooses
die wenscht dat een motie van sympathie voor de Zuid-Afrikaansche broeders zou
aangenomen worden en protest aangeteekend tegen het wederrechtelijk optreden van
Engeland. De Voorzitter kan zich met dit voorstel niet vereenigen omdat de Nederl
Congressen staan buiten alle politiek en dat men zich met de motie op het gebied
zou begeven van de internationale politiek. Hij wenscht bij niemand achter te staan
in de betuiging van zijn warmste sympathie voor onze Zuidafr taalbroeders, maar
een politieke motie ligt niet op den weg der Congressen, en, na lange bespreking
waaraan Prof. Paul Frederieq en Adv. Pauwels deelnemen, wordt afgezien van een
formeele motie daar het Congres dan toch door de gesproken woorden blijk gegeven
heeft van zijn oprechte genegenheid voor het dappere volk van de Z.A.R.
De vergadering hoort nog eene uitstekende en fijne rede van den heer Marcellus
Emants (den Haag) over ‘Nationaliteit, en het Algemeen Nederlandsch Verbond.’
Wij moeten ons niet schamen Nederlanders te zijn: we hebben een eigen tooneel,
een eigen letterkunde. En het volstaat niet lid te zijn van het A.N.V. we moeten ook
trachten niet te worden ‘het hondje met een sjakotje op en een geweertje in zijn poot,
dat toch door niemand voor een soldaat wordt aangezien;’ blijven we liever ‘de
stekelige egel, dien elke muil, ook de vraatzuchtigste, wel gauw zal laten glippen’.
De tweede zitting (Dinsdag, 29 Aug) bracht ons eene verrassing: een Javaansch
prins, Raden Mas Pandji Sosro Kartono, met 30 andere Javaansche opperhoofden
lid van ons Verbond, geeft ons in eene zeer zuivere taal eenige inlichtingen over den
toestand onzer taal op Java.
(1) In werkelijkheid 1400.
(2) 1887 leden traden toe se lert 1 Januari.
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Deze voordracht boeide ten zeerste en werd op daverende toejuichingen onthaald.
Wij hopen ze in ons eerstvolgend nummer te kunnen meêdeelen.
De heer Kiewiet de Jonge wenscht het Congres geluk dat het voor 't eerst eene
stem uit Java, en in zoo zuiver Nederlandsch, mocht hooren, en dit nogal ten voordeele
van de Vereeniging die ons zoo nauw aan het harte ligt.
Na hem vertelt de heer Bouchery (Antwerpen) ons hoe moeilijk de strijd was, dien
de Flaminganten vóor dertig jaren streden; hij wijst er op, hoeveel we vooruitgegaan
zijn, en hoezeer de studentenbeweging hier toe heeft bijgedragen.
Nog komt Dr. H. Claeys, Pr. aan het woord, om ons er aan te herinneren dat in
de jaren 40 en 41 reeds vergaderingen gehouden werden, die als voorloopers der
Congressen mogen aangezien worden, feesten waaraan J.F. Willems, Serrure e.a.
deelnamen, en die tot het eerste Taal- en Letterkundig Congres van 49 moesten leiden.
Daarna brengt de heer Overvoorde (Dordrecht) verslag uit over den historischen
atlas, en wordt de Bestendige Commissie der Congressen samengesteld uit de heeren
Kiewiet de Jonge, Jan Ten Brink, Schaepman en Laurillard voor het Noorden; uit
de heeren Obrie, Max Rooses en Paul Fredericq voor het Zuiden.
Op de derde zitting (Woensdag 30 Aug.) spreekt Dr. H. Muller, Consul-generaal
van den Oranje-Vrijstaat, over het Zuidafrikaansch Nederlandsch. Willen we
Nederlandsche boeken in Zuid-Afrika verkoopen, dan zullen we er eerst voor zorgen
dat elk Fransch woord er in vermeden zij. De toekomst onzer taal in Afrika hangt
van de taalzuivering hier te lande en in Holland af. Het belang van schrijvers en
uitgevers is: zuiver-Nederlandsche werken te leveren; dan zullen ze ook in Zuid-Afrika
een ruimen verkoop vinden (Toe uichingen).
En weer een nieuwe verassing: de heer Kiewiet de Jonge stelt aan de vergadering
een jong Amerikaan voor, den heer Van Noppen uit New-York, lid van het A.N.V.,
die in het Engelsch eene prachtige metrische vertaling van Vondel's ‘Lucifer’ leverde,
vertaling die thans in Amerika en in Engeland grooten opgang maakt, in zooverre
dat het meesterstuk onzer letterkunde in die landen weldra meer populair zal zijn
dan in ons eigen vaderland.
De heer Van Noppen houdt, in zeer goed Nederlandsch, eene belangwekkende
voordracht over onze taal in de Vereenigde Staten. Binnen kort wordt het
Nederlandsch aan zes hoogescholen onderwezen; weldra opent ook de New-Yorksche
universiteit een cursus in de Nederlandsche taal- en letterkunde en, daar, volgens
den heer Van Noppen, de Amerikaansche universiteiten op elkander zeer naijverig
zijn, zoo zal het Nederlandsch weldra Amerika door verspreid zijn (Daverend
applaus).
Een misverstand had de spreekbeurt van den heer Van Waesberghe (Gent), die
gisteren over ‘de Vlaamsche hoogeschool’ moest handelen, tot heden doen
verschuiven; de heer Van Waesberghe is echter heden verhinderd te spreken. In zijne
plaats kondigt de heer Lefèvre aan, dat binnen kort een studentencongres over dit
onderwerp zal handelen (applaus), en na eene kleine opmerking van den heer De
Vos (Antwerpen), die meent dat de jongeren systematisch van het Congres verwijderd
worden - hetgeen nu volstrekt niet waar is - komt de heer Dr. Nijhoff (Meersen) aan
het woord, en houdt eene goed doordachte, alhoewel weerlegbare, redevoering over
‘Demokratie in verband met letterkunde’
De heer Fr. Van Cuyck (Antwerpen) meent dat de Nederlanders meer
Nederlandschgezind moeten zijn. Wij ondergaan vreemde invloeden. Het besef van
nationaal karakter moet ons redden. Daartoe moet in de eerste plaats de letterkunde

Neerlandia. Jaargang 3

helpen; doch, Nederlandsche boeken kosten gewoonlijk te veel, en dit zou men nu
moeten verbeteren.
Dr. Jan Ten Brink legt dien toestand uit; volgens hem is er te weinig debiet om
den prijs der Nederlandsche werken te verlagen. Dit gevoelen deelt Frof. P. Fredericq;
overigens, doet de heer Fabius opmerken, zijn er in Nederland van al de werken die
eenigen opgang hebben gemaakt goedkoope volksuitgaven verschenen. Waarom
richten de Vlamingen geen leesgezelschappen op? Dat zou hun toelaten zelfs dure
boeken aan te koopen. (Goedkeuring).
De eerw. heer Van Kerckhoff (Osch), leest een studie
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voor over wijlen den grooten Nederlandschen dichter en geleerde Dr. Joz.
Alberdingk-Thijm, en na hem draagt Dr. J.M. Hoogvliet (Amsterdam) een geestdriftig
gedicht voor ter eere van Koning Leopold, Koningin Wilhelmina, Paul Kruger,
Oranje-Vrijstaat en Transvaal.
De werkzaamheden van het Congres zijn afgeloopen. Alleen valt nog de stad te
bepalen waar het aanstaande Congres zal gehouden worden: bij handgeklap wordt
Nijmegen daartoe aangewezen.
Op een woord van hulde door Dr. Jan Ten Brink aan den Voorzitter gebracht,
antwoord baron de Maere van Aertrijke met een woord van dank, en daarna sluit hij
de werkzaamheden van het 25ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
***
Daar het ons vooral te doen was aan te toonen wat de rol van dit Congres was in
de reeks der Congressen (en we meenen te mogen zeggen: het 25ste Congres zal in
de toekomst mogen heeten, het Congres dat toenadering bracht tusschen al de leden
van den Nederlandschen stam, vanwaar ze ook komen mochten; toenadering die
hoofdzakelijk door het Algemeen Nederlandsch Verbond tot stand kwam kunnen
we over de feestelijkheden, hoe schitterend deze ook geweest zijn, kort zijn.
De vertooning van het ‘Goudvischje’ op Zoudag 27 Augustus); het prachtige
concert van Maandag 28 Aug., dat voor den knappen bestuurder O. Roels een triomf
mag genoemd worden; het feest in de Provinciale Tentoonstelling, waar we zoo gul
werden ontvangen, en het talent van uitstekende artisten in den liederenavond, ons
door den heer Coers aangeboden mochten toejuichen; het banket, waar zoo plezierig
verbroederd werd, en zoo dapper getoast; alles liep opperbest van stapel, dank zij de
toewijding van hem, op wien de inrichting van heel het Congres gerust heeft: den
heer Oscar Van Hauwaert, den onvermoeibaren en nauwgezetten algemeenen
secretaris van het Congres.
We zijn zeker de tolk van ieder die op het Congres aanwezig was, als we hier
openbaar hulde aan den heer Van Hauwaert brengen.
We zouden nog een woord moeten zeggen over den optocht die, ter gelegenheid
van de onthulling van het standbeeld J. Fr. Willems, de straten van Gent doortrok.
Dit zal echter op eene andere plaats gedaan worden. Laats ons alleen zeggen dat ook
dit op prachtige wijze gelukte, dank zij den ijver van den heer A. Sevens, die zich
met de inrichting er van belast had.
Om te sluiten: Dit Congres zal vruchten dragen, vooral op praktisch gebied. Het
zal ons in hetrekking gebracht hebben met stam- en taalgenooten die ons quasi alleen
bij naam bekend waren, en die thans, door het zenden van afgevaardigden of
vertegenwoordigers, ons hebben aangetoond hoe ook in de verstafgelegen streken
harten kloppen voor wat ons allen bindt: onze gemeenschappelijke taal. Thans weten
we dat we op vasten grond kunnen vooruitgaan, en dat we niet meer aan de toekomst
van onzen stam moeten twijfelen; want we hebben in onze hand de werktuigen om
zelfs de stoutste droomen tot werkelijkheid te maken.
De Nederlandsche stam is één. Verbrokkeling is niet te vreezen, niettegenstaande
de afstanden. We zijn een machtige stam en kunnen het blijven.
Dit heeft ons, op doorslaande wijze, het 25ste Taalen Letterkundig Congres bewezen.
K.V.D.W.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland);
Zuid-Nederland (België); Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika; Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie. Oranje-Vrijstaat, Zuid-afrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempàta):
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, Fries. Zuidafrikaan van
Nederlandschen bloede, die zélfstandigheidsgevoel 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 Neerlandin, Gent.

Hoofdhestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr [...]. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie.
Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepshestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern. Leiden, voorzitter; Dr. H.J.A
M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Mr. H.J.M.
Tijssens, Dordrecht, secretaris; Mr. W De Ridder, Dordrecht, penningmeester; leden:
J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag: Mr. J.A. Feith, Groningen;
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Prof Dr. H.J. Gallée, Utrecht: Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle; Dr. J.W. Muller,
Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam; Prof. Dr. J. Te
Winkel, Amsterdam; Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam: Mej. Cornelia Van Zanten,
Amsterdam.

Rand van Bijstand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt. lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.L. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds. Gezant der
Z.A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G. Den Haag;
Mr. J.P. Moltzer, lid van den Raad van State. Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir.
der Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J.H. Prinsen,
lid der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank. Den
Haag; Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den
Haag; Jhr. Mr L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot
Oldhuis, insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam;
Prof. Dr. B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr.
M., Bloemendaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepshestuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: Fr. Van den Weghe, leer.,
Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Athen. Brugge; Dr. Van Steenkiste,
Brugge; Prof. J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer, id.; Dr. I.
Bauwens, gemeenteraadslid. Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck,
Burgemeester v.d. stad Antw.; Heuvelmans. volksvertegenwoordiger. Antwerpen;
Max Rooses, id; H. Melis. id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel;
Vanderlinden, id., id.; Joh. Kesler, Leer. id.; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar,
Stadhuis, id.; Maurits Josson, adv., id.

Groepshestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky. hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen, Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
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2e secretaris; leden: G.A.A. Middelberg. Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr.
Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen. d. Nederl., Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepshestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam. W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten:{

Oost-Afd.: Pr. Geerh-Vos, {52,
Mercerstreet Princetown N.-J.,

Voor de Vereenigde Staten:{

West-Afd.: J.B. Hulst, {Grand Rapids,
Mich.

Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

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

Voor Zuid-Afrika{

Hessing, in C.A. Steuerwald, B. 383,
Pretoria.

Voor Zuid-Afrika{

Jac. Post, Bus 1064, 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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater. Teheran, Perzië
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Raden Mas Marwata,

Weltevreden, N.O.I.

Mohd Hamzah,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Mas Brenthel,

Weltevreden, N.O.I.

Entol Samir,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Mas Soemarmo,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Daroesman,

Weltevreden, N.O.I.

Matth. Petr. Leiwakabessy,

Weltevreden, N.O.I.

Haroen Al Rasjid,

Weltevreden, N.O.I.

W.K. Tehupeiory,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Ardjo,

Weltevreden, N.O.I.

Joh. F. Gerungan,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Mas Notodilogo,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Oetara,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Mas Notosoerasmo,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Soemowidigdo,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Asmanoe,

Weltevreden, N.O.I.

H. Masoko,

Weltevreden, N.O.I.

(1) B. = Beschermend Lid.
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Darna Koesoema,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Saleh,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Soedjono,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Soedirman,

Weltevreden, N.O.I.

Achmd Mochtar,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Roos,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Asmaoen,

Weltevreden, N.O.I.

A. Achmad,

Weltevreden, N.O.I.

Mas Kramat,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Soeria Adinata,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Boenandar,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Mas Soetandar,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Mas Soedirman,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Moekadi,

Weltevreden, N.O.I.

Raden B.K. Tjokrodhiwinoto,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Soekonto,

Weltevreden, N.O.I.

Raden Sarwono,

Weltevreden, N.O.I.

Piet J. Pelupessy,

Weltevreden, N.O.I.

J. Frits Tuwanakotta,

Klaten, N.O.I.

B. Van Goethem,

Gent, Z.-N. B.

Mej. C. De Cavel,

Gent, Z.-N.

J. Van den Weghe,

Gent, Z.-N.

F. Sels.

Antwerpen, Z.-N.

Alf. Geerts,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. M. Caers,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Lud. La Planche,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Maeyens,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Jeann. Van Caeneghem,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Isab. Bolens,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. M. Buelens,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. M. Hollants,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Cl. Heinz,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Hort. Roels,

Antwerpen, Z.-N.
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Mej. M. De Bois,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Cl. De Meyer,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Ros. Mennes,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Mar. Dumercy,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Ros. Van Noijen,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Mar. Vennekens,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Car. Spruyt,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Joh. Eilers,

Antwerpen, Z.-N.

Joz. Winnens,

Brussel, Z.-N.

G.D. Uhlenbroeck,

Brussel, Z.-N.

B. Vossen,

Gent, Z.-N.

Mej. Joh. Demol,

Molenbeek, Brussel, Z.-N.

L. Vergaert,

Brussel, Z.-N.

J.R.L. Jans, 2e luit. inf.,

Batavia, N.O.I.

Lod. Lontings,

Schaarbeek, Z.-N.

Ern. Carels,

Gent, Z.-N.

C. Van de Weghe,

Gent, Z.-N.

D. Priem,

Gent, Z.-N.

Lod. Ysenbrand,

Gent, Z.-N.

Lievevrouw-Coopman,

Gent, Z.-N.

E. Van Havermaete,

Gent, Z.-N.

L. Peerenboom,

Brussel, Z.-N.

Mevr. K. Van Walle,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Louisa Van Walle,

Antwerpen, Z.-N.

Mevr. H. Melis,

Antwerpen, Z.-N.

W.G.F. De Bruyn,

Brussel, Z.N.

Willems,

Brussel, Z.N.

Willems, F. Willems,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. P. Verhulst,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. El. Collon,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Elisa Weyers,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Opgenorth,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. E. Van de Perre,

Antwerpen, Z.-N.

Coomans,

Antwerpen, Z.-N.
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J. Van Munster,

Antwerpen, Z.-N.

Jozef Horenbant,

Gent, Z.-N.

C. Laurijssen,

Gent, Z.-N.

R. De Windt,

Gent, Z.-N.

V. Mees,

Gent, Z.-N.

G. De Guchtenaere,

Gent, Z.-N.

H. Hacquaert,

Gent, Z.-N.

Otto Sterneberg,

Gent, Z.-N.

K. Van Acker, zn.,

Gent, Z.-N.

Van de Velde,

Gent, Z.-N.

Mej. Valeria Charlier,

Gent, Z.-N.

Gust. Hoste,

Gent, Z.-N.

Mej. N. Dierickx,

Gent, Z.-N.

Cursters, adv.,

Antwerpen, Z.-N.

Koen Cuperus,

Antwerpen, Z.-N.

Gust. Verdonck,

Antwerpen, Z.-N.

G. Van Deth,

Antwerpen, Z.-N.

Lod. Dufour,

Antwerpen, Z.-N.

Arth. Cuperus,

Antwerpen, Z.-N.

H. Gillebertus,

Brussel, Z.-N.

Jozef Streletski,

Brussel, Z.-N.

Cyr. Van Lancker,

Brussel, Z.-N.

A.J.P Houvenaghel,

Vilvoorden, Z.-N.

C. De Wulf,

Lier, Z.-N.

Vermast,

Meenen, Z.-N.

Mej. De Cavel.

Brugge, Z.-N.

A. Mussche,

Kortrijk, Z.-N.

Eerw. H.A. Geerts,

St-Job in 't Goor, N.-N.

G.J. Clobus,

Brussel, Z.-N.

Ant. Grauwels,

Brussel, Z.-N.

Weleerw. H.F. Dekkers,

Nuenen bij Eindhoven, N.-N.

Dr. C.E. Schröder,

Eindhoven, N.-N.

Mevr. de wed. S. Pijpers.

Eindhoven, N.-N.

Amandus Van Moorsel V.d. Voort,

Eindhoven, N.-N.

J.A.H. Rijke,

Eindhoven, N.-N.
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L. Gestel Leyds,

Eindhoven, N.-N.

De Willinge,

Eindhoven, N.-N.

Meyer-Rozendaal,

Eindhoven, N.-N.

Ph. De Heer-Van de Waal,

Eindhoven, N.-N.

Mej. Caroline Van Moorsel,

Eindhoven, N.-N.

A.A. De Block Van Moll,

Eindhoven, N.-N.

I. De Heer-Visser,

Eindhoven, N.-N.

C. Bisdom,

Eindhoven, N.-N.

A. Bisdom,

Eindhoven, N.-N.

A. Burgers,

Eindhoven, N.-N.

F. Boex van Gellabeek,

Eindhoven, N.-N.

Familie-Redelé,

Eindhoven, N.-N.

Ignaas De Haes,

Eindhoven, N.-N.

A J. Mignot,

Eindhoven, N.-N.

Dr. Diepen-Diepenbroek,

Eindhoven, N.-N.

Mej. T.H. Korteweg,

Tiel, N.-N.

H. Van den Briel,

Stratum bij Eindhoven N.-N.

F.C. Van der Minne,

Stratum bij Eindhoven N.-N.

B.J. Hoetink,

Stratum bij Eindhoven N.-N.

J.F. Van Bronkhorst Leyds

Stratum bij Eindhoven N.-N.

C. Caron,

Stratum bij Eindhoven N.-N.

F. Elias-Spiers

Stratum bij Eindhoven N.-N.

A. Peeters.

Stratum bij Eindhoven N.-N.

J. Hertzberger,

Eindhoven N.-N.

Louis De Jong,

Eindhoven N.-N.

Flander,

Woensel bij Eindhoven N.-N.

J.J Schröder,

Stratum bij Eindhoven N.-N.

A. Van Niekerken,

Nijmegen, N.-N.

Ds. Tilanus,

Eindhoven, N.-N.

Mej. J. Van den Acker,

Eindhoven, N.-N.

M. Elias,

Strijp bij Eindhoven, N.-N.

Mevr. de wed. Elias-Prins,

Strijp bij Eindhoven, N.-N.

M. Staal,

Eindhoven, N.-N.

D.W. Vanden Acker,

Eindhoven, N.-N.

Jozef De Heer

Eindhoven, N.-N.
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Ons wordt er op gewezen, dat namen van personen, sedert lang toegetreden, nog
niet verschenen zijn. 't Is waar. Doch we kúnnen niet alle namen opnemen naarmate
de leden toetreden. Met déze lijst stonden 500 namen te wachten. Op dit oogenblik
zijn sedert 1 Januari 1887 leden toegetreden. Geduld is dus noodig.
Dank! - Zeer verdienstelijk ten opzichte van de Vereeniging maakten zich Mej.
B. Weggeman-Guldemont te Woensel, die een 40-tal leden te Eindhoven, Woensel,
Strijp, Nuenen tot het A.N.V. deed toetreden; Mevr. Coelingh-Vorderman te Gent,
die haar belofte volbrengt om ieder maand ten minste een lid te winnen; Tehupeiory
te Weltevreden, N.-O.-I., die de 34 leerlingen van de dokter-djawaschool als leden
aanbracht, en Maesfranckx te Brussel, die eveneens heel wat leden won. Het Bestuur
A.N.V. biedt hun zijn welgemeend en dank aan.

Tak ‘Springs en omstreken’
(Uit de Volksstem, Pretoria.)
Springs, 15 Augustus.
Zaterdag avond, 12 Augustus, werd door de plaatselijke afdeling van het A.N.V. de
8e algemene vergadering gehouden, warin de heer Nico Hofmeyr uit Pretoria als
spreker zou optreden. Tegen half negen opende de heer Broos de welbezochte
vergadering, die gehouden werd in de verenigingszaal van Springs Hotel. De
Voorzitter heette de heer Hofmeyr welkom, verwelkomde dan de Johannesburgse
gasten, de heren Ondschans-Dentz, Maurer, Molenaar en Post, en bracht een woord
van hulde en dank aan het bestuur der Vereniging ‘Eendracht maakt macht’, die haar
samenwerking beloofd had.
Nadat een koor het lied ‘De Moedertaal’ gezongen had en een mannenkwartet
‘Afscheid aan het Woud’ trad de heer Hofmeyr op met het onderwerp ‘Keerpunten
in de Geschiedenis van Zuid Afrika.’ Spreker begon met te zeggen dat hij niet zou
lezen, maar improviseren. Als ik soms wat te veel zeg, neem het me niet kwalik,
maar zeg met Da Costa ‘het is door de gloed der improvisatie.’ Spreker wees er op
dat het Alg. Ned. Verbond niet alleen was een Taalbond, het was een bond om een
‘esprit de corps’ te ontwikkelen tusschen de verschillende leden van de Hollandse
stam èn in Amerika èn in Europa, Azie en Afrika. Er moet samenwerking bevorderd
worden tussen alle Hollanders in de uitgebreidste zin des woords. Maar de taal alleen
kan geen liefde voor de republiek opwekken. Het nationaliteitsgevoel, de
vaderlandsliefde zijn van meer belang. Daarom liever ‘geschiedenis,’ sprekers
lievelingsvak.
1607 was het eerste keerpunt in de geschiedenis van Zuid Afrika. Als toen de
Hollanders doorgegaan waren met de verovering der Oostkust, dan was daar de
bakermat geweest der Hollandse Afrikaners, maar dan had het klimaat hen gemaakt
wat het van de Portugeezen gemaakt heeft en was het niet geworden dat stoere blanke
ras wat het op heden is.
1652. Van Riebeek en zijn mannen gingen van uit de Kaapstad het Afrikanerdom
opbouwen. Daar werd de basis gelegd voor het Afrikaner volk. En die eerste mensen
(dragende namen als Van der Merwe, Ras en Van der Westhuizen), het waren geen
Engelsen, maar Hollanders. Victor Hugo zegt ergens: ‘Je kan aan de geschiedenis
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niet zeggen ‘ssst!’ Het moest erkend worden dat uit de blanke vrouwen van Holland
het Afrikaner volk zijn oorsprong heeft.
1806. De Engelsman komt. In 1802 5000 Engelsen, waarvan we nu het derde
geslacht kennen. Hier moet rekening mede gehouden worden. We moeten met hen
samenwerken. Samenwerking met de Engelsen moet zo gauw mogelik komen.
1836. Van af dit jaar zijn er twee vlaggen in Zuid Afrika. Bryth beschrijft in zijn
Geschiedenis van Zuid Afrika zo mooi de ontwikkeling van deze tijd.
Daar hangt nog de ‘Union Jack’ en hier de republiek-vlaggen: ze zullen er altijd
blijven.
In 1688 was gekomen een derde volksbestanddeel, de Hugenoten, doch zij waren
van meet af aan één met de Hollanders in taal, godsdienst en gevoelens.
1852. ‘Boer, loop, sticht jou eigen republiek’ was nu de leuzo. Terwijl dit gebeurde
ging Engeland zelf zijn macht hechter vestigen dan ooit te voren. Engeland is een
kolonie makend land. ‘Als de Zuidpool
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ontdekt werd, zou er direkt een Engelse kolonie zijn.’ In Natal heette het: ‘Behandel
de Boeren altijd heel vriendelijk, maar spreek ze aan als H.M.'s subjects.’ Spreker
noemde nog Boomplaats, wees op de veranderlikheid van Downingstraat en besloot
met Andries Pretorins te herdenken.
***

Dan volgde eene korte pauze, waarin door het koor gezongen werd ‘Amajuba-lied’;
de dames Broos en Janssens zongen niet onverdienstelijk een duet ‘Beneden en
Boven’ en de heer Molenaar van Johannesburg vertolkte met zijn mooi stemgeluid
een lied ‘Holland’, begeleid op het klavier door de heer Hofmeyr.
***

Na de pauze begon spreker met te noemen het jaar 1871. Spreker haalde aan een
beschouwing van Dr Abr Kuyper uit diens ‘Varia Americana’: ‘In volle vrede stal
Engeland Nieuw Amsterdam (later New-York) van Nederland.’ Zo kunnen we ook
zeggen (de waarheid is somtijds pijnlik) dat de diamantvelden van Kimberley gestolen
zijn. In het begin luidde het verhaal: ‘Waterboer, opperhoofd der Griqua's heeft
verzocht het (zijn) land in te lijven.’ Doch twee jaren lang heeft een Engelse jury
gezeten, die in een proces uitsprak: ‘Waterboer had geen recht op die grond.’ Jan
Brand moest toen zeggen: ‘Engeland heeft nu gekregen wat Waterboer niet bezat.’
Van die tijd af was er haat tegen de Imperiale Regering. En nu is het dit: De
Engelsen moeten meer onthouden, de Boeren meer vergeten. Bryth noemde de
diefstal: ‘A high minded act.’ Van toen af begon het ‘altijd voorwaarts’ der
Imperialisten. Grote tegenstelling met 1852, toen Hogg tegen Pretorius zei: ‘Je kan
maar die land krij tot aan die zee.’ En nu wordt alles ingepalmd, ook in 1877 als
twede climax... Transvaal.
1881. Gladstone komt zich ontfermen; zijn edel, nobel karakter deed hem inzien
dat de Boeren-republiek recht van bestaan had.
Volgt 1884, het bekende keerpunt 1885. Nu komen 50,000-60,000 Engelsen in
het land. De oorzaak: de ontdekking van de banket goudrif bij Johannesburg. Nu
werd het land rijk. Toen Burgers wegging was er in kas 12s 6d. Een samenwerking
zou er gekomen zijn tussen Boer en Brit, kwam er niet in 1896 een keerpunt. We
zouden een stemwet gegeven hebben was Jameson niet gekomen. Toen werd de
uitsluitingspolitiek van 1885 weer voortgezet. Van toen af werd gezegd: ‘Men kan
de Engels-sprekenden niet vertrouwen. En zo komt 1899. We staan voor een
‘revolutie.’ Misschien een zonder bloedvergieten. Het dwingen van Engeland is niet
alleen met morele argumenten, maar met... wapenen. En als nu die mooie stemwet
gekomen is, zal de Boer in de Volksvertegenwoordiging altijd tegenover de Brit
staan met een: ‘Je hebt het aan geweld te danken dat je hier zit.’ Er zal weer een
volgende krisis komen; voor die zal men de niewe vertegenwoordigers altijd verwijten
dat ze door vreemde hulp zitting in de Volksraden hebben.
Spreker besloot met te wijzen op het werken van de Afrikaner Bond, geboren door
de Vrijheidsoorlog. Hoe deze reeds in 1883 in zijn program omschreef de verlangens
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en wenschen der nationale partij, waarbij reeds was opgenomen ‘inmenging van
buiten geweerd!’
‘Dat is geen politiek wat ik vertelde, maar geschiedenis,’ besloot spreker.
Het was doodstil in de zaal toen spreker sprak; nu barstten luide toejuichingen los.
De heer Broos vertolkte de dank der aanwezigen.
Volgde opvoering. van het blijspel ‘Het Spreekuur van den Doktor’ door leden der
toneel-afdeling van de Vereniging ‘Eendracht maakt macht.’
De heer Molenaar zong nog een Hollands liedeken en na het zingen van het
Transvaalse en het Hollandse Volkslied ging men uiteen.
De heer J. Post uit Johannesburg bedankte voor de genoten gastvrijheid en meende
dat de tak ‘Springs’ bezig was de tak ‘Johannesburg’ over het hoofd te groeien.
Het was reeds middernacht toen men huiswaarts toog.

Pretoria.
Den 12 Aug. had een bijeenkomst plaats van den Tak Pretoria van het A.N.V. in het
‘Old Union Club’ Hotel, welke, in aanmerking genomen dat tegelijkertijd een
vergadering der Nederlandsche Vereeniging voor Zuid-Afrika plaats had, terwijl
tevens de schouwburg stampvol was, goed bezocht mocht heeten.
Er waren een 40-tal leden aanwezig, waaronder de heeren Du Plessis, Belle, Wagner
(Modelschool), P.W.T. Bell, Koster, Bosscher en andere gekende stadgenoten.
Bij afwezigheid van Dr. F.V. Engelenburg nam de heer Menzel den voorzittersstoel
in en stelde het eerst aan de orde de verkiezing van een 6-tal bestuursleden. Gekozen
werden de heer J.B. Wolmarans, De Villiers, P.W.T. Bell, Bohlmann, Koster en
Bosscher. De heeren Bell, Koster en Bosscher, ter vergadering aanwezig, namen
hunne benoeming aan, bedankten voor het in hen uitgesproken vertrouwen en
beloofden al hun krachten ten bate der Vereeniging in te spannen.
De heer Du Plessis gaf daarop een met een groote aandacht gevolgde en zeer
verdienstelijke redevoering over den huidigen toestand en de positie der Hollansche
taal, welke met warm applaus aan het slot er van begroet werd. De heeren Koster,
Koopman, Van Ginkel, Frenkel, de Wagenaere, Hess en Grunebach, alsmede de heer
Menzel verleenden daarna hun zeer gewaardeerde medewerking aan een serie
voordrachten, welke de vergadering tot na middernacht bezighielden.
Deze eerste groote bijeenkomst van den Pretoria-tak van het Alg. Ned. Verbond
is zoo goed geslaagd, dat zij ongetwijteld spoedig eens herhaald zal worden en geacht
mag worden volkomen aan het doel van het Verbond te beantwoorden. We hopen
tevens dat het goede voorbeeld door de heeren gegeven, welke Zaterdag avond door
hun voordrachten als anderszins tot het welslagen der bijeenkomst zooveel bijdroegen,
moge gevolgd worden door vele andere leden op volgende vergaderingen. Zij zullen
daarmede een even goed als aangenaam werk doen voor hun moedertaal en voor hun
medeleden in een zoo nuttige en sympathieke organisatie als het A.N.V.

Gent.
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- Zaterdag 16 September wordt door den Gentschen Tak A.N.V. een vergadering
belegd in de Verkoopzal voor Notarissen, te 8 1/2 u. 's avonds, waar de heer G. Van
Deth een voordracht zal houden over Zuidafrikaansche toestanden. De Heer Van
Deth heeft geruimen tijd in Z.-A. doorgebracht en zal tal van belangrijke inlichtingen
kunnen meedeelen.

Voor Zuid-Afrika.
Ter onderrichting van het Engelsch Volk.
Het nr van 19 Aug. van Hollandia bevatte het voorstel om tot onderrichting van het
Eng. Volk in het pleit tusschen Engeland en Transvaal een geïllustreerd pamflet
samen te stellen dat op ruime schaal in Engeland zou verspreid worden. Het pamflet
zou bevatten: het manifest aan het Engelsche volk; een pittige uiteenzetting van de
quaestie met aanhalingen uit Engelsche, Nederl., Fransche, Duitsche uitspraken over
het geschil, vooral ook van historischen en internationaal wettelijken aard.
Het pamflet moest in 14 dagen klaar zijn. Uiterlijk Woensdag 23 Augustus moest
het bedrag bijeen zijn voor behoorlijke samenstelling en verspreiding. De eerste vijf
duizend ex. voor clichés, zetten, drukken, papier, verzenden, zouden 600 gulden
kosten; ieder volgende 1000tal 60 gulden.
***

Dadelijk schreven drie Rotterdamsche vrienden van Transvaal aan de Redactie, dat
ze de eerst benoodigde 1000 gulden tot haar beschikking stelden; Groep B van het
Algem. Nederl. Verbond zou 100 fr. bijdragen. Nadien maakte Groep A. van het
A.N.V. bekend dat ze 100 gulden wilde bijdragen; twee particulieren zonden 100
gulden en 25 g.
Daarmee kon de redactie haar voorstel ten uitvoer brengen en Hollandia a Weekly
paper for Dutchmen abroad, Special Transvaal Number, written and edited by L.
Simons was de wereld in. Het is gezonden geworden aan invloedrijke Engelschen,
Ministers, Parlementsleden, Geestelijken, Politici van beteekenis en aan de Pers.
20.000 ex. van het Transvaal-Number zijn gedrukt. Voor zoover de voorraad strekt
worden deze nummers kosteloos ter beschikking gesteld van belangstellenden, die
in Engeland vrienden of bekenden van eenigen invloed hebben, aan wie de n18 kunnen
opgezonden worden met vermelding from... (eigen naam en adres).
***
Door den heer D.H. Schmüll, consul-generaal van Hawaï te Amsterdam, is aan de
Hollandsche bladen in Noord-Amerika het volgend schrijven gezonden:
Aan de Hollanders in Noord Amerika. In 1881 hebt gij aan onzen oproep van uit
Amsterdam gehoor gegeven door uwe stem te doen hooren tegen de verkrachting
door Engeland van het Tractaat van Zand-Rivier tegenover Transvaal Toen de Boeren,
uwe en onze stamverwanten, bij Bronkhorstpruik, Langenek, Ingogo, en Amajuba
den Engelschen ‘terug’ bloedig op den rug hadden geschreven, kwam eindelijk de
vrede.
‘Toen was Transvaal arm; maar nu komt de Brit, belust op de goudmijnen van
Transvaal, en staat reeds gereed, met 32,000 man het eigendom en de vrijheid te
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rooven van een vrij volk. Het is hun niet genoeg, dat zij vroeger de diamantvelden
aan den Oranje-Vrijstaat hebben ontnomen. Neen, voor eenige millionnairs (in
Transvaal rijk geworden scharrelaars), die nu ook het land in het bezit wil hebben,
moet een verdelgingsoorlog worden begonnen.
In 1896, toen Jameson met zijn bende in Transvaal viel, waren de Boeren zoo
edelmoedig, alle roovers vrij te laten, zich naar Engeland te begeven. Thans komt
Engeland met open vizier, om den roof te plegen, en heeft reeds dum-dumkogels
naar Zuid-Afrika gezonden.
Zult gij, Hollanders en gij, vrije zonen van Noord-Amerika, toelaten, dat, in strijd
met het volkenrecht, een vrij volk, dat in vrede wenscht te leven, wordt aangevallen,
beroofd en uitgemoord?
Zult gij, die voor ca. 100 jaren diezelfde Britten wegjoegt, en op hen uwe vrijheid
veroverdet, dat zonder protest toelaten? Of zult gij, vrije zonen van Noord-Amerika,
toonen, dat gij nog iets overhebt voor uwe Hollandsche stamverwanten in Z.-Afrika?
Verheft dan uwe stem voor vrijheid en recht en protesteert met ons tegen deze
rechtsverkrachting en politieke struikrooverij. Op! op dan! vrije Amerikanen, en
toont, dat door uw aderen het vrijheidsbloed vloeit.’
***

Er is een Algemeen Nederlandsch Comité voor Transvaal tot stand gekomen. Ziehier
de namen:
J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye, lid der Eerste Kamer, voorzitter;
prof. mr. W. van der Vlugt, hoogleeraar te Leiden; dr. P.J.F. Vermeulen, lid der
Tweede Kamer; jhr. mr. A.F. de Savornin
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Lohman, lid der Tweede Kamer; mr. A.F.K. Hartogh, lid der Tweede Kamer; prof.
mr. C. Bellaar Spruyt, hoogleeraar te Amsterdam; G.A.A. Middelberg, president, en
Paul den Tex, secretaris der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging; prof. dr.
H. Kern, voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond; jhr. mr. W.C.A. Alberda
van Ekenstein, lid der Eerste Kamer; prof. dr. J. Woltjer, hoogleeraar te Amsterdam;
mr. M.J.C.M. Kolkman, lid der Tweede Kamer; G.P. Ittmann jr., koopman in den
Haag; H.J. Meerkamp van Embden, koopman te Rotterdam; W.A. Genneken, voorzitter
van den Christelijk-Nationalen Werkmansbond; B.H. Heldt, voorzitter van het
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond; K. Kater, voorzitter van Patrimonium;
W.C.J. Passtoors, voorzitter van den Roomsch-Katholieken Volksbond; dr. J.Th. de
Visser, lid der Tweede Kamer, secretaris, te Amsterdam.
De taak van dit Comité zal allereerst wezen: het beleggen van méer meetings.
Voorbereid al dadelijk éen te Amsterdam, en éen in Den Haag. Te Amsterdam
hebben zich bereid verklaard als sprekers op te treden: prof. Bellaar Spruyt, mr. H.
Verkouteren, Lion Cachet en pastoor Koning.
***

Een honderdveertigduizend handteekeningen op het Adres aan het volk van
Gr.-Brittanje, zijn, in dit ongunstig seizoen en voor den zeer korten tijd van
verzamelen een voldoend teeken van levendige volksbelangstelling. - Een bewijs,
dat men zich door allerlei bedenking tegen het adres niet heeft laten weêrhouden.

Nederland-Transvaal.
‘Ubi bene, ibi patria’
Schrijver dezes is uitgever van een advertentie-blad, dat nu reeds het derde jaar onder
bovenstaanden titel niet alleen door geheel Transvaal, maar ook in de Kaapkolonie,
Natal en den Oranje-Vrijstaat verspreid wordt. Zijne uitgebreide handelsrelatiën
stelden hem in staat, zich een wellicht niet onjuist denkbeeld te vormen van den
tegenwoordigen socialen toestand van Zuid-Afrika. En waar hij zooals elk rechtgeaard
Nederlander met vurige belangstelling den loop der Transvaalsche kwestie volgt, zij
het hem vergund, geachte Redactie, in uw veelgelezen blad daarover een enkel woord
in 't midden te brengen.
Met vreugde zag ik dat meer dan 140.000 landgenooten een beroep deden op den
rechtvaardigheidszin van het Britsche volk; dat in de hoofdstad, in de Residentie, ja
waar niet al, geestdriftvolle meetings werden gehouden, waarbij gevierde redenaars
uiting gaven aan wat in ons aller harte leeft; inderdaad wij petitioneeren en
protesteeren, omdat wij niet zwijgen kunnen. Een bewijs, dat wij nog allerminst zijn
wat men noemt: ‘une nation éteinte.’ Maar toch - zal Chamberlain. zal de
geldaristocratie van Londen zich door onze betoogingen laten intimideeren? Niemand,
die het gelooft. Wat dan? Helaas de tijd is voorbij, dat de kleine Republiek der Zeven
gewesten met den donder van haar kanon aan half Europa haar wil als wet dicteerde.
De tijd is voorbij, toen Vondel zingen kon:
Hierop bluist de vloot der Staten,
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Naar den Theems, daar Brittenland,
Trotsch zijn ijz'ren keten spant.
Maar wat kan een keten baten
Als de leeuw van Holland brult,
En de zee met doodschrik vult?

De geringste poging, om met geweld het machtig Albion tot rede te brengen, zou op
onzen eigen ondergang uitloopen onder onzen stamgenooten te baten. En toch
behoeven wij naar 't mij voorkomt, allerminst met de handen moedeloos in den schoot
te blijven zitten. Immers, wat was sinds jaren Engelands streven, sinds het bij Majuba
de nederlaag leed?
Het poogde niet door geweld, maar door emigratie de Transvaal te overleugelen.
Wanneer 't maar zoover komt - zoo redeneerden de Jingo's - dat wij, uitlanders, de
kleine Boerenbevolking in aantal overtreffen, is het bestuur der Republiek in onze
hand, zonder dat wij een schot hebben gelost. Waarom die hevige aandrang ter
verkrijging van het kiesrecht, waarom dat smalen op den President en den Volksraad?
Immers alleen om zelf aan 't roer te komen en het schip van staat met eigen hand te
besturen?
Wie van zijne tegenstanders leeren wil, vindt hierin eene belangrijke vingerwijzing.
Of de drijgende onweerswolk, zwanger van bloed en kruitdamp nu reeds over
Transvaal zal losbarsten - niemand, die 't zeggen kan. Misschien steekt Chamberlain
voorloopig zijn dumdum-sigaren nog in den zak en rookt hij met Paul Kruger heel
gemoedelijk een oud-Hollandsche vredespijp. Nog altijd komt mij dat het
waarschijnlijkst voor. Maar ook dan geeft de Engelsche Minister van Koloniën zijn
lievelingsplan niet op en zal hij trachten, door versterking van het uitlanderselement
en een afgedwongen kiesrecht den toestand te forceeren. Welnu, mits men dan ook
onzerzijds wakker zij. Wanneer van dit oogenblik af alle emigreerende Nederlanders
de Transvaal tot hun toekomstig vaderland kozen, zou daardoor de Boerenbevolking
een groot aantal welgezinde kiezers voor den Volksraad en ook een belangrijk
contingent aan weerbare manschappen verkrijgen. Zonder twijfel was daarmee de
Republiek uitnemend gebaat. En niet de Republiek alleen, maar zeker in geen mindere
mate ons eigen volk. Terwijl hier zoovele zonen van landbouwers jarenlang
vruchteloos uitzien naar eigen huis en akker, zouden ze daar met minder geldelijke
offers een ruimer bestaan vinden. Tienduizenden krachtige boerenarbeiders kunnen
't in ons land nooit verder brengen dan tot een inkomen van f 4 - per week. Waarlijk
men behoeft geen socialist te zijn om dit een hongerloon te noemen. Welk een
uitkomst ware het voor zulke menschen, indien zij in Transvaal woonden, waar men
zooveel arbeidskrachten te kort heeft!
Wie van hier naar Amerika gaat, wordt langzaam maar zeker in het Angelschische
ras opgelost. Wie naar Transvaal vertrekt, blijft Hollander en versterkt het nationale
element in Zuid-Afrika.
Eere aan de honderden Hollandsche Onderwijzers, die reeds in de Republiek
werkzaam zijn om den moeielijken taalstrijd te voeren! Mogen zij gevolgd worden
door duizenden landbouwers, handwerkslieden. door menschen uit verschillende
lagen der maatschappij, opdat Transvaal tegen het Jingoïsme behoed, ook in de
toekomst blijve eene Hollandsche Republiek!
Mocht schrijver dezes door middel van zijn blad ‘Nederland-Transvaal’ voor
iemandden weg kunnen vergemakkelijken om zich in dat schoone land te vestigen,
dan zal hij zich voor de moeite van dit schrijven ruim beloond achten.
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Inmiddels, geachte Redactie, U beleefdelijk dankend voor de verleende gastvrijheid
in uwe kolommen, heb ik de eer te zijn.
Uw dw.
C.A.D. Steenmeijer,
fa Steenmeijer & Co.
Amsterdam, 8 September 1899.
Andere bladen worden beleefdelijk verzocht dit artikel, in het belang der goede
zaak, in zijn geheel over te nemen.

Briefwisseling.
Springs, 28 Augustus 1899.
Geachte Redacteur,
Het is naar aanleiding van een schrijven van ‘de Meidoorn’ dat ik U verzoek dit te
willen plaatsen.
In beperkte kringen is een plan van ‘de Meidoorn’ op touw gezet om de weduwen
en weezen van in den oorlog gesneuvelde of verminkte Transvalers met geld te
steunen.
Er zal dus een vast kapitaal opgericht worden, een. fonds, waarvan de intresten
zullen aangewend worden tot dat doel.
De redenen welke ‘de Meidoorn’ heeft gehad tot 't aangeven van zijn plan zijn
voorzeker te zoeken in 't feit dat 't den burgers zwaar valt ten oorlog te gaan, zonder
dat voldoende voor vrouw en kinderen als achterblijvende in geval van sneuvelen
wordt gezorgd.
De vrees daartoe voert dus direct zooals nu gebleken is tot ingeven en wel zoover
dat in zeer korten tijd het. Engelsch in alles den toon zal aangeven.
Hierdoor is het Algem. Nederl. Verbond vrij wel lam geslagen en zijn streven hier
zeer beperkt. Juist omdat er door Engelsche uitlanders in 't algemeen zooveel wordt
gedaan tegen 's lands belang, zullen wij moeten optreden sterk vóór het land en dus
dat doen waardoor de burgers zich gerugsteund voelen in oorlogstijd; door het doel
van het fonds, liefde en eer maar ook moed voor de natie aan te kweeken.
Aan een Hollander wordt in 't algemeen weinig gedacht en dat zullen menschen
mij toegeven die van de bevolking op de hoogte zijn. Hoe dat 't komt, doet hier thans
niet ter zake maar ik kan U mede deelen dat onder de Hollanders bij de N.Z.A.S.M.
thans een goede geet valt waar te nemen. Het Algem. Nederl. Verbond werkt daartoe
zeer meê en bevordert vriendschap, omgang en gezelligheid onderling; dat er evenwel
van een krachtig werken naar buiten weinig valt op te merken, is ook waar
Daarom wenschte ik, door ons het plan wordt gevormd, het practische van de
Meidoorn's voorstel krachtig ter hand te nemen; van door het goede te behartigen
meer invloed naar buiten ult te oefenen en daardoor een krachtiger houding te krijgen
tegen de nu al meer en meer invloed krijgende Engelsche taal, gebruiken en
gewoonten. Want ik wijs U slechts op 't feit dat binnenkort in 's lands vergaderzalen
niet alleen Engelsch wordt gesproken maar ook Eng. onderwijs zal geëischt worden,
omdat 't nu recht van bestaan heeft.
Als goede uitlanders mogen wij ons niet onthouden omtrent 's lands toestanden
en zijn zelfs verplicht en vooral in deze tijden. zulke handelingen van ons te doen
uitgaan, waardoor de algemeene sympathie voor Hollandsch ontstaat.
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Wij moeten ons op een hoog en goed standpunt plaatsen een schrede voorwaarts
doen, een positie innemen; een Verbond dat zijn streven waardig is en 't door gepaste
middelen verwezenlijkt.
Als lid acht ik mij gerechtigd daarop te wijzen en uwe medewerking te verzoeken.
Uw dw. dr.
H. Hanedoes.
N.v.d.R. - Het behoort aan het Bestuur van G roep C deze zaak krachtig ter hand te
nemen. Wanneer laat dat bestuur eens iets van zich hooren? Bittere klachten komen
ons uit Z.A. toegestroomd over de werkeloosheid van dat bestuur en dat in dezen
tijd!!!
Wat wij doen kunnen, zullen we doen.

Brussel.
Emanuel Hiel. - Denzelfden dag, toen het Vlaamsche volk, uit alle gouwen van het
land toegestroomd, hulde bewees aan Willems, stierf te Schaarbeek-Brussel Emanuel
Hiel, zeker wel de oorspronkelijkste onzer lyrische dichters.
Onder een grooten toeloop van vrienden en vereerders werd hij Donderdag 31n
Augustus begraven. In het sterfhuis sprak prof. J. Obrie, namens de Koninklijke
Vlaamsche Academie, den Volksraad en het Nederlandsch Congres.
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De vier hoeken van het baarkleed werden vastgehouden door de heeren J. Obrie, P.
Van Langendonck, Voorzitter van het Kunstgenootschap De Distel, J. De Vriendt,
volksvertegenwoordiger, en Kennis, burgemeester van Schaarbeek. De lijkwagen
was gansch bedekt met rouwkronen; een groot aantal vulden een rijtuig en eene
prachtige kroon van Brusselsche vereerders, waaronder de Vlaamsche Wacht, werd
op een draagberd - waarop de zwarte Vlaamsche Leeuw - voorop in den lijkstoet
gedragen.
Vóór de groeve namen het woord: De tooneeldichter De Tière, namens de
letterkundigen en kunstenaars; de Waalsche dichter Paul Wodon, oud-voorzitter der
Ligue Wallonne van Schaarbeek, die een aangrijpend Fransch gedicht voordroeg,
waarin Hiel's talent als lyrieker en schilder van het Vlaamsch leven werd verheerlijkt;
Prosper Van Langendonck, Voorzitter van de Distel; Juliaan De Vriendt,
Volksvertegenwoordiger; Karel Bogaerd en Kerstenne, als vrienden van den aflijvige;
Kenńis, burgemeester van Schaarbeek. Willem Gijssels, Hiel's neef, las een schoon
gedicht voor. De heer Frans Reinhard, uit naam van het Nationaal Vlaamsch Verbond,
sprak eene aandoenlijke lijkrede uit, zoo aandoenlijk, dat de tranen uit ieders oogen
welden Spreker liet eenen bundel riet, op de Scheldeboorden afgesneden, in het graf
nedervallen, als symbool van de vereering. die uit Hiel's verzen voor den prachtigen
stroom en voor Vlaanderen aanhoudend vloeiden. Hij prees Hiel om zijn onwrikbaar
vertrouwen in de toekomst van het Vlaamsch volk, toonde aan, dat hij door woord
en daad krachtdadig had bijgedragen tot Vlaanderen's ontvoogding en zegepraal.
Plechtig zwoer hij, uit naam der aanwezigen en afwezigen, Hiel's nagedachtenis te
vereeren en te dien einde den strijl voor de rechten der Vlamingen hardnekkig voort
te zetten.
Leergang in de Nederlandsche declamatie in het Koninklijk Muziekconservatorium.
- Emmanuel Hiel was nog niet begraven, en reeds kondigde La Gazette triomfantelijk
aan, dat zijn leergang in het Muziekconservatorium zou afgeschaft worden, daar deze
toch nooit leerlingen had geteld. Die laatste bewering is een moedwillige leugen.
We vernemen anderzijds, dat verschillende bekwame en verkleefde candidaten de
plaats aanvragen. We hebben in het Juni nummer van ‘Neerlandia’, naar aanleiding
van het tienjarig jubelfeest der Vlaamsche Tooneelschool, den toestand besproken,
en voorzagen toen, dat de franskiljonsbladen der hoofdstad de afschaffing zouden
gevraagd hebben van den eenigen Nederlandschen leergang in het Conservatorium
der hoofdstad. We raden onze Vlaamsche vrienden aan, eene lijst op te maken van
de leerlingen der tooneelschool en er de namen bij te voegen der liefhebbers, die een
ernstigen leergang in de Nederlandsche declamatie wenschen te volgen. Anders zou
de wensch onzer Brusselsche franskiljons wel wezenlijkheid worden.
Onze Kringen. - De Vlaamsche Wacht hield zich in de laatste weken vooral bezig
met de toetredingen voor den optocht van 27n Augustus te Gent.
- In de Distel las H. Teirlinck het eerste bedrijf van ‘Blinde Menschen’, drama in
verzen, waarin veel eigenaardigs en schilderachtigs voorkomt. De heer De Hulster
las eene novelle ‘De Terugkomst van den loteling’. De heer K. Bogaerd ‘Een lied
van twintig eeuwen’. De heer Omer Wattez, briefwisselend lid te Doornik, eene
reisbeschrijving Neuremberg. De heer Van Langendonck een gedicht ‘Het Dal’.
Stukken, aan de nagedachtenis van E. Hiel gewijd, werden voorgedragen door H.
Teirlinck en P. Van Langendonck. Vermelden wij nog eene studie van Dr. Graevell
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over Franz Hartmann, den Duitschen theosoof, alsook een paar studiën van E.H.
T'Soen over een taalkundig onderwerp: ‘De keus der woorden’, en over het vlugschrift
van Janssone ‘Militarisme en Flamingantisme’.
De tooneelprijskamp van de Kunstvrienden werd op Zondag 27n Augustus geopend,
na de ontvangst van de Kunstvrienden en hunnen stoet door de stedelijke overheid.
Jammer, dat de Kunstvrienden hun feest geene acht dagen konden uitstellen: de
Brusselsche groep in Gent ware wel driemaal sterker geweest, en de stoet der
Kunstvrienden, hoewel goed geslaagd, hadde nog meer voldaan.
Verschillende maatschappijen, waaronder een paar uit Noord-Nederland, traden
reeds op in den Vlaamschen Schouwburg. Doch eerst op het einde van September
zal de prijskamp afgeloopen zijn.
Verkiezingen voor den Gemeenteraad. - Een blad kondigt aan, dat eene vrijzinnige
vereeniging eene candidatuur heeft aangeboden aan den heer H. Symays, voorzitter
van de Jonge Tooneelliefhebbers, van Brussel. Onze tooneelkringen maken hier eene
macht uit, waarmede rekenschap gehouden wordt. Mogen zij die gebruiken ter
verdediging van de algemeene Vlaamsche belangen, inzonderheid van het onderwijs
in en door de Nederlandsche taal!
Brusselsche Tramwegen - De wijzigingen door de heeren De Vriendt en medeleden
aan het ontwerp tot eenmaking der lijnen van de groote Brusselsche
Tramwegmaatschaappij voorgesteld, zijn evenals al de wijzigingen, die niet van de
Regeering uitgingen, van de hand gewezen. Het nieuwe hoofd van het kabinet, de
heer de Smet de Naeyer, las eenen brief van de vergunningvragende maatschappij
voor, waarin zij beloofde, aan de wenschen der Vlamingen gevolg te geven. Misschien
krijgen we inderdaad enkele tweetalige opschriften, kaartjes, tabellen (er verscheen
vóór de aanneming der wet eene Nederlandsche tabel der tramlijnen); maar zal het
personeel derwijze samengesteld worden, dat het zich van zijne plichten zal kunnen
kwijten tegenover de Vlamingen? We betwijfelen het; de Tramwegmaatschappij
heeft hare vergunning voor 45 jaren in Kamer en Senaat bekomen, en kan nu het
publiek, inzonderheid de Vlaamsche stedelingen en buitenlieden, den rug toekeeren.
Hadden onze Vlaamsche ministers en Volksvertegenwoordigers toch wat meer
krachtdadigheid betoond!
MILO.

Vlaamsch Studentencongres.
Wij ontvangen de volgende oproeping:
Gent, postdatum.
M
‘De twintigste eeuw’, zegde Cardinaal Manning, ‘zal de eeuw zijn van het volk.’ Zal
het ook de eeuw zijn van ons Vlaamsche volk? Wij verhopen het. Om dit te
verwezenlijken moeten onze laatste grieven verdwijnen, en in de eerste plaats de
verfransching van ons onderwijs.
De groote massa blijft van den weldadigen invloed van het onderwijs, vooral van
het Hooger onderwijs, verstoken, omdat degenen die het genieten, voor het grootste
deel onbekwaam zijn dit onderwijs aan het volk mede te deelen. Daar het Hooger
onderwijs gansch verfranscht is, zijn zij gewoon hunne moedertaal als nutteloos te
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beschouwen. Zij zien het als gemeen aan ze te gebruiken; zij misprijzen hunne eigen
taal en verachten de taal van het volk.
Dit is, wat men ook zegge, de voornaamste oorzaak van de kloof die tusschen onze
hoogere en lagere standen bestaat. Die kloof moet gedempt worden. De hoogere
standen moeten vervlaamscht worden.
Het eenige middel daartoe is het tot stand komen eener Vlaamsche Hoogeschool.
Het zal wel overbodig zijn hier verder op de noodzakelijkheid dier instelling te wijzen.
Van de vier hoogescholen, éene eischen (nl. die van Gent) is het te veel?
De Vlaamsche Studenten zullen dan ook niet rusten vooraleer die strijd, die, voor
ons Volksbestaan, een strijd op leven of dood is, volstreden is. Eene Vlaamsche
Hoogeschool moeten en zullen wij hebben!
Te dien einde, roepen wij te Gent een Congres bijeen van alle de Vlaamsche en
Noord-Nederlandsche studenten.
Al wie het welmeent met ons volk, zal onze pogingen ondersteunen. Wij vragen
niet alleen uwen zedelijken, maar ook uwen stoffelijken steun.
Vol hoop zien wij de toekomst in, want ‘de Toekomst hoort der jeugd.’
Namens de Regelingscommissie:
De Schrijvers,
C. DE BRUYKER.
G. YSEBOODT.
De Voorzitters,
H. BALIEUS.
G. LEFEVRE.
De Penningmeester,
H. OBRIE.
N.B. - Voor alle inlichtingen, wende men zich tot den heer C. De Bruyker, Brusselsche
Steenweg, 133, Ledeberg, of tot een der andere leden van de Commissie.

Boekennieuws.
- Hervorming van het onderwijs in de Natuurlijke Historie; een opwekkend woord
door Dr. P. Cr. Buekers. - Zutphen, W.J. Thieme en Cie.
Tijdsgebrek heeft ons tot nu toe belet een woord te zeggen over het voorliggend
vlugschrift van Dr. Buekers dat alhoewel vooral voor Nederland geschikt en
Nederlandsche toestanden besprekend, toch ook grootendeels toepasselijk is op het
onderwijs in de natuurlijke geschiedenis in België.
Dr. Buekers dringt er op aan dat men eens voor goed afbreke met den ouden slenter,
met de oude beschrijvingswijze van dieren en planten, die tot de kleinste
bijzonderheden van hunnen bouw opgeeft en het oorzakelijk verband van
lichaamsbouw en levenswijze niet of onvoldoende in acht neemt. Dit verband moét
bij dieren- en planten-beschrijving op den voorgrond gebracht worden; op het waarom
van den lichaamsbouw moet meer acht gegeven worden. Niet eene opsomming van
bouw- en vormbijzonderheden maar een tafereel van het levende wezen in de levende
natuur, in zijne betrekkingen met de andere levende wezens, moet de leerlingen
voorgehouden worden.
Wij deelen ten volle Dr. Buckers' zienswijze. Ja! zulke manier van behandelen
alleen komt overeen met de uitslagen door de huidige wetenschap bekomen. Zij is
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geschikt niet alleen om den leerlingen een levendig belang in te boezemen maar om
hunne redeneering krachtig te ontwikkelen en ze tot ‘denkende menschen’ te vormen.
Dr. B.

Onze Leestafel.
M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.

Beeld (Woord en)
September 1899. Red. Prof. Dake, van Nouhuys en Smit Kleine; M.; de Erven Bohn,
Haarlem; Prijs?
Anna de Savornin Lohman. Liefde's dood. - Kijkjes op en in Bloemendaal. - W.G.C.
Byvanck, A.G. Van Hamel. - A.J.N. Brouwer Ancher, Uit Oud-Amsterdam, Amsterdamsche Schetsen, door Louis Ramackers. - Wie die Nelken duftig atmen,
woorden van Heinrich Heine, muziek van H. Preijer.

Bladen (Wetenschappelijke),
Sept. 1899, Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof.
Koster en Dr. A. van Oven. M.; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f 14,40 per
jaar.
De behoudzin v. President Kruger. - De toestand in Frankrijk. - De oudste
christengemeenten en het kommunisme. - De talenstrijd in Oostenrijk. - Imperialisme
in de Vereenigde Staten. - De nieuwe planeet Heros. - Onze bedienden. Buitenlandsch kapitaal in Rustand. - De arbeiders onder het absolutisme in
Duitschland. - Korte mededeelingen uit buitent. tijdschr. - Bibliogr. kroniek.
{problem}[Missing page 10]
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Wereldkroniek,
9 Sept. 1899. W. Nygh en v. Ditmar, Rotterdam, f 6 p.j.
Het Dryfus-proces. - Rebellie van een Fransche expeditie in Soedan. - R.W. Bunsen.
† - J.H. Baars. † - Kapitein G. Stenger. - Kleine wereldkroniek. - Dr. J.A. De Vicq.
† - Mr. W.A.P. Verkerk Pistorius. † David Bles. † - Jozef H. Cramer. † - Arts F.H.
Schreve. - Ontsporing te Rotterdam. - Bloemencorso te Haarlem.

Wielrijdersblad (Belgisch),
7 Sept. 1899. W; J. Savone-Dekkers en Zonen, Lenven; fr. 4, buitent. fr. 12.
De Droom van een rijwiel. - Een monster voorgift. - Hier en daar. - Sportnieuws.
- Raadgeringen. - Hutsepot. - Wekelijksche sport. - Briefwisseling. Berichten.

Willems-Fonds (Tijdschrift van het),
Aug. 1899. Gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen; M.; J. Vuylsteke, Gent,
voor niet-inschrijvers op het W.F. f 3.50 p.j.
A. Leerplicht. - G. Duflou, Inleiding tot de godsdienstwetenschap. - Aug. Gittée.
Het Nederlandsch en zijn plaats in 't Walenland. - Huibrecht Melis. De Heide. - Egb.
C. Van der Mandele, Uit Noord-Nederland. - P. Onze leestafel. - Kunst- en
letternieuws. - Verslag en rekening der Afdeelingen Contich en Kortrijk.
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October 1899.
Het Nederlandsch in Indië.
Redevoering uitgesproken door Radhen Mas Pandji Sosro Kartono, op het XXVe
Nederlandsch Taalen Letterkundig Congres.
Dames en Heeren!
Vrienden! een' groet aan U allen van een' van Java's zonen, die hier gekomen is om
aan dit Congres zijne schatting van sympathie te brengen. Vrienden noem ik U, omdat
wij, ofschoon verschillend van ras, van kleur, van traditie en gewoonte, toch
gemeenschappelijk arbeiden tot het bereiken van één en hetzelfde doel: de verbreiding
en handhaving van de Nederlandsche taal. Verschillend zijn echter de drijfveeren,
die ons hierheen voerden. Zijt gij hier gekomen, gedreven door liefde voor uwe
schoone en krachtige taal; ik ben tot U gekomen om het nut van de kennis Uwer taal
voor ons, Javanen, te bepleiten.
Vooreerst wil ik trachten U een denkbeeld te geven van de kennis Uwer taal onder
ons. Naar ik gis, want cijfers kan ik niet geven, bedraagt het getal
Hollandschsprekende Javanen slechts enkele honderdtallen op de 26 millioen zielen.
Voor zoover ik het kan nagaan, zijn het: de leerlingen en gediplomeerden der
Hoofdenscholen, der scholen voor inlandsche onderwijzers, van de
Dokter-Djawa-school, de leerlingen der scholen in de inlandsche Christen-gemeenten,
de Javaansche leerlingen der Lagere scholen, de enkelen, die privaat-onderwijs
genoten hebben en de enkelen, die op de Hoogere Burgerschool zijn of geweest zijn.
Zooals mij verzekerd wordt streven de leerlingen der Hoofdenscholen, der
Kweekscholen voor inlandsche onderwijzers en der Dokter-Djawa-school er ernstig
naar om het Nederlandsch goed en zuiver te spreken en te schrijven. Zij spreken
Hollandsch onder elkaar, correspondeeren daarin en lezen veel Hollandsche boeken,
tijdschriften en couranten. - In den werkkring, waarin zij geplaatst worden, gaat het
eenigszins anders, daar zij tegenover Hollandsche ambtenaren geplaatst worden, die
het den ondergeschikten inlander niet zullen toestaan hen in het Hollandsch aan te
spreken. In de practijk geplaatst, kunnen zij dus hunne kennis van het Nederlandsch
niet verder practisch ontwikkelen. Zoolang de inlander eene ondergeschikte positie
heeft, kan van eene gedachtenwisseling in het Hollandech tusschen hem en den
Hollandschen ambtenaar geene sprake zijn: In dit opzicht zijn de Dokters Djawa
(Javaansche geneesheeren) over het algemeen beter bevoorrecht; hun wordt meestal
toegestaan zich van het Hollandsch te bedienen, opdat de Hollandsche patiënt hen
beter begrijpen. - De inlandsche ambtenaar moet echter soms jaren trachten, tot hij
eene positie verworven heeft, die hem de eer waardig keurt in het Hollandsch te
worden aangesproken: terwijl het hem dan vergund wordt zijn Hollandsch, dat jaren
achtereen verwaarloosd is geweest, te luchten. Hoe velen echter valt dit geluk nooit
te beurt! Nutteloos was dus hunne vergaarde kennis! - Toch, de inlander heeft
gelegenheid om Hollandsch te spreken en wel tegen Hollanders, die door hunne
maatschappelijke positie geene aanspraak kunnen of durven maken op eene goddelijke
vereering - doch die meestal het Hollandsch zeer gebrekkig spreken. - Uitzonderingen
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zijn er natuurlijk aan te wijzen. - Hoe het op de Christen-gemeenten gesteld is met
het Hollandsch, hieromtrent vermag ik niets positiefs mede te deelen. Mijne meening
is het, dat de leden, die een gesloten geheel vormen, door en met elkaar het Hollandsch
met vrucht kunnen beoefenen!
Wat de Javaansche leerlingen der Hollandsche lagere scholen betre t, dezen hebben
niet altijd gelegenheid om goed Hollandsch te hooren en te spreken. In de eerste
plaats zijn er enkelen, die, vóóral in het begin, het Maleisch tegen hunne Hollandsche
makkers bezigen, omdat zij zich daarin gemakkelijker kunnen uitdrukken. In de
tweede plaats is het op de scholen, vooral in de binnenlanden vol van Hollandsche
leerlingen, die beter Maleisch of Javaansch spreken dan Hollandsch, of die, als ze
Hollandsch spreken, het gebrekkig doen. Is het mogelijk, dat onder zulke
omstandigheden, de Javaan het zuivere Hollandsch aanleere? Bovendien staat de
Javaan sterk onder den invloed van zijn eigen taal; hij is sterk gewend aan de
constructie van zijne Javaansche of Maleische zinnen. Bij het Hollandsch spreken
volgt hij nagenoeg dezelfde constructie, terwijl, wanneer hij een Hollandsch woord
niet weet, hij zonder eenigen schroom een Javaansch of Maleisch woord in zijn' zin
lascht. Zoo ontstaat er eene taal, die vermakelijk klinkt in de ooren van den geboren
Hollander en die ik bestempelen wil met den naam ‘Indisch-Hollandsch.’ - Deze
merkwaardige taal wordt verstaan niet alleen, maar ook gesproken en geschreven
door tal van Indische Hollanders. - Er zijn aan den anderen kant genoeg voorbeelden,
die bewijzen, dat Javanen ook zuiver Hollandsch kunnen spreken en schrijven. - Nog
wil ik mededeelen, dat volgens brieven van onderwijzers, en van wijlen den heer
J.M. ROSSKOPF, in leven inspecteur van het lager onderwijs, er Javaansche leerlingen
waren, aan wie zij allen lof toezwaaiden. - Volgens dezelfde brieven moeten de
Javaansche leerlingen zeer vlijtig zijn en onder hunne Hollandsche makkers dikwijls
de hoogste nummers halen. - Naar mijne meening is voor den Javaanschen jongen
geene methode om Hollandsch te leeren heilzamer, dan door hem te plaatsen in eene
omgeving, waar hij gedwongen wordt Hollandsch te spreken en in het Hollandsch
te denken. Men kan dit doel o.a. bereiken door den jongen in den kost te doen bij
eene Hollandsche familie, of op eene kostschool. Dit is de methode die mijn vader
steeds heeft gevolgd. Want het Javaansche kind, dat Hollandsch alleen hoort spreken
op school en Javaansch spreekt en daarin denkt te huis, zal niet gemakkelijk
vorderingen maken. Een bezwaar is echter, dat niet velen de kosten van zulk eene
opvoeding kunnen dragen.
Een merkwaardig en bewonderenswaardig voorbeeld van den goeden aanleg voor
het aanleeren van het Nederlandsch wil ik U mededeelen van drie Javaansche meisjes.
Vooraf bied ik U mijne verontschuldiging aan, dat ik hier mijne eigen zusters als
voorbeeld neem, om de eenvondige reden, dat het meest voor de hand liggend is. De opleiding van mijn zusters was zeer eenvoudig: zij volgden de lessen op de
binnenlandsche lagere school 2e klasse te Japara. Met de hier verza-
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melde elementaire kennis hebben zij zóódanig weten te woekeren en door eigen
volhardende studie zóó zich weten te ontwikkelen, dat zij in staat zijn letterkundige
bijdragen in het Nederlandsch te leveren voor tijdschriften en in correspondentie te
treden met enkele welbekende figuren in de Nederlandsche litterarische wereld, o.a.
met JOHANNA VAN WOUDE en JUSTUS VAN MAURIK, die in brieven, welke ik u zal
voorlezen, hun opinie hebben neergelegd.
Wat het privaat-onderwijs aangaat, er zijn enkele hoofden, die hunne kinderen,
zoons en dochters laten onderwijzen door eene gouvernante of door een' onderwijzer.
Ja, ik ken zelfs eene Regents-vrouw, die van eene onderwijzeres les neemt in het
Nederlandsch, omdat de Regent Hollandsch spreekt. Hollandsch is dan ook gewoonlijk
de taal, waarin zij zich onderhouden. - Verder zijn er ook Javaansche hoofden, die
hunne kinderen voor het aanleeren van het Hollandsch, en voor hunno opvoeding in
het algemeen, bij Hollandsche families in huis doen. - Nog wil ik even wijzen op de
uitstekende resultaten, welke wijlen de Pangeran van DEMAK verkreeg, die zijne
zoons door een' gouverneur liet onderwijzen. Mannen, meer bevoegd dan ik, kunnen
dit getuigen.
De Javaansche leerlingen op de hoogere burgerscholen zijn altijd zeer gering in
aantal geweest. Het is een ongelukkig verschijnsel, dat m.i. te wijten is hieraan, dat
vele Javaansche jongelui, die de lagere scholen in de binnenlanden bezoeken, òf deze
te vroeg verlaten, daar zij het nut van hun verdere studie niet inzien, òf niet in de
gelegenheid zijn uit gebrek aan middelen hun verdere studies te maken aan een der
hoogere burgerscholen. Want hiertoe moeten zij zich gaan vestigen in een der drie
hoofdplaatsen Batavia, Semarang, Soerabaja. Het aanschaffen van
studiebenoodigdheden, van Hollandsche kleederen is voor velen een te zware uitgave.
- Sommige Javaansche leerlingen verlaten, uit gebrek aan energie of om andere
redenen de hoogere burgerschool, wanneer zij een paar klassen hebben doorloopen.
- Tot nu toe zijn er nog slechts 3 Javanen, die in Indië het eind-examen hebben
afgelegd. Als den besten wil ik noemen Raden Mas Octojo, van wiens hand artikelen
in het dagblad ‘Locomotief’ zijn opgenomen in zuiver en duidelijk gestyleerd
Hollandsch. Ook op de hoogere burgerschool hebben de Javanen het duidelijk bewijs
geleverd, dat zij met den Hollander kunnen wedijveren.
Ten laatste wil ik nog de aandacht vestigen op de aanwezigheid hier in het land
van zoons van Indische hoofden, die zich de Hollandsche taal willen eigen maken.
Drio zoons van Paneran Haria Mataram zijn in Den Haag, een paar zoons van den
Sultan van Koetei zijn op eene kostschool te Voorburg; één zoon van Pangeran Pakoe
Alam is op de hoogere burgerschool te Nijmegen. Volledigheidshalve noem ik mij
zelven als een' toekomstig student in de Indische taal- en letterkunde.
De toetreding van 37 mijner landgenooten tot het Algemeen Nederlandsch Verbond,
waarvoor ik U allen en ook mij geluk wensch, begroet ik als een gunstig en verblijdend
verschijnsel.
Thans wil ik beproeven het belang en het nut van de kennis van het Nederlandsch
onder ons aan te toonen.
In de allereerste plaats is het in Uw eigen belang. Ik wil U verklaren, dat bij de
groote massa der inlandsche bevolking die sympathie voor U, welke gij verwacht,
niet bestaat; ja er is veeleer onverschilligheid. - Onbekend maakt onbemind. - Zoo
er afkeer bestaat, dan is dit nog een overblijfsel van de traditie. - De groote massa
heeft geen besef van de voordeelen van het Nederlandsch bestuur. Evenals het lastdier,
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dat zwaar beladen met de heerlijkste vruchten, niets daarvan kan genieten noch de
waarde daarvan beseft, ook al hezwijkt het onder den last, zoo weet ook het
Javaansche volk niet Uwe weldaden naar waarde te schatten. - Leert den Javaan Uwe
taal, opdat hij U beter begrijpe; opdat hij zijn' toestand onder eigen hoofden kan
vergelijken met dien onder het Nederlandsch gezag; opdat hij, gaandeweg tot inkeer
komende, U begroete als zijn' weldoener. - Leert vooral den Javaan door middel van
Uwe taal die dankbaarheid voor U gevoelen, waarop gij met recht aanspraak moogt
maken, opdat, wanneer een vreemdeling U uit ons eiland tracht te verjagen, gij staat
kunt maken op de hulp en de trouw van 26 millioen Javanen.
Ook in de praktijk is het vóóral voor den Hollandschen ambtenaar een groot gemak,
wanneer de Javaansche ambtenaar Hollandsch verstaat en spreekt. Hij zal dan de
meest ingewikkelde quaesties hooren voordragen in zijn eigen taal.
In dienstzaken zou er veel tijd, moeite bespaard worden, indien het Nederlandsch
verplichtend werd gesteld als diensttaal, terwijl nu veel tijd verloren gaat met het
omzetten in het Javaansch en Maleisch.
In het belang van de studie van de taal-, land- en volkenkunde is de kennis van
het Nederlandsch eveneens gewenscht. Het onderzoek wordt voor den Hollander
vergemakkelijkt. - Door correspondentie met Javanen, door hun bijdragen zal de
wetenschap worden gebaat. Bovendien zal de inlander, toegerust met de kennis van
het Nederlandsch, ook kennis kunnen nemen van hetgeen over hem, naar aanleiding
van hem door den Hollandschen onderzoeker is neergeschreven. En dikwijls zal zijne
terechtwijzing, zijn wenk niet overbodig zijn. - Ik geloof dat menig onderzoeker bij
zich zelf gezegd heeft: ‘Ik wou, dat hij het in het Hollandsch kon zeggen’.
Weinig landen in de wereld worden zoo slecht begrepen als ons Java. Groot is het
getal dergenen in Holland, die ons niet kennen. Bijna dagelijks zie ik hiervan de
sprekendste voorbeelden. - Groot is het getal dergenen, die ons slechts oppervlakkig
kennen, terwijl er maar weinigen zijn, die het volk begrijpen, die ons lieven en lijden,
onze wenschen kennen. Die weinigen hebben ons leeren liefhebben. - Veel is er
geschreven over Java; doch dikwijls wordt een verkeerde maatstaf van beoordeeling
aangelegd; dikwijls worden wij beoordeeld en veroordeeld, zonder dat wij die
beoordeeling en dat vonnis kennen: want wij begrijpen uwe taal niet. Over geheel
een volk wordt een vonnis geveld, zonder dat er een verdediger zich heeft
opgeworpen. Doch dit zal veranderen.
Een vrije, ongedwongen omgang tusschen Hollander en Javaan met de
Nederlandsche taal als voertuig van gedachten brengt beiden nader tot elkaar. Deze
grendiger kennismaking zal onvermijdelijk leiden tot betere wederzijdsche
waardeering en diepere sympathie. Is dit ideaal te bereiken? Wij hopen het. Zult gij
als veroveraars tot ons kuunen afdalen om te trachten ons grondiger te leeren kennen?
Neen, dat kunt gij niet. - Doch aan ons om ons op te heffen tot u, - reikt gij ons de
hand?
Dan zal uw vooroordeel tegen ons verdwijnen; dan zult gij zien, dat wij beter zijn,
dan wij schijnen; dat wij met een redelijk verstand begaafd zijn, en dat wij kunnen
leeren, wat gij leert, zoo wij ernstig willen.
Wij zijn nog kinderen, onwetend, vergeleken bij U. Twee en een halve eeuw
hebben wij als onmondig kind aan den lijband van Nederland geloopen. En toch,
hoe staat het met de geestelijke ontwikkeling van het kind? Materieël en physiek is
het vooruitgegaan; doch zijn geest is arm: het is nog slechts een groot kind. Onvermijdelijk gaat het kind in geestelijke ontwikkeling vooruit, al ware het alleen
door den omgang met zijn leidsman. En in de groote komende toekomst zal het geheel
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afhangen van zijne vroegste geestelijke en moreele opvoeding, of het zijn' levensgids
als vader, als broeder, als vriend dan wel als vreemdeling of vijand zal behandelen.
- Doch zoover is het nog niet - en zoover komt het in de eerste eeuw nog niet. Het
is zaak, nu het nog niet te laat is, tusschen leidsman en kind een gevoel van sympathie
en liefde aan te kweeken, dat door de tijden slechts versterkt kan worden. Geeft ons het geestelijk voedsel, waarop wij recht hebben. Ontsluit voor ons met
het Nederlandsch als sleutel de schatkamers uwer wetenschap; het kind dorst naar
wetenschap; het voelt, het heeft iets noodig.
Kweekt en voedt liefde voor de wetenschap, liefde vooral voor uwe taal, en gij
kweekt liefde voor uw volk, voor uw land, voor Uw Vorstenhuis!
En gij, zonen van Java, in wier belang ik mij verstout heb te spreken; hoort, de
ure slaat, dat gij opstaat uit uwen bedwelmenden slaap om uwen rechten te verdedigen:
het recht om met uwe meerderen in beschaving en ontwikkeling te wedijveren in
kennis, doorzicht en volharding: zoo zult gij een zegen worden voor uw land! Ontdoet
u van de boeien van vooroordeel, die U nog knellen, ontwikkelt U vrij overeenkomstig
uwen aanleg en laat uw karakter in flerheid toenemen! Streeft onverpoosd naar de
bereiking van het ideaal: ontwikkeling; ontwikkelt al uwe energie om ons volk te
helpen vormen van kind tot man.
In uw belang heb ik op de audiëntie van Zijne Excellentie, den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, op den 14en Augustus, betoogd de
noodzakelijkheid, dat vóóral onder de zoons van Inlandsche hoofden de kennis van
het Nederlandsch wordt verbreid, hetgeen leiden zal tot opheffing van verschillende
misstanden. Zijne Excellentie betuigde hare hooge instemming met mijne woorden.
- Op, dus gij zonen van Java, en werpt U op den berg der wetenschap, die vóór U
staat.
Het ligt verre van mijne bedoeling om van U Hollanders te maken. In de eerste
plaats moet gij Javaan zijn en blijven. Gij kunt zeer wel U de Europeesche
ontwikkeling eigen maken, zonder iets van uwe persoonlijkheid, uwe eigenaardigheid
prijs te geven. Uwe taal moet gij kennen en daarnaast het Nederlandsch; niet om het
te vervangen maar om uwe kennis te verrijken. De plant heeft water, lucht noodig
voor hare ontwikkeling; zij gaat noch in water noch in lucht op, terwijl zij haar eigen
wasdom blijft behouden. Met beslistheid verklaar ik mij een vijand van al diegenen,
die van ons Europeanen of half-Enropeanen willen maken, en onze heilige tradities,
gewoonten willen vertrappen. Zoolang de zon en de maan schijnen, zal ik hen
bestrijden. ***

En nu wil ik overgaan tot de bespreking van de middelen, die tot de bevorderingen
onzer belangen kunnen leiden.
In de eerste plaats moet ieder Nederlander in de mate van zijne kracht daartoe
medewerken, hetzij in kleinen, hetzij in uitgebreiden kring. Veel heil verwacht ik
vooral van de ambtenaren, die veel met de Inlanders in aanraking komen. Zij zijn de
aangewezen personen om de liefde voor het Nederlandsch aan te kweeken en te
voeden. Dit kunnen zij doen door Hollandsch-sprekende Javanen ook in het
Hollandsch aan te spreken en ze in die taal te laten antwoorden. Dit zijn zij
verschuldigd aan de liefde voor hun moederland; en moreel zijn zij verplicht naast
de materiëele ook de intellectueele belangen van de millioenen, die onder hun gezag
staan, te behartigen en te helpen bevorderen. Zoo ge liefde hebt voor uwe taal, voor
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uw volk, voor uw land en voor uw vorstenhuis, kweekt dan ook liefde voor uwe taal.
Als rechtgeaard Nederlander zijt gij dat verplicht. Ik weet, dat mijn voorstel verzet
zal vinden bij vele ambtenaren en andere niet-ambtenaren, die zich tegenover den
Javaan op een verheven standpunt van goddelijke vereering plaatsen; doch hen
beschuldig ik van gebrek aan liefde voor hun taal. En laat mij, zelf voortgekomen
uit het bruine ras, U tevens de verzekering geven, dat de Javaan de eerbewijzen,
welke hij zijn eigen hoofden geeft, niet gaarne geeft aan vreemdelingen. Als men
het doet, dan is het met weerzin: - Men schermt veel met het woord prestige; goed,
dat is het rechtmatig
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eigendom van den veroorveraar. Doch moet dit prestige gezocht worden in het spreken
van eene vreemde en het verloochenen van zijn eigen taal?
Een eigenaardige gewoonte van vele Hollanders is, dat zij vreemdelingen, die hun
taal spreken en dit gebrekkig doen, uitlachen en bespotten, in plaats van hun streven
te appreciëeren en hen terecht te wijzen. Ik ben er meermalen getuige van geweest
en heb het meermalen ondervonden. - Is dit aanmoedigen om het Hollandsch te
leeren? - Ik kan niet genoeg tegen deze gewoonte protesteeren. Nooit heb ik het
ontmoet bij een Franschman, Engelschman of Duitscher, zelfs niet bij een' Javaan.
- Ik verzeker U, dat de Javaan, die Hollandsch verstaat, leest en schrijft, door dezen
kinderachtigen spotzucht wordt weerhouden om een woord Hollandsch te uiten!
Als ideaal stel ik mij voor een' vrijen en ongedwongen omgang tusschen Hollanders
en Javanen, natuurlijk overeenkomstig aanleg en ontwikkeling; met het Hollandsch
als omgangstaal; eene vrije gedachten wisseling.
Een beroep doe ik op alle Nederlanders, in Nederland zoowel als in Indië, om elk
in de sfeer van zijn kring een streven te bevorderen, dat alleen hun kan strekken tot
sieraad en eer.
En nog eens een krachtig beroep. Geeft gij, opvoeders en leiders, ons het geestelijk
voedsel, waarop wij recht hebben; onthoudt ons dit niet. Let op de aspiraties van het
tegenwoordige Indië; vervult zijne wenschen en behoeften. Geeft den Javaan
ruimschoots de gelegenheid om zich de Westersche wetenschappen eigen te maken.
- Richt hem op uit den poel van onkunde; licht hem voor in de duisternis der
onwetendheid. Gij vervult hier slechts een' plicht dien gij vrijwillig op u hebt
genomen; en maakt slechts een verzuim goed. Opent overal en zooveel mogelijk de
gelegenheid voor den naar kennis dorstenden Javaan om zijn' dorst te lesschen en
uwe voogdijschap zal een zegen zijn voor millioenen. - Breidt uit dan het
Nederlandsch voor Java's zonen, opdat niet nutteloos krachten verloren gaan, die het
volk een' dienst had kunnen bewijzen. - Wij voelen het, wij beseffen het, wij hebben
behalve rijst en gedroogd vleesch ook voedsel noodig voor den denkenden mensch.
- Wij zien wagens zonder paarden voortrollen over ijzeren banen; wij zien booten
zich door den oceaan een' weg vrij banen zonder zeilen; wij zien licht, dat niet
ontstoken wordt; wij zien vele dingen, die voor ons slechts wonder en mysterie zijn.
- Of zouden wij het kunnen aanzien, dat de Japanner zich vrij en fler ontwikkelt, dat
de Amerikaan wonderen verricht, waarvan wij als sprookjes en fabelen hooren,
zonder dat in ons eenige begeerte, eenige drang opkomt om meer te willen weten. Let op onze aspiraties; aan goeden wil ontbreekt het ous niet; het ontbreekt ons slechts
aan gelegenheid.
Ernstig smeek ik n Insulinde die sympathie en die liefde te schenken waarop ze
aanspraak heeft. En gij, overheerschers, die in de eene hand het evangelie des vredes
en in de andere den schepter der beschaving houdt, helpt broederzin kweeken tusschen
u en uwe onderdanen.
Als volgeling, leerling en broeder kom ik tot u; en als gij mijne bede verhoort, zal
de man, die hier gekomen is om uwe sympathie af te smeeken, zich ruimschoots
beloond achten.
Komt dan, mijne vrienden en broeders, reiken wij elkaar de hand en laten wij
onverpoosd arbeiden aan gemeenschappelijke belangen.
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Laten wij den band van vriendschap en broederschap nauwer aanhalen, opdat nog
onder de regeering van onze geliefde koningin het iedeaal van geheel een volk wordt
bereikt.
En ik zie het ochtendgloren van eene toekomst, waarin op de koele avonden in
den maneschijn de Javaan, begeleid door de liefelijke tonen van den gamelan,
lofliederen en liederen van dank ten hemel zal zenden ter eere van zijn blanken
broeder.

Het Nederlandsch in Amerika
Roedevoering van den heer van Noppen, uit New-York op het XXVste
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
Dames en Heeren!
Ik heb niet veel mededeelingen te doen omtrent Amerika, omdat ik niet in staat ben
er veel van te zeggen, daar ik het Hollandsch nog niet goed genoeg ken om er mij
gemakkelijk in uit te drukken, al kan ik het natuurlijk wel goed lezen; ik heb dan ook
slechts twee jaar studie gemaakt van de taal.
Dit kan ik toch wel zeggen, dat er in Amerika veel belangstelling is voor de
Hollandsche letterkunde; dit is in de laatste twee of drie jaren zeer duidelijk
uitgekomen.
Nu zullen er gedurende den volgenden winter in zes hoogescholen van Amerika
redevoeringen gehouden worden over Nederlandsche schrijvers, nl. over Maerlant,
Vondel, Hooft, Cats, Bilderdijk, da Costa en de dichters van dezen tijd. Dat zal
natuurlijk in het Engelsch geschiehen, want de Amerikanen kunnen het Nederlandsch
niet verstaan.
Nu is er in New-York eene afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond
gesticht, en ik geloof, dat er door die afdeeling een groot werk te doen is, als zij
aanmoediging krijgt uit Nederland. Naar ik meen, zal er binnen korten tijd in
Columbia een professoraat gesticht worden in de Nederlandsche letterkunde. De
Amerikaansche hoogescholen zijn zeer jaloersch op elkander, en als er een
professoraat in het een of ander vak aan de eene hoogeschool gesticht wordt, dan
komt het zeker ook aan tien andere hoogescholen. Daarom zou ik wenschen, dat deze
vergadering eene aanmoediging zond aan de ‘Holland Society’ te New-York en aan
de afdeeling van het Nederlandsch Verbond om dit plan te ondersteunen. Ik geloof
werkelijk, dat binnen twee of drie jaren zulk een professoraat aan verschillende
hoogen schoolen zou kunnen gesticht worden.
In den volgenden winter zullen ook vele redevoeringen over Nederlandsche
letterkunde gehouden worden te Boston, dat daarvoor in Amerika de meest geschikte
plaats is, en in New-York.
Ik was gisteren zeer blij onzen vriend uit Java te hooren. De Amerikanen hebben
ook koloniën, gelijk u wel bekend is, nl. de Philippijnen; wij bezitten ze nog wel
niet, maar wij hopen ze toch in de volgende vijftig jaar in onze macht te krijgen. De
Nederlanders zijn wel 300 jaar op Java, Sumatra en Borneo geweest, en zij bezitten
die eilanden nog niet geheel, zoodat wij mogen hopen, dat binnen vijftig jaar het
grootste gedeelte der Philippijnen in ons bezit zal zijn. Ik geloof dat, als de Javanen
zelf en de Nederlanders op Java groote vorderingen maken in de Nederlandsche taal
en leterkunde, het mettertijd voor de Amerikanen, die dan van uit de Philippijnen
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handelsbetrekkingen zullen willen aanknoopen met Nederlandsch-Indië, noodig zal
zijn de Nederlandsche taal aan te leeren.
Als het binnen 30 of 50 jaar zoo gesteld was, dat een 10 of 15 millioen Javanen
Nederlandsch konden spreken, zou dit voor de Amerikanen eene groote aanmoediging
zijn, om ook die taal aan te leeren. Op die wijze zouden er binnen een 25 of 50 jaar
met de 10 millioenen Nederlanders, die er nu zijn in Nederland. Vlaanderen enz.,
wel een 25 millioen zijn, die Nederlandsch kunnen spreken. Dan zou zich eene
grootsche toekomst openen voor de Nederlandsche letterkunde, en ik hoop, dat het
eenmaal zoo ver komen zal.
Daarom zeg ik nog eens, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond in Amerika
door de studie van het Nederlandsch aan te moedigen, veel goeds kan doen. Ik geloof
dat, als deze Vergadering eene officiëele aanmoediging uitsprak, dit op de Amerikanen
een zeer gunstigen indrnk zou maken.
Ik bedank U zeer voor uwe welwillende aandacht.

Benoorden Moerdijk.
Oorlogsgevaar? - De Mafia-eilanden. - Nederland en Duitschland. Gevolgen van de Dreyfus-zaak. Een tolverbond? - De Nederlandsche taal
in de Z.-Afr. Republiek. - De troonrede. - Oost- en West-Indië.
Er dreigt - schrik niet, lezer - er dreigt oorlogsgevaar, gevaar van een oorlog tusschen
Nederland en het Duitsche Rijk.
Weet ge waar de Mafia-eilanden liggen? Ik wist het ook niet, voordat ik er op de
kaart een poosje naar gezocht had. Later las ik dat die drie of vier bijna onzichtbare
eilanden aan de noordkust van het Nederlandsche deel van Nieuw-Guinea zelfs niet
bewoond zijn, dat lieden uit den Djilolo-archipel er nu en dan heengaan om er de
tripang-visscherij uit te oefenen, en dat het opperhoofd van een deel van dien archipel,
zelf ondergeschikt aan onzen vazal, den sultan van Tidore, er eenig recht over meent
te kunnen uitoefenen. Verder schijnt men van die Mafia-eilanden niets te weten te
kunnen komen. Toch zijn ze plotseling vermaard geworden wegens een poging van
Duitsche zijde om er zich van meester te maken. Denk eens, gebied dat naar allen
schijn tot onzen Indischen archipel behoort! Een Duitsch oorlogsschip schijnt er heen
geweest te zijn en een Nederlandsch oorlogsschip moet in de buurt geweest zijn. De
aandacht van onze regeering schijnt reeds op de zaak gevestigd te zijn, zooals de
uitdrukking luidt. Duitschland heeft, na de Carolinen van Spanje overgenomen te
hebben, zeker eens willen zien, welke eilandengroepen zonder protest van andere
mogendheden tot het nieuw verworven gebied gerekend konden worden, maar
Nederland laat de inbezitneming van de Mafia-eilanden niet zóó maar gaan - al heeft
het gebied in geschil geen bewoners en bijna geen oppervlakte - we zijn naijverig
op onze rechten tegenwoordig!
Als men mij tot scheidsrechter in deze belangwekkende kwestie benoemde (waar
niet veel kans op is, ook wegens het aanstaande Hof van arbitrage in Den Haag), zou
ik met terzijdestelling van alle vaderlandlievende overwegingen die eilandengroep
zonder eenige aarzeling aan de Nederlandsche kroon toewijzen. Er is, zooveel men
kan nagaan, door Spanje nooit eenige poging gedaan om ze bij zijn Palaos-eilanden
te hechten, en al heeft ons opperhoofd van Gébé geen geschreven contract,
vermoedelijk, hij maakt toch aanspraak op dat bezit, zijn onderdanen vormen de
eenige tijdelijke bevolking ervan, en wij zijn middellijk zijn suzerein. Aardrijkskundig
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beschouwd, komen ze zeker aan Nederland toe. Het groepje ligt veel dichter bij de
kust van Nieuw-Guinea dan bij de Palaos-eilanden. Het ligt wel is waar even ten
Noorden van de Linie, en Spanje en Duitschland zijn vrgeger overeengekomen om
de Linie als grens tusschen hun bezittingen te beschouwen, maar dat geldt
ongetwijfeld, naar het westen gerekend, slechts tot de meridiaan die Duitsch- en
Nederlandsch-Guinea van elkaar scheidt, niet verder - of anders zou men een deel
van den archipel van Halmaheira tegelijk maar bij de Carolinen moeten trekken.
Ziedaar dan de stand van de kwestie. Als ze ooit nog in het publiek besproken
mocht worden - we zijn er zeker van dat er nooit één enkele schutter voor zal worden
opgeroepen.
Wel zien we, in stede van verwijdering tusschen Duirschland en Nederland, in
den laatsten tijd teekenen van toenadering. Dat zal ten deele wel het eenigszins
zonderlinge, maar natuurlijke gevolg zijn van afstooting die we aan twee andere
zijden ondervinden en die ons, volgens de wetten der mechanica, onvermijdelijk in
de richting van de derde zijde dringen. Over de Engelschen zijn we, wegens Transvaal,
tegenwoordig niet goed te spreken, maar over de Franschen nog miuder.
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Wat heeft de afloop van het Dreyfus-proces ook hier te lande een schok teweeg
gebracht! Een kleine minderheid, 't is waar, heeft de uitspraak van de rechters te
Rennes met ingenomenheid begroet, maar de massa van ons volk was er verstomd
van. En daarna uitte zich de verontwaardiging in allerlei voorstellen tot weerwraak,
die we, 't zij hier gezegd zonder verder die Dreyfus-zaak aan te roeren, misplaatst
achten. Wat zouden we nu die Franschen eens doen om hun te toonen dat wij hen,
om hun medeplichtigheid aan die rechtsschennis door hun stilzwijgen en
onverschilligheid, verfoeien? De een sprak ervan niet naar Frankrijk te gaan om te
reizen of tot herstel van gezondheid, de ander wilde de Fransche onderwijzers en
onderwijzeressen in den ban doen (ook de letterkunde en de kunst?), een derde vond
het beter, alle handelsbetrekkingen met die natie zooveel doenlijk af te breken; de
meeste instemming scheen het plan te vinden om niet meê te doen aan de aanstaande
groote wereldtentoonstelling te Parijs, en af te spreken, die niet te bezoeken - een
denkbeeld dat dadelijk ook in andere landen opgeworpen was. Maar evenmin als
daar, heeft die beweging bij ons lang geduurd. Van het in den ban doen der
tentoonstelling zal zeker niets komen, ook al blijven enkele inzenders en bezoekers
thuis. Want men neemt geen deel aan zulke nijverheidskampen ten gerieve van den
gastheer, die er alleen wat zijdelings voordeel bij heeft, maar ter uitbreiding van den
afzet van zijn eigen goederen en tot eigen onderrichting - heeft men in Duitschland
zelf niet gezegd dat men nu krachtiger dan anders zijn best moest doen om flink op
te treden, ten einde de Franschen na hun militair Sedan en hun moreel Sedan (Rennes),
ook nog een industriëel Sedan toe te brengen?
Maar ook daarbij gaat men van het beginsel uit dat de Franschen, als volk, gestraft
moeten worden, en het onbillijke en hoovaardige van dat standpunt nog daargelaten,
moet men toch bedenken dat de justitie en de openbare meening in andere landen
ook wel wat op hun kerfstok hebben. ‘Justitie is geen zaak van nationaliteit’, lezen
we in een Engelsch blad (de Engelschen zijn bijzonder heftig geweest tegen de
Franschen in dit geval). ‘Hoe komt het anders dat de gebroeders Natoe, te Poonah
(Voor-Indië), eerst gevangen genomen en daarna verbannen zijn zonder eenigen
vorm van proces? Hoe was het mogelijk, dat een rampzalig dagbladschrijver te Sattara
tot dwangarbeid veroordeeld werd nadat een rechtbank van gezworenen hem had
vrijgesproken? Wat voor recht is er gedaan aan Charles en de andere anarchisten te
Walsall, enkel op getuigenissen van politieagenten?... En leest men niet elken dag
van de processen wegens majesteitsschennis in Duitschland? En worden de Saksische
rechtbanken niet door andere Duitsche autoriteiten beschuldigd van overdreven
strengheid tegen onvolgzame werklieden? En is men de processen van de militaire
gerechtshoven te Milaan en elders in Italië, eenige maanden geleden, geheel vergeten?’
De uitbarsting van verontwaardiging na het vonnis te Rennes, voor de groote
meerderheid zoo klaarblijkelijk onrechtvaardig, is een kostelijk bewijs van de
toenemende eenstemmigheid der menschen waar het zaken van recht en billijkheid
betreft. Maar overhaaste stappen schijnen hier veel gevaarlijker dan elders.
Wat daarvan zij, men zou misschien dezer dagen in Nederland niet zooveel
geschreven hebben over de wenschelijkheid van een tolverbond met Duitschland,
indien de Dreyfus-zaak anders geloopen ware. We willen nu natuurlijk de
handelskwestie er buiten laten, maar is de beweging op zichzelf, die reeds eenigen
weerklank gevonden heeft over de oostelijke grenzen, zoo geheel zonder gevaar?
Moeten wij in dezen tijd vooral niet oppassen voor al wat het nationaliteitsgevoel

Neerlandia. Jaargang 3

ook maar eenigszins kan verzwakken? Hebben wij reden om minder vast te houden
aan onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid, al staan wij verder op den besten voet
met de Duitschers en hun regeering; is juist de overeenkomst tusschen voel dingen
in Duitschland en Nederland niet een gevaar te meer voor het langzaam uitwis-chen
van onze zelfstandigheid, het opgaan van onze eigenaardigheden in dat grootere
geheel?
En onze taal dan? Het is eenvoudig ergerlijk zoo lichtvaardig als een Haagsch blad
over die vraag is heengeloopen. En dat op een oogenblik waarop we telkens weer
adressen zenden naar Engeland ten behoeve van de stamverwante Boeren, die wij
weer zoo bewonderen nu hun regeering zoo kranig alle aanspraken op gelijkstelling
van het Engelsch met het Nederlandsch in de Volksraden heeft afgewezen!
September is de maand van de troonrede en de hervatting van de parlementaire
werkzaamheid, na den zomerslaap. De troonrede heeft niet veel nieuws kunnen
brengen, behalve de met vreugde vernomen verzekering dat er voorhands nog geen
belastingverhooging dreigt. Maar met trots wijst de Koningin op de voortschrijdende
bevrediging van Atjeh. Het gaat daar inderdaad bijzonder goed, en het ziet er naar
uit of eindelijk, die wond zich sluiten zal om geleidelijk te verdwijnen zonder dat er,
naar we hopen, een litteeken van overblijft. En dan mogen we met nieuwe
belangstelling aan onze West denken. Wat we daarvan in den laatsten tijd hoorden
was niet bemoedigend, nauwelijks had de eene orkaan St-Eustatius verwoest, of de
andere liet St-Martin een beproeving ondergaan. En hoewel de regeering er nu voor
gezorgd had, zeer spoedig bericht te ontvangen over die rampen - van de vorming
eener commissie (zooals de vorige maal) tot leniging van den nood die daar nu
heerschen moet, een commissie als die in Engeland reeds een aanzienlijke som heeft
bijeengebracht voor de Engelsche Antillen, hebben we nog niets vernomen.
ACTENOS.

Voor Transvaal.
Door het Alduitsch Verbond werd onderstaand telegram gezonden aan Dr. Leyds,
gezant van de Z.A.R. te Brussel:
‘De vergadering van de Rijnsch-Westfaalsche Afgevaardigden van het Alduitsch
Verbond, vertegenwoordigend meer dan 4000 Alduitschers uit Rijnland en Westfalen,
laakt ten strengste de tegenover Transvaal gebruikte geweldspolitiek van Engeland
en spreekt de vaste hoop uit, dat het stamverwante Afrikanervolk er moge in slagen,
in den hem opgedrongen strijd zijn vrijheid zegepralend te verdedigen en zijn
volkomen onafhankelijkheid te winnen.
Dr. Ellenbeck, Krefeld.
Dr. Leyds dankte per telegram.
***
De Berlijnsche groep van het Alduitsch Verbond hield den 3 October in de
‘Schlaraffia’ een goed bezochte vergadering over het Transvaalvraagstuk. Met
eenparigheid van stemmen werd een motie aangenomen ten gunste van den vrede
en een telegram gezonden aan den gezant van Transvaal, Dr. Leyds.
***
In denzelfden geest van Germaansche solidariteit zond de Afdeeling Leipzig van
het Alduitsch Verbond onderstaand telegram aan
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
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Den Haag,
als Hoogste vertegenwoordigster van den zoo zwaar bedreigden broederstam, biedt,
doordrongen van de gemeenschappelijkheid der belangen van de Nederduitsche en
de Hoogduitsche natie, haar eerbiedigste hulde,
De Afdeeling Leipzig van het
Alduitsch Verbond.
Dr. Med. Ernst Schmiedt.
***
Tijdens het bezoek van de Koningin te Postdam, werd onderstaand telegram
gezonden:
Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Postdam.
De in Dusseldorf vergaderde afgevaardigden der Rijnsch-Westfaalsche Afdeelingen
van het Alduitsch Verbond, groeten eerbiedig Uwe Majesteit als de Hoogste
Vertegenwoordigster van den Nederlandschen stam op Rijksduitsch gebied.
Op bevel: Dr. Ellenbeck.
Krefeld.
waarop het volgende telegram inkwam:
Dr. Ellenbeck, Krefeld,
Hare Majesteit, na ontvangst van Uw telegram, gelast mij Haar dank daarover uit
te spreken.
Privaat-Secretaris,
Van der Staal.
***
Protestvergaderingen worden aangekondigd en aanplakbrieven daarvoor werden
aangeplakt in tal van Duitsche steden: Essen, Elberfeld, Barmen, Keulen, Gladbach,
Munster, Bochum, Remscheidt, Hohenlimburg, Krefeld, Dusseldorf, enz.
***

Te Amsterdam deed den 11 October het gerucht de ronde, dat Koningin Wilhelmina
van Keizer Willem de belofte ontvangen had, dat hij alles zou doen opdat de
onafhankelijkheid van de twee Republieken gehandhaafd zou worden.
***
Groote Belgische en Duitsche kooplieden te Antwerpen brengen geld te zamen om
de Boeren met de inrichting van Rood Kruis hulp te kunnen bijstaan.
***

Ondertusschen is door de Z.A.R. een ultimatum aan Engeland gezonden en is de
krijg thans aan 't woeden.
***
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Ondanks de goede diensten door Engeland aan de Vereenigde Staten in zijn oorlog
met Spanje bewezen en de eerder sympathieke houding tegenover Engeland in den
oorlog met Transvaal die deswege van de Regeering der V. St. te wachten was en
de gunstige stemming die te vreezen was bij het jingoïstisch publiek, blijkt nu toch
het rechtvaardigheidsgevoel de overhand te nemen. Ook in de Vereenigde Staten
openbaart zich, en niet alleen vanwege Nederlanders, de sympathie voor het
Afrikanervolk. Generaal Obeirne en twee van zijn vrienden kwamen te Minneapolis
aan in de hoos daar met President Mac Kinley een onderhoud ten gunste van Transvaal
te kunnen hebben. Senator Mason zal aan den Senaat een motie van sympathie voor
de Boeren voorleggen en zal het zenden van een adres aan Koningin Victoria ten
voordeele van Transvaal voorstellen. 1500 personen hebben geteekend op het
verzoekschrift dat de World aan Mac Kinley zendt om hem te verzoeken als
bemiddelaar op te treden tusschen Groot-Britanje en de Republieken. Aldus wordt
verwezenlijkt, wat de Engelsche bladen schreven, dat de sympathie van de beschaafde
wereld aan Engeland's zijde zou zijn, nu dat de Transvaal zelf den oorlog verklaard
had.

Vereenigde Staten.
Te Holland, Mich., trad den 17 September op in de Eerste Gereformeerde Kerk, Rev.
H. Bosman van Pretoria, die met Ds. Meyerink van Johannesburg, als afgevaardigde
zijn kerk zou vertegenwoordigen op het Pan-Presbyterische Concilie te Washington,
den 27 Sept.
Ds. Bosman had deze Hollandsche kolonie willen bezoeken op uitnoodiging van
Rev. Joldersma. Hij hield
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een rede over de ‘politieke toestanden in de Transvaal’ en zijn bezield pleidooi voor
zijn vaderland, wekte de geestdrift van zijn toehoorders zoodat een motie aangenomen
werd om een telegram van sympathie te zenden aan President Kruger, luidende:
Aan President Kruger. - Transvaal.
Bosman houdt geestdriftige vergaderingen. De Hollandsche kolonisten
sympathiseeren met de Transvaal. Dat gerechtigheid haar loop hebbe.
Dosker-Kollen.
Daaraan werd door de Com. een tweede telegram toegevoegd van den volgenden
inhoud:
Aan Koningin Victoria. - Engeland.
De Hollandsche Kolonisten in Michigan bidden Uw Majesteit ernstiglijk om den
oorlog met de Transvaal af te wenden. De Christen-wereld slaat biddend den loop
der dingen gade.
Dosker-Kollen.
Reeds 's anderen daags morgens werd navolgend telegram van President Kruger
ontvangen:
Pretoria, 18 Sept. 1899.
Dosker-Kollen. - Holland, Mich.
Hartelijk dank voor sympathie. Staatspresident.
Is het niet verblijdend na te gaan hoe de idee van de Nederlandsche stameenheid
en van onze stamsolidariteit zegevierend haar weg maakt over de wereld en te zien,
wat aandeel ons Verbond kon nemen in 't wekken van sympathie voor onze diep
verongelijkte stambroeders? Prof. Henry E. Dosker, Hoogleeraar aan Hope College
en Prof. Dr. G.J. Kollen, President van Hope College zijn beiden leden van de
Westersche Afdeeling van groep D van ons Verbond. We wenschen beide Heeren
van harte geluk met het door hen genomen initiatief. Het zou onze stamgenooten
ongetwijfeld ten goede komen, kon deze sympathiebeweging zich over gansch
Amerika verbreiden.
***
Ook te Chicago trad Rev. Bosman op in de Eerste Geref. Kerk aan Hastings Street
handelende over ‘Transvaal en de Transvalers’. Ook van hier werd een kabelgram
aan Koningin Victoria opgezonden: ‘In the name of Jesus avert the war with
Transvaal.’

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, Damaralaud, Portugeesch Augola (Hoempàta):
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, Fries, 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.

Hoofdbestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Seeretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kainer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,
Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepsbestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern. Leiden, voorzitter; Dr.
H.J.A.M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Mr. H.J.M.
Tijssens, Dordrecht, secretaris; Mr. W De Ridder, Dordrecht, penningmeester; leden:
J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag; Mr. J.A. Feith, Groningen;
Prof. Dr. H.J. Gallée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle; Dr. J.W. Muller,
Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam; Prof. Dr. J. Te
Winkel. Amsterdam; Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam; Mej. Cornelia Van Zanten,
Amsterdam.

Raad van Bijstand van Groep A:
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Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (fitma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds, Gezant der Z
A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G Den Haag; Mr.
J P. Moltzer, lid van den Raad van State. Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir. der
Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J.H. Prinsen, lid
der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank, Den Haag;
Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den Haag;
Jhr. Mr L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot Oldhuis,
insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam; Prof. Dr.
B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr. M.,
Bloemendaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepsbestuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: Fr. Van den Weghe, leer.,
Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Athen. Brugge; Dr. Van Steenkiste,
Brugge; Prof J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer, id.; Dr. I.
Bauwens, gemeenteraadslid. Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck,
Burgemeester v.d. stad Antw.; Heuvelmans. volksvertegenwoordiger. Antwerpen;
Max Rooses, id; H. Melis, id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel;
Vanderlinden, id., id.; Joh. Kesler, Leer id.; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar,
Stadhuis, id.; Maurits Josson, adv., id.

Groepsbestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz.
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky. hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen, Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
2e secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr.
Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen. d. Nederl., Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.
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Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N.Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos. Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam. W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems. Scheldelaan, Gent
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbanerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten:{

Oost-Afd.: Pr. Geerh-Vos, 52,
Mercerstreet Princetown N.-J.,

Voor de Vereenigde Staten:{

West-Afd.: J.B. Hulst, Grand Rapids,
Mich.

Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

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

Voor Zuid-Afrika{

C.A. Steuerwald, B. 383, Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater Teheran, Perzië
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Traden tot de Vereeniging toe(1):
H.J. De Winter,

Pretoria, Z.A.R.

Jhr. P. van Brederode,

Pretoria, Z.A.R.

A.B. Giesken,

Johannesburg, Z.A.R.

A. de Groot,

Johannesburg, Z.A.R.

J.W. Fischer,

Johannesburg, Z.A.R.

H.S. van Lint,

Johannesburg, Z.A.R.

W.D. Bosch,

Johannesburg, Z.A.R.

C. Giebels,

Johannesburg, Z.A.R.

K. Kiewiet de Jonge,

Groningen, N.-N. B.

G.W. Kiewiet de Jonge,

Groningen, N.-N.

Mej. M.J. Verstege,

Groningen, N.-N.

Mevr. de Wed. A.D.R. Cohen Stuartde
Leeuw,

Leiden, N.-N.

H.G.C. Heringa,

Leiden, N.-N.

J.H. Cohen Stuart,

Leiden, N.-N.

Mr. A. Sigmond,

Dordrecht, N.-N.

N. Roodenburg,

Dordrecht, N.-N. B.

Groeneyk,

Rotterdam, N.-N.

L.v.d. Werff,

Johannesbnrg, Z.A.R.

J. Breedveld,

Johannesbnrg, Z.A.R.

L.N. van Weezel,

Johannesbnrg, Z.A.R.

H.J. Thurkow,

Johannesbnrg, Z.A.R.

J. Turkstra,

Pretoria, Z.A.R.

Tielman de Villiers,

Pretoria, Z.A.R.

N.K. Huysman,

Pretoria, Z.A.R.

J. Funcke,

Pretoria, Z.A.R.

S. Zagt,

Pretoria, Z.A.R.

J.W. Gellie,

Wolmaransstad, Z.A.R.

B.P. van Cittert,

Gouda, N.-N.

J.G. Kropman,

Gouda, N.-N.

R. Leopold,

Gouda, N.-N.

H.J. van Veen,

Breda, N.-N.

N.J. Buwalda,

IJzendijke, N.-N.

(1) B. = Beschermend Lid.
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J. Stamperius,

Amsterdam, N.-N.

K. Keuter,

Blokzijl, N.-N.

H.Ch. Vegtel,

Den Haag, N.-N.

J. Volkers,

Springs, Z.A.R.

H.J. Maade,

Springs, Z.A.R.

G.J. Raimond,

Springs, Z.A.R.

C. Buning,

Springs, Z.A.R.

C. Heyl,

Springs, Z.A.R.

J. Hornbee,

Springs, Z.A.R.

J. Smalldredge,

Springs, Z.A.R.

Neerlandia. Jaargang 3

6

W.P. Van Stockum & Zn.,

's Gravenhage, N.-N.

R.L. Scholten, 2e luit. inf.

Bussum, N.-N.

Geo Birkhoff,

Chicago, V. St.

Prof. Dr. Henry E. Hosker,

Holland, V. St.

Hon. John Steeketee,

Grand-Rapids, V. St.

G.J. Diekema,

Holland, V. St.

H. Hospers,

Oranje City, V. St.

Prof. G.J. Kollen,

Holland, V. St.

Rev. F.M. Ten Hoor,

Grand-Rapids, V. St.

Rev. R. Toldersma,

Chicago, V. St.

Rev. A. Keizer,

Graafschap, V. St.

J.B. Hulst,

Grand Rapids V. St.

G. Van Heusden,

New-York, V. St.

F. Heeren,

Chicago, V. St.

J. Reiche,

Breda, N.-N.

Mej. Tilanus,

Haarlem, N.-N.

A.G. Brands,

Amsterdam, N.-N.

Weleerw. H. Poell, kapelaan,

Woensel, N.-N.

J.H. De Witt v.d. Hoop,

Liverpool, Engeland.

J.P.J. Dempers,

Johannesbuug, Z.A.R.

A.M. Kraan,

Springs, Z.A.R.

Nijkamp,

Springs, Z.A.R.

P.A. de Lijster,

Springs, Z.A.R.

W.F.v. Oosten,

Springs, Z.A.R.

C.A. Anderson,

Springs, Z.A.R.

P.A. Kolhoff,

Springs, Z.A.R.

A.H. Janssen,

Springs, Z.A.R.

J.F. Goossen,

Springs, Z.A.R.

J.E. Nolte,

Springs, Z.A.R.

H. Hanedoes,

Brakpan, Z.A.R.

S. Wenselaar,

Elandsfontein, Z.A.R.

D. Douma,

Pretoria, Z.A.R.

F.J. Wulfse,

Pretoria, Z.A.R.
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H. De Graaf,

Pretoria, Z.A.R.

J.H. Coetzee,

Pretoria, Z.A.R.

J.P. La Grange Lombard Jr.,

Pretoria, Z.A.R.

R.J.K Fortuyn,

Pretoria, Z.A.R.

G.L. Theyssen,

Pretoria, Z.A.R.

K.Z. Spies,

Pretoria, Z.A.R.

N.J. Swierstra,

Pretoria, Z.A.R.

R. Bernstein,

Pretoria, Z.A.R.

J. Overdiep,

Pretoria, Z.A.R.

J. Asbeek Brusse,

Pretoria, Z.A.R.

Jac. De Bruyn,

Pretoria, Z.A.R.

J.F.E. von Römer,

Pretoria, Z.A.R.

S. Van Aken,

Rotterdam, N.-N.

S. Van den Berg, Jz.

Rotterdam, N.-N.

F.J.G. Bosman,

Rotterdam, N.-N.

Mej. E. Bakhuizen van den Brink,

Rotterdam, N.-N.

D. Croll,

Rotterdam, N.-N. B.

Dr. Johs Dyserinck,

Rotterdam, N.-N.

Mr. Th.A. Fruin,

Rotterdam, N.-N.

Mr. L.G. Feith,

Rotterdam, N.-N.

J. Hudig,

Rotterdam, N.-N.

H.M. Heymans,

Rotterdam, N.-N.

J.A. Havekes,

Rotterdam, N.-N. B.

Mej. M. Havelaar,

Rotterdam, N.-N.

Mej. Ida Heyermans,

Rotterdam, N.-N.

Mr. Ed. Jacobson,

Rotterdam, N.-N.

J.B. St Jacob,

Rotterdam, N.-N. B.

Dr. M. Jagerink,

Rotterdam, N.-N.

C.M.F. Kolff,

Rotterdam, N.-N. B.

A.G. Kröller,

Rotterdam, N.-N. B.

J. Van Leenhoff, Jnz.,

Rotterdam, N.-N.

J. Lourens.

Rotterdam, N.-N.

J. Isebru-Moens,

Rotterdam, N.-N. B.

Mr. A. Van Mens,

Rotterdam, N.-N.
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Fr. Netscher,

Rotterdam, N.-N.

C.F. Schoutens,

Rotterdam, N.-N.

M.A. Messchaert,

Rotterdam, N.-N.

Mej. W. Braums,

Rotterdam, N.-N.

Mej. B. Vos.

Rotterdam, N.-N.

J.B. Verhey,

Rotterdam, N.-N. B.

H.M. Hijmans,

Rotterdam, N.-N.

A. Plate,

Rotterdam, N.-N.

A.A. Humme,

Rotterdam, N.-N. B.

Dr. J.H. Kern,

Rotterdam, N.-N.

Mr. P.L.M. Driebeek,

Rotterdam, N.-N.

Mej. C. Bieker Caarten,

Rotterdam, N.-N.

H.A.M. Van Poppel,

Rotterdam, N.-N.

J.G.M. Langeraap,

Rotterdam, N.-N.

Herman P.J. van Alfen,

Rotterdam, N.-N.

J.H.v.d. Wal,

Leiden, N.-N.

H.A.W.v.d. Vecht,

Leiden, N.-N.

A. von Heynitz,

Leiden, N.-N.

S.P. Haak,

Leiden, N.-N.

J.J.v.d. Hoek,

Leiden, N.-N.

Mr. P.J. Aalberse,

Leiden, N.-N.

S. Van Delden,

Amsterdam, N.-N.

Muller Van Brakel,

Amsterdam, N.-N.

Societeit Doctrina en Amicitia,

Amsterdam, N.-N.

A.N. Brands,

Amsterdam, N.-N.

Mevr. Maria Ypes Spect,

Amsterdam, N.-N.

L. Simons,

Den Haag, N.-N.

F.A.C. Ruysch,

Den Haag, N.-N.

L.S. Van Wageningen,

Dordrecht, N.-N.

G.J.C. Van der Elst,

Dordrecht, N.-N.

J. Schreuders,

Dordrecht, N.-N.

Mej. J Lamoraal Wichers,

Dordrecht, N.-N.

Mej. J. Goedhart,

Dordrecht, N.-N.

J. De Boer,

Dordrecht, N.-N.

F. Was, Burgemeester,

Leiden, N.-N.
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Dr. Vinkesteyn,

Schiedam, N.-N.

S.A. Van Royen,

Zwolle, N.-N.

C.A. Steuerwald,

Pretoria, Z.A.R.

J.C. Heise,

Pretoria, Z.A.R.

G.J. Bakker,

Pretoria, Z.A.R.

F.P.M. Vontsteen,

Pretoria, Z.A.R.

J. Aartsen,

Johannesburg, Z.A.R.

H.N. Wissink,

Johannesburg, Z.A.R.

M. Ockeloen,

Springs, Z.A.R.

B.J. Ockeloen,

Grootvlei (Tabaek), Z.A.R.

A. Van Driel van Wageningen,

Moskou, Rusland.

J.D.V. Beeck,

N.-Beyerland, N.-N.

P.H. Leeuwensteyn,

Nijmegen, N.-N.

Justus Van Maurik,

Amsterdam, N.-N.

Mensing en Visser,

Den Haag, N.-N.

A. Honig,

Utrecht, N.-N.

Mej. Cornelie Van Zanten,

Amsterdam, N.-N.

J.P. Bregman,

Amsterdam, N.-N.

Mevr. M. Boddaert,

Ommen, N.-N.

F.A. Hendriks,

Springs, Z.A.R.

Mevr. Van Houten,

Springs, Z.A.R.

J.H. Ising,

Den Haag, N.-N.

C.V.d. Berg,

Rijswijk, N.-N.

B.A. Meuleman,

Nijmegen, N.-N.

G.S. Nieuwenhuizen,

Dirksland, N.-N.

J.G. De Jongh,

Utrecht, N.-N.

Mej. Aartje Gips,

Rotterdam, N.-N.

Leonard Charles Van Noppen,

New-York. V.-St.

H. Van Bredehoff De Vicq,

Purmerend, N.-N.

A. Boers,

Johbg., Z.A.R.

N. Hanrath,

Johbg., Z.A.R.

Dr. P. Vrijburg,

Johbg., Z.A.R.

P.J. Riemstra,

Johbg., Z.A.R.

A. Wolff,

Johbg., Z.A.R.

W.C. Keljen,

Johbg., Z.A.R.
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W. Mets,

Johbg., Z.A.R.

P.W. Van Rijn, Lid Wetg. R.,

Rijnsdorp, K.-K.

P. De Groot Boersma,

Johbg., Z.A.R.

P. Nagtegaal,

Johbg., Z.A.R.

A. Kremer,

Johbg., Z.A.R.

C. Tieleman,

Johbg., Z.A.R.

Th. Schütz,

Pretoria, Z.A.R.

H. Zagt,

Pretoria, Z.A.R.

D.A. Kobus,

Pretoria, Z.A.R.

Boele van Hensbroeck,

Den Haag, N.-N. B.

A.S. Van Reesema,

Scheveningen, N.-N.

A.S.M. Van Meeteren Brouwer Revius, Den Haag, N.-N.
Mevr. de We Revius Slot,

Den Haag, N.-N.

R. Pleyzier,

Den Haag, N.-N.

J. Tideman,

Den Haag, N.-N.

Mej. Johanna Naber,

Amsterdam, N.-N.

F.A. Hoefer,

Hattem, N.-N. B.

D.Z. De Villiers,

Vrededorp, Jhbg., Z.A.R.

Mevr. D.Z. De Villiers,

Vrededorp, Jhbg., Z.A.R.

J.B. Griffiths,

Jhbg., Z.A.R.

T.W. Gorter,

Jhbg., Z.A.R.

A. Blom,

Jhbg., Z.A.R.

Verbetering. - De naam Georges Begerem, Amsterdam, verschenen in de ledenlijst
moet zijn: George Beijerle. - We dringen nog eens ten sterkste aan bij correspondenten
opdat de namen van toetredende leden ons nauwkeurig zouden opgegeven worden.

Tak ‘Springs en Omstreken.’
Op 12 Septemmber jl. werd in het Springs Hotel eene huishoudelijke vergadering
gehouden. Slechts een klein gedeelte van de leden was opgekomen, zoodat de
benoeming van een bestuurlid, in plaats van den vertrokken penningmeester E.
Libosan, werd uitgesteld.
Een der leden, de heer Hanedoes, brengt daarna in bespreking de oprichting van
een ondersteuningsfonds voor weduwen, weezen en invalieden, door een oorlog tot
armoede gebracht. Spreker leest voor een brief uit de Rand Post, geteekend ‘de
Meidoorn’, waarin het A.N.V. om medewerking in deze gevraagd wordt. Spreker
beweert dat er een Staatsfonds voor dit doel bestaat, doch de draagkracht daarvan is
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te gering om aan het doel te beantwoorden. Spreker wenscht dat de plaatselijke
afdeeling zijn voorstel bij het bestuur der Z.-A. Afd. v.h.A.N.V. aanhangig zal maken.
De heer T. Buning deelt mede dat volgens de St & Diggers News reeds te Pretoria
een dergelijke vereeniging is opgericht door den heer en mevr. Stipriaan, den heer
Goldman e.a. en stelt voor dat spreker zich daarheen wende of tot de Ned.
Vereeniging.
Daar de leden eenstemmig van gevoelen zijn, dat het plan niet uitvoerbaar is op
particulier initiatief en zij overtuigd zijn, dat aan Staat, kerk en liefdadigheid de
verzorging van weduwen en weezen goed is toevertrouwd, wordt besloten, dat de
plaatselijke afdeeling van het A.N.V. niet voor de oprichting eener dergelijke
vereeniging zal werken. Is eenmaal een dergelijk fonds tot stand gekomen, dan zij
gaarne sympathie betoonen door geldelijken of moreelen steun.
Het aantal leden van den Tak bedraagt thans zestig. De heer Broos fungeerde als
voorzitter,
R.

Witbank, Z.A.R.
- Uit deze plaats ontvingen we de Neerlandia's terug bestemd voor J.G. Bos met de
melding: no address, left no address. We beeldden ons tot nog toe in dat Nederlandsch
de officiëele taal was van de Z.A.R. Op het postkantoor te Witbank schijnt men het
niet te weten. We verzoeken den Heer Postmeester-Generaal het aan de Heeren van
dat Postkantoor te willen herinneren.

Antwerpen.
- ‘Geldelijke hulp tot leniging van de oorlogsramp. De Belgische groep van het
Algemeen Nederlandsch Verbond heeft (te Antwerpen) een hulpcomité voor Transvaal
gevormd, dat voornemens is, verbandmiddelen enz., naar Zuid-Afrika te zenden.’
Zoo in Hooyman en Schuurman's Advertentieblad. De Antwerpsche Tak onthoudt
aan het officiëel orgaan van het Verbond de gewenschte inlichtingen daaromtrent.
Het Advertentieblad zegt verder: ‘Van de Nederl. groep van het Alg. Ned. Verbond
zien wij een spoedige oproeping te gemoet.’
We verwijzen naar het voorstel H. Hanedoes, Springs, in de voorgaande aflev. en
naar het verslag over de vergadering te Springs in deze. Het voorstel is practisch.
Het initiatief moet ergens beginnen. We verzoeken met aandrang het Hoofdbestuur
dat het de zaak met haast zou aanpakken.
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Gent.
- Den 26 Sept liet de Gentsche Tak van het A.N.V. in de Verkoopzaal voor Notarissen
door den heer Van Deth, Antwerpen, een voordracht houden over Zuidafrikaansche
toestanden. De opkomst kon beter geweest zijn. Wellicht waren de toehoorders door
het slechte weer of den minder passenden dag, zoo weinig talrijk. De redenaar oud-zeekapitein, forsche gestalte en kranig uiterlijk bij zijn 63 flink gedragen jaren
- schandvlekte naar behooren het hemeltergend optreden van Engeland, doch sprak
zijn vertrouwen uit in den afloop van den oorlog, vertrouwen steunend op zijn kennis
van de Boeren in wier midden hij twee jaar had geleefd.
De vergadering bekrachtigde door luiden bijval, niet een smeekbede aan Engeland
om Transvaal toch maar geen kwaad te doen, maar een krachtigen brief van sympathie
en aanmoediging te zenden aan President Kruger en zijn volk.

Neerlandia.
- We hebben van dag tot dag gewacht naar woorden van een Opwekkingslied voor
Transvaal, waarop Peter Benoit muziek zou componeeren. Het is ons niet toegekomen.
Dat is de reden, waarom Neerlandia zoo laat verschijnt.

De Friese beweging.
(Vereenvoudigde spelling).
Is de echte geestdrift gestorven? Is de pit er uit? Of is er misschien nooit geestdrift
in ons volk geweest? En al onze natsjonale liederen dan, waarin het Friese land en
volk, wij zelf dus tot in de wolken worden verheven! Ja dat zijn dan toch uitingen
van geestdrift en wel van de latente, de tijdelik-in-ons-slapende geestdrift, die even
wakker wordt bij feestelike gelegenheden maar dan lekkertjes weer indommelt.
Ik geloof dus wel aan 't bestaan van geestdrift en pit in de kern van het Friese volk,
in de ziel van de boeren en burgers op het platteland, maar in de praktijk heb je er
niet veel aan. Wees nu zelf noch zo trots op je taal als een Hollander er op smaalt,
dat zou heel mooi wezen, als je zonder dat smalen die trots nu ook eens in daden
ging omzetten. In daden? Ja, is er niet genoeg, meer dan genoeg te doen in Friesland
om het jongere geslacht bij hun taal te doen blijven, de taal waarin zij zich toch het
beste uitdrukken?
1o Welke domienee op 't platteland gaat zijn gemeente voor in het gebed in de
moedertaal, het Fries; maar aan de andere kant, welke gemeente zou dat goedkeuren?
Dit lijkt vreemd en toch is het waar: van een dominee verlangt men niet dat hij Fries,
wel dat hij Hollands spreekt. De statenbijbel staat hier tussen de Friesen en hun eigen
taal in, en toch - zou het gebed van de Friese werkman en boer niet inniger zijn in
zijn eigen taal, zou die taal niet heerlik klinken door onze dorpskerkjes? Maar dan
eerst weg met het domme vooroordeel! Smaak gekregen in de bijbel in eigen taal!
Wellicht volgt dan ook de hele Friese preek op het Friese kerkgezang en gebed.
Laat ons hopen, maar wie het hunnen, laten die hun geestdrift omzetten in daden.
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2o Onderwijs in 't Fries is overbodig; het kind laat het achter op de drempel van
de school, maar heeft er toch een stukje van in de zak weggemoffeld en daarmee
besmeert het nu het Hollands, tot het er vrij morsig uitziet en toch geen Fries is. Laten
de onderwijzers alleen maar zorgen dat zij niet met minachting spreken van de taal
die nu al 20 eeuwen op dat kleine plekje grond gesproken wordt; dat zij wel het kind
scherp leren inzien: zo spreken de beschaafden het Nederlands en dit en dat zijn
bepaald Friese eigenaardigheden; dat het kind er van overtuigd wordt dat het een
zware taak heeft, voorzover het wat meer in de wereld worden wil dan boer of
timmerman, n.l. om 1o de Friese taal te blijven spreken en schrijven tegenover z'n
landslui en 2o het beschaafde Nederlands te leren, waarmee het terecht kan in Holland,
Zeeland, Transvaal, Indië en Vlaanderen.
Maar daarbij is een lied tot opwekking wel nodig en waarom mag dat nu geen
Friese zang zijn? O, ik weet, het mag wel, er is niets tegen en het gebeurt ook wel,
maar het moest regel zijn, dat Friese liedjes burgerrecht op school kregen naast de
mooiste Hollandse.
En dan..... wij hebben indertijd aardige ‘heilingen’, schoolprenten geliad van de
gebroeders Halbertsma; heel eenvoudige plaatjes met een paar-regelig versje er onder
en de ouderen die ze kregen op school vinden ze noch mooi.
Wie helpt ons nu weer eens aan zo'n stel? Welke uitgever durft zo iets aan? Ik heb
er indertijd ook al op gewezen, dat ik al ene tekening gezien heb over het polsspringen,
het jongensfeest in 't voorjaar, en ik wed dat de Griese jonge der wat voor over had,
om op die wijze beloond te worden.
Dus op school moest om het noch eens duidelik te zeggen, het zelfgevoel van de
Friese kinders worden opgewekt en dat natuurlik niet, zoals sommige gekken de
Friezen wel eens nageven, om zich aftescheiden van het overige Nederland, maar
eenvoudig omdat het in ere houden van iets goeds en moois de plicht is van ieder.
Dan zou daardoor tevens aan mijn derde wens meer en meer voldaan worden: het
schrijven van Friese brieven van Friezen onderling zou van zelf meer gewoonte
worden, dan nu het geval is. Nu worden zulke brieven een last voor den ontvanger,
die ze vaak niet eens lezen kan door ongewoonte en last met de spelling en, om dat
laatste, zijn ze voor menigeen, die geleerd heeft in aanbidding neer te zinken voor
een inktkrabeltje, dat letter heet, iets onmogelik. Hij zou het niet kunnen, want de
spelling, het gebouwtje met z'n doolhof van gangen en gangetjes, doodloopende
slopjes ook, is hem zo vreemd, dat hij er zich niet aan waagt de deuren binnen te
gaan.
En toch dat gebouwtje is maar mensewerk en de Friese taal, die in hun is, is een
deel van de ziel, van de natuur, van het Godlike. Welnu, laten zij luisteren naar die
Godsstem in hun en hun best doen dat innige, dat er uitklinkt voor famielie en
kennissen, in hun brief weer te geven. De spelling mag dan niet de juiste zijn, het
woord komt zo uit die geheimzinnige onpeilbare diepte van ons ik en zo zal het ook
weerklank vinden in de ziel van wie het leest.
De Friese brief moest regel worden onder Friezen, geen uitzondering.
Hoemeer heb ik de drie grondslagen aangewezen, waarop ons nieuwe,
taalbewustzijn kan opgebouwd worden tot een sierlik gebouwtje waarin het een lust
is te wonen.
Dan volgt vanzelf meer belangstelling in de uitingen van onze Friese letterkundigen,
die nu hun werk óf voor eigen rekening moeten uitgeven, óf zonder honorarium om
zo te zeggen, óf het beste wat zij hebben moeten plaatsen naast
stuiversmagazijn-lektuur; dan zal er meer vraag zijn naar Friese muziek, die er wel
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is al, en meer concreet bestaat zelfs dan de latente geestdrift, maar die maar wacht
op een uitgever en op waardering; dan zal er een Fries tijdschrift komen, dat z'n
bestaan gewaarborgd zal zien door een flink lezersaantal. En als men bij dit alles
zegt: ‘wel ja, maar u spreekt toch altijd over arm Friesland, niet waar?’ dan zeg ik:
‘helaas ja! jammer genoeg, dat de Friezen daar lijden onder de druk van het geld en
van de laksheid van veel grondeigenaren, die hun land produktief konden maken,
als ze dat maar wilden, produktief voor zich zelf en voor de tallooze arbeiders die
met ergernis de dichtgroeiende sloten, de uitgetrapte greppels, het opkomende onkruid
zien van bunder op bunder land, waarvan zij een bestaan konden hebben!’
Maar er zijn ook noch andere, tal van Friezen zijn... vaak ook al om dergelijke
redenen naar buiten gegaan en wat Burns zong: ‘My heart is in the Highlands’ het
past in de meeste volkomenheid op de Friezen buiten hun land. Daar is één oproeping
in de welluidende eigen moedertaal genoeg om een vereniging van een honderd leden
te stichten; daar doet één ingezonden stuk de snaren in anderen trillen en overal hoort
men hetzelfde woord weerklinken: vereenigt u. Overdrijf ik? Mag ik dan wijzen op
de Friese vereenigingen te Amsterdam (2), te Groningen, te Haarlem, te Pretoria, te
Zwol, te Arnhem, te Kampen, te Apeldoorn, ja zelfs te Constantinopel, in wording
of in wezen al?
Zie, daar zijn dikwils van de beste elementen uit Friesland verenigd en vandaar
zal ook uitgaan het losbreken van de geestdrift. Mocht de brand nergens in Friesland
uitslaan, mocht daar kleinzieligheid en naijver gaan boven natsjonalieteitsgevoel een voorbeeld is de tegenwerking door Amsterdamse Friesen met de opvoering van
een toneelstuk te Leeuwarden ondervonden - hier zal zo iets ondenkbaar zijn, want
men vormt een Friese kolonie te midden van de Hollanders en het Fries- zijn
kondenseert zich onder de druk van de omgeving en de onderlinge omgang is de
beweegkracht. Maar wanneer daarbuiten de vlam dan eens gaat uitslaan en het blijft
daarbij, in Friesland blijft het vuurtje voortsmeulen, dan zal het niet zijn, wat het kon
wezen: een groot vuur van geestdrift, dat de overige Nederlanders dwong toch ook
eens op die Friezen te letten, die zo'n gekke taal spreken en waarvan de letterkunde
nooit anders tot hun doorgedrongen is, dan of men sprak van de dichters van Siam
of Chili.
Is het niet om nijdig te worden, als er zo totaal geen notisie wordt genomen van
een volksleven, dat daar geleefd wordt achter die schutting, het Fries?
Welnu dat hebben de Friezen aan zich zelf te danken. Zij blijven hun taal wel
spreken, voorzover ze niet te veel met de Hollanders in aanraking komen; zij blijven
een soort minachting bewaren voor de Hollandse ondegelikheid, zoals echte Friezen
zeggen; maar voor hun eigen Fries eens wat doen..... nu, och wat! Die taal! Niet
nodig, hoor!
En toch dat moet anders worden!
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Briefwisseling.
Geachte Heer Meert,
Toen de laatste aanmatigende, brutale eischen van Engeland bekend werden,
waaronder ook deze, dat het Engelsch in den Eersten Volksraad zou toegelaten
worden, wendde ik mij dadelijk namens het bestuur van den Tak Johannesburg tot
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den Heer Staatssecretaris Reitz, voorzitter van de Zuid-Afrikaansche Afdeeling van
ons Verbond, met het dringend verzoek dat ZEd. zijn invloed zou aanwenden, opdat
op het stuk der landstaal niet het allerminste aan Engeland zou worden toegestaan.
Dit zou erger zijn dan de strijd met de wapenen.
Heden ontving ik van den Staatssecretaris het bericht, dat noch de Regeering, noch
de Volksraad, noch het volk voornemens is op het punt der Hollandsche taal iets toe
te geven.
U kunt van dit bericht, desgewenscht voor Neerlandia gebruik maken.
Na minzamen groet,
JAC. POST.
Secr. Tak Johburg.
Jhburg, 18/9 '99.

Suriname.
Uitlanders.
Heeft het lot, dat aan de Zuidafrikaansche Republiek beschoren is, de oogen niet
voldoende doen opengaan? Is het Nederlandsch Bestuur niet zelf bezig in de
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toekomst een Uitlander-quaestie te scheppen in Suriname?
In deze Kolonie worden als werkkrachten op de plantages talrijke Britsch-Indiërs
gebruikt. Op 't oogenblik maken deze Koelies een vierde van de heele bevolking uit;
5919 zijn onder contract verbonden; 4189 zijn vrije, niet onder contract verbonden
arbeiders; 4000 zijn reeds voor goed in de Kolonie gevestigd. Deze lieden zijn en
blijven Britsche onderdanen en staan onder de bescherming van een Britsch-Indisch
ambtenaar, den Protector of Immigrants, die van tijd tot tijd de kolonie bezoekt om
zich te overtuigen dat de voorwaarden waarop de immigranten gekomen zijn, trouw
worden vervuld. Zij spreken hun eigen, de Hindostansche taal, blijven zich
beschouwen als onderdanen van een vreemde mogendheid. Dat past niet, wanneer
deze Hindoes voor goed in de kolonie gevestigd blijven. Dan moeten ze zich
ingezetenen voelen van Suriname en begrijpen, dat hun lot met dat van de kolonie
verbonden is. Hoe zullen ze zich als Surinamers leeren beschouwen? Het zou daarom
noodig zijn, dat de kinderen in de school opgeleid werden in de Nederlandsche taal,
de taal van het Bestuur. Doch dat is nu niet het geval. Voor hen bestaan eigen scholen,
de zoogenaamde Koeliescholen, waar het onderwijs wordt verstrekt in de
Hindostansche taal, door Britsch-Indische onderwijzers, die hun wel leeren wat ze
als Britsche onderdanen behooren te weten. En de Regeering betaalt deze scholen!
Het toezicht op hetgeen daar onderwezen wordt ontsnapt haar, daar haar ambtenaren
de Hindostansche taal niet kennen.
Zal, bij steeds grooteren toevoer, de tijd niet komen, dat deze ingezetenen ook
zullen spreken van rechten en die eischen en zal, als hun eischen niet worden
ingewilligd, Engeland ook niet optreden om zijn verdrukte onderdanen te beschermen?
We weten nu maar te wel hoe de aanleiding daartoe gevonden wordt. En wat Engeland
doet haken naar het bezit van de Transvaal, zal haar niet minder begeerig maken naar
Suriname: ook hier zit veel goud in den grond en de kolonie grenst aan Engelsch
Guiana.
Naar aanleiding van de koelieschool, schrijft het Sociaal Weekblad over de vooren nadeelen van Britsch-Indische en Javaansche werkkrachten in Suriname:
‘Den planters mag dit niet onverschillig zijn’ - zegt hij - ‘omdat het werken met
moreel hooger staanden gemakkelijker en aangenamer is, en omdat daardoor een
menigte thans voorkomende twistgedingen met de daarmede gepaard gaande kosten
en tijdverspilling zouden vermeden wornen.
Voor de Nederlandsche regeering is dit van het hoogste belang, omdat zij door
immigratie kolonisatie beoogt, en zij met haar opvoedingstaak bij de Javanen niet
zoo ver behoeft terug te gaan als bij de Britsch-Indiërs, waardoor dus de vorming
van een behoorlijk geordende kolonisatie bespoedigd zou worden.
Dit hooger standpunt van beschaving brengt hooger levenseischen mede; de
Britsch-Indiër denkt slechts aan het vergaren van geld, meermalen ten koste van een
behoorlijke voeding, de Javaan daarentegen is gesteld op een gezellig thuis en op
een goede voeding.
Bezie maar eens een woning van een Britsch-Indiër en een Javaan. Bij den eerste
gelijkt deze veel op een vuilen stal, bij den tweede ziet men een net ingericht vertrek
en bemerkt men een streven naar huiselijkheid door het aanbrengen van gordijntjes,
wandversierselen, enz., enz.
Het kapitaal, dat nu door de Britsch-Indiërs aan de kolonie onttrokken wordt, zou
er bij een Javanenimmigratie blijven.
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Hoe kort de geschiedenis der Javanen-immigratie nog slechts zijn moge, toch zijn
de rapporten in de koloniale verslagen over het gedrag der Javanen zoo opmerkelijk
gunstiger dan die der Britsch-Indiërs, dat daaruit met gerustheid ook voor het vervolg
tot de meerderheid van den Javaan in dit opzicht mag besloten worden’.
Het onderwerp is ernstige overweging waard De toekomst van Suriname staat er
mee in verband. Uit hetgeen we mededeelden in Neerlandia omtrent de wenschen
van de Javanen betrekkelijk het onderwijs in het Nederlandsch en de zoo overtuigende
redevoering van Raden Mas Pandji Sosro Kartono, in deze aflev. opgenomen, blijkt
genoeg, welke voortreffelijke onderdanen de Javanen ook in Suriname zouden zijn.
Zij ten minste, zouden een zelfstandige toekomst van de kolonie helpen opbouwen
en moet de invoer van Javanen duurder zijn, wel dan liever een offer gebracht dan
Suriname in gevaar te brengen.

Vlaamsch Studentencongres.
Op het XXVe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres, werd door de jongeren besloten
een studentencongres te beleggen, waar het vraagstuk van de vernederlandsching
van de Gentsche Hoogeschool uitvoerig zou besproken worden. Op het Nederl.
Congres zou de Heer Van Waesberg dit onderwerp behandeld hebben, doch het
kwam er door omstandigheden niet van, 'tgeen aanleiding gaf tot het besluit der
jongeren. Een van de - volgens hen die 't bezigen - doorslaande argumenten tegen
de vernederlandsching van de Gentsche Hoogeschool is dat ze den ondergang van
die Hoogeschool zou voor gevolg hebben omdat ze geen studenten zou hebben. De
jongeren willen nu wereldkundig maken, hoe zij, die er in betrokken zijn, over de
zaak denken en bewijzen dat er geen gebrek aan vlaamschgezinde studenten zou
zijn, die de Hoogeschool zouden bezoeken. Het congres zal plaats hebben op 1 en 2
November te Gent.
Bij deze gelegenheid zal de Nederlandsche Boekhandel van Antwerpen, in de
verkoopzaal voor Notarissen, Winkelstraat, Gent, een Tentoonstelling houden van
Nederlandsche boeken en tijdschriften over Geneeskunde in de vakken, die meer
ommiddellijk voor de studenten in de geneeskunde noodig zijn, b.v.: natuur-, schei-,
plantkunde enz. Deze tentoonstelling moet de kwade trouw of de onkunde bewijzen
van hen, die beweren, dat het Nederlandsch op dit gebied, geen wetenschappelijke
letterkunde bezit en dat hooger-onderwijs in die taal, daarom onmogelijk zou zijn.

3e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres.
Op Zondag, 24 September, kwam te Antwerpen het 3e Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres bijeen. Men zal zich herinneren dat de twee vorige te Gent
werden gehouden in 1897 en 1898 op het initiatief van Prof. Mac Leod.
Wij zijn gelukkig te kunnen vaststellen dat deze nog jonge instelling zeer bloeiend
is. Terwijl voor het 1e Congres pas een 100tal en voor het 2e Congres nagenoeg 125
leden ingeschreven waren, telde het 3e Congres reeds 170 toetreders. Wat daarbij
verheugend mag heeten, is het feit niet dat alleen het aantal deelnemers, maar ook
het aantal sprekers steeds vermeerdert.
Thans werden een 30tal voordrachten over oorspronkelijke onderzoekingen
gehouden, wel het beste bewijs, dat de wetenschap onder de Vlaamschgezinden
ernstig beoefend wordt.
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Dr De Keersmaecker, voorzitter der Antwerpséhe inrichtingscommissie, opende
de algemeene vergadering te 9 1/2 uur Deze duurde echter niet lang: na een
welkomsgroet van den voorzitter en het verstrekken van eenige inlichtingen over de
werkzaamheden van het plaatselijk comiteit door Dr Schuyten, den ieverigen
secretaris, gingen de aanwezigen naar een der 3 afdeelingen: 1. natuurkunde,
scheikunde, delfstofkunde; 2. biologie, plantenkunde, dierkunde, enz.; 3. geneeskunde.
Na een korte pauze 's middags werd een tweede algemeene vergadering gehouden,
waarop o.a. gestemd werd waar het volgende jaar het congres zou gehouden worden:
Brussel en Aalst betwistten elkander die eer; de eerste stad werd verkozen.
Daarna gingen de verschillende afdeelingen weer aan het werk; te 5 uur was de
afdeeling geneeskunde nog bezig. alhoewel het feestmaal op 5 uur was gesteld.
Andere feestelijkheden werden aan de congresleden niet aangeboden, d.w.z. de
beschikbare tijd werd niet besteed aan zaken, die met het congres niets te maken
hebben, maar die in de meeste andere congressen de hoofdzaak zijn. Zoo was het
mogelijk op korten tijd zeer veel werk af te leggen.
Te gelijker tijd was door Dr Sano een tentoonstelling van oude Nederlandsche
werken over geneeskunde en heelkunde en hunne uitgaven in andere talen ingericht,
terwijl de Nederlandsche boekhandel zich had belast met het samenstellen van eene
zeer talrijke, hoewel nog vrij onvolledige verzameling van hedendaagsche tijdschriften
en werken over natuurlijke wetenschappen en geneeskunde, alsook van anatomische
platen en atlassen, enz. Het deed ons genoegen zulk een tentoonstelling te zien: zij
is het beste antwoord aan diegenen, die uit onwetendheid of moedwillig beweren dat
de Nederlandsche wetenschappelijke literatuur arm en onbeduidend is.
Wij zullen hier niet uitweiden over al de belangrijke mededeelingen die er gedaan
werden. Zij zullen in druk verschijnen en de personen, die zich met natuurlijke
wetenschappen of geneeskunde bezighouden, zullen dan zelf over de waarde van die
mededeelingen kunnen oordeelen. Wij bekennen echter dat wij getroffen zijn geweest
door den ernst en de grondige vakkennis, die de meeste voordrachten kenschetsten
en wij zijn overtuigd dat in deze wetenschappelijke Congressen de Vlaamsche
beweging een zeer krachtig middel van vooruitgang en steun zal vinden. Immers het
is niet genoeg, dat propagande ten voordeele van de Nederlandsche taal worde gedaan,
dat de Vlaamsche muziek en kunst herleven, het is ook hoogst noodig dat
wetenschappelijke mannen zich van het Nederlandsch bedienen in hunne geschriften,
opdat zij ook het hunne bijbrengen tot de heropbeuring van ons volk. Onze Waalsche
en Franschgezinde hoogleeraars en leeraars hebben niet den minsten invloed op de
beschaving van het volk, dat hen omringt; moedwillig laten zij het in zijne
onwetendheid voortleven, zij die nochtans niet zouden mogen vergeten, dat evenals
de rijke den zedelijken plicht heeft den arme bij te staan, de hooger ontwikkelden de
minder begunstigden zouden dienen ter hulp te komen.
Langzamerhand ontstaat nu echter een gansche schaar jongeren, die zich van het
Nederlandsch kunnen en zullen bedienen en wier aantal en invloed ongetwijfeld
iederen dag zal stijgen.
Vroeger luidde het steeds: Wetenschap kan in het Vlaamsch niet beoefend worden.
Het houden van Vlaamsche wetenschappelijke Congressen gedurende deze drie
achtereenvolgende jaren bewijst daarentegen dat zulks niet alleen mogelijk is, maar
dat het ook reeds op veel grootere schaal, dan de meesten dachten, gedaan wordt.
Men zie de handelingen van het Congres van de voorgaande jaren en men zal
overtuigd zijn.
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De stad Antwerpen heeft aan het inrichtingscomiteit eene toelage van 200 frank
geschonken, ook van wege den provincialen raad van Antwerpen is een hulpgeld
toegezeid, wel een bewijs dat het belang van deze Congressen erkend wordt.
Het is te voorzien dat het 4e Congres, toekomend jaar te Brussel te houden, ook
uitstekend slagen zal; de personen, die het plaatselijk comiteit aldaar zullen vormen,
zijn een waarborg voor de goede inrichting en verder zullen onze Vlaamsche geleerden
wel zorgen dat er vele en goede mededeelingen over oorspronkelijke onderzoekingen
gedaan worden.
Prof. Mac Leod mag fier zijn op de instelling der
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Vlaamsche natuur- en geneeskundige congressen, die alleen aan zijn onvermoeid en
nimmer ontmoedigd streven te danken is; hij heeft den weg gebaand, een weg, die
vooral bij het begin meer dan hobbelig was; maar zijn taai geduld en zijn groote
werkzaamheid hebben alle hinderpalen overwonnen. Hij heeft daardoor aan de
Vlaamsche beweging een onschatbaren dienst bewezen. Wij zijn er hem dankbaar
voor.

Nederlandsch Oost-Indië.
Het Nederlandsch en de Inlander.
Op verzoek overgenomen uit het Bataviaasch Nieuwsblad, 26 Aug.
De vraag, of het wenschelijk zou zijn, om het gebruik der Nederlandsche taal bij
de inlandsche bevolking van onze bezittingen aan te moedigen, dateert niet van heden
of gisteren.
Reeds meer dan twee eeuwen geleden drongen Maetsuyker en Rijklof van Goens
als gouverneur-generaal er ten sterkste op aan, dat toch de invoering van onze taal
in de hand gewerkt zou worden, wel niet bij de ingeboren bevolking dezer landen,
maar bij de van heinde en ver te Batavia samengebrachte gemeente van inlandsche
christenen, die aan het Portugeesch, als eene lingua franca, gewend waren en destijds
zelfs weinig Maleisch verstonden. Had men toenmaals den stier ferm bij de horens
gegrepen, dan zouden wij, het nageslacht, daarvan nu de goede vruchten plukken;
dan bestond er, althans op de hoofdplaatsen van Java, een zeer talrijke kern van
Inlanders, die zich in godsdienst, taal en waarschijnlijk kleeding, bij het heerschende
ras zou aansluiten, en misschien meer en meer individuën der om hen levende
bevolking in zich opnemen.
De gelegenheid werd evenwel verzuimd, en met het afnemen van den geloofsijver
onzer vaderen is de inlandsche christengemeente voor het meerendeel door den Islam
opgeslorpt.
Intusschen is het gebruik der Nederlandsche taal zeer toegenomen, speciaal onder
de lagere klassen der Europeesche bevolking. Het uitstekend onderwijs, dat
tegenwoordig overal binnen ieders bereik valt, gepaard aan de verscherpte
concurrentie en de hoogere eischen, die tegenwoordig bij elken tak van dienst worden
gesteld, hebben in dit opzicht wonderen gedaan. Wil men zich daarvan overtuigen,
men sla eens de interessante Java Government Gazette van 1811 tot 1817 op, of zelfs
oude jaargangen van het Tijdschrift voor Ned. Indië; men zal daar, in novellen en
dergelijke, sinjo-typen zien optreden, die thans, ten minste op de hoofdplaatsen, bijna
even spoorloos zijn verdwenen als de Dodo op Mauritius. Men zegt nu wel eens, dat
de meerdere beschaving der lagere klassen van de Europeesche bevolking ook
verbittering meebrengt tegen hare beter door 't lot begunstigde landgenooten - doch
wij ontkennen, dat die verbittering, zoo zij bestaat, een gevolg van die hoogere
beschaving zou zijn, en wijzen er terloops op, dat Pieter Erberveldt, van ‘verfoeielijke
gedachtenisse,’ een sinjo is geweest, die geen onderwijs had genoten.
De vraag doet zich thans voor, of in de reeds lang ingeslagen richting behoort te
worden voortgegaan, of het spreken en schrijven van het Nederlandsch ook
aangemoedigd dient te worden onder den inlander, speciaal onder de inlandsche
hoofden en wel in het bijzonder die op Java, omdat tegen practische doorvoering van
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Nederlandsch onderwijs in de buitenbezittingen zich vooralsnog wel bezwaren van
financiëelen aard zullen verzetten.
Principiëel is deze vraag geen vraag meer; immers de ondervinding heeft doen
bespeuren, dat voor de opleiding der aanstaande doctorendjawa volstrekt vereischt
werd, af te zien van elke poging om in een andere taal dan de Nederlandsche onderwijs
te geven; en de resultaten van het nieuwe systeem der doctordjawa-school zijn het
afdoendste bewijs, dat de inlander uitstekend Nederlandsch kan leeren; wij zelven
hebben opstellen van leerlingen dier inrichting in handen gehad, waaronder wij,
geboren Nederlander, met genoegen onzen eigen naam zouden hebben geplaatst,
althans wat den vorm betreft, waarin die proefstukken waren opgesteld.
Behoort nu op deze basis te worden voortgebouwd?
Moet men de hoofden zoover trachten to brengen, dat zij in correspondentie en
omgang met Europeesche ambtenaren het Nederlandsch kunnen gebruiken?
‘Neen’, zegt een groot aantal dier ambtenaren, ‘daar zou ons prestige onder lijden;
laat er, boven het laag en het hoog Javaansch, nog een allerhoogste taal zijn, die
alleen door den overheerscher mag worden gebezigd.’
Wij voor ons vinden, dat eene dergelijke redeneering meer naïeveteit verraadt,
dan men bij menschen met gezonde ooren en oogen zou verwachten. Staat gij, met
uw Nederlandsch, o ambtenaar of ambtenaartje waarachtig op dat verheven standpunt?
Slaat gij inderdaad geloof aan die sprookjes dat, om van den desaman niet te spreken,
wedono's en regenten in u een soort edel creatuur zien? Maar hoe kan die adoratie
stand houden tegenover het feit, dat uw aanbidders dag in dag uit u betrappen op een
zwakheid, waarvoor zij een zeer scherp oog hebben - onkunde in het op beschaafde
wijze uitdrukken van uwe gedachten! Want gij zult toch toegeven, dat de meesten
uwer collega's noch Javaansch, noch Soendaasch, noch Maleisch behoorlijk spreken
en schrijven en daardoor het inlandsche hoofd, met wien zij te doen hebben,
noodzaken tot hunne onwetendheid af te dalen. Is dat uw prestige?
Wie met inlanders heeft omgegaan, leert spoedig één ding: dat zij een gentleman,
hetzij met of zonder gouden rand om zijn hoofddeksel, scherp weten te onderscheiden
van den ploert. En al zijn er zeker plompe kerels, die onmiddellijk over alle hormat
heenstappen, zoodra men oogluikend eenige inbreuk op de gewone beleefdheidsregel
toelaat, - een Javaansch hoofd respecteert zich zelf te veel, om eveneens te handelen.
Wat leert de geschiedenis? Men heeft immers wel eens gehoord van het slaafsche
betoon van eerbeid, dat vroeger ook van Europeanen gevergd werd tegenover hooge
ambtenaren?
En nu zal niemand toch volhouden, dat in de laatste honderd jaar, na het afschaffen
dier dwaasheden, het het respect voor achtenswaardige mannen is verminderd;
integendeel. ‘Ja’, zegt men, ‘maar het inlandsche begrip van hormat is zoo heel anders
dan het onze’. Wij voor ons meenen, dat nog wel eens nader mocht worden
onderzocht, wat eigenlijk den inlander tot zijn betoon van eerbied dwingt Holle, die
den Soendanees zoo goed kende, zegt, dat in de Preanger, waar het ontzag voor den
regent zóó groot is, dat een blik van hem toereikt om den kleinen man te doen
neerhurken, toch het gebruik bestaat, om dienzelfden regent met alle bedenkbare
Soendasche scheldwoorden te overstelpen, wanneer hij op een drijfjacht mis schiet.
Hoe zou dat kunnen, wanneer zijn ondergeschikten in hem een halfgod zagen? Is al
die hormat soms ook enkel gewoonte?
Om kort te gaan: onze overtuiging is, dat er veel opzettelijke verblinding in al dat
gepraat van prestige ophouden schuilt, en dat de Nederlandsche ambtenaar meer
eerbied inboezemt, wanneer hij in zijne moedertaal spreekt met hoofden die deze
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minder goed spreken dan hij zelf, dan wanneer hij een wonderlijk Maleisch moet
gebruiken als voertuig zijner denkbeelden.
Maar de kern van de zaak schuilt niet in dit uiterlijk vertoon; de vraag is veeleer:
welken graad van ontwikkeling wil men de inlandsche hoofden laten bereiken?
En in dit opzicht hebben wij een zeer leerrijk voorbeeld in de ondervinding, door
de Engelschen in Voor-Indië opgedaan. Kent men het aardige verhaaltje van Rudyard
Kipling, waarin de Hassan- en Hoesseinfeesten beschreven worden, ik meen te Agra?
En herinnert men zich dien op Engelsche wijze opgevoeden Hindoe, die met Byron
dweept, en Dickens citeert, en lacht om de bespottelijke godsdienstige opwinding
van zijn landgenooten, en met apathische belangstelling de feestelijke optochten
aanziet - en die dan toevallig op straat gaat, en eindelijk 's nachts terug wordt
gevonden, haveloos, uitgeput door fanatieke razernij, de borst blauw van de stompen
der zelfpijniging, met verglaasde oogen nog mompelend: Hassan, Hoessein!?
Zal het zóóver op Java moeten komen? Want: er is geen twijfel aan, wil men het
Nederlandsch invoeren als diensttaal der inlandsche hoofden, dan zal eene opleiding
op Europeesche wijze niet te vermijden zijn; en men dient dan wel van te voren zeer
nauwkeurig zich den weg af te bakenen, dien men volgen wil.
Men maakt van een Javaan geen Europeaan; het zou meer dan menschelijke
geestkracht vereischen, wanneer een inlandsch jongeling, opgevoed op Nederlandsche
wijze, en daarna onder de zijnen teruggekeerd, gesloten bleef voor den langzamen
doch gestadigen invloed zijner omgeving. ‘Maar’, antwoordt men, ‘wij willen ook
geen Javaansche Europeanen; laat de inlander blijven, wat hij is, maar geef hem door
het aanleeren van onze taal, het middel om zich verder te ontwikkelen’.
Zeer juist, maar op welke wijze zal die verdere ontwikkeling hem geworden? Er zal
toch geen afzonderlijke literatuur ontstaan ten gerieve der hoofden op Java? Ergo:
hij zal zijne hoogere beschaving vooral moeten baseeren op courantenlectuur. Wij,
die zelf ons bezondigen aan het schrijven in dagbladen, zouden ons eigen nest bevuilen
door kwaad van de pers te spreken; en bovendien zijn Indische couranten, die niet
dagelijks zoo veel stof kunnen hebben als Europeesche, wel genoodzaakt hun heil
in velerlei wetenswaardigs te zoeken, dat in 't vaderland niet in de kolommen van
een dagblad wordt opgenomen - maar toch achten wij eene lectuur uitsluitend van
couranten, een vrij sober geestesvoedsel voor halfontwikkelden. Het is echter beter
dan niets; het leidt tot denken en bespreken.
Een andere vraag is, of hier op Java gevaar zou wezen voor eene dergelijke
losbandigheid als reeds in Britsch-Indië hoerscht, waar de heele, voor inlandsche
lezers werkende, pers, waaronder vele in het Engelsch geschreven bladen, wedijvert
in heftigheid van taal tegen het gouvernement. Dat het bij ons zoover zou komen,
lijkt ons niet waarschijnlijk. De Hindoe had al vóór de Engelsche overheersching
een hoogen trap van ontwikkeling bereikt, die geheel geen vergelijking met toestanden
op Java toelaat. Maar wie meent, dat de Javaan, door, hem een blik te gunnen in het
samenstel der Europeesche maatschappij, en door een tip van den sluier op te heffen,
die voor hem het denken en doen zijner overheerschers bedekt, met loutere
bewondering zal worden vervuld, of dat hij al zijn krachten zal inspannen om over
de kloof te komen, die hem van ons scheidt, die verliest het godsdienstverschil uit
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het oog, dat in onze gedachten woinig plaats meer inneemt, maar in de zijne telkens
weer zal oprijzen.
Alles samenvattend, zouden wij dit als onze meening willen uitdrukken: dat het
‘prestige’ zou lijden onder het invoeren van 't Nederlandsch, is zeer onwaarschijnlijk,
al zal dit de ambtenaren tot meer omzichtigheid verplichten; maar zorg, voordat gij
het Nederlandsch gaat onderwijzen, voor zeer uitstekende docenten; de beste zijn
daartoe nauwelijks goed genoeg; laat het niet mannen zijn, zooals wij er hebben
gekend, die vertellen van.... Nebucadnezar, maar zulke, die tot het allermoeielijkste
bekwaam zijn: zicht te plaatsen op het standpunt van hun Javaanschen leerling, zijne
nooden en behoeften te kennen en hem dat bij te brengen, wat, zonder zijne
overgeleverde begrippen geweld aan te doen,
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zonder hem zijne landgenooten ten spot te maken, toch zijn blik kan verruimen en
zijn denken veredelen.
Om dàt te kunnen, moet men meer zijn dan onderwijzer, bovenal: mensch.
***

De beweging tot verspreiding van het Nederlandsch onder de inlandsche bevolking
maakt goede vorderingen. Het onderwerp wordt thans geregeld besproken in de
nieuwsbladen. Het Bataviaasch Nieuwsblad van 25 en 26 Augustus behandelt het.
De Indische Revue van 20 Aug. bevat een artikel: Onze moedertaal in de Koloniën,
waarin ze zegt, dat Inlanders en Chineezen Nederlandsch alleen kunnen leeren in
Gouvernements-scholen of bij bijzondere onderwijzers, (welke laatste gewoonlijk
volkomen onbevoegd zijn) maar dat de daaraan verbonden onkosten de geldelijke
draagkracht van den gewonen inlander te boven gaan. De Regeering werkt thans het
spreken van Nederlandsch door inlanders wel is waar niet meer tegen, maar van
bepaalde aanmoediging is van hare zijde geen sprake. De Revue bestrijdt het
vooroordeel dat meer ontwikkeling den Inlander van den Hollander zou vervreemden
hem zou prikkelen tot verzet en oproer. Meer ontwikkeling - en daartoe is de kennis
van het Nederlandsch onontbeerlijk - zal den Inlander in Indië integendeel tot grooter
welvaart brengen. Het beschavingspeil bij de inlandsche bevolking van Britsch Indië
staat veel hooger dan bij de bevolking van Insulinde, omdat de eerste zich, dank zij
de kennis van de Engelsche taal, ontwikkelen kan. De stoffelijke welvaart van de
Britsch-Indische bevolking is dan ook grooter. Grooter eenheid in gevoelens zou
krachtig bijdragen tot het weerstandsvermogen van de koloniën, die door den
algemeenen koloniënhonger van groote natiën in de toekomst wel eens een gevaar
zouden kunnen loopen van opgeslokt te worden. De Revue spreekt den wensch uit
dat de Regeering haar krachtigen steun moge verleenen aan olk initiatief, dat
verspreiding van de Nederlandsche taal wil bevorderen.
***

In Soerja Soemirat (Semarang) schrijft Dr. W. Van Lingen een zeer waardeerend
artikel over het Algemeen Nederlandsch Verbond en zijn streven, maar doet eenige
terechtwijzingen omtrent een en ander punt in het Juli-artikel door luitenant
Clockener-Brousson en het artikeltje Voor 50 jaren in Nederlandsch Indië en wenscht
dat Neerlandia betere dingen over Indië zou mededeelen. Zoowel de terechtwijzing
als de waardeering stellen we zeer op prijs. We lieten luitenant Clockener-Brousson
gaarne aan 't woord komen, omdat hij zich zulk een warm voorstander van onze zaak
hetuigt en dat deze door zijn optreden krachtig bevorderd wordt vooral in het O.I.
leger, waarin we meer dan een warmen vriend gevonden hebben, zooals b.v.W. Bonto
van Bijlevelt, die uit sympathie voor onze beweging, twee maand en half onder ons
kwam vertoeven. Berouw voelen we dus over het opnemen van Clockener's stuk
niet, vooral, daar onze kolommen steeds voor terechtwijzing zoowel als voor degelijke
medewerking en voorlichting uit Indië openstaan.

Boekennieuws.
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Ghetto, burgerlijk treurspel in 3 bedrijven, door Herm. Heijermans Jr. (Tweede druk.)
- Amsterdam, S.L. van Looy, 1899.
Dat een drama vijftig achtereenvolgende opvoeringen beleeft, dat het in minder
dan een maand herdrukt wordt, en dat het ook, buiten de hoofdstad, triomphantelijk
onthaald wordt en verscheidene avonden na elkander moet worden vertoond, is een
feit dat in Nederland zeldzaam heeten mag. En als dat stuk dan nog door sommigen
een quasi tendenz-stuk kan worden genoemd, als de toestanden wel eens buiten de
loopende moralite it treden en aanstoot konden geven aan al te kieskeurige
toeschouwers, als het, in een woord, boven de banaliteit staat in zooverre dat de
minst-bevooroordeelde het ‘stout’ moet noemen, dan moet men loven niet alleen den
kunstzin van het publiek, maar boven alles de handigheid van den schrijver, die zoo
kranig de grootste moeilijkheden heeft overwonnen.
Ghetto mag genoemd worden het beste tooneelwerk der laatste jaren in Nederland.
Het overtreft, door tooneeltaal, door klaarheid in de ontwikkeling, door
eigenaardigheid van opvatting en uitwerking vooral, èn Eerloos, èn Het Goudvischje,
èn Lotos, om alleen te noemen wat algemeen voor heel goed bij het verschijnen
vermeld werd, en dat later, als men in nadere kennis was getreden met Ibsen,
Hauptman, zelfs Sudermann, wel wat in waarde daalde.
Men heeft Heijermans wel eens ‘den Hollandschen Zangwill’ genoemd; en dat
kon, niettegenstaande de juistheid en de scherpzinnigheid die zijne schetsen
kenmerkten, tot hier toe wel wat overdreven schijnen: hem ontbraken de forschheid,
de tragische macht, de beeldenrijkheid van den Engelschen schrijver; doch, als men
iets geschreven heeft als het einde van 't laatste bedrijf van Ghetto, mág men met
Zangwill vergeleken worden, en overtuigd zijn dat men niet veel beneden den schrijver
der Ghetto-treurspelen en van den Turkschen Messias staat.
We noemden het laatste hedrijf van Ghetto uitstekend; het is het eenige mooie niet
uit het treurspel: heel het tweede bedrijf mag een der beste brokken tooneel heeten,
die we in het Nederlandsch bezitten, en karakters als die van den blinden Sachel, van
Esther, van Aäron, zijn zeker vooral met het oog op de scenische opvoering,
meesterlijk geteekend.
Het eerste bedrijf zal wel het minste zijn: de schrijver had nogal last met de
expositie van het feit, waar heel het drama om draait: het huwelijk van Rafaël met
Rebekka. Ook wordt Sachel wel wat karikaturaal voorgesteld in den aanvang. Doch
de handigheid, waarmee de schrijver beide moeilijkheden geweerd heeft, toonen hoe
goed hij van nu af aan met tooneelomstandigheden weet om te gaan.
Moge hij ons nog vele treurspelen als Ghetto te smaken geven.
- Verschenen: Gedichten van Riënts Balt. - Den Haag, Riënts Balt, f. 1,25.
- Ontvangen: Kitab Amtsal-Maleisch-Hollandsch Lees- en Leerboek, tot zelfonderricht
door J.R.P.F. Gonggrijp, Hoogleeraar aan de Indische Instelling. - Zwolle, Tjeenk
Willink.
- Iets over Spreken en Zingen, door Maria Ypes-Speet. - Amsterdam, Scheltema en
Holkema's Boekhandel.

Onze Leestafel.
M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.
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Belfort (Het).
Sept-Oct. 1899. Maandschr gewijd aan letteren, kunst en wetenschap; Siffer, Gent;
fr. 6 per jaar.
Fr. Bernardinus Mets, Savonarola de voorlooper v. Luther. - Reimond Stijns,
Waarom? - Hendr. De Marez, Studies van hedendaagsche Nederl. letterkunde. Eug. De Lepeteer, Stephanus de eerste bloedgetuige. - J. Jacobs, Het XXVe Nederl.
Congres. - H. Claeys, pr., Jubelviering der jongeliugscongregalie van Lokeren. - J.
Haller, Rollo v. Moertand. - J.Cl., Driemaandelijksch overzicht. - Boekennieuws en
Kroniek.

Bladen (Wetenschappelijke),
Oct. 1899, Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof.
Koster en Dr. A. van Oven. M.; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f 14,40 per
jaar.
De heerschappij van het Panstavismus. - De Kerkelijke crisis in Engetand. Mickiewiez en Pouchkine. - Het Bonapartisme. - Opvoedkunde als leervak a.d
Hoogeschool. - Het geestelijk leven in Itatië en de school van Lombroso. - Een
grootsche onderneming in Rusland. - Korte mededeelingen uit buitenl. tijdschriften.
- Bibliogr. Kroniek. - Nienw uitgekomen boeken.

Dag (Vragen van den),
Oct. 1899. Pop. wetensch. tijdschr. onder redactie van Dr. Blink, M.; S.L. van Looy,
Amsterdam. f 5,40 p.j.
Is. Teirtinck, De plant in de tooverwereld. - Dr. C. Te Lintum, De Zwitsersche
katoen-industrie in de 18e eeuw. - J. Wolthuis, Taalontwikkeling. - Dr. R.G. Rijken,
Andreas Vesalius, Eenige btz. uit de gesch. der anatomie - C. Van Weele, Over
rankende en windende planten. - Bibliographie - Prof. Dr. J. Ritzema Bos, Nedert.
Planten. - Dr. C. Lindeman, De invloed der zee en der zeelucht op de gezondheid. Het einde v. Spanje's koloniale macht.

Europa.
Oct. 1899. Verzam. v. letterk. bijdragen onder redactie van W. Gosler; M.; Revers,
Dordrecht; f 11,75 p.j.
Myrrhea Exotica, Herinnering. - James Laue Allen (uit h. Eng. v.), Koning Salomo
van Kentucky. - A.M. van Erp Taalman Kip (naar het Deensch door), Een Zandtooper.
- W.Th. Scheuer, Dwarrelingen. - Cenatos, Een boekenpraatje.

Germania,
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Sept. 1899. Tijdschr. v. Vlaamsche beweging, letterkunde, kunst, wetenschap,
onderwijs, staathuishoudkunde, handel, nijverheid en verkeer. - Opstelraad: J.M.
Brans, A. Burvenich, Juliaan De Vriendt, A. Prayon Van Zuylen, A. baron Von
Ziegesar. Drukkerij ‘Guttenberg’, Brussel; fr. 10 p.j.
Emanuel Hiel. - Nog ‘Voor wien de Rijnhandel?’ - Het totverbond met Duitschland.
- Pot De Mont, Bladz. uit de gesch. v.d. Vl. Beweging. - A. Prayon Van Zuylen, Het
Willemsfeest en het Jubelcongres. - M.R. Gerstenhauer, De Van Dijckfeesten te
Antwerpen. - Dr. Haller von Ziegesar, Rollo von Moorland. - Alldeutscher
Verbandstag. - Vlämisçhe Chronik.

Gids (De),
Oct. 1899. Onder red. v. Mr. J.N. Van Hall e.a., M.; Van Kampen en Zonen,
Amsterdam. f 15 per jaar.
Haspels, De liefde der Eerwaarde. - Prof. L.W.C. Van d. Berg, Jong. Turkije. Prof. G. Kalff, Cats, II. - Margaretha Meijboom, De groote tockout in Denemarken.
- Dr. W.G.C. Byvanck, Goethe, III. - Dr. A. Kluyver, Ter herinnering a. Peter Jakob
Cosyn. - Hélène Lapidoth Swarth, Sonnetten. - Letterkundige kroniek. - Mr. Henri
Viotta, Muzikaal overzicht. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.

Gids (De Katholieke),
Oct. 1899. Maandschrift voor het Katholiek Nederlandsch tolk, onder red. van eenige
vrienden der wetenschap; Küppers, Haarlem. f 3,60 + frankeerkosten p.j.
Neofitus, Waarom zijn wij anti-semieten? - M.V., Nacht. - A. Van Winkel, pr., Een
Modelchristen en tevens een Modelminister. - A. Nuyens, Nommer 13, Novelle van
Salvatore Farina (Uit het Italiaansch).

Gids (De Nieuwe),
Oct. 1899. Redactie: Willem Kloos en H.J. Boeken; M.; Van Looy, Amsterdam. f
7,50 p.j.
Willem Kloos, Liefde. - Frederik Van Eeden, Nemesis. H.J. Boeken, De Loutering
van Dante Alighieri in proza vertaald, II. - Joh. W. Broedelet. Carnaval, Blijspel.

Hollandia,
7 Oct. 1899. Weekblad voor Nederlanders in den vreemde. Red. L. Simons en J.V.
Grein te Londen; Uitg. Mij ‘Nederland’, 's Gravenhage, Pretoria. f. 6 p.j.
Aanteekeningen. - Engeland en Transvaal. - Een Tolverbond met Duitschtand. Van alles wat. - F.C. Jr., Badgasten. - Benoemingen, Onderscheidingen,
Famitieberichten.
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Illustratie (Katholieke),
33e Jaargang. No 32. W.; Mij ‘De Kathol. Ill.’ te 's Hertogenbosch. f 4,00 p.j.
J. Vesters, jr., Plicht het hoogst. - Béha, Een offer van vijf minuten. - Ons reisje
door den Harz, door Daisy. - Platen: In het Bodethal; De Kronentempel; De
Bodekessel; De Argusvogel; Australische goudzoekers aan het werk.

Kroniek (De),
8 Oct. 1899. Een algemeen weekblad onder red. v.P.L. Tak; Scheltema en Holkema's
boekhandel, Amsterdam. f 9 p.j.
Transvaal. - H.G.S., Ooievaarspraatjes. - C.F.L.; Over Vegetariërs. - Dr. J. Bierens
de Haan. De Natuurwetenschappelijk geschoolde Mensch. - Berichten. - Allerlei. Baron Corvo, De ketterij van Fra Serafico.

Kunstbode (De Vlaamsche),
Aug.-Sept. 1899. Maand. tijdschr. voor kunsten, letteren en wetenschappen onder
red. v. Jan Bouchery; Hopland 30, Antwerpen. Prijs?
Jozef Van Hoorde, De Familie Van Lierde. - Poëzie: J. Boucherij, De Dreef; P.
Van Acker, Damme; C. Thietemans, Fortuin; P.P. Denys, Tyroltiedje. - Em. Pittonwits,
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Ant. Van Dyck. - J. Bouchery, Gedenkleeken Jan-Frans Willems; XXVe Nederl. Taalen Letterk. Congres le Gent; Emanuel Hiel. - Kroniek.

Leeskabinet (Het),
1899. Oct. Maandschr. gewijd a vaderl. en buitent letterkunde onder red. v. Johan
Gram; Van Nifterik, Leiden; f 11,50 p.j.
Johan Gram, Jacob Johan v. Kerkwijk, het oudste lid der Tweede Kamer, portret.
- Jafir, Een wedloop. - Henriette Van der Mandele, Een ideaal. - Ch. Foley (naar),
Een Kunstenaarsziet. - Småland in Zweden (met plaat). - Co, Een bloemencorso. Hermance, Het zevende Gebod. - Henri Bordeaux, Hun kleinkind. - Bliss (navr Paul),
Schemering. - Bibliographisch album.

Leven (Het Toekomstig),
1 Oct. 1899. Tijdschr gewijd a.d. studie der proefondervindelijke en bovenaardsche
verschijnselen; 1/2 M.; Red en Adm. Kruisdwarsstraat 4, Utrecht; f 3 p.j. bij
vooruitbetaling.
Korte aanteekeningen. - Seances in Eigen Kring. - Steenwerpen. - Psychometrie.
- Liederenbundel. - Weest waar! - Uit het dagboek v.e. Nedl. officier. - Idealen. Feuilleton, Gelouterd. - Grafschrift. - Telepathische verschijnselen. - Droom. Ingezonden. - Verslag Alg Verg. Harmonia. - Messiaansche profetie. Correspondentie. - Advertentiën.

Maandschrift (Elsevier's Geïl.),
Oct. 1899. Red. Mr. Plemp v. Duivetand, F. Lapidoth en Ph. Zilcken; Uitg. Mij
‘Elsevier’, Amsterdam; f 10 p.j.
Pietà v. Michel Angeto in de Sint-Pieterskerk te Rome. - A. Van der Meulen, Michel
Angelo. - H.J. Schimmel, Meneer Frits. - N.H. Wolf, De Van Dijckfeesten te
Antwerpen. - Iboes, De tegende van de Pari. - J.B. de Gou, De Kathedraten v.
Noord-Frankrijk. - P.V.D., Buitenlandsch overzicht. - F.L., Van de Redactie. - F.L.,
Nedert. verzen en Nederl. proza

Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen.
- 8. Redactie: Mr. J. Kalff Jr.; M.; Haarlem. - H.D. Tjeenk Willink en Zoon.
Hendrik Kern, door J. Huizinga.
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Natuur (Album der),
1899, 12e afl., Red. D. Lubach, E. Van der Ven e.a.; M.; Tjeenk Willink en Zoon,
Haartem; f 4,80 p.j.
Dr. G. Doyer van Cleeff, Vacantiecursus te Amsterdam. Chr. A.C. Nelt, De
beoordeeling van de weergesteldheid eenigen tijd vooruit. - D.V. Hoytema, Uit
Egypte's voortijd. - H.O., Nieuwe produkten uit celstof. - Zaad van wilde indigo als
voedsel gebruikt in tijden van hongersnood.

Nederland,
Oct. 1899. Verz. v. oorspr. bijdragen v. Ned. letterkundigen onder red. v. Mr. Van
Loghem; Loman en Funke, 's-Gravenhage; f 12,50 p.j.
Dr. S.E.A. Kosters, Twee geslachten. - Maurits Wagenvoort, Dingen van Spanje.
- Cyriet Buysse, Droomvizioenen. - Kroniek. - Dr. Edw. B. Koster, Sonnetten. - Marie
C. Marx-Koning, Doodsklokken.

Revue (De Hollandsche),
Sept. 1899. Red. Frans Netscher; M.; De Erven Loosjes, Haartem; f 8,25 p.j.
Mevr. C. Beersmans. - Wereldgeschiedenis. - Belangrijke onderwerpen: De
physiatrische inrichting ‘Natura Sanat’ te Scheveningen. Gasgloeilicht. De moderne
wetenschap over onze heiligen. Het Witte Huis te Rotterdam. Ook met het oog op
Indië. De teer der staatsonthouding en de daartegen opgekomen reaktie. Onderlinge
vrouwenbescherming. - Karakterschets. Pastoor H.C. Verbraak. - Revue der
tijdschriften (34 Nederl., 15 vreemde). - Het Boek v.d. maand, ‘De Tuberculose’,
door Dr. M.W. Pijnappel. - De Boekentafel.

Revue (Maandelijksche),
Oct. 1899. Overzicht v. wat in vak- en andere bladen wordt geschreven over onderwijs
en opvoeding. Red. C. Otter; M.; D. Mys, Tiel; f 3,60 + frankeerkosten.
Uit de vakbladen. - Uit andere bladen. - Uit de vaktijdschriften. - Uit andere
tijdschriften. - Uit boeken, brochuren, enz. - Nieuwe uitgaven voor onderwijs,
onderwijzers en schooljeugd.

Spectator (De Nederlandsche),
7 Oct. 1899. W. Nyhoff, 's-Gravenhage; f 12-60 p.j.
Berichten en mededeelingen: Multatuli; Bolland's Roomsche historie; N. Poussin;
Psyche et Cupidon enz. - Dr. H. Brugmans, Een geschiedenis van Nederland. - Dr.
J.M.Th.A. Stille, Beteekent ‘Grouin’, ‘Geknor’ of ‘Snuit’. - Wolfgang, De aarde en
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haar buurplaneet. - Flanor, Vlugmaren. - Transvaal; Troonrede en adres van
antwoord; Het Binnenhof. - Pluksel. - Plaat: Ruled Britannia.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 7. Maandbl. uit en voor het leven onder red. v.A.J. Hoogenbirk; D.A.
Daamen, Rotterdam; Prijs?
W. Van Oosterwijk Bruyn, Willem Da Costa als vriend van Mr. Isaäc Da Costa.
- A. Van Sandijk, Mozaiek. - Hilbrandt Boschma, O, laat uw bede voor mij stijgen.
- De onuitgegeven nalatenschap v.J. De Liefde. - P.J. Molenaar, Over Amerika (Dr.
Kuyper's Varia Americana). - A.J. Hoogenbirk, Van het befaamde boek. Boekbeoordeeling. - Red, Onder ons. - J.B., Maandboek.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 9. M.; Jacques Dusseau en Co, Amsterdam, Kaapstad; 12/6 p.j.
Jan Willem Janssens, Onze voornaamste gouverneurs. - Editoriale Praatjes. Onze Afrikaansche dieren. - Het verhaal van den postmeester. - De veldslagen en
gevechten in Z.A. geleverd. - De neef van den kommandaut. - Voor onze kiuderen. Hollandsche runderen. - Praatjes over landbouw. - Wereldkroniek.

Volken (De Aarde en haar),
Afl. 10. 1899. Geïll. Volksboek; W.; Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem f 5,20 per jaar.
Léon Boillet (uit het Fransch van), Naar de mijnen van Klondike.

Voksleven (Ons),
Afleveringen 7, 8, en 9, 1899; Tijdschrift voor taal-, volks, en oudheidkunde onder
leiding van Joz. Cornelissen en J.B. Vervliet; M.; Braeckmans, Brecht. f 2,50 p.j.
Alph. Harou, Bijdroge t.d. Folklore der Vlaamsche zeekust. - J.F. Vinck, De
Herbergen. - A. Harou, De runderen in het volksgeloof. - R. Van den Broeck en Am.
D'Hooge, Kinderspelen uit het land van Dendermonde. - Edm. Goudens,
Plaatsbeschrijving der straten van Antwerpen. - Jonas v.d. Zeekant, Kinderrijmen
en kinderspelen uit Vlaanderen. - K.A.V.H., Van ‘hard zetten’ J.C., De dronkenschap
in de volkstaal. - Frans Zand, Boekweit dorschen. - Jonas v.d. Zeekant, Eene proeve
v. Oostendsch Idioticon. - Vragen en aanteekeningen.

Vrouw (De),
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16 Sept. 1899. 2 W.; Gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouwen onder red.
van N.v. Kol; H. Masereeuw. Rotterdam. f 1,50 p.j. bij vooruitbet.
Een leekepraatje. - Geestesmachtige lectuur. - Burgerschap. - Ontvangen boeken.
- Prentjes in ‘Ons Blaadje’. - Correspondentie.

Wielrijdersblad (Belgisch),
5 Oct. 1899. W.; J. Savone-Dekkers en Zonen, Leuven; fr. 4, buitent. fr. 12.
De Engelsche mijl. Hier en daar. - Belg. kampioenschap per groepen. - Hutsepot.
- Raadgevingen. - Wekelijksche sport. - Ambtelijk gedeelte.

Woord en Beeld.
October 1899. Red. Prof. Dake, van Nouhuys en Smit Kleine; M.; de Erven Bohn,
Haarlem; Prijs?
J. Eigenhuis, Bartjes zaligheid. - Professor C.P. Tiele. Lustverblijven van
Nederlanders, Hydepark. - Ghetto. - Pastorale, muziek v. Kor Kuiler.

Zuid (Noord en),
22e jaarg. No 5. Tijdschr. ten dienste v onderwijzers b.d. studie der Ned. taat- en
letterk. onder red. v. Taco H. de Beer; M.; Btom en Olivierse, Cutemborg; f 5,50 p.j.
T. Terweg, Kantteekeningen bij de Nederl. spraakkunst. - Mr. C.B., Bruiloft houden
zonder speelman. A.M. Molenaar, Bloemlezing uit het Wdb. d. Nedl. Taal. - V.d.
Mate, Synoniemen. - Dr. G.A. Nauta. De tortelduif als zinnebeeld der reinheid en
der echtelijke trouw. - Dr. A. Opprel, Het adverbium in superlativo. - Dr. F. Lerviticus,
De gebr. Grimm en Hoffmann von Fallersleben, portretten. - Verscheidenheden. Boekbeoordeeling. - Dr. G.A. Nauta, Ja- en Neen-taal.
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November 1899.
Nederlandsche Hoogeschool.
Studentencongres.
Als men zelf weet wat vruchten congressen in 't algemeen voortbrengen, dan zal men
wellicht verbaasd opzien, zoo ik hier spreek van een welgeslaagd.
De Vlaamschgezinde studenten der Belgische Hoogescholen hebben te Gent,
tijdens de verlofdagen van Allerheiligen goed werk verricht: een beteekenisvolle
betooging ingericht tot bekoming eener Nederlandsche Hoogeschool.
In menige herinnering zal dit congres nog lang blijven hangen, als een blijk van
heropbeuring van een doodgewaand volk.
Woensdag, 1 Nov., werd in de ruime Zaal der Notarissen het Studentencongres
geopend, hetwelk de studenten beloofd hadden te zullen houden op het laatste
Nederlandsch congres.
Het voorzitterschap werd door de heeren Claeys en Oscar Dumon waargenomen.
Een honderdtal studenten van Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen verdrongen
zich in de schoone zaal. Daarenboven bemerkten we onder de aanwezigen
verscheidene hoogleeraren der Gentsche Hoogeschool: Prof. Paul Fredericq, prof.
J. Mac Leod, prof. Dr. Boucqué, prof. J. Obrie, alsook de heeren T'Sjoen, Dr. Aug.
Vermeylen, De Swarte, Emiel De Veen, van Brussel, en meer anderen.
Na eenige verwelkomende woorden door een der voorzitters van het
inrichtingscomiteit uitgesproken, werden achtereenvolgens de volgende punten
behandeld: 1o H. Balieus (Gent) Nut en doel eener Hoogeschool; noodzakelijkheid
der inrichting eener Nederlandsche Universiteit.
2o G. Lefevre (Gent). Nut en doel eener Vlaamsche Hoogeschool.
3o C. De Bruyker (Gent). Onze taalwetten en de Vlaamsche Hoogeschool.
4o L. Dosfel (Leuven). Nut en mogelijkheid der vervlaamsching voor de faculteiten
der Rechten en Wijsbegeerte.
5o J. Gevaerts (Leuven). Zelfde onderwerp voor de faculteiten der Geneeskunde.
Deze verhandelingen, die met veel aandacht werden aangehoord, oogstten luide
en welverdiende toejuichingen in.
De heer Dosfel van Leuven, had zich nochtans eens vergist: niet wetende dat de
Aardrijkskunde aan de Gentsche Hoogeschool in 't Fransch wordt gedoceerd op dit
oogenblik in plaats van in het Nederlandsch, zooals de wet het voorschrijft, had hij
gezegd, dat niets aan dien toestand voor dat vak te veranderen was. Hij werd daarop
terechtgewezen door den heer Lefevre (Gent), die tot groot pleizier van de menigte,
maar tevens tot schande van den professor en zijne aanhangers, aan de vergadering
bekend maakte, dat de leeraar in een soort Koeterwaalsch zijne lessen, die niemand
maar verstaan kon, was begonnen. Daarom verzochten de leerlingen hem maar liever
in 't Fransch voort te gaan, hetgeen hij dan ook gretig deed en dit jaar nog doet.
De heer Jan Wannijn (Gent) stelde voor eene inschrijving te openen, ten einde
aan dien leeraar het middel te verschaffen, bijzondere lessen in het Nederlandsch te
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nemen, om zich tot het vervullen van zijn plicht te bekwamen. Het voorstel verschafte
veel pleizier.
De heer Fornier (Gent), meende, dat men veeleer aan den minister zou moeten
vragen, dat deze professor zou gedwongen worden zich in het Nederlandsch voldoende
te bekwamen, aangezien die taal als voertaal gebruikt werd en moet worden gebruikt.
Nooit of nergens werd er op een congres (en hier nog wel een studentencongres!),
door menschen van uiteenloopende politieke overtuiging, kalmer en
wetenschappelijker geredeneerd, het voor en tegen van gewichtige paedagogische
vraagstukken rijpelijker besproken; zelden zag men meer eensgezindheid heerschen
tusschen leden van verschillende opinie.
Prof. Mac Leod (Gent) treedt dan als spreker op, om op de uitgebreidheid van ons
taalgebied vooral in Noord-Amerika en Zuid-Afrika te wijzen.
Hierna deelt spreker mee, dat hij sedert tien jaar, een vrijen Nederlandschen cursus
over zijn vak geeft, in den beginne door 25 ten honderd der studenten gevolgd thans
na tien jaar volharding, door 40 op de 45 ingeschreven studenten der faculteit. Hij
besloot zijne rede met de aandacht te vestigen op de prachtige tentoonstelling van
Nederlandsche wetenschappelijke werken (door den Nederlandschen Boekhandel
van Antwerpen ingericht). ‘Ieder student,’ zegt hij, moet nu zelf het voorbeeld geven
en zijn vak in 't Nederlandsch gaan bestudeeren. Niemand mag het Congres verlaten
zonder een boek onder den arm.’ Deze toespraak door een man die de zaak con amore
sedert lang verdedigt, bekwaam algemeenen bijval.
Na prof Mac Leod, neemt de voorzitter Dumon het woord om het een en ander te
zeggen over: Grieven en de Vlaamsche hoogeschool.
Prof. Paul Fredericq brengt hulde aan den ernst en de degelijkheid waarmee de
verhandelingen waren opgesteld. Schitterende getuigen voor dit congres zullen zij
zijn en blijven wanneer ze in druk zullen verschenen zijn. Onze Nederlandsche
beschaving, zegt hij verder, is veel te weinig bekend; buiten enkele uitzonderingen,
zijn de studenten daar in 't geheel niet ingewijd. Hij stelde zich met zijn collega Mac
Leod ter beschikking der Gentsche studenten, om een studiekring op te richten,
waardoor men een ruimeren blik in de Nederlandsche tijdschriften, boeken, enz. zou
krijgen en zoo doende die werken zou leeren kennen en waardeeren. Hij sloot zijne
kleine redevoering met een welverdiende hulde te brengen aan dat kleine volkje in
Zuid-Afrika, onze Nederlandsche stambroeders, die niet terugdeinzen als het er op
aan komt hun recht te handhaven en te verdedigen. Hij stelde dan ook voor, eene
omhaling te doen ten voordeele van het Transvaalfonds, voorstel welk met daverende
toejuichingen werd aangenomen en ten uitvoer gebracht.
De studenten waren dien morgen zoo ernstig te
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werk gegaan, dat zij het Concert door hen op den Kouter ingericht, niet konden
bijwonen. s' Namiddags had, in de groote zaal van den Skating-Rink een

Meeting
plaats, waar de leden van de beruchte Association flamande etc. op uitgenoodigd
waren. De eenige verdediging van hun gedachten welke ze beproefd hebben heeft
daarin bestaan, dat ze gefloten hebben toen de student. voorzitter van het congres,
het woord nam.
De uitdrijving van een zestal dronken gemaakte werklieden, die achter in de zaal
laai maakten, herstelde de rust, welke de vulgarisateurs hadden willen verstooren.
De meeting werd door een krachtige redevoering van den heer Alberic De Swarte
(Brussel), sprekende namens de socialisten, geopend. Hij deed goed uitkomen dat
de Vlaamsche Beweging een echt demokratische zaak is, en hij bezwoer de Gentsche
socialisten hunne oogen te openen om in te zien dat de vervlaamsching der
Hoogeschool evenzoo een volkskwestie is. Verscheidene malen werd hij door
handgeklap onderbroken.
De heer Berragan (Gent) treedt daarna als spreker op en wijdt uit over het zuiver
algemeen stemrecht en de zoogezegde ontvolking van het Gentsch Athenaeum,
tengevolge der toepassing van de taalwet.
Na eene opmerking vanwege den voorzitter, waarin hij de vergadering bekend
maakt, dat politieke punten niet mogen behandeld worden, verklaart de heer Frans
Vanden Weghe (Oostende), dat indien Gent van de Vlaamsche hoogeschool niet
weten wilde, men ze te Antwerpen of te Brugge zou oprichten. We moeten en zullen
ze hebben, zegt hij.
De heer Hector Planquaert (Gent) toonde de noodzakelijkheid aan eener Vlaamsche
hoogeschool, door op de voorbeelden van Engeland en Duitschland te wijzen, waar
de volkspers zooveel hooger staat dan in ons verachterd Vlaanderen. Hij besluit zijne
redevoering, met den wensch dat ook de geest van opoffering in de leidende standen
aangekweekt zou worden.
De onvermoeide Reinhard (Brussel) handelde eerst over allerlei Vlaamsche grieven.
Hij stelde daarna voor, dat het Davidsfonds en het Willemsfouds de uitgaven hunner
volksboeken zouden staken en hunne gelden besteden aan het verleenen van
studiebeurzen, om Vlaamsche studenten naar de Noord-Nederlandsche hoogescholen
te zenden, zoolang men ons eene Vlaamsche hoogeschool weigert.
De heer Jan Wannijn (Gent), die in 't geheel niet het inzicht had het woord te
voeren, antwoordt op hetgeen door den heer Berragan gezegd werd, dat het Gentsch
Athenaeum geenszins ontvolkt is, maar integendeel meer leerlingen telt dan verleden
jaar, niettegenstaande de stichting van het Institut Rachez. Hij stelde de achterbaksche
handelwijze van de Association etc., in een beter licht en besprak daarna den plakbrief
door diezelfde vereeniging op de muren der stad geplakt, waarin gezegd wordt, dat
de Antwerpenaars eerst het Handelsinstituut hunner stad zouden moeten
vervlaamschen, vooraleer naar Gent te komen, om zich met de vervlaamsching der
hoogeschool te bemoeien. Spreker toonde aan, dat het bovengenoemd gesticht reeds
ten deele vervlaamscht is, dat de leerlingen de noodzakelijkheid ingezien hadden
onze moedertaal in ruimere maat te beoefenen, en te dien einde eene vergadering
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hadden belegd, waarin over dit punt breedvoerig gesproken is geworden Zij hadden
eene vraag ingestuurd om meer uren les in het Nederlandsch te hebben. Dat de
Gentsche hoogeschool tot spijt van wie 't benijdt, vervlaamscht zal worden, staat
vast.
De heer Heuvelmans (Antwerpen, volksvertegenwoordiger, herinnerde er aan hoe
minister Schollaert hem vóór eenige maanden droogjes in de Kamer had afgescheept
met allerlei drogredenen, toen hij hem ondervraagde over de vervlaamsching der
Gentsche hoogeschool. Warm voorstander dier rechtvaardige en noodige hervorming,
beloofde hij, er zijne zaak in de Kamer van te maken.
Burgemeester Jan Van Ryswyck, die in de onmogelijkheid was, de meeting bij te
wonen, had een telegraam gezonden, waarin hij zich verontschuldigde aan de publieke
vergadering geen deel te kunnen nemen, maar zijne warme sympathie voor de zaak
betuigde.
Nog spreekt de heer Berragan en verklaart, dat men hem niet mag aanzien als
tegenspreker en dat hij even Vlaamschgezind is als wie ook.
Daarna, na hulde en dank aan de vergadering gebracht te hebben, waar zooveel
geestdrift geheerscht had, werd de meeting gesloten.
De werkzaamheden voor den eersten dag gedaan zijnde, trokken een honderdtal
studenten, gevolgd door menig aanhoorder der redevoeringen, de voornaamste straten
der stad, waarna zij zich naar de gezellige bijeenkomst in de Zaal der Notariseen
spoedden. Menig lied werd in die vergadering gezongen, waar gezelligheid en
geestdrift gepaard gingen.

Tweede zitting van het Congres.
Even ernstig en belangwekkend als de eerste was de volgende dag de tweede zitting
van het Congres in de Notariszaal; de Hoogleeraars Mac Leod, Boucqué en Obrie,
alsmede de meeste belangstellenden van den vorigen dag, woonden haar bij.
De vergadering hoort nogmaals zaakrijke verhandelingen voordragen en bespreken.
Na een korte rede door den heer Hansen (Gent) over allerlei grieven, komt de heer
C. De Bruycker aan het woord. Hij bracht een welverdiende hulde aan professor Mac
Leod, den moedigen voorvechter der Vlaamsche Hoogeschool. De vraag tot het
indienen eener petitie bij de Kamer der Volksvertegenwoordigers wordt lang
besproken. Na die gedachtenwisseling, waaraan de afgevaardigde studenten van
Leuven deelnemen, besluit men eerst en vooral het terrein in de verschillende
hoogescholen voor te bereiden; vervolgens zou Gent een referendum inrichten, maar
op deze wijze, dat slechts één student in ieder studiejaar belast worde met de taak
de handteekeningen in te zamelen, terwijl in de andere Universiteiten krachtdadig
zou gewerkt worden, om een zeker getal toetredingen te verzekeren.
Twijfel door den Voorzitter geopperd, aangaande het resultaat van zulke
propaganda te Leuven, wordt door de afgevaardigden van Leuven krachtig
tegengesproken.
Er wordt besloten, dat van nu af de kwestie der Vlaamsche Hoogeschool in alle
Vlaamsche dagbladen en in de studenten-tijdschriften in hare bijzonderheden zal
worden besproken.
De vraag of men tot het bekomen eener Vlaamsche Hoogeschool, een wet moest
trachten te bekomen of enkel een ministeriëel besluit wordt door de hoogleeraars
Boucqué en Mac Leod, alsook door verscheidene studenten onderzocht. Men kwam
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tot geen uitslag, en men liet voor nader onderzoek dit punt, onbetwist. Men verzond
het naar het Vlaamsch juridisch congres, dat eerlang zal gehouden worden, om het
oordeel der Vlaamschgezinde rechtsgeleerde daarover in te winnen.
University Extension is het onderwerp dat de heer Lodewijckx (Gent) behandelt,
hetwelk hem in de gelegenheid stelt het grondig verschil te doen kennen tusschen
het universitair ouderwijs voor de studenten en dat voor het volk; in zijne rede houdt
hij die twee punten goed uiteen; het eerste onderricht, zegt hij, moet mannen vormen,
die zelf wetenschappelijk werk kunnen leveren, het andere daarentegen moet de
vrucht, het laatste resultaat zijn van het wetenschappelijk onderzoek.
Prof. Mac Leod, vult die rede door een paar woorden aan, waardoor hij betoogt
dat er ook meer gevergd wordt van den hoogleeraar als spreker tot het volk, daar het
er op aankomt wetenschap in populairen vorm aan den man te vormen.
De bespreking over de aanleiding tot een woordenwisseling, waar studenten van
verschillende gezindheid aan deel nemen; nochtans was die kleine wrijving zoo
bezadigd en de opmerkingen der heeren Reychler (Gent) en Mac Leod waren zoo
onwederlegbaar, dat men het ook hierin eens werd, namelijk, de katholieken
verzekerden hunnen steun tot verspreiding der onzijdige University Extension niet
alleen in Gent, maar ook in Antwerpen en Leuven.
Nog wordt het reeds den vorigen dag besproken feit, dat de heer professor in de
aardrijkskunde, tegen het ministeriëel besluit in, zijn leergang in het Fransch doceert,
te berde gebracht. Men verzocht het bestuur de aandacht van den heer minister daarop
te vestigen, ten einde dat misbruik te doen ophouden.
Het stichten van een Algemeenen Bond van al de Vlaamsche
Studentengenootschappen, om des te krachtiger te kunnen optreden in het belang
der Vlaamsche Hoogeschool, werd, bij afwezigheid van den inleidenden spreker, tot
een volgend congres verschoven.
Op dit oogenblik verlaat prof. Mac Leod de zaal. Al de aanwezigen staan op en
brengen een welverdiende hulde aan den moedigen flamingant.
Daarna sprak nog de heer Speliers (Leuven) over de middelen, die moeten
aangewend worden om aan de Vlaamsche studenten de Nederlandsche
wetenschappelijke taal te leeren kennen en gebruiken.
Verder werden nog de volgende besluiten genomen:
1o Bedankingsbrieven zullen gezonden worden aan burgemeester Buls,
volksvertegenwoordiger Heuvelmans en prof. Mac Leod.
2o Bij de Nederlandsche boekhandelaars zal aangedrongen worden, opdat zij hunne
catalogussen van wetenschappelijke werken in Vlaanderen meer zouden verspreiden.
3o Een bestendig comiteit zal gevormd worden om een jaarlijksch studentencongres
te Gent over de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool bijeen te roepen.
4o Twee verzoekschriften zullen aan de Kamers gezonden worden, het eene
uitgaande van de studenten, het andere van alle belangstellenden in Vlaanderen.
5o In alle kringen van het Vlaamsche volk, zal door middel van voordrachten,
vlugschriften, enz., propaganda gemaakt worden ten voordeele der vervlaamsching
der Gentsche hoogeschool.
Daarmede waren de werkzaamheden van het eerste studentencongres afgeloopen.
's Namiddags vereenigden zich een aantal studenten op een democratisch banket.
***
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De tijd van sluimeren is voorbij: de studenten hebben nu ook een blijk gegeven van
wilskrachtig en tevens bedaard handelen; zij zullen voortgaan, dat hebben ze
gezworen, met stijgende kracht en nooit verzwakkenden moed.
A.H.

Benoorden Moerdijk.
Nederland en Transvaal. - Wat men van Engeland denkt. - Uitingen van
sympathie. - Verschillende opvatting. - De reis der Koninginnen naar
Potsdam. - Jacob Maris.
‘Lord Pauncefote, eerste gedelegeerde van Engeland ter Haagsche vredesconferentie,
en de heer Ponconby Maxwell, eerste secretaris van die delegatie zijn heden
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27 October, over den Hoek van Holland te 's Gravenhage aangekomen, om namens
de Engelsche regeering te teekenen de volgende op die conferentie vastgestelde
verdragen: 1o het verdrag betreffende de beslechting van internationale geschillen
langs vreedzamen weg, 2o het verdrag betreffende de regeling en gebruiken in den
oorlog te land’.
Aldus luidt een bericht in de Nederlandsche bladen. Klinkt het niet als een
bespotting? De Engelsche regeering komt zich nu plechtig verbinden, alles te doen
om een internationaal geschil langs vreedzamen weg uit den weg te ruimen, liever
dan haar toevlucht te nemen tot geweld; zij sluit zich ook aan bij een menschlievender
regeling van de gebruiken in den oorlog. En dat terwijl zij een van de
onrechtvaardigste, schandelijkste, onnoodigste oorlogen aangevangen heeft, waarvan
de geschiedenis melding maakt!
Toch komt het ons voor, dat die tegenstelling in werkelijkheid lang niet zoo groot
is als ze schijnt. Engeland heeft Transvaal altijd beschouwd als een middending
tusschen een van zijn koloniën en een onafhankelijken staat: (Dat het daartoe geen
recht had, laten we daar, maar het is nu eenmaal de opvatting van de tegenwoordige
Engelsche regeering). Zij heeft zich al dadelijk verzet tegen de uitnoodiging van de
Zuid-Afrikaansche republieken ter vredesconferentie; men kan dat zóó uitleggen dat
de regeering het in elk geval op een oorlog wilde aansturen; maar ook zoo, dat zij,
de Z.A. Republiek niet geheel onafhankelijk achtende (en dat de Republiek volgens
het tractaat van '84 geheel onhafhankelijk was, zal wel niemand willen volhouden),
en wetende dat het verdrag tusschen Transvaal en den Oranje-Vrijstaat dezen laatsten
kon noodzaken, gemeene zaak met zijn noordelijken buurman te maken - den weg
tot inmenging van wie ook, in dit geschil, dadelijk wilde afsnijden. Wij moeten de
zaak ook van Engeland's standpunt trachten te beschouwen, wat nog geen standpunt
van Chamberlain behoeft te zijn. Het geschil in Zuid-Afrika was reeds hangende,
toen de vredesconferentie bijeenkwam, en 't is begrijpelijk dat men aan de daar te
nemen besluiten geen terugwerkende kracht wilde toekenen.
Dat alles kan ons echter vrij koud laten, wat de Boeren-republieken betreft. De
tsaar, die nog wel de aanstichter van de heele vredesconferentie geweest is, heeft
zich daardoor niet laten weerhouden om als grootvorst van Finland de onbillijkste
en onwettigste maatregelen te nemen, die men zich denken kan.
Maar terwijl zich in Nederland reeds een vrij sterke beweging ten gunste van de
verdrukte Finnen openbaarde, is de ontroering, door het uitbreken van den oorlog in
Zuid-Afrika gewekt, nog onvergelijkelijk veel sterker. Ze uit zich natuurlijk op echt
Hollandsche wijze, d.w.z. weinig in 't openbaar. Maar in den familiekring, in de
koffiehuizen en op de societeiten spreekt men over niets anders, en van verdeelde
meeningen kan haast niet gesproken worden: de eenstemmigheid is haast volkomen.
Nooit heeft men zich zoo één gevoeld met dien anderen, lang haast vergeten tak van
den Nederlandschen stam, die nu weer dezelfde groote hoedanigheden tentoonspreidt,
die onze voorouders - ook de voorouders van die Afrikaanders - in staat gesteld
hebben om zich vrij te maken van het oppermachtige Spanje.
Is het wonder dat men telkens geneigd is, vergelijkingen te maken tusschen toen
en nu? De Amsterdammer, het ‘Groene weekblad’ heeft dat treffend vertolkt in een
teekening van Braakensiek: ‘Holland-Transvaal, 1566-1899.’ De schim van Willem
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den Zwijger verschijnt aan de Boeren, die met Kruger ten strijde trekken, en eerst
het hoofd buigen in 't gebed:
Mijn schilt ende betrouwen
Sijt Ghij, o Godt, mijn Heer!..
Van al die mij beswaren
En mijn vervolghers zijn
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaar dijn!...

Waarlijk, het huidige Wilhelmus, volkslied, gebed en strijdzang tegelijk, is hier wel
toepasselijk. En als men de geschiedenis van onzen worstelstrijd met Spanje herleest,
vooral die groote gestalte van Willem van Oranje nog eens beschouwt, treft telkens
weer die overeenkomst.
‘Zoo geen machtige vorst ons hulp wil verleenen, zonder welke wij allen zullen
omkomen, laat het dan zoo geschieden in Godsnaam! Want met dat al zullen wij den
roem behalen, gedaan te hebben wat nog nooit een volk gedaan heeft, ons zelven
verdedigd en staande gehouden te hebben in zulk een klein land tegen de machtige
en afschuwelijke pogingen van zulk een krachtigen vijand, zonder eenige hulp van
anderen. En als de rampzalige bevolking dezer streken, door de wereld verlaten, nog
besluiten mocht, vol te houden, zooals zij tot nog toe gedaan heeft, en, gelijk ik
geloof, steeds zal doen, en als het God niet zal behagen ons te kastijden of ons
volkomen te vernietigen, dan zal het den Spaanjaarde nog de helft van Spanje, in
geld zoowel als in troepen, kosten, voordat zij ons ten onder gebracht zullen hebben!’
Deze woorden vinden wij in het boek van Fred. Harrison - een Engelschman over Willem I, Prins van Oranje. Lees Engeland in plaats van Spanje en zou men ze
president Kruger niet in den mond kunnen leggen?
Men is hier over het geheel zeer optimistisch gestemd ten aanzien van de kansen
der Boeren, en in ruimer kring ergert men zich aan den toon van meer dan een beroep
op het Engelsche volk en op Engeland's koningin om asjeblieft toch die arme Boeren
niet te vernietigen. Zulk een toon wordt niet gerechtvaardigd door de omstandigheden,
zij is ons volk onwaardig, maar vooral hij past niet bij de prachtige, mannelijke
houding van de burgers der twee Republieken. En de heldendood van Dr Coster en
menig ander Nederlander, meestrijdend in de Transvaalsche gelederen, heeft hier te
lande een diepen, hartverheffenden indruk gemaakt. Het Hollandsche bloed is vergoten
naast het Afrikaansche, in den strijd voor het recht, die gevoerd wordt onder een vlag
die naar den oorsprong onze eigen vlag is: ons rood-witblauw en ons oranje.
Intusschen kunnen wij hier niet veel anders doen dan de Boeren bijstaan met geld
voor heelkundige doeleinden en ter verlichting van hun nood. Dat gebeurt dan ook
op groote schaal, al had men ook deze zaak zoo gaarne wat spoediger aangepakt
gezien. Om een denkbeeld te geven van de sommen die bijeengebracht worden - en
geen hoekje van ons land blijft acbter, terwijl de Koninginnen met koninklijke giften
voorgegaan zijn - moge dienen dat te Dordrecht alleen bijna f 15.000 is ingezameld,
tot dusver.
Sommigen zouden meer willen doen, waartegenover anderen in de bladen (die
tegenwoordig vol ingezonden stukken staan over Zuid-Afrika) betoogen dat het voor
Nederland onverstandig en ongeschikt zou zijn, zich te spannen voor een internationale
beweging die toch tot niet goeds kan leiden. Dat is ongetwijfeld een wijze opvatting,
maar aan den anderen kant is het ook begrijpelijk dat men zich ergert aan de (ongetwijfeld slechts schijnbare) - onverschilligheid in zekere kringen. De Kamer,
bevoorbeeld, behandelt de Ongevallenwet alsof haar leven met de spoedige afdoening
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gemoeid was, en geen stem gaat uit de leden op, om de regeering eens een vraag te
doen, bijv., naar de stappen die er, volgens gerucht, vóór het uitbreken van den oorlog
uit ons land gedaan zouden zijn.
Daar zijn er zelfs, die het bezoek, dat de Koninginnen in het begin van deze maand
aan Potsdam hebben gebracht, met de Traanvaalsche kwestie in verband brengen,
en zij wijzen op het onderhoud van onze Vorstin met den Staatssecretaris v. Bülow,
aan wien bij deze gelegenheid een hooge onderscheiding toegekend werd. Maar wie
zal zeggen of 't hier een eenvoudig beleefdheidsbezoek gold of dat er dingen van
gewicht besproken zijn; en zoo ja, welke? Het klinkt wel zeer onwaarschijnlijk dat
de koningin, hoe hartelijk zij ook door den Keizer ontvangen moge zijn, Duitschland's
tusschenkomst zou ingeroepen hebben in een zaak waarin de houding der Duitsche
regeering vooraf bepaald was.
Nederland heeft in deze dagen een groot verlies geleden door den dood van Jacob
Maris. De vorst van onze landschapschilders is op een eenigszins ongunstig tijdstip
gestorven; ware hij wat vroeger gestorven - wellicht ook als hij wat later overleden
was - er zou meer dan nu een trilling door het land gegaan zijn. De mode gaat voor
't oogenblik wel wat den anderen kant uit; en ook in het buitenland heeft men aan
het heengaan van dezen genialen kunstenaar niet zooveel aandacht gewijd als men
had moge verwachten. Zulk werk echter is tegen de grillen van de tijdpest bestand;
Jaap Maris zal in de toekomst geëerd worden als een der allergrootsten uit het tweede
bloei-tijdperk der Noord-Nederlandsche schilderkunst, misschien wel als den
grootsten, althans als den meest Hollandschen.
ACTENOS.

De op te richten O.I. Groep van het Alg. Ned. Verbond.
In de laatstelijk te Dordrecht gehouden algemeene vergadering van Groep A van het
A.N.V., werd door den secretaris, Dr Kiewiet de Jonge, melding gemaakt van het
heuglijke feit, dat Mr Th. de Meester, vicepresident van den Raad van Indië, zich
bereid verklaard had den stoot te geven tot de oprichting van eene Oost-Indische
groep en dat Z.H.E.G. daartoe trachten zou zich de medewerking te verzekeren van
de directeuren van Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, Handel en Nijverheid.
Zeer zeker mag het Verbond van de bemoeiingen dezer hooge ambtenaren groote
uitkomsten verwachten, doch zonder steun van de zijde der reeds toegetreden
bondsleden in Oost-Indië zou het schoone voornemen, de oprichting eener
Oost-Indische groep, in den eersten tijd niet voor uitvoering vatbaar blijken, en wel
omdat het aantal leden van het A.N.V. in onze Oost nog zoo gering is.
Nu zijn voor dit laatste wel gemakkelijk oorzaken te vinden, maar verbetering van
den toestand is niet uitgesloten. Hierover straks. Eerst dient men het publiek te
overtuigen, dat eene zelfstandige Oost-Indische groep reden van bestaan heeft.
Herhaaldelijk toch werd door bevoegde mannen de meening uitgesproken, dat het
wenschelijk is de kennis der Nederlandsche taal onder de inlanders te verbreiden en
den reeds zoo dikwerf veroordeelden dompergeest eindelijk eens te laten varen.
Aanvankelijk werd slechts bedoeld onze taal beter bekend te maken bij de hoogere
inlandsche ambtenaren, doch in den laatsten tijd zijn er stemmen opgegaan voor
verbreiding in ruimeren zin.
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Men wil alle inlanders, die het Nederlandsch begeeren te kennen, daarin te gemoet
komen en de tegenwerking opheffen, die zij zoo vaak op dit punt ondervonden.
Vele Nederlanders zien er helaas nog altijd gebrek aan eerbied in, wanneer een
inlander, hij zij ontwikkeld of niet, hen in onze moedertaal aanspreekt. Hoe dwaas
hoe bekrompen toch. Gevoelt daarentegen de Franschman of Duitscher zich niet in
zijne eigenliefde gestreeld, wanneer hij te onzent in zijne eigen taal wordt te woord
gestaan? Maar ter zake. Het is volgens de uitspraak
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van tot oordeelen bevoegde personen dus nuttig het Nederlandsch in ruimen zin
onder de inlanders en ook onder de vreemde oosterlingen, Chineezen, Arabieren en
Bengaleezen, te verbreiden.
Het is ook nuttig de Indo's er toe op te wekken onze taal grondiger te beoefenen,
opdat zij op een hoogeren trap van ontwikkeling en beschaving mogen komen te
staan.
Bovendien zijn er in Oost-Indië nog andere stoffelijke en zedelijke belangen van
onzen stam te behartigen. Ik noom slechts bevordering van de kolonisatie van tot
nog toe weinig ontgonnen landstreken, Nieuw-Guinea, b.v.b.
Dit alles te bewerkstelligen zal dan de taak zijn van de toekomstige Oost-Indische
groep, terwijl het verheven doel harer oprichting, de vermeerdering van ontwikkeling,
beschaving en welvaart in deze gewesten des te vollediger bereikt zal worden,
naarmate ook meer gezag hebben en meer doordrongen zijn van het nut, dat zij
kunnen stichten, degenen, die zich aan het hoofd zullen stellen.
Moge de heer de Meester voor het bestuur der op te richten groep, op gelijken
voet als dit bij hare zustergroepen in Nederland, België, Zuid-Afrika en
Noord-Amerika reeds het geval is, de bekwame mannen vinden, die het Algemeen
Nederland Verbond zoo zeer behoeft.
***

Het aantal leden van het Verbond is nog gering in onze Oost. Mijns inziens is dit aan
twee oorzaken te wijten.
Eerstens de geringe bekendheid van het Indische publiek met het bestaan van het
A.N.V. en in de tweede plaats dezelfde omstandigheid, waardoor het aantal leden in
Noord-Nederland achterstaat bij dat in België en Zuid-Afrika nl. dat men hier in
Indië zich niet ongerust behoeft te maken over de handhaving onzer taal.
Het zij aan bekwamer pennen overgelaten, door voorlichting in de groote Koloniale
Pers, het eerstgenoemde bezwaar uit den weg te ruimen.
Wat het tweede betreft, hoop ik hierboven genoegzaam aangetoond te hebben, dat
het A.N.V., waar het in Nederlandsch Oost-Indië niet noodig heeft voor het behoud
onzer geliefde taal te strijden, toch op andere wijze nuttig werkzaam kan zijn.
Daarom, leden van het Verbond in Oost-Indië, richt ik tot u het woord om u aan
te sporen den sluier van onbekendheid mede te helpen wegnemen, te trachten nog
meer nieuwe leden te werven en zoo mogelijk in de grootere plaatsen van den Archipel
afdeelingen te stichten, opdat de toestand weldra rijp moge blijken voor de oprichting
van de zoo zeer gewenschte O.I.Groep van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Tjimahi, 16 September 1899.
J.R.L. JANS.

Engeland en Transvaal.
In het Militür-Wochenblatt (nr 92 van 1890), vond ik een beschouwing over den
tegenwoordigen oorlog, die ik - juist omdat ze voorkomt in een der beste militaire
tijdschriften - van belang acht voor Neerlandia's lezers. Die beschouwing komt op
het volgende neer.
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Engeland's hoofddoel is de politieke vernietiging van het Hollandsche Afrikanerdom
en de vervanging ervan door de Angelsaksische heerschappij. Tengevolge hiervan
zal de strijd het karakter van een volksoorlog verkrijgen waarin het niet te doen is
om het verslaan van een vijandelijk leger maar om de politieke vernietiging van een
ganschen volksstam.
De strijdkrachten bestaan uit 3 groepen: Afrikaners, Engelschen en inboorlingen.
Tot de Afrikaners behooren in de eerste plaats de beide innig verbonden
Boerenrepublieken. Grenzend aan deze bevindt zich de uitgestrekte Britsche
Kaap-Kolonie met een voor het meerendeel aan de Transvalers stamverwante
bevolking. Deze Afrikaners moet men als welwillend-neutrale d.w.z. zedelijke
bondgenooten van de Republiek beschouwen. In dit opzicht is de Kaap-Kolonie reeds
nu de eigenlijke basis der aangevallen Republieken. Vanhier zal de noodige aanvulling
aan menschen, paarden, munitie en levensmiddelen voortdurend naar het Noorden
vloeien. Bij langeren duur van den oorlog is zelfs het werkdadig ingrijpen van het
Kaapsche Afrikanerelement ten gunste van de Boeren niet uitgesloten. Aan de zijde
der Engelschen staat het Britsche wereldrijk met de Self governing Colony Natal als
bondgenoot, Britsch Beetsjoeanaland, de Chartered Company en Rhodesia als
hulpvolken en het koninkrijk Portugal als welwillend-neutralen, later waarschijnlijk
werkdadig ingrijpenden vriend. Het derde element vormen de gekleurde inboorlingen
van geheel Zuid-Afrika. Thans kan nog niet worden uitgemaakt aan welke zijde deze,
ten getale van bijna 4 millioen, zullen strijden. Waarschijnlijk is het dat hier hetzelfde
zal gebeuren als indertijd in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog. Onder den invloed
van goud en plaatselijke omstandigheden zullen de verschillende stammen zich nu
aan deze, dan aan gene zijde scharen, gelijk de Indianen van Noord-Amerika dat
voor honderd jaar deden. Door het loslaten van honderdduizenden wilden ten bate
van de twee blanke en christelijke tegenstanders in Zuid-Afrika zal natuurlijk het
oorlogvoeren aldaar een karakter aannemen, dat men zich moeilijk wreeder had
kunnen denken. Naast den politieken vernietigingsoorlog en rassenstrijd zullen dan
de gruwelen tegen weerloozen komen, die wij gewoon waren in de Engelsche
berichten onder het hoofd Turkish atrocities aan te treffen.
Het vooropstellen van deze omstandigheden is voor een militaire beschouwing
onmisbaar, omdat het te verwachten karakter van den oorlog, dat een gevolg is van
het politiek doel, zoo beslissend en rechtstreeks op de methode en de gevorderde
krachtsinspanning der oorlogvoerenden inwerkt, dat het vooral voor kontinentale
lezers noodzakelijk is den nadruk te leggen op het verschil met Europeesche
toestanden.
Een niet minder gewichtig kenmerk vormt de groote uitgestrekheid van het
oorlogstooneel. De beide republieken bezitten een oppervlakte, die bijna zoo groot
is als het Duitsche rijk na aftrek der provincies Oost-Pruisen, West-Pruisen en Silezië.
Ook wat lengte en breedte betreft gaat deze vergelijking op, terwijl de Vaalrivier
tusschen Transvaal en Oranje-Vrijstaat aan de Duitsche Mainlinie doet denken.
Oranje-Vrijstaat heeft vrijwel de afmetingen van Zuid-Duitschland met ElzasLotharingen; Transvaal komt overeen met Noord-Duitschland zonder de genoemde
3 Oostelijke provincies. Orographisch gaat de vergelijking niet op; omdat in
tegenstelling met Duitschland juist het Noorden (Transvaal) bergachtig en het Zuiden
(Vrijstaat) vlak is.
Reeds de beide genoemde elementen - het karakter van den oorlog en de
uitgestrektheid van het oorlogstooneel - maken het mogelijk in algemeene trekken
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na te gaan, hoeveel strijdkrachten er noodig zijn om zulk een uitgestrekt gebied, waar
een verbitterde en niets verschoonende rassenoorlog zal woeden, te bedwingen en
blijvend te pacifieeren.
De krijgsgeschiedenis geeft hieromtrent zeer belangrijke voorbeelden. Algemeen
bekend is het, welke ontzagwekkende soldatenmassa's Napoleon I moest besteden
om Spanje meester te worden en de guerillas aldaar te overwinnen. Honderdduizenden
soldaten van de beste Fransche troepen werden onder de meest beproefde aanvoerders
in den loop der jaren naar Spanje gezonden en terecht kan men zeggen dat de daar
geleden ontzaglijke verliezen den eersten stoot hebben gegeven tot de overmeestering
van de militairo kracbten van het eerste keizerrijk. Ook de Tyrolsche vrijheidsoorlogen
tegen de verbonden Beieren en Franschen geven een goed voorbeeld omtrent het
krachtsverbruik in volks oorlogen. Het jongste voorbeeld, dat echter nog niet algemeen
genoeg bekend is, van den strijd van een geregeld leger tegenover een volk, dat voor
zijn onafhankelijkheid strijdt, levert de bezetting van Bosnië door de Oostenrijkers
in 1878. Vier Oostenrijksche divisies met ongeveer 72.000 strijders, 13.000 paarden
en 112 stukken geschut hadden het daar tegenover 20.000 opstandelingen zoo zwaar
te verantwoorden dat het Oostenrijksche legerbestuur gedwongen was ten slotte 14
divisies met 262.000 man, 110.000 paarden, 300 stukken geschut, tallooze voertuigen
en 5000 lastdieren op te roepen, ten einde het oproerige land volkomen te bedwingen.
En daarbij heeft Bosnië een oppervlakte, die slechts het negende deel van het gebied
der twee Zuidafrikaansche republieken bedraagt, en is het niet door oceanen doch
slechts door de Save van Oostenrijk gescheiden.
Het buitensporig groote krachtsverbruik van geregelde legers in volksoorlogen is
niet alleen alleen deskundigen als vaststaande feit bekend, maar wordt ook iederen
niet-militair door de eenvoudige overweging duidelijk dat bij een oorlog tegenover
een gansch volk een bepaald operatiedoel ontbreekt. In de Europeesche oorlogen
kan, althans in 't algemeen, met het innemen van de hoofdstad de veldtocht als
geëindigd worden beschouwd; in den volksoorlog dwingt deze verovering nog lang
niet tot den vrede. De Beieren bezaten Innsbruck, de Franschen Madrid en de
Oostenrijkers Serajewo zonder dat hierdoor een beslissing werd bereikt. En wanneer
de Britten Pretoria bezet zullen hebben behoeft daardoor de Zuid-Afrikaansche oorlog
volstrekt niet te eindigen. In den volksoorlog bevindt zich juist de tegenstander overal,
bij voorkeur echter op de achterwaartsche verbindingen en terugtochtswegen van
den aanvaller. Hieruit spruit voor de geregelde troepen de bizonder groote moeilijkheid
voort deze verbindingen tegenover de ondernemingen van den zich in het land thuis
gevoelenden tegenstander open te houden, wat alleen te verkrijgen is door een
belangrijk getal bezettings- en etappetroepen. De sterkte van deze overtreft gewoonlijk
na korten tijd die der in front strijdende troepen. De moeilijkheid van den volksoorlog
ligt in het behouden, niet in het veroveren.
Uit het bovenstaande komt men tot de gevolgtrekking dat voor een snel en gunstig
verloopend doorvoeren van een volksoorlog een overweldigende numerieke
meerderheid de eerste en onafwijsbare voorwaarde uitmaakt. Bij het ontbreken
daarvan wordt de veldtocht in het opgestane land een worstelstrijd, die lang duurt
en vele moeite naast groote verliezen oplevert, terwijl alle voordeelen aan de zijde
van het volk komen, dat besloten is tot het uiterste te strijden, alle nadeelen echter
aan de zijde van de georganiseerde afdeelingen van den aanvaller. Deze nadeelen
nemen nog in een meetkundige reeks toe naarmate de afstanden tot het oorlogstooneel,
de moeilijkheid van aauvulling en de natuurlijke geschiktheid voor den oorlog van
het voor zijn vrijheid kampende volk grooter zijn.

Neerlandia. Jaargang 3

Er bestaat geene reden waarom een dergelijk algemeen erkende tactiekregel niet
in Zuid-Afrika zou gelden. Integendeel, het heeft allen schijn alsof hij daar bizonder
tot zijn recht zal komen. De afstanden zijn in verhouding tot de in aanmerking
komende getalsterkte
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der troepen onevenredig groot; aanvulling en verpleging van den aanvaller moeten
tot het kleinste voorwerp toe verkregen worden door een zeereis van vele mijlen over
den oceaan; het onderdakbrengen zal in het schaarsch bevolkte land de meeste moeite
kosten en de tegenstander bestaat uit een volkstam van aan vermoeienis gewende,
volhardende en weinig behoeften kennende mannen, die goed bereden zijn en als
voortreffelijke scherpschutters bekend staan. Tegenover zulk een vijand treffen wij
nu een leger aan, waarvan de behoeften zich plegen te uiten in verrassend lange
treinkolonnes en dat daarom zeer gevoelig zal wezen in zijne achterwaartsche
verbinding.
Men kan dus gerust beweren dat den Engelschen alleen dan een onderwerping der
boerenrepublieken zal gelukken, wanneer zij een overweldigende numerieke
meerderheid weten te ontwikkelen. De voor het Britsche leger noodzakelijke sterkte
hangt natuurlijk af van het beschikbare aantal Boeren. Moeilijk is het betrouwbare
gegevens te putten uit de vaak in tegenspraak zijnde berichten, ontvangen van
Engelsche, Fransche en Zuid-Afrikaansche zijde. De volgende cijfers zullen wel de
uiterste grens aangeven van de krachtinspanning, waartoe de bedreigde republieken
bij 't begin van den oorlog in staat zijn:
Transvaal

35.000 man.

Oranje-Vrijstaat

20.000 man.

Vrijwilligers uit de Kaap-Kolonie

5.000 man.

Vrijwilligers uit Natal

500 man.

Vrijwilligers van andere nationaliteit

3.500 man.
_____
Totaal 64.000 man.

Maar al rekent men ook slechts eene goede 60 000 goedbewapende strijders, die
naar de wapens grijpen met den vasten wil niet alleen voor hun politieke vrijheid
maar ook voor hun Nederlanderschap tot het uiterste te gaan ten einde aan de gehate
Engelsche opperheerschappij te ontkomen, dan nog zal het Britsche legerbestuur er
op bedacht moeten zijn minstens 150.000 man in Zuid-Afrika te brengen.
In aanmerking genomen de gespannen politieke toestand in de Kaap-Kolonie kan
men dit cijfer bezwaarlijk als te hoog rekenen; men vergete niet dat daar tegenover
slechts 154.000 Engelsche inwoners 230.000 Nederlanders staan, nauw verbonden
door den Afrikaanderbond. Zoowel in Kaapstad zelf als in de overige voornaamste
plaatsen uit de Kolonie, dient het Britsche bestuur sterke bezettingstroepen te leggen,
niet alleen om de rust te handhaven maar ook om het militaire verkeer te verzekeren
langs de drie door de Kolonie naar het oorlogstooneel voerende spoorwegen, ter
lengte van 1200, 450 en 300 kilometers.
In Engeland zal men waarschijnlijk dit getal van 150.000 man voor schromelijk
overdreven houden. Het onderscheid in de beoordeeling van zulke vraagstukken door
Britsche en kontinentale militairen steunt juist op de kenmerkend Britsche berekenarij,
dat de Britsche soldaat wat militaire waarde betreft oneindig veel hooger staat dan
de soldaat van iedere andere natie. Zoolang echter dit insulaire meerderheidsaxioma
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niet onfeilbaar is gebleken, zoolang bv. ervaringen als in den laatsten Afridi-oorlogden
Britschen troepen niet bespaard blijven moet de kontinentale deskundige beoordeelaar
zich houden aan de normale menschelijke verhouding van 1:1.
De totaalsterkte van het leger, dat Engeland ingevolge stelselmatige voorbereiding
beschikbaar heeft voor een veldtocht in het buitenland, bedraagt ruim 77.000 man.
Dit leger is onder den naam van ‘Service abroad’ in 2 legerkorpsen en 1
cavaleriedivisie met te zamen 214 stukken geschut verdeeld en stelt vrijwel de uiterste
krachtsinspanning voor, waartoe Groot-Brittanje zonder het tehulproepen van de
‘auxiliary forces’ [d.z. ‘militia’ (militie), ‘volunteers’ (vrijwilligers) en ‘yeomanry’
(bereden vrijwilligers)] binnen het kader van zijn staand, op aanwerving berustend,
leger in staat is. In dit geval blijft dan voor de verdediging van het moederland een
uiterst zwak legerkorps beschikbaar, zoodat in aanmerking nemende de zeer sterke
garnizoenen, die Ierland eischt, Engeland en Schotland vrijwel ontbloot zijn van
troepen tot het staande leger behoorende.
Maar van de bovengenoemde 77000 man is al een geheele reeks van troependeelen
in den loop van de laatste jaren verzonden, deels naar Egypte on Soedan, deels naar
de Middellandsche Zee (Gibraltar, Malta). deels ook naar Oost-Azië en in den laatsten
tijd ook naar Zuid-Afrika. Onder deze omstandigheden kan thans van een stelselmatig
verloopende mobielmaking van een of twee legerkorpsen en van een Cavalerie divisie
in het moederland in 't geheel geen sprake ziju. Het wordt veeleer een druppelsgewijze
en onstelselmatig verzenden van hier of daar voor de hand liggende troepen, die men
tijdelijk het meest ontberen kan. In overeenstemming hiermee verbetere men de
Engelsche tetegrammen, die de mobielmaking van een of twee legerkorpsen als een
voldongen feit voorstellen. De soldatennood neemt in Engeland met den toewas der
koloniale uitgestrektheid en moeilijkheden van jaar tot jaar toe en heeft reeds een
hoogte bereikt, die het Engelsche legerbestuur veel zorgen baart.
Dat Groot-Brittanje bij een dergelijke niet te loochenen zwakte te land met een
licht hart een krijg begint, die - zooals wij zagen - buitengewone militaire
krachtsinspanning zal eischen, is de te verwonderlijker daar hierdoor onvermijdelijk
een langdurige verzwakking der Britsche krachten in de Middellandsche Zee, Egypte,
Soedan en Indië in 't leven wordt geroepen. De kortelings door een aantaal dagbladen
geuite meening dat een oorlog met de Boeren geenszins Engeland's militaire stelling
in de wereld zou verzwakken berust op een vergedreven miskenning der feiten. Juist
het tegendeel is waar en zoo moet de verspreiding van deze opvatting voor een nieuw
bewijs worden gehouden van de weergalooze handigheid, waarmee Engelsche
invloeden en Engelsche persorganisatie op het vasteland het uiterlijk aanzien van
Engeland's macht bij het groote publiek weten hoog te houden.
(Wordt vervolgd).
Locarno.
B.v.B.

Vereenigde-Staten.
Chicago.
In de Maurer-Halle, hoek Pretoria en Monroestraat, greep den 29 Okt. onder
voorzitterschap van Dr. M. Maszmann, eene talrijke verzameling Hollanders plaats
die hunne genegenheid voor de Boeren lucht gaven. Nadat Dr. Birkhoff en voorzitter
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Schuyler der ‘Holland Society’ kernachtige reden gevoerd hadden, werden de
volgende besluitselen genomen:
Wij Amerikaansche Burgers van Hollandsche afkomst, hier verzameld, verklaren
hiermede,
Overwegende dat Groot Brittanje door zijn snood en wederrechtelijk optreden in
Afrika, van af Jameson's inval in het Transvaalsch gebied en nog vroeger, tot den
huidigen dage Transvaal en Oranje-Vrijstaat gedwongen heeft aanvallend op te treden
om hunne onafhankelijkheid en zelfstandigheid te vrijwaren en te behouden;
Overwegende dat Groot - Brittanje's onbevoegde politiek slechts voor doel heeft
in het bezit der rijkste goudmijnen der wereld te komen, zooals het vóór enkele jaren
den Oranje-Vrijstaat beroofd heeft;
Overwegende dat Gr.-Brittanje door zijne pers de Afrikaanders liet voorstellen
als staande geestelijk, zedelijk en politisch op een zeer nederigen trap, eenvoudig
om de wereld tegen hen te keeren, en zijne handelwijze in de oogen der wereld als
verdienstvol te doen doorgaan; hierom zij
Besloten dat scheidsgerecht, zooals het door de Afr. verlangd werd, een
menschlievend en kristelijk middel is om alle twisten en zoogenaamde bezwaren te
beslechten;
Besloten dat Engeland door zijne weigering een scheidsgerecht aan te nemen, door
ons niet streng genoeg kan veroordeeld worden;
Dat wij zijne politiek ‘Macht is Recht’ verafschuwen, eene politiek die zoo ver
gaat een vreedzaam volk tot den oorlog te dwingen om het van zijn erfgoed te kunnen
berooven;
Besloten dat wij al Amerikaansche, vrijheid- en recht lievende Burgers dit volk,
dat zulk een heldenmoed laat blijken en zijn leven voor zijne vrijheid offert,
bewonderen;
Besloten dat wij de Afrikaanders in dezen ongelijken strijd onze genegenheid
betoonen en hen van harte den zege wenschen;
Dat wij onze bewondering voor hunnen moed niet genoeg kunnen uitdrukken en
dat, wat ook de uitslag des oorlogs zijn moge, wij moeten verklaren dat zij de echte
nakomelingen dezer oude Hollandsche helden zijn die 80 jaren lang vochten om
godsdienstige en burgerlijke vrijheid te verkrijgen.’
Onder het zingen van Hollandsche nationaal liederen ging de vergadering uiteen.
Ook de hier wonende Ieren bereiden zich een dezer dagen eene groote
sympathie-meeting voer de Boeren te houden, en dit ter gelegenheid van het jaarlijksch
feest tot herdenking hunner dooden Allen, Lakin en O'Brien.
In Nieuw-York had vóór enkele dagen eene massenmeeting plaats onder het
voorzitterschap van burgemeester Augustus Van Wijck die even druk bezocht was.
Andere steden zullen volgen.
Chicago. Uit het verslag der gemeenteraadszitting van 30 October:
Het kwam tot een levendigen redetwist toen Alderman Coughlin den Staatsraad
voorstelde, zijne sympathie voor de Boeren in hunnen kamp ‘tegen een
dwingelandsche en hebzuchtige natie’ uit te drukken, en te gelijkertijd aan den
President der Republiek een verzoek te richten om voor spoedige herstelling van den
vrede te willen tusschen komen.
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Coughlin betoonde dat het de plicht van een Chicagoosch gemeenteraadslid was,
steeds en overal voor de vrijheid in de bres te springen, waarop Alderman Hermann
opmerkte dat hij tot dit doel in den Staatsraad niet gekozen was.
Als ijverige Angloman onderscheidde zich Alderman Duddeston; Engeland, zegde
deze, is onze beste vriend in den oorlog met Spanje geweest, en zonder Hong Kong
hadden wij den zegepraal in de Manila Baai niet veroverd. Deze opvatting viel echter
niet het minst in den smaak van het publiek en Duddeston werd geweldig uitgejouwd.
Ten slotte werd Coughlin's voorstel met ééne stem - 33 tegen 32 - verworpen.
Fl. B.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond
wil in één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de
wereld beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en
zijn taal. Tot den Nederl. stam rekenen we: Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaansche
Boeren, waar ook deze leden van één stam gevestigd zijn: Noord-Nederland (Holland);
Zuid-Nederland (België); Nederl. volkplantingen in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika; Nederl. koloniën: Curaçao, Suriname, Oost-Indië; Zuid-Afrika:
Kaap-Kolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafrikaansche Republiek, Natal, Bechuanaland,
Masjonaland, Namaqualand, Damaraland, Portugeesch Angola (Hoempàta);
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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.

Hoofdbestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,
Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepsbestuur A
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(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr.
H.J.A.M. Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Mr. H.J.M.
Tijssens, Dordrecht, secretaris; Mr. W. De Ridder, Dordrecht, penningmeester;
leden: J.J.B. Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag; Mr. J.A. Feith,
Groningen; Prof. Dr. H.J. Gallée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle; Dr.
J.W. Muller, Leiden; Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam;
Prof. Dr. J. Te Winkel. Amsterdam; Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam: Mej. Cornelia
Van Zanten, Amsterdam.

Raad van Bijstand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jaeob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G.; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds, Gezant der Z
A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G Den Haag; Mr.
J P. Moltzer, lid van den Raad van State, Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir. der
Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J, H. Prinsen, lid
der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank, Den Haag;
Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer, bankier, Den Haag;
Jhr. Mr L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot Oldhuis,
insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam; Prof. Dr.
B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr. M.,
Bloemendaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepsbestuur B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter;
Dr. J.Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: Fr. Van den Wegne, leer..
Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Athen. Brugge; Dr. Van Steenkiste,
Brugge; Prof. J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer, id.; Dr. I.
Bauwens, gemeenteraadslid, Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck,
Burgemeester v.d. stad Antw.; Heuvelmans. volksvertegenwoordiger. Antwerpen;
Max Rooses, id; H. Melis, id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel;
Vanderlinden, id., id.; Joh. Kesler, Leer. id.; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar,
Stadhuis, id.; Maurits Josson, adv., id.

Groepshestuur C.
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(Zuid-Afrika): Eerelid, Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz.
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky. hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen, Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria,
2e secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr,
Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen. d. Nederl., Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen, Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam. W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems, Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiffbauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten:{

Oost-Afd.: Pr. Geerh-Vos, 52,
Mercerstreet Prineetown N.-J.,

Voor de Vereenigde Staten:{

West-Afd.: J.B. Hulst, Grand Rapids,
Mich.

Voor Curaçao: J. Hamelberg, Archivaris.
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

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

Voor Zuid-Afrika{

ALGEM. SECR.: Dr. Reinink, Pretoria,
bus 564.
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Voor Zuid-Afrika{

C.A. Steuerwald, B. 383, Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater. Teheran, Perzië
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Prof. G.E. Boer,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Prof. G. Hemkes,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Prof. K. Schoolland.

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Prof. A.J. Rooks,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. J.W. Brink,
Rev. H. Beets,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. G. Broene,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. P. Ekster,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. J. Noordewier,
Rev. J.W. Warnshuis,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. A. Buursma,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. J.F. Zweemer,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. B. Dosker,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. C. Dosker,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. Herman N. Dosker,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. John Snitzler,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. J. Bolt,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. W.H. Van Leeuwen,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. Frank Van Vliet,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. P. Van Vliet,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. Gelmer Kuyper,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. John J. De Jonge,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. John Verkerke,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. P.H. Oltmans,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

(1) B. = Beschermend Lid.
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Mr. G.J. Haan,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. George de Jonge,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. J. Ginkema,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. H. Verhaar,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. W. Oltmans,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. W. Ryskamp,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. J. Ryskamp,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. B. Sevensma,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. P. Hamming,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. A.J. Brink,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. G.H. Albers,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. H. Van der Vennen,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Dr. Geo. H. Baert,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Mr. J.B. Hulst,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Hon. J. Steketee,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Rev. F.M. Ten Hoor,

Gr. Rapids, (Mich) V.-S.

Prof G.J. Kollen,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof H.E. Dosker,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof C. Doesburg,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof H. Boers,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof J.H. Kleinheksel,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof D. Yntema,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof J.B. Nykerk,

Holland (Mich.) V.-S.

Prof E. Winter,

Holland (Mich.) V.-S.

Rev. G.J. Dubbink,

Holland (Mich.) V.-S.

Rev. C. Van Goor,

Holland (Mich.) V.-S.

Rev. J.H. Van Houte,

Holland (Mich.) V.-S.

Rev. Hendrik Van Hoogen,

Holland (Mich.) V.-S.

Hon. G.J. Diekema,

Holland (Mich.) V.-S.

Hon. G. Van Schelven,

Holland (Mich.) V.-S.

Hon. Germ. Mokma,

Holland (Mich.) V.-S.

Hon. R. Kanters,

Holland (Mich.) V.-S.

Dr. J.F. Schouten,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. C. Verschure,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. Jos. A. Brouwer,

Holland (Mich.) V.-S.
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Mr. A.C. Rinck,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. Henry, J. Lindens,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. Henry Geerling,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. William Brusse,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. H. Holkeboer,

Holland (Mich.) V.-S.

Mr. Henry De Kruif,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Mr. B.J. Veneklasen,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Mr. R. Veneklasen,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Mr. G. Veneklasen,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Mr. B. Veneklasen,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Mr. Ch.J. Den Herder,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Mr. A.G. Van Hees,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Dr. T.G. Huisinga,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Hon. J. Den Herder,

Zeeland (Mich.) V.-S.

Hon. J.W. Garvelinck,

Graafschap Mich. V.-S.

Dr. B.J. Beuker,

Graafschap Mich. V.-S.

Rev. A. Keizer,

Graafschap Mich. V.-S.

Hon. Geo Birkhoff,

Chicago Ill. V.-S.

Rev. R. Joldersma,

Chicago Ill. V.-S.

Mr. Geo Birkhoff,

Chicago Ill. V.-S.

Dr. D. Birkhoff,

Chicago Ill. V.-S.

Mr. N. Birkhoff,

Brookdale Cook Co Ill. V.-S.

Mr. F. Tilbusscher,

Chicago Ill. V.-S.

Mr. P. Doornbos,

Chicago Ill. V.-S.

Rev. S. Van der Werf,

Chicago Ill. V.-S.

Dr. J.G. Huisinga,

Chicago Ill. V.-S.

Mr. F. Kruyt,

Chicago Ill. V.-S.

Mr. G. Broes van Dordt,

Chicago Ill. V.-S.

Rev. J. Robbert,

Chicago Ill. V.-S.
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Hon. H. Hospers,

Orange City (Iowa) V.-S.

Rev. J. Keizer,

Pella (Iowa) V.-S.

Rev. D. Drukker,

Drenthe (Mich.) V.-S.

Mr. Cyrno Keizer,

Forest Grove (Mich.) V.-S.

Mr. Z. Klooster,

Atwood (Mich.) V.-S.

Mr. A. Launing,

Drenthe (Mich.) V.-S.

Mr. Peter Fagg,

Madison (Wisc.) V.-S.

Rev. S. Koster,

Middelburg (Iowa) V.-S.

Rev. L. Colyn,

Laurel, Marshall Co (Iowa) V.-S.

P. Huet,

Haarlem, N.-N.

Ds. A. Pynacker Hordijk,

Nijmegen, N.-N.

Johanna Wolters,

Leiden, N.-N.

J.H.Th.O. Kettlitz,

Utrecht, N.-N.

W.A.J.v. Meurs,

Breda, N.-N.

J. Combuis,

Rotterdam, N.-N.

J. Drost,

Rotterdam, N.-N.

H. Fortuin,

Rotterdam, N.-N.

Mej. M.A. de Goeje,

Rotterdam, N.-N.

Maurits van Gelder,

Rotterdam, N.-N.

Dr. B.J. Goedhart,

Rotterdam, N.-N.

Dr. Klinkert,

Rotterdam, N.-N.

Mej. M. Kolff v. Oosterwijk,

Rotterdam, N.-N.

M.J. Meerkamp v. Embden,

Rotterdam, N.-N.

Mej. E. Mees,

Rotterdam, N.-N.

Mej. N. Mees,

Rotterdam, N.-N.

N. Nygh,

Rotterdam, N.-N.

W. Noorduijn,

Rotterdam, N.-N.

Dr. C. Nolen,

Rotterdam, N.-N.

Mej. D.J. van Rijn,

Rotterdam, N.-N.

L. Sonson,

Rotterdam, N.-N.

P.J.M. Schuijt,

Rotterdam, N.-N.

J.G. Fiele,

Rotterdam, N.-N.

A. Van Wageningen,

Dordrecht, N.-N.
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C. Everts,

Amsterdam, N.-N.

J.C. Homoet,

Utrecht, N.-N.

Mej. A.H.v. Velsen,

Oegstgeest, N.-N.

J.F. Meyer,

Katwijk aan Zee, N.-N.

J. Daniëls,

Katwijk aan Rijn, N.-N.

Z. Stokvis,

Den Haag, N.-N.

Mej. A.C. Hummel,

Den Haag, N.-N.

J.L. Walch.

Den Haag, N.-N.

Lej. M.F. Briedé,

Den Haag, N.-N.

A.A. De Graaff,

Rotterdam, N.-N.

J.L. Bolle,

Rotterdam, N.-N.

A.J. Groenewegen,

Rotterdam, N.-N.

Mej. A. Grutterink,

Rotterdam, N.-N.

Dr. C.H. Lintum,

Rotterdam, N.-N.

W. Nijssen,

Rotterdam, N.-N.

G. Polak Daniels,

Rotterdam, N.-N.

G. Rijken,

Rotterdam, N.-N.

J.A. Levin Röder,

Rotterdam, N.-N.

J.C. Smalt,

Rotterdam, N.-N.

J.F. Westerbeg,

Rotterdam, N.-N.

Dr. A. Van der Horst,

Pretoria, N.-N. B.

Jan Brink Wyers,

Pretoria, N.-N. B.

J.M. Coops,

Pretoria, N.-N. B.

J.B. Wolmarans,

Pretoria, N.-N. B.

J.I. Sluiter,

Pretoria, N.-N. B.

L. Solzer,

Pretoria, N.-N.

J.H. Breytenbach,

Pretoria, N.-N.

G.H. Ludorf,

Pretoria, N.-N.

Paul Krogh,

Pretoria, N.-N.

N. Hendriks,

Pretoria, N.-N.

J.L. Reepmaker van Belle

Pretoria, N.-N.

P.J. Burger,

Pretoria, N.-N.

M.P. van Ginkel,

Pretoria, N.-N.

C.A. Clason,

Pretoria, N.-N.

P.H. Heyenraads,

Pretoria, N.-N.
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H.W. Hendriks,

Pretoria, N.-N.

J.C. ten Bosch,

Pretoria, N.-N.

J. Jochem,

Pretoria, N.-N.

G. Callenbach,

Pretoria, N.-N.

J.J. Weissman,

Pretoria, N.-N.

A.F. Blankwaardt,

Pretoria, N.-N.

Armand De Ley,

Mittweida, Saksen, Duitschland.

Mej. El. Palsen,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Eleon. Van Eeckhoutte,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Ant. Van der Linden,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Duvivier,

Antwerpen, Z.-N.

Mej. Flore Schoonvliet,

Gent, Z.-N.

Mej. Bertha Comhaire,

Gent, Z.-N.

G. De Guchtenaere,

Gent, Z-N.

A. Van Swieten,

Gent, Z-N.

J. Staal,

Gent, Z-N.

Rich. Paynjon,

Gent, Z-N.

A. De Rockere,

Gent, Z-N.

Fr. Picqué,

Gent, Z-N.

K. Farazijn,

Oostende, Z-N.

Rev. J. Hendrik de Vries,

Princeton, V.S.

Robert I. Hopper,

Paterson, V.S.

John Lansing,

Watertown, V.S.

John V.L. Pruyn,

New-York, V.S.

Rev. J. Howard Suydam,

Rhinebeck, V.S.

Henry Van Arsdale,

Newark, V.S.

Louis Bevier Van Gaasbeek,

New-York, V.S.

George W. Van Sielen,

New-York, V.S.

William G. Waldron,

Amsterdam, V.S.

P.A. Pynappel,

Amsterdam, N.N.

Bericht. - Zooals het voorgaande jaar, verwittigen wij onze leden in België, dat
de post de bijdragen (of abonnementsgelden van haar standpunt) voor het jaar 1900
zal innen. Onze leden gelieven dus hun maatregelen te nemen opdat het kwijtschrift
betaald worde. Zoo wordt aan het Secretariaat veel werk en worden aan de kas veel
nuttelooze onkosten gespaard.
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- Brussel.
- Den 12 November vond te Brussel een vergadering van Hollandsche en Vlaamsche
dames plaats, belegd door deze groep: Mevrouwen Cortebeke, d'Artois, Marsé,
Reinhard, Spilliaert, Verschuere, Mejuffrouwen Billiaert, E. en B. Bram, Brioen,
Cortebeek, De Mol, De Veen, Hiel, Kesler, Steppé, Timmermans, A. en M. T'Sjoen,
Torrekens, Van der Straeten, met het doel ook te Brussel een Damesafdeeling van
het A.N.V. te stichten. O.m. werd vermeld in de oproeping, dat de Dames hare
krachten willen wijden aan 't inzamelen van hulp voor gewonde Oranjevrijstaters en
Transvalers. Bij de oproeping was dit Programma van werkzaamheden gevoegd:
1. Het verspreiden van den Vlaamschgezinden geest onder de vrouwen.
2. Vervlaamsching van den huiselijken kring.
3. Verspreiding van 't gebruik van beschaafde, zuivere Nederlandscke taal onder
Dames.
4. Verspreiding van 't gebruik van onze taal in 't maatschappelijk verkeer b.v. bij
't bezoek van winkels, enz.
5. Bevordering van onderling verkeer tusschen Noorden Zuidnederlandsche
families, b.v. door Noordnederlandsche kinderen te laten logeeren bij Belgische
families en omgekeerd.
6. Beleggen van dameszittingen, kunstavonden, kinderfeestjes.
7. Het maken van propaganda voor het Algemeen Nederlandsch Verbond:
a/ onder Zuidnederlandsche vrouwen;
b/ in overleg met Noordnederlandsche dames, propaganda in Holland, de
koloniën, het Buitenland;
c/ het maken van algemeene propaganda.
8. De stichting van Damesafdeelingen buiten Brussel.
9. Onderzoek naar en toezicht op onze onderwijstoestanden.
10. Verspreiding van de kennis van degelijke Nederlandsche schoolliteratuur.
11. Verspreiding en bevordering van degelijke kinderliteratuur.
12. Debatingclub (bespreking over vooraf bepaalde punten).
13. Alles wat kan geacht worden de Vlaamsche Beweging te bevorderen en te
versterken.
- Gent. - De Damesafdeeling van den Gentschen Tak richt, zooals het voorgaande
jaar, een Kerstfeestje in voor de kinderen der leden. De leden van de Damesafdeeling
worden hierbij nog eens verwittigd, dat de zangafdeeling hare werkzaamheden heeft
hervat onder leiding van Mej M. Roels. Vergaderingen hebben plaats in het Instituut
De Clippel Abeelstraat.
- Eene oproeping uitgaande van den Gentschen Tak tot de Gentsche maatschappijen
om een comité samen te stellen, dat de werkzaamheden zou ter hand nemen tot
inzamelen van geld voor een Hulpfonds voor gewonde Oranjevrijstaters en
Transvalers werd goed beantwoord. Tegelijkertijd hadden de English Club en Rust
Roest een zelfde oproeping gezonden. Een enkel comité is gevormd uit
vertegenwoordigers van 63 aangesloten vereenigingen. Ruim 3000 fr. is thans bij
dat comité ingekomen Penningmeester is de heer E De Backer, 52, Van Hulthemstraat.
Men kan hem de giften sturen.

Neerlandia. Jaargang 3

- De Secretaris A.N V. groep B. heeft de redactie op zich genomen van een
geïllustreerd weekblad ‘Transvaal’, dat verkocht wordt ten voordeele van het
Hulpfonds, 10 centiemen per nummer. Abonnement, 1 jaar: fr. 5,50 gewoon, 10 fr.
prachtpapier. Het blad vindt ruimen aftrek; 3 nummers (5, 12 en 19 November) zijn
thans verschenen. In 't eerste een kaart van het oorlogsterrein. Verder portretten
Kruger, Milner, Chamberlain. Leyds; Amajoebaberg, karikaturen. We bevelen het
blad ten sterkste aan onze lezers aan. Behalve dat het (naar we hopen) een mooien
penning zal brengen in de kas van het Hulpfonds, verspreidt het uitgebreide kennis
over de geschiedenis van het Afrikaansche volk, zijn mannen van beteekenis,
Zuidafrikaansche Toestanden enz.
Men kan een abonnement nemen bij alle boekhandelaren. Buiten België wordt het
abonnement met de vracht verhoogd.
Het drukken van Transvaal is de oorzaak, dat Neerlandia zoo laat verschijnt. De
leden zullen het ons zeker willen ten goede houden, daar het gebeurd is ter wille van
onze lijdende Stambroeders.

De voordrachten over phonetiek van prof. Gallée te Gent.
Het was een echt buitenkansje voor ons de twee voordrachten te mogen bijwonen,
die Prof. Gallée, uit Utrecht, in onze universiteit voor een talrijk publiek gehouden
heeft over de phonetiek. De Noordnederlandsche geleerde heeft ons bekend gemaakt
met verschillende proefnemingen door middel van werktuigen genomen, die door
zijn toedoen zóó volmaakt zijn geworden, dat ze nauwkeurig al de bewegingen van
lippen, mond en keel opteekenen.
Aldus steunt de studie der klanken op vaste gronden; hunne waarde in
wederzijdsche betrekkingen kan heel juist nagegaan en de dialectische verschillen
opgegeven worden. Met groote aandacht werd de uiteenzetting der theorieën gevolgd
en het was te betreuren dat de geachte spreker slechts over een paar uren beschikken
kon om eenigszins de belangstellenden in te wijden in eene wetenschap, waarin hij
zich een eereplaats heeft verworven.
Onder de aanwezigen bemerkten wij den rector en vele professoren van hooger
en middelbaar onderwijs, geneesheeren, studenten en vooral een aantal dames, hetgeen
genoegzaam bewijst welk belang gesteld wordt in de Noordnederlandsche wetenschap.
Prof. Paul Fredericq maakte zich tot tolk van de toehoorders om Prof. Gallée niet
alleen den oprechten dank te betuigen, maar tevens een innige bewondering uit te
drukken voor de schitterende uitslagen door zijne onvermoeide onderzoekingen
bekomen.
Deze voordrachten zullen daarbij dit gevolg hebben,
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dat ze bewijzen (ongelukkig moet het in België nog voor velen bewezen worden),
dat Nederland niet behoeft te wijken voor andere landen in om het even welk vak
der wetenschep, en het Nederlandsch evenveel geschikt is voor het onderwijs dan
eenige andere taal.
Deze voordrachten zijn we verschuldigd aan Prof. Logeman, die de noodige stappen
gedaan heeft om zijn collega te bewegen te Gent zijn interessante uitvinding te doen
kennen. Aan beiden onzen dank.
(Volksbelang).

Dr Herman Sabbe.
In het October-nr van van Neerlandia 1898 lieten we het portret verschijnen van Dr.
Jan De Windt, den jongen geleerde, die zoo ongelukkig het leven verloren had op
het Tanganika-meer en die voor de Vlaamsche Beweging een wetenschappelijke
kracht was van allereerste gehalte.
Weinig vermoedden we toen, dat we een jaar nadien Jan's boezemvriend, den niet
minder schitterend onderlegden Dr. Herman Sabbe zouden verliezen. Alle mannen
die beseffen van welk overwegend gewicht de aanwinst en de ontwikkeling van
wetenschappelijke krachten is voor onze Vlaamsche Beweging, hadden het oog op
dat vriendenpaar gevestigd, dat samen werkte, ieder op zijn gebied, ieder met even
schitterenden uitslag. En waar de beweging tot vernederlandsching van ons hooger
onderwijs in Vlaanderen nu voor goed aangevat is, hadden allen van het optreden
dezer twee de hoogste verwachtingen. Toen Jan ons dan ontrukt was, was het voor
ons nog een halve troost dat Herman voor onze wetenschappelijke beweging gespaard
bleef. Eilaas! ook dat hat nicht sollen sein! Nu ligt ook Dr. Herman Sabbe, Julius
zoon, onder de koude aarde.
Met den rouw in het hart wijden we enkele regels aan zijn nagedachtenis.
Achtereenvolgens legde hij schitterend de examens af voor doetor in de natuurlijke
wetenschappen en werd tweemaal als laureaat uitgeroepen in de wedstrijden tusschen
de Hoogescholen van België, de eerste maal als lanreaat voor de dierkunde, de tweede
maal als laureaat voor de anatomie en levensleer. Allen herinneren wij ons nog hoe
vóór een paar jaren de stad Brugge en haar gemeentebestuur, hoewel het dan
uitsluitend katholiek was, het zich tot een eer rekenden den ‘primus’ plechtig in zijn
vaderstad te onthalen. Dit jaar was hij weer ‘primus’; niettegenstaande de ziekte, die
hem ondermijnde, had hij zijn studiën voortgezet en de uitslag had zijn streven
bekroond. Maar daarmede waren zijne krachten ook op. Bij gelegenheid van de
onlangs gehouden plechtige opening van het hoogeschooljaar was het hem reeds niet
meer gegeven de belooning te komen in ontvangst nemen, die het Gentsch
stadsbestuur aan ieder der laureaten onzer Hoogeschool schenkt. Hij had een brief
aan den heer burgemeester Brann gezonden om zijn dank voor het hem toegedachte
geschenk uit te spreken, een brief, die in het Vlaamsch was opgegesteld en door den
heer burgemeester werd voorgelezen, een der eerste, zoo niet de eerste maal, dat
sedert 1830 op de op de officiëele plechtigheid een Vlaamsch woord klonk.
Dr. Herman Sabbe schreef behalve de beide verhandelingen, waarmede hij als
laureaat werd bekroond, verscheiden kleinere stukken in de Handelingen van het 1e
en die van het 2e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, in het Bulletin en de
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Annales de la Société de Médecine de Gand, in den Studenten-Almanak van ‘'t Zal
wel Gaau,’ in den Vriend der Natuur, enz.
Die enkele opstellen, door H. Sabbe voltooid, lieten van hem het beste verwachten.
Het is dan ook een harde slag dien de Vlaamsche Beweging door zijn afsterven, als
een echt martelaar van de wetenschap, ondervindt. Want het is bij zijne studie van
microben dat Sabbe de ziekte heeft opgedaan, die hem op korten tijd heeft
weggemaaid.
Met Jan De Windt had hij in het Studentengenootschap 't Zal wel Gaan, dat hun
beiden zoo dierbaar was, een gansche verandering teweeg gebracht, een verandering
ten goede. 't Zal wel Gaan moest, volgens hen, ook een grooter aandeel nemen in de
ontvoogding van het Vlaamsche volk, en 't Zal wel Gaan volgde hen, want van hen
ging geestdrift en werkzaamheid uit. Ook tellen de jaren waarin Herman Sabbe eerst
secretaris en later voorzitter was, tot de bedrijvigste en de beste van dit doorgaans
zoo wakker Studentengenootschap.
***
Den 10 November had te Brugge de begrafenis plaats.
De Potterierei zag zwart van het volk. De geheele stad was aan den beproefden
vader hare deelneming komen betuigen. Zelfs bekende katholieken met gouverneur
Ruzette aan 't hoofd waren tegenwoordig.

Vele studenten der Gentsche hoogeschool met hunne omfloerste vlaggen, een vijftal
hoogleeraren (de heeren Van Bambeke, Leboucq, Daniël Van Duyse, Paul Fredericq
en Vercoullie), talrijke praeparators en hulpleeraars der hoogeschool, o.a. Dr. Ad.
Van den Berghe, Dr. Cam. De Bruyne, Dr. Willem, enz. waren insgelijks naar Brugge
gekomen om een laatste hulde te brengen aan de nagedachtenis van den jongen
geleerde.
Ten sterfhuize werden roerende lijkreden uitgesproken door de heeren Dr. Ad.
Van den Berghe namens het jong personeel der Hoogeschool, door den student Adam
namens de Algemeene Studentenmaatschappij en de liberale maatschappij van
geneeskunde, door den student Dumon namens 't Zal wel Gaan, waar Herman Sabbe
voorzitter van geweest is, door den student Van Mullem namens de Van
Maerlantszonen van Brugge, en door Prof. Paul Fredericq.
Zelden viel een zoo jongen man eene zoo indrukwekkende begrafenis ten deel;
maar ook, hij had het wel verdiend.
***
Is de dood van Herman Sabbe een harde slag voor onze wetenschappelijke beweging;
is ze smartelijk geweest voor de talrijke vrienden van van dezen jongen man wiens
beminnelijkheid hem niets dan trouwe vrienden deed tellen, hoe moet dan het
vaderhart van den diepbeproefden vader, den grijzen Julius Sabbe gebloed hebben!
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Velen onder onze leden in het Noorden, die den vader en den jongen, sympathieken
broeder, Dr. Maurits Sabbe, kennen, zullen innig deel nemen in hun grievende smart.
H.M.

Handteekeningen.
Het waarnemen van het secretarisschap van een vereeniging als het A.N.V. geeft
aanleiding tot tal van opmerkingen. Niet alleen leert de uitgebreide briefwisseling
met stamgenooten heinde en verre over de wereld verspreid, letten op verschil in
opvatten en voelen, waardoor zich over 't algemeen de groepen onderscheiden waarin
een stam als de onze gesplitst is; ze geeft ook stof tot karakterstudie van individuën.
We bedoelen nu niet zoozeer, het afleiden van het karakter uit den vorm van het
schrift; we hebben meer de uitdrukking van gedachten en gevoelens op het oog. De
Zuidnederlander, de Zuidafrikaan is veel losser, hartelijker in zijn schrijven dan de
Noordnederlander, die steeds deftig, afgemeten blijft; zoo deftig, zoo afgemeten, dat
men zich wel eens omtrent zijn gevoelens vergist en zich inbeeldt, dat hij uit de
hoogte spreekt, wanneer hij eenvoudig zakenstijl bedoelt te schrijven. Men zou zich
soms ergeren aan zijn toon en toch meent hij het, heusch, hartelijk, hij drukt het
alleen onhartelijk uit. Overgevoeligheid is zijn minste zwak. De Nederlander, die
onder Insulinde's zonnigen hemel geboren is of die in deze bekoorlijke oorden leeft,
is weer heel anders. Hij ook laat meer zijn gevoel spreken.
Maar niet alleen verschillen we in uiting van gevoel en gedachten, - wat
wederzijdsche waardeering geens zins in den weg moet staan, - er is ook verschil in
ons schrift en hieromtrent wilden we een paar opmerkingen maken, die praktisch nut
kunnen hebben. Mogelijk zijn er in 't schrift van den Vlaming eigenaardigheden, die
't lezen voor den Noordnederlander bemoeilijken. Dat weten we niet. We zouden het
belangwekkend vinden hiervan op de hoogte gebracht te worden. Voor den
Zuidnederlander biedt het schrift van den Noorderbroer stellig enkele eigenaardige
moeilijkheden. Dat schrift heeft o.m. voor den Zuidnederlander een zeer onpraktische
T en J. Het verschil zit hierin, dat de onderste krul van de T door ons naar achteren
gemaakt wordt, door den Noordnederlander evenwel naar voren, zoodat ze niet van
de F verschilt als het middenkrulletje vergeten is of onduidelijk gemaakt. Geregeld
wordt dan ook de T door den Zuidnederlander in eigennamen als J gelezen en door
den Vlaamschen zetter, dien men niet op de hoogte gebracht heeft, als J gezet. We
noemen daarom de Hollandsche T een zeer onpraktische. We kunnen spreken bij
ondervinding: ze geeft ons heel wat te doen bij de verbetering van drukproeven en
gedrukte adressen. We wenschten daarom den Noorderbroer te vragen of er
overwegende reden bestaat om aan den nu eenmaal nationalen, toch onpraktischen
vorm van zijn T vast te houden en haar niet te schrijven zooals wij het doen, met de
onderste krul naar achteren?
Een verkorting is zeer onpraktisch: men schrijft f 2 en leest twee gulden. De
Zuidnederlander, die nog niet op de hoogte is - en alleen zij, die door drukke
betrekkingen met Holland, het raadplegen van prijscouranten aan de f gewoon zijn,
zijn op de hoogte - leest onvermijdelijk twee frank en moet door eigen schade wijs
worden, daar hij tot de onpleizierige ontdekking komt, dat hetgeen hij zich voor twee
frank meende aan te schaffen hem op meer dan het dubbel te staan komt. Allen zijn
we langs dezen weg moeten wijs worden. Van ons standpunt ware het wenschelijk,
dat we die wijsheid niet behoefden op te doen, wat het geval zou zijn indien de
Noorderbroer schreef 2 g in plaats f 2.
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Veel ergernis en tijdverlies - bleef dan ook - den drukproeflezer gespaard. Maar kan
dat? Indien het niet kan, zouden we het eigenaardig vinden, op de hoogte gebracht
te worden van de redenen, die 't beletten.
Maar wat wél kan, is dat een mensch zijn naam op een leesbare wijze schrijve.
Vereenvoudiging is aan de orde. Vereenvoudiging in Nederlandsche spelling en
verbuiging. Vereenvoudiging in de vrouwelijke kleederdracht. Wij wenschen nog
een andere vereenvoudiging aan de orde te brengen: vereenvoudiging in de
handteekening. Het ligt toch zoo voor de hand, dat men zijn naam schrijft opdat hij
gelezen worde. Ongelukkig schijnen zeer vele menschen er werk van te maken hem
zóó te schrijven dat men hem met al de hulpmiddelen van de techniek nog niet
ontcijferen kan. In elkaar gevlochten voornaamletters en aanvangsletters van
familienamen, allerlei soorten van krullen onder, door, boven, óm de handteekening,
maken het ongelukkig slachtoffer, dat zulke hieroglyphen onteijferen moet, radeloos!
Wat kan toch het praktisch nut zijn van al die krullenmakerij? Beletten dat men onze
handteekening zal namaken? Kom, de vrees daarvoor zal voor 999 personen op de
1000 wel niet bestaan.
Maar wat een last, wat een arbeid die onduidelijke handteekeningen veroorzaken,
kan hij getuigen, die duizenden namen heeft te boeken, voor het drukken van die
namen heeft te zorgen! Gewoon schrift, hoe grillig, hoe zenuwachtig, leert men
ontcijferen; onduidelijk geschreven woorden kan men veelal door den bijtekst raden.
Maar eigennamen! Een onduidelijk gevormde letter maakt den naam onleesbaar. En
hielp een uitgebreide kennis van familienamen, die een secretaris v.h.A.N.V. vanzelf
opdoet, maar altijd! Er bestaan soms zooveel wisselvormen van een familienaam,
dat ook die kennis niet helpt, en dat de ongelukkige secretaris, na een kwartier studie,
met behulp van een lens, het toch op moet geven en toch zijn toevlucht moet nemen
tot hetgeen hij zoo gaarne vermeed: het schrijven van een kaart of een brief. Kon het
antwoord dan altijd na een dag of wat verwacht worden! Maar het antwoord uit
Zuid-Afrika moet twee maand uitblijven, als antwoord mogelijk is.
Waarlijk, krullenmakerij bij handteekeningen is de meest onpraktische liefhebberij
die een mensch er op nahouden kan. Wat de taak van ons secretariaat niet
vergemakkelijkt, is de gewoonte bestaande bij de Noordnederlanders om hun
familienaam te laten voorafgaan door de aanvangletters van al de voornamen, waarmee
ze bij hunne geboorte begiftigd werden. Als een onduidelijke letter al zooveel last
veroorzaakt, wat moet het dan zijn, wanneer de familienaam voorafgegaan is van
een heelen stoet voornaamletters? Geen wonder dat zoo goed als iedere mail uit Z.A.
verbeteringen zendt van namen, die in Neerlandia verschenen, van verkeerd gedrukte
adressen. Kan een mensch niet Piet of Jan heeten, kortweg? Alleen in 't geval dat
men een veel voorkomenden naam draagt, is het doelmatig twee voornaamletters te
gebruiken. Veel krullen rondom den naam, veel voornaamletters, onduidelijke
handteekening veroorzaken onvermijdelijk vergissingen, veel nuttelooze tijdverspilling
en onkosten. Indien ons ledental nog met enkele duizenden toeneemt, mag de
Vereeniging er een klerkje op nahouden om het werk af te doen veroorzaakt door
onduidelijke handteekeningen. Daarom Nederlanders over de wereld, laat ons het u
op het hart drukken: vereenvoudig uw handteekening en schrijf ze duidelijk: gij zult
den dank verdienen van het boekhoudende menschdom; maar in 't bijzonder zult ge
gezegend worden door de secretarissen van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
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Boekennieuws.
De Voortrekkers of het Dagboek van Izaäk van der
Merwe door J.D. Kestell en M. Hofmeyer.
Een zeer interessant werk. Het is de behandeling van eenige jaren uit den Grooten
Trek, in 1833 - een der roemrijkste bladzijden uit de Geschiedenis van het
Afrikaansche volk - onder den vorm van roman. Zooals de schrijver terecht zegt,
treedt Szak van der Merwe op als de tolk zijner mede-emigranten. Wat hij gevoelde
en leed, gevoelden en leden ook al zijne tochtgenooten; wat hem trof was ook het
lot van al wie over de Oranjerivier toog.
In het werk zien we den moed van het fiere Zuid-Afrikaansche heldenras, we zien
er de ‘groote’ handelend- kloek en manhaftig - in optreden: Retief, Maritz, Potgieter,
Uys, Pretorius; we worden bekend gemaakt met het lijden en strijden der arme
zwervers, die, na have en goed door het trouwelooze Engeland te zijn ontnomen, het
onbekende - maar ook de vrijheid - tegemoet gaan, we stellen de trouweloosheid
vast van den erfvijand der Boers, de Kaffers; maar toch zien we, dat de Boeren, trots
gevaren en strijd, zich vestigen in Natal.
Maar het land, dat zij tegen zulken zwaren prijs gekocht hebben, werd hun later
nog eens door Albion ontnomen en aldus werd nogmaals door den Brit het vuur van
rassenhaat aangeblazen, nog eens werd het zaad van vijandschap gezaaid, tot het in
81 op Majuba Hill tot halfrijpheid kwam, en nu barst, in den vorm van den
Engelsch-Transvaalschen oorlog. Nu goed recht op Natal, Zuid-Afrikaanders, Boeren
der Zuster Republieken, bestaat niet alleen in het met inkt geschreven dokument,
onderteekend door een dwingeland als Dingaan, maar is bezegeld door het bloed van
de helden, die daar den dood op het slagveld stierven; de beenderen der dierbare, die
ginds rusten in de kraal van Dingaan, de beenderen van het zwarte goedje in de
Bloed-rivier zijn de sprekende getuigen, dat Natal U behoort, en u alleen...
De taal van het boek is goed en zuiver Nederlandsch, hier en daar onderbroken
door eenige regels Afrikaansch. De gedachte, om die geschiedenis te behandelen in
den vorm van roman, is uitstekend om veel gelezen te worden, en aldus bij te dragen
tot het doel van den schrijver, om den naam der helden te doen bewaren in het hart
van het volk van Zuid-Afrika.
- Zuidafrikaansch Wilhelmus-gebed van Paul Kruger. Gedicht van H.W. Nachenius,
op muziek gebracht door K.A. Willeumier, organist te Zaandam. Prijs f. 0,30.
- Ontvangen: Transvaalsch Krijgslied, gedicht van Julius De Meester, muziek van
Peter Benoit. Uitg. Faes, 25, Beddenstr., Antwerpen. Een derde der nettoopbrengst
zal gestort worden in de kas der Belgische ambulance. Prijs evenwel niet vermeld.
- Die deutschen Reichshäfen und das Zollbündnis mit den Niederlanden von DR.
REISMANN-GRONE.
Het voorhanden werk is door de zorgen van het Alduitsch Verbond uitgegeven.
Het vormt het twaalfde deel der vluchtschriften, die tot nu toe in het licht gestuurd
werden om de denkwijze van het verbond te verdedigen, en naar alle hoeken van
Groot-Germanië te verspreiden.
De schrijver geeft een algemeen overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche
en Duitsche havens en die van Antwerpen. Hij toont aan hoe die van Rotterdam en
Antwerpen vooral door Duitschen handel gevoed en onderhouden worden en welke
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schade aan deze havens zou berokkend worden door het ontworpen plan om door
middel van het kanaal van Ems aan den Rijn een rechtstreeks uitsluitend Duitsche
monding te verschaffen.
Om deze nadeelen van de vreemde havens zooveel mogelijk te voorkomen wordt
thans een ijverige propaganda gemaakt ten einde een algemeen tolverbond met
Duitschland te sluiten.
Waarin eigenlijk dat tolverbond hestaat, wordt door den schrijver niet aangeduid.
Natuurlijk komt het er hier op aan de verschillende rechten en toltarieven voor
Duitschland te verminderen om van Antwerpen en Rotterdam echte Duitsche havens
te maken, met alle mogelijke voordeelen van den Duitschen handel in afwachting
dat het nieuw kanaal het geheele Duitsche verkeer langs Duitsche wegen afleidt en
zoo den doodsteek geeft aan de vreemde havens. Dr. Reismann-Grone houdt niet
van sentimentaliteit. Hij is zeer praktisch en eenvoudig wenscht hij voor Duitschland
al de voordeelen van hot handelsverkeer. Door hunne ligging en inrichting zijn
Antwerpen en Rotterdam twee bevoorrechte landingsp laatsen. Indien de Duitschers
in zoo grooten getale die uitvoerwegen kiezen, is zulks eenvoudig toe te schrijven
aan de groote voordeelen, die ze voor den Duitschen handel opleveren. De gastvrijheid
der beide landen heeft de Duitsche handelaars veroorloofd in beide steden hun huizen
te stichten, naar eigen zin en zeden, met een leger van Duitsche klerken, die krachtig
hun Duitsche belangen weten te behartigen en te bevoordeelen.
Het werk van Dr. Reismann-Grone verdedigt merkwaardig de middelen, die
aangewend worden om den handel langs de Duitsche stroomen te bevoordeeligen.
Daarin kunnen we hem niet laken. Integendeel. Hij toont zich daardoor warm
vaderlandlievend. Maar het heeft ons evenmin de voorgaande Vlugschriften van het
Alduitsch Verbond kunnen overtuigen van het nut, dat zulk eene vereeniging voor
België en Nederland zou opleveren. Integendeel we zien enkel daarin het steeds
krachtiger en heviger streven om aan de ontwikkeling van den Duitschen Staat nog
een hoogere vlucht te verzekeren en daarmede kleine volkeren met voorbeeldige
instellingen mede te sleepen, op te slorpen tot grooter voordeel van het Duitsche
Rijk. Indien door het nieuw kanaal een mededinging ontstaat voor de havens van
Antwerpen en Rotterdam, dan zullen deze zich daarin moeten schikken om door
zooveel mogelijke verbeteringen het hoofd bieden aan alle pogingen om den
machtigen toevoer te verminderen en om ze af te brengen van den eersten rang,
waarop ze, wij hopen het, nog lang zullen tronen.

Onze Leestafel.
M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.

Beeld (Woord en),
November 1899. Red. Prof. Dake, van Nouhuys en Smit Kleine; M.; de Erven Bohn,
Haarlem; Prijs?
J. De Meester: Doodstrijd. - Cornelis Zely. - J. Reineke Van Stuwe: Geluk (Sonnet).
- Insulinde (een droom). - Lijden. - Muziekstuk.

Belfort (Het),
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November 1899. Maandschr. gewijd aan letteren, kunst en wetenschap; Siffer, Gent;
fr. 6 per jaar.
Kanunnik Martens: Kerfdieren of insecten. - Fr. Bernardinus Mets: Is Savonarola
de voorlooper van Luther? - J. Haller: Rollo Van Moerland. - E. De Grave: Open
brief aan de Antwerpsche Schilders. - F. Drijvers: Iets over idealisme en realisme E.P. Van Den Berghe: Een boek over onze hedendaagsche Schrijftafel. - Ad.G.H.:
De Zendeling. - Boekennieuws en Kroniek.

Bladen (Wetenschappelijke),
Nov. 1899. Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof.
Koster en Dr. A. van Oven. M.; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f 14,40 per
jaar.
Alcoholisme en drankverkoop in Rustand. - Wat is de taak der ‘Nieuwerwetsche
Vrouw’? - Drie Socialisten. - Montenegro en zijn vorst. - Emiel Fagnet. - De
briefwisseling van Renan en Berthelot. - De nieuwe bestanddeelen der
dampkringstucht. - Korte mededeelingen uit buitenlandsche lijdschriften. Bibliografische kroniek. - Nieuw uitgekomen boeken.
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Caecilia,
1 Nov. 1899. Alg. muzikaal lijdschr. voor Ned Red. Mr. Viotta; 1/2 M.; Nyhoff, 's
Gravenhage; f. 6,60 p.j.
Een en ander over ‘Die Walküre’. - Rosa Sucher (met portret). - H.D. Van Ling:
Consonant en Dissonant. - J.H. Scheltema: Boekaankondiging. - Concertberichten
('s Gracenhage, Amsterdam, Rotterdam, Groningen). - Binnenlandsche beriehten. Buitenlandsch Nieuws.

Dag (Vragen van den),
Nov. 1899. Pop. wetensch. tijdschr. onder redactie van Dr. Blink, M.; S.L. van Looy,
Amsterdam. f 5,40 p.j.
Plaat 34 v.d. Plantenatlas v. Nederland: De gewone gekweekte Tulp. - J.M. van
Hesteren: Aan den vooravond van den leerplicht: 1. Een blik op de volksschool in
de dagen der Republiek. - G. Eugène Simon: Arbeid en Nijverheid in China en
Economische beschouwing van Chineesch standpunt. - Dr. H. Blink: Eenige grepen
uit de geschiedenis der Britsche koloniale politiek. - Bibliographie. - Prof. Dr. J.
Ritzema Bos: Nederlandsche planten: De gewone gekweekte Tulp. - H. Mustert:
Aquarinus, een uitcinding der 19de eeuw. - De eigen warmte der aarde en de
temperatuur der oneindige ruimte. Een kunstmatige maan.

Europa,
Nov. 1899. Verzam. v. letterk. bijdragen onder redactie van W. Gosler; M.; Revers,
Dordrecht; 11,75 p.j.
M. de Vries, Mijn blonde krultebol. - Kappel Böcker, De zonderlinge predikant
van Elbjaerg. - G.W. Iris, Liefde en strijt. - Cenatos, Een boekenpraatje. - A.E.L.
Covetie. Populair-wetenschappelijk overzicht.

Exportblad
(Hoyman & Schuurman's). - 30 Oct. '99. - Weekblad van den In- en Uitvoerhandel;
Red. O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam. Gratis op aanvraag.
De strijd voor de vrijheid in Zuid-Afrika. - Het 23jarig jubiloeum van
verwaarloosden Consulairen dienst. - Wekelijsch uittreksel uit de verslagen der
Nederlandsche Consuls: Zeith, Messina, Zattaruié, Damas.

Gids (De),
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Nov. 1899. Onder red. v. Mr. J.N. Van Hall e.a., M.; Van Kampen en Zonen,
Amsterdam. f 15 per jaar.
R.P.J. Tutein Nolthenius: Groene steden en zwarte steden. - Mr. J.G. Gleichman:
Mr. F.A. van Hall als Minister, mededeelingen en herinneringen. II. C. Vreede: Voor
den Nederlandschen Zeevarende. Nellie van Koll: Wat zullen de kinderen lezen. Dr. R.C. Boer: Björnstjerne Björnson. - P.C. Boutens: Verzen. - Mr. J.M. van Hall:
Dramatisch overzicht. Sarah Bernhardt. - Henri Viotta: Muzikaal overzicht. Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.

Gids (De Katholieke),
Nov. 1899. Maandschrift voor het Katholiek Nedertandsch tolk, onder red. van eenige
vrienden der wetenschap; Küppers, Haarlem. f 3,60 + frankeerkosten p.j.
V., De Katholieken geteekend als schurken. - H., Aan de moderne kunst. - A.M.D.G.,
Modern agnosticisme. - T.B., De nevelingen. - A. Nuyens, Nommer 13, novelle van
Satvator Farina. - Politiek overzicht.

Gids (De Nieuwe),
Nov. 1899. Redactie: Willem Kloos en H.J. Boeken; M.; Van Looy, Amsterdam f 7,50
p.j.
J. Reddingius, Verzen. - Stevijn de Jonghe, Schets. - Willem Ktoos, Liefde. - H.J.
Boeken, De Louteringsberg van Dante Alighieri in proza vertaald. III. - H.J. Boeken,
October. - Joh. W. Broedelet, Carnaval, blijspel.

Haard (Eigen),
4 Nov. 1899. Onder red. v.J. de Vries, Dr. Pyzel e.a.; W.; Naaml. Vennootschap ‘Het
Tijdschrift E.H.,’ Amsterdam. f 6,50 p.j.
M.W. Mactaine Pont: Elisabeth Bleau, III. - Mr. M.E. Houck: Twee bouwwerken
van Hendrik de Keizer te Deventer (met afbeeldingen). - Voedster met kind, naar
eene schilderij van Frans Hals. - Het kind van de voedster, van Frans Hals (bij de
plaat). J.A. Wormser: De Zuster-Republieken in Zuid-Afrika (met portret en
afbeeldingen) III. - L. Nooter: Overwinteringen - Eene merkwaardige Momento
Opname (met afbeeldingen). - Edward W. Townsend (naar het Engelsch V.):
Feuilleton: Mevrouw Kay's nieuwe diamanten I.

Illustratie (Katholieke),
33e Jaargang No 34. W.; Mij ‘De Kathol. Ill.’ te 's Hertogenbosch. f 4,00 p.j.
Tekst: Mathilde: Overtallig. - B. van Meurs: Het doove moedertje. - Daisy: Ons
reisje door den Harz. - Op de lokomotief. - Albanië en de Albaneezen (bij de platen).
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Platen: Atbaneezen van den stam der Maliforis uit de omgeving van Skoetari. Het doove moedertje. - In het Badethal: Teufelsbrücke en Bodekessel. - Bij een
zestiende-eeuwsch kunsthandelaar. - In het Bodethal: Hexentanzplatz.

Kroniek (De),
5 Nov. 1899. Een algemeen weekblad onder red. v.P.L. Tak; Scheltema en Holkema's
boekhandel, Amsterdam. f 9 p.j.
Een maand cel. - De privaal-docent. - Cyrano. Liquidatie van buitenlandsche
zaken. - V.D. Gr., Een kort antwoord aan prof. Treub. - J.V., Schilderkunst (keuzenten
toonstellingen, II). - F.C. Jr., Litteratuur (in Parijs, II). - Berichten. - Allerlei. - Ernest
Dowson, feuilleton, Eene gewetenszaak. - Ontvangen boeken.

Kunstbode (De Vlaamsche),
Oct. 1899. Maand. tijdschr. voor kunsten, letteren en wetenschappen onder red. v.
Jan Bouchery; Hopland 30, Antwerpen. Prijs?
Jozel Van Hoorde, De familie Van Lierde. - Poëzie: Edm. De Geest, De
geschiedenis van eenen ouden Wolf, in 7 fabeten. - A. De Smet, Goliath. - D. Claes,
Eenige welenswaardigheden over de eerste Fransche Republiek, Tijdrekening Boekbeoordeeling. - Kroniek.

Leeskabinet (Het),
Nov. 1899. Maandschr. gewijd a. vaderl. en buitent letterkunde onder red. v. Johan
Gram; Van Nifterik, Leiden; f 11.50 p.j.
Chopin, Bij de herdenking van zijn vijftigsten sterfdag. - Else Van Brabant, Sproke
van verlangen. - Jacqueline Reyneke van Stuwe, Kinderleed. - A.W. Stellwagen, Een
verijdelde aanslag op het leven van Lodewijk XIV. - Watrust, Fräulein Irmgard. Een
stukje lente aan den Duitschen Rijn (met plaat). - A. Fromme, De hofnar. - Edmond
About, De predikantsdochter. - Bibliographisch album.

Leven (Het toekomstig),
1 Nov. 1899. Tijdschr. gewijd a d. studie der proefondervindelijke en bovenaardsche
verschijnselen; 1/2 M.; Red. en Adm. Kruisdwars-straat 4, Utrecht; f 3 p.j. bij
vooruitbetaling.
Korte aanteekeningen. - De moderne richting en het onsterfelijkheidsgeloof. Seances in eigen kring. - Feuilleton, Tot redden geroepen. - Merkwaardige séances,
Identiteit. - Benauwd onderzoeker. - Gezang 83. - Correspondentie.
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Maandschrift (Elsevier's Geïl.),
Nov. 1899. Red. Mr. Plemp v. Duiveland, F. Lapidoth en Ph. Zilcken; Uitg. Mij
‘Elsevier’, Amsterdam; f 10 p.j.
De Romance. - Johan Gram. Alexander Hugo Bakker Korff (met portret). - Louis
Verhaeghe, Hereenigd. - D.J. Groneman, Een paar dagen te Jogjakarta (mel 11
illustratiën door W.O.J. Nieuwenkamp) - Marie Ramondt, Rust. - S. Kalff. De
Tijgersgracht te Batavia (met 5 illustratiën door Kalff). - Evangetine, Gedichten. Max Rooses, De Van Dyck-tentoonstelling, te Antwerpen. - P.v.D., Buitenlandsch
overzicht. - F.L., Van de redactie. - F.L., Nederlandsche verzen en Nederlandsche
proza.

Maandschrift (Letterkundig).
- 2e jaarg., 2e afl., Bijdragen op Letterkundig en ander gebied, onder redactie van
F.A C. Ruysch met medewerking van Jonker Jeanne Reyneke van Stuwe, H.W. Jansen.
Jeanne C. Van Leyden, Willem Benschop, Laura Croese, M. Maas Geesteranus, W.
Kool, J.J. Van Bosse (muziek), A.J. Servaas Van Rooyen (oudheidkunde, enz.), J.Ch.
Blok (politieke geschiedenis) en anderen. - 's Gravenhage, M. Van der Beek. - Prijs:
f 3.60 p.j.
Voorwoord. - W. Benschop, Vasten-avond. - J.S. Willems, De Aanplakker
(Vlaamsche schets). - A.W.J.S., Mannetje. - W. en E., Boekbeoordeeling. - R.,
Correspondentie.

Natuur (Album der),
1900, 1e afl., Red. D. Lubach, E. Van der Ven e.a.; M.; Tjeenk Willink en Zoon,
Haartem; f 4.80 p.j.
Chr. A.C. Nell, Het gebruik van lokate waarnemingen bij weervoorspellingen. R.S. Tjaden Modderman, Vaste waterstof. - A.J. Servaas Van Rooyen, Een
geheimzinnig goudmaker. - De drakenbloedboom (met afbeelding). - Hugo de Vries,
Boekaankondiging. - H.O., Iets over verbreiding van het eten van aarde. Wetenschappelijk bijblad.

Nederland,
Nov. 1899. Verz. v. oorspr. bijdragen v. Ned. letterkundigen onder red. v. Mr. Van
Loghem; Loman en Funke, 's-Gravenhage; f 12.50 p.j.
Proza. - J. Eigenhuis, De Wijsgeer. - A. De Priester, Een dag op den Oceaan. Jeanne Reyneke Van Stuwe, Trouwdag. - Dr. Jan ten Brink, Zola's laatste roman. J. Laméris, Impressies. - Kroniek.
Poëzie. - N.B., Nachttiedje. - L.V. Haverkotte-Nagel, Tafereeltjes. - N.B., Vertangen.
- P.J. Blok, Herinnering. - Jafir, Verdiend. - Jafir, Gevangenschap.
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Noord en Zuid,
22e jaarg. No 6. Tijdschr. ten dienste v onderwijzers b.d. studie der Ned. taal- en
letterk. onder red. v. Taco H. de Beer; M. Blom en Olivierse, Culemborg; f 5.50 p.j.
Dr. J. Prinsen J. Lz., Renaissance en Humanisme (met een portrel van Petrarca).
- Dr. G.A. Naula, Eenen metten callenseel leiden. - V.d. Male, De opgave van de
Hoofdacte-Examens 1899. - V.d. Mate, Een mondeling examen in de Ned. taal en
letterk. voor de Hoofdacte. - Tijdschrijften. - G.E., Waardig van. - Taco H. De Beer,
Peter Jacob Cosyn 1840-1899 (met portret en sac-simile). - Boekbeoordeeling. Boekenlijst.

Revue (De Hollandsche),
Oct. 1899. Red. Frans Netscher; M.; De Erven Loosjes, Haartem; f 8,25 p.j.
Laatste portret van Prof. Dr. A. Kuyper. - Belangrijke onderwerpen: Het gebruik
van wijwater, De vrouw als notaris, Het gebruik van witte fosforus in de
lucifers-industrie, De sociale en elhische beteekenis van het vegetatarisme, Hoe
Engeland aan de Kaap kwam. - Karakterschets, Ahmed Riza, de leider der
Jong-Turken. - Revue der tijdschriften (37 Nederlandsche en 15 vreemde). - Het boek
van de maand, ‘Hartstocht’. Haagsche roman van Jeanne Reyneke Van Stuwe. - De
boekentafel.

Revue (Maandelijksche),
Nov. 1899. Revue van wat in vak- en andere bladen wordt geschreven over onderwijs
en opvoeding. Red. C. Otter; M.; D. Mys, Tiel; Prijs, voor ieder vet druks van 16
bladz. 10 cent., zonder de verzendingskosten.
Uit de Vakbladen (16). - Uit andere Bladen (15). - Uit de Vaktijdschriften (5). Uit andere Tijdschriften (4). - Verstagen, enz. - Nieuwe uitgaven voor het onderwijs,
den onderwijzer en de schootjeugd. - Inhoud van de Natuur. - Inhoud van Boon's
geïllustr. magazijn.

Spectator (De Nederlandsche),
4 Nov. 1899. W. Nyhoff, 's-Gravenhage; f 12-60 p.j.
Dr. H.C. Muller, Berichten en mededeelingen. - J. Koopmans, Spelling en
individuëel taalgevoet. - Wolfgang, De negentiende eeuw. - Wotfgang, Letterkundige
kroniek. - Het nieuwste gedicht van Rudyard Kipling. - Plaat. Na honderd jaar nog
altijd waar.

Stenograaf (De),
Nov. 1899. M.; Red.-Uitg. Riėnts Balt, Den Haag; f 3.00 p.j.
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In stenographie. - Een paar kleinigheden (door mej. W.), Oefening baart snetheid
(door J. Verdenius), In gewone en in verkorte stenographie, De Leeuwenrit, In
Boekdruk, Edete Wraak, Wedstrijden, Diptoma's en Cursussen, Correspondentie.

Turner (De),
28 Oct. 1899. - Veertiendaagsch tijdschrift gewijd aan de lichamelijke opvoeding. Bestuur: Montignystraat, 44, Antwerpen. - Prijs: 2 frank 's jaars; voor
turnvereenigingen, 4,32 fr. per ingeschreven lid.
Een propagandamiddel aan de Turnoverheden aangeboden. - Nieuwe turnkringen.
- Onze strijdpenning. - Het 26e bondsfeest te Parijs. - Feest- en allerlei nieuws. Strijdpenning. - Brievenbus. - Strijdpenning.
Nederland en koloniën. - Uit den vreemde. - Elck wat wils. - Internationale
Postzegellentoonstelling te Utrecht. - De Ionische eilanden.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 8. M.; Jacques Dusseau en Co, Amsterdam, Kaapstad; 12/6 p.j.
W. Van Nes, Op een dwaalspoor. - Hilbrandt Boschma, Nu zal ik wet alleenig
gaan. - P.J. Motenaar, Onze zeelui. - C.E. Van Koetsveld, Jonge dooden. - D. Wonters,
Een werk der tiefde. - A. Van Sandijk, Mozaiek. - J C. Homoet, De Hut op de Heide.
- E.T., De Johannesvraag. - Correspondentie. - Boekbeoordeeling. - Jb., Maandboek.

Tijdschrift (Tweemaandelijksch),
Novemb. 1899. Letteren, kunst, wetenschap en politiek onder hoofdred. v. van Deyssel
en Verwey; Scheltema en Holkema's boekhandel, Amsterdam; f 7.50 p.j.
Stijn Streuvels, Groeikracht. - Ary Prins, De heilige Tocht. - F. Van Eeden, Zeven
Drievoudzangen. - Albert Verwey, Aan den blinden Dichter W.L Penning Jr. - W L.
Penning Jr., Verzen. - Karel Van de Woestyne, Intertudus. - J. Koopmans. Boendate's
Lekenspiegel. - Albert Verwey, Hoogeschoten en Geestelijke Bewegingen. - Dr. P.
Bierens de Haan, Bewustzijn, Onbewustheid en Subjekt. - F. Van der Goes, De zaak
Hogerhuis. - Albert Verwey, De stam van 't volk.

Violier (De)
2 Oct. 1899. Gewijd aan kunst en letteren Orgaan der Antwerpsche Rederijkerskamer
‘De Violier’; hoofdopsteller A.D. Musschoot; 1/2 M. Fr. 2 per jaar.
Marten Rudelsheim, Een nieuw glimpje waarheid over 't aftreden van meester
Edward Keurvels. - In de Rubensstad. Nederlandsch lyrisch tooneel geweigerd! A.D. Musschoot, Kunst voor het volk. I. Bij de eerste van ‘voerman Henschel’. - Aimé
de St-Gilles, Van Dyck-Tentoonstelling. - A.V., Nederlandsche Liedertafel. - Het
Ouderlijk Huis (Heimat) van Sudermann. - Orkestvereeniging. - Kroniek der Kamer.
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Volken (De Aarde en haar),
21 Oct. 1899. Geïll. Volksboek; W.; Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f 5,20 per
jaar.
El coten en de drie forten in het Zuiden van Algerië. - In vogetvtucht. - De taan
van Ampsen in October. - Nieuwe uitbarsting in de Motukken. - Iets over de
karavaanthée.

Volkskunde,
12e jaarg., 3e en 4e aflerering. Tijdschr, voor Ned. Folklore onder red. van Pol de
Mont en A. de Cock; M.; Hoste, Gent. Kluver. Deventer. Fr. 3, f 1.80 p.j.
A. De Cock. Vlaamsche sprookjestrekken en hunne verwantschap in den vreemde.
Dr. Maurits Sabbe, Peerdemafooi. - A. De Cock, Tooverij en liefdezaken. Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden. - A. De
Cock, Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk. - A.
De Cock, Volkstiederen (met zangwijze). - Kroniek. - Boekbeoordeelingen.

Vrienden (Onze beste).
Aug. 4 Septemb. 1899. - Maandschrift voor dierenbescherming. - Gent. I.
Vanderpoorten. - Prijs, 1 fr. per jaar.
Aan onze Lezers. - Wat wij willen. - Een goede maatregel. - Te Leuven. - Een
verhaaltje met een vraagje. - Te Verviers. - Het Varken. - Juiste opmerking. - Het
verloren Paradijs. - Vogetbescherming in de Vereenigde Staten. - Eene vraag: aan
het eierenkoord of in de natuur. - Zottinneke. - Nieuwsjes. - Bijvoegsel: Jongen door
zijn hond gered.

Vrouw (De).
14 Oct. 1899. - Veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der
vrouwen. Rotterdam, H. Masereeuw. Prijs p.j. f 1,50. - Een waar woord. - In twijfel....
onthoudt u. - Geestes machtige lectuur. - Ontwapen-Bond. - Postprent, prentkaart.
- Berichten. - Briefwisseling. - Steunpenning.

West (De),
1 Nov. 1899. W.; gewijd aan de belangen v. Ned. W.-Ind. onder red. v.J.Ch. Blok;
Bureau v. red. en adm. Villa Annie, Scheveningen: f 3 p.j. - Bericht. - Uit Suriname
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(part. corr.). - Koloniale Staten. - Nieuws uit de West. - Handel en Nijverheid. Familieberichten. Feuilleton.

Wielrijdersblad (Belgisch),
12 Oct. 1899. W.; J. Savone-Dekkers en Zonen, Leuven; fr. 4, buitent. fr. 12. - Jan
Nikol: De Krijgswielrijders in België. Kotaiv: Hier en daar. Toernieuws. Sportnieuws. - Hutsepot. - Raadgevingen. - Wekelijksche sport. - Briefwisselingen.
- Ambtelijk gedeelte.

Willems-Fonds (Tijdschrift van het),
Oct. 1899 Gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen; M.; J. Vuylsteke, Gent,
voor niet-inschrijvers op het W.F. f 3.50 p.j. Maurits Sabbe, Het Goethe-feest te
Frankfort. Goethe en zijne Illustrators. - A.L. Van den Heuvel, Zijn Zoon. - Kunsten Letternieuws. - Sterfgeval. - Afdeelingen van het Willemsfonds. - Verslag en
rekening van het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds. - Tabellen en de
uitstallingen van het Willemsfonds op de provinciale tentoonstelling, te Gent,
opgehangen.

Woord (Ons),
1 Nov. 1899. Tolk der Antwerpsche Onderwijz. Ver. ‘Diesterweg’; M.; Fl. Metsen,
Antwerpen, f 2, buitent. f 3.
Het teekenonderwijs in de Gemeentescholen der stad Antwerpen, II. - De
normaalschool in de toekomst. - Eerste geestesleven van het kind: de ontwikkeling
van den wil. - Kijkjes links en rechts. - Varia, Schoolbaden in Zweden. Werkzaamheden der Vereeniging, verplichte leergangen voor nieuwbenoemde
onderwijzers. - Boekbeoordeelingen.
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December 1899.
Guido Gezelle.
Op 1 December jongstleden bracht heel Vlaanderen, vertegenwoordigd door priesters,
dichters, hoogleeraars, leden der Vlaamsche Academie, treurend Guido Gezelle ten
grave. Een groote stoet, met aan 't hoofd den bisschop van Brugge, naast ministers
des konings, den gouverneur der provincie West-Vlaanderen, den burgemeester en
de schepenbank der stad Brugge, bracht voor het laatst hulde aan dezen dichter, die
de grootste van Vlaanderen was, en wellicht van gansch het rijk der Nederlanden.
En voor 't eerst wellicht werd hij geloofd gelijk het betaamde: de nederigste aller
menschen werd thans koninklijk begraven, en zijn lijk kende de pracht, gelijk hij in
het leven de armoede, ootmoedig, had gekend. Hij. die miskend heeft geleefd tot in
de laatste jaren, wordt thans gehuldigd als den prins ‘der dichteren algader’, die hij
was; na de vorstelijke begrafenis te Brugge, worden voor de rust zijner ziel solemneele
missen gezongen, te Kortrijk, en te Thielt, en heel West-Vlaanderen door. Men geeft
zijn naam aan openbare plaatsen. Men wil een standbeeld voor hem... En dit alles al hadde hij, de nederige priester, de dienaar Gods, het, bijna met schrik, van de hand
gewezen - is wel verdiend: want die man was niet alleen een groot dichter. maar hij
is het die heel dat wonder leven, heel die schoone West-Vlaamsche beweging in het
leven heeft geroepen, eene beweging die, al is ze wellicht particuliaristisch, niettemin,
van al de streken van Vlaanderen, West-Vlaanderen het zuiverst, het meest ‘van alle
smetten vrij’ gehouden heeft; hij is het die al die werkelijk groote - en helaas verholen
- geesten die daar in dien vergeten hoek, soms in 't kleinste der dorpjes, schuilen en
die nochtans, ware het hun toegelaten, heel wat teweeg zouden kunnen brengen, in
het leven heeft geroepen; hij is het, eindelijk, die ons, door tusschenkomst van zijn
leerling Hugo Verriest, dien anderen grooten, en zoo vroeg heengeganen dichter
heeft geschonken: Albrecht Rodenbach. - Ja, Vlaanderen mag zich wel dankbaar
toonen voor Guido Gezelle, die al te lang vergeten is gebleven, en slechts in zeer
engen kring gewaardeerd. Het wordt tijd dat iedereen hem kennen leere, ook in 't
Noorden, waar reeds artikels van Pol de Mont - in den Gids - en van Albert Verwey
- in het Tweemaandelijksch Tijdschrift -

door uiting van bewondering en scherpzinnige kritiek, de aandacht wakker hebben
geschud, maar waar men - jammer genoeg - nog te weinig kent van ons Vlaamsche
leven in het algemeen, waar men vooral zoo weinig weet uit het leven van Gezelle
zelf, dat leven dat we hier, met al die aardige anekdoten, zouden willen vertellen,
ware hier de ruimte niet gemeten, en waren we er maar meer bevoegd toe, bevoegd
als die ééne, pastor Hugo Verriest die, hij late het ons hopen, weldra zijne
herinneringen aan Gezelle in het licht zal geven.
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Mochten echter deze enkele nota's over dat leven het publiek van Neerlandia,
vooral de lezers uit het Noorden, aanzetten tot het ter hand nemen van Gezelle's
verzen, dan zonden we dat heel gelukkig vinden voor dat publiek zelf.
Guido Gezelle werd geboren op 1 Mei 1830, ondste kind van eene zonderlinge,
hardnekkige, wonderlijkbegaafde familie. Zijn vader had een woelig leven gehad:
oud-soldaat van Napoleon, vervolgd als deserteur, een tijdlang gedwongen
vrouwenkleeren te dragen om aan de politie te ontsnappen, was hij eindelijk in
Roeselaere aangeland, waar hij hovenier werd in het klein Seminarie, waar Guido
Gezelle later, als professor, zulke groote diensten aan ons land bewijzen zou.
Vader G-zelle bleef in Roeselaere niet lang: hij keerde naar zijne geboortestad,
Brugge, terug, en werd als hovenier aanvaard in het Engelsch klooster, waar Guido
sterven zou, een zeventigtal jaren later, als bestuurder.
In dezelfde straat, waar hij als lijk zou uitgedragen worden, werd Guido Gezelle
geboren, en groeide hij op, een droomerige, nogal woeste jongen, naast zijne broeders
Romijn en Jozef, en zijne zusters, waarvan er eene zendelinge is in Lahore (Engelsch
Indië); waarvan eene andere de moeder werd van een onzer jonge Vlaamsche
schrijvers, Stijn Streuvels, die weldra aan het hoofd der Vlaamsche prozaliteratuur
zal staan. Van die broeders is de ééne Jozef, een hoogst begaafd priester; de andere,
Romijn, een echte reus en een geest die wellicht zoo geniaal was als die van zijn
broeder, al was hij dichter op eene andere manier: namelijk eerst met den beitel,
want, zonder het minste teekenonderricht, was hij beeldhouwer geworden, en later,
op rijperen leeftijd, gedreven door een zonderlinge voorliefde, dichter met het vuur,
vuurwerkmaker, en uitvinder van een boel springtuigen; hij was het die de vestingen
van Brugge deed springen, en er het leven bij liet.
In dat midden van kloeke geesten wies nu Guido, die weldra gevoelde dat hij
priester worden moest. Doch zijne ouders waren arm! En zoo komt het dat hij aan
het kleine seminarie van Roeselaere komt, als student en... als portier. - En dáár, in
zijne eenzame portierscel, afgezonderd van zijne medeleerlingen, ontwaakt in hem
de Dichter, en enkele gedichten uit dien tijd zijn ons zelfs bewaard gebleven.
Het was zelfs dank zij een gedicht dat hij zijne hoogere studies aan 't Brugsche
Groot-Seminarie mocht voortzetten. Want Gezelle, die door zijn portiersambt nu en
dan wel eene les moest verliezen, en die daarbij geen
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gewoon-goed leerling was, werd bij het aanvaardingsexamen als hoog-student
afgewezen; en ware de toenmalige bisschop, Monseigneur Malou, op aandringen
van éen van Gezelle's professors die zijn geestelijken overste met Gezelles's verzen
bekend maakte, niet tusschengekomen, dan ware hij zeker in 't Seminarie nooit
aangeland.
Te Brugge nu studeerde Guido vlijtig, en schreef meer en meer verzen. Was het
nu om hem van die.....zonde te genezen dat men hem na voltrokken studies benoemde
tot....professor in de handelswetenschappen? - Want ja, deze dichter is een jaar lang
professor geweest van ‘la seconde année de commerce’ op het Seminarie van
Roeselaere, waar hij zoo ijverig portier, en ook een beetje student was geweest.
Dat duurde echter niet lang: van Gezelle ging iets uit dat zijn hooger wezen verried.
Ook werd hij weldra tot professor in de poësis benoemd. En dit is voor hem en voor
hen die toen het geluk hadden zijne leerlingen te zijn het schoonste levenstijdperk
geweest. We kennen uit dien tijd een uiterst zeldzaam portret van hem, dat thans in
het bezit van den reeds genoemden Hugo Verriest is: het stelt den jongen, schoonen
Gezelle voor, in den wijden en ernstigen priestersmantel gehuld. Het hoofd vooral
is prachtig: een zeer hoog, zeer gewelfd voorhoofd, en lange, zwarte haren, die tot
op de schouders in lokken vallen; zeer diepe, donkere oogen; een fijne neus, en een
kin die uiterste vastheid van karakter verraadt; daarboven een wonder beweegbare
mond.
Zoo moest hij wezen in het leven: éen vastberadenheid, éen zekerheid; want àl
wat wij door zijne oudleerlingen diesaangaande hoorden vertellen, en over dat
prachtige onderwijs, dat wist van ieder leerling een dichter te maken, zoodat hij
weldra een heele klas vol echte, en niet banale dichters bezat, bewijst het. Spreekt
gij liever, Hugo Verriest, voor wien hij ‘het edele spel der schaverdijnders’ schreef;
en gij, Karel de Ghelder, die zijn meêwerker waart voor dat heerlijk gedicht: ‘De
Nachtegael’.
Dat een man aan andere menschen doet begrijpen dat in ieder mensch een
dichtersziel schuilt; dat hij die dichtersziel naar eigen wijze leert zingen, dat is niet
alleen verwonderlijk, maar het bewijst dat die man van echt-hoogeren aard was. En
dat bewees Gezelle, - en met stoffelijke bewijzen: neemt zijne ‘Gedichten, gezangen
en gebeden, een schetsboek voor Vlaamsche studenten, van den E.H. Guido Gezelle,
P.B.R.’, met als motto de heerlijke woorden:
‘Tristatur aliquis vestrum? Oret.
Aequo animo est? Psallat’,

en ge zult er heel dien tijd, die twee prachtige jaren in weerspiegeld vinden, die twee
enkele jaren waarin Gezelle het goede zaad gestrooid heeft in al wat later over heel
West-Vlaanderen, en ook elders, als 't heerlijkste onder de vruchten zou gloeien.
En die tijd was voor 's meesters zieleleven ook éen der ernstigste en der hoogste.
Het was de tijd dat hij het best gevoelde hoe men hem vervolgde, hoe men hem als
een ‘revolutionair’ aanzag, een tijd waarin het verboden was taal en volk te beminnen,
vooral voor iemand die de stoutheid had verzen te schrijven, en dan nog verzen buiten
alle aangenomen metriek, buiten alle officiëel Vlaamsch romantisme. En Gezelle,
die droevig was - de gedichten uit dien tijd, de jaren '56-57 bewijzen het voldoende
- zocht dan troost bij de nog onbedorven zielen zijner studenten en bij zijne kunst
waardoor hij, gedeeltelijk, te lijden had.
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En hoezeer zijne ziel met de ziel dier leerlingen meêleven kon, hoezeer hij ze bijna
vaderlijk beminde, daarvan hebben we 't schoonste bewijs in Kerkhofblommen, een
lang gedicht, dat anders niets dan het verhaal van de begrafenis van éen zijner
leerlingen, Ednard van den Bussche, een ziekelijken jongen, dien hij langzaam had
zien heenkwijnen, dien hij met zijn woord vertroost had, en die, jong en vol droomen,
was heengegaan. En die Kerkhof blommen, aan die begrafenis gewijd, zijn éen der
schoonste boeken, die in Vlaanderen verschenen.
In 1861 werd Gezelle tot Onder-Rector van het Engelsch Seminarie te Brugge, in
1865 tot Onderpastoor St-Walburga tezelfder stede benoemd. Thans had hij meer
tijd; hij besteedde hem natuurlijk aan de poëzie.
En zoo ging dit leven voort, tot op 's meesters dood, van 1861 tot 1899, dat hij
beurtelings was Onderpastoor te Brugge en te Kortrijk; Bestuurder der Zusters van
het Kindeke Jesus te Kortrijk en van het Engelsch klooster te Brugge; éen leven van
nederigheid, ootmoed, onderwerping aan hooger gezag - een hooger gezag waar hij
meer dan éens onder te lijden had - en ..... armoede. Want Gezelle, die wellicht niet
goed de waarde van het gelde kende, gaf maar, aldoor, tot zelfs zijn kleeren, - al had
bij deze aan de goedgevigheid van éen of ander hooggeplaatst persoon te danken;
dit zeg ik niet hyperbolisch, want ik zou feiten kunnen vertellen: vergeten wij niet
dat de hoogere geestelijkheid geruimen tijd onzen dichter zonder betrekking gelaten
heeft, zoodat hij, daar hij niet het minste fortuin bezat, bijna van openbare
liefdadigheid leven moest.
En die ‘goede arme’, die broeder van Franciscus van Assisi, dichtte maar; en we
kregen bundel op bundel, langs hoe schooner, tot op die twee laatste: Tijdkrans en
Rijmsnoer om ende om het jaar, de twee schoonste boeken der laatste jaren in ons
land.
En hij laat verzen na, die bij deze niet afsteken: integendeel!
Zullen wij over zijn werk schrijven? Zullen we dat innig samenleven met de
moederlijke natuur, die oneindige liefde en goedheid voor àl wat geschapen is
geworden, trachten te schetsen? Zullen wij het aan durven te spreken over dien
onmetelijken en onpeilbaren beeldenschat die altijd en altijd bij hem aangroeide, en
werd tot gedichten? - Wij zijn er niet toe bevoegd, en hebben te veel eerbied voor
hem om het publiek te wagen.
En dàarom ook zullen we maar niet spreken over zijne diepe en zeer echte, alhoewel
niet officieële en, wel wat anarchistische, taalwetenschap, die hij zoo dikwijls in
zijne Loquela, in Rond den Heerd, in den Biekorf ten toon spreidde.
Want het was ons niet te doen hier een volledige studie aan den dichter te wijden.
Maar we wilden alleen zeggen hoe we Guido Gezelle hebben bemind, waarom we
hem nog steeds bewonderen, waarom hij ons een toonbeeld blijven zal als edel dichter
en als goed mensch.
Mocht dit kleine opstel slechts éen lezer aangezet hebben om slechts éen gedicht
van Gezelle te lezen, wij zouden er gelukkig om zijn, omdat het aan dien lezer ook
een oogenblik geluk, dit is: verheven genot, zou verschaft hebben.
K.V.d.W.

Benoorden Moerdijk.
Maris-tentoonstelling. - De dood van Mevrouw Beersmans. - Schilders en
tooneelspelers. - Geestdrift benoorden en bezuiden Moerdijk. Ongevallenwet en ministeriëele verklaringen. - Ons volk en de Afrikaners.
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In den Haag is nu eenige weken lang een keurverzameling te zien geweest uit het
beste werk van Jacob Maris, volgens de goede gewoonte die, het op deze wijze
mogelijk maakt, een gestorven kunstenaar nog ééns in al de volheid van zijn groote
gaven te waardeeren. En hierna zullen deze geleende schilderijen weer naar de
gelukkige eigenaars terugkeeren, en wat Jaap Maris nagelaten had, wordt verspreid
naar de vier hoeken des winds, en langzaam zal men dan, gelijk bij Anton Mauve
gebeurd is, de koopwaarde van zijn doeken hooger en hooger zien worden, totdat
men ze eindelijk elkaar zal betwisten voor grof geld, terwijl zoo menige opgeschroefde
beroemdheid ter nauwernood meer van de hand zal gaan op de kunstveilingen. Maris
is dood, maar de roem van Jaap Maris begint pas door te breken, daar kunnen we
zeker van zijn. In het buitenland was hij lang niet zoo algemeen bekend als sommige
kunstbroeders van den tweeden rang, vooral niet gelijk zijn buitengewone kunst
verdiende, want in 't bijzonder ten aanzien van buitenlandsche schilders geldt de
grillige mode. Maar wat merkelijk buitengewoon is, tart de eeuwen. Maris is dood,
maar Holland blijft roem op hem dragen: groote schilders, beeldhouwers, schrijvers,
musici genieten al dadelijk deze betrekkelijke onsterfelijkheid: dat men blijft meêleven
met 't beste dat in hem was, zoodat degeen die hem niet persoonlijk gekend heeft
wel weemoed maar geen ernstige smart voelt bij de tijding van hun dood (vooral
indien zij veel voortgebracht hebben); immers, zóóveel van hen is onvergankelijk.
Hoe anders is dat met tooneelspelers! Zij beoefenen de ondankbaarste kunst. Niet
alleen komt het zoo dikwijls voor dat de tooneelspelers, en vooral de tooneelspeelsters,
hun roem overleven, maar als zij dood zijn, houdt alles op. Van enkele zeer grooten
wordt de herinnering een halve eeuw, een eeuw bewaard, maar hoe sneller wij leven,
hoe korter die tijd worden moet. Van hun toch zoo kostelijke kunst blijft niets dan
de herinnering. 't Is waar dat de uitwerking die zij teweegbrengen op het oogenblik
zelf ongelijk veel krachtiger is, zelfs dan de muziek.
Dat onderscheid tusschen schilderkunst en tooneelspeelkunst, komt hier me wel
treffend uit bij den dood van Catherina Beersmans. Onder de levende Nederlandsche
tooneelspeelster was er geene die met haar kon wedijveren. Vergelijkingen gaan
altijd eenigszins mank, en daarenboven is Nederland rijk gezegend met bekwame
tooneelspeelster, maar op zichzelve was mevr. Beersmans een bijzondere verschijning.
Zij was een geboren kunstenares, niet eene die door vlijtige studige studie een beetje
aanleg zoo ontwikkeld had dat er naar lijkt: zij bezat van nature de zeldzame gave
die door oefening niet verkregen wordt. Bij haar werkt alles meê, in 't bijzonder haar
optreden, haar voorkomen, het statige van haar houding, haar heerlijke stem. Juist
het natuurlijke, het harmonische in de onderdeelen van haar talent, was oorzaak dat
men onmiddellijk en geheel onwillekeurig onder de bekoring kwam van haar
verschijning. Dat is een zeldzame gave, die misschien buiten de eigenlijke
kunstvaardigheid staat, maar zonder welke men een bekwaam tooneelster, echter
geen groot tooneelspeelster kan worden.
Haar stem, die zal ons nog lang in de ooren klinken, nu zij dood is. Wat zal men
die missen, op het tooneel in Nederland. De stem, goed geoefend en goed gebruikt,
werkt zoo verbazend mede, en tocht ligt daar een zwart punt bij onze Hollandsche
tooneelkunstenaars. Zij was ook geen Noord-Nederlandsche, het tooneel van het
Noorden heeft menige groote figuur aan Zuid-Nederland ontleend. Dat hangt zeker
samen met de opmerkelijke schakeeringen in het volkskarakter ten Noorden en ten
Zuiden van den Moerdijk.
Het groote geheim van mevr. Beersmans kunst was dat tooneelspeelster-zijn voor
haar geen beroep was, maar een behoefte. Er zat niets kunstmatigs in haar kunst. Zij
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gaf zich geheel, als zij op de planken was, ook hare te kortkominden kwamen daaruit
voort; maar zij had zulke rijke gaven dat alles er door overstraald werd.
Mevrouw Beersmans is te Brussel begraven. In Noord-Nederland hebben de
onmiddellijk bij haar werk-
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kring betrokkenen en ook de kranten veel werk van haar gemaakt, bij haar overlijden,
maar het verlies van die groote en ook wel populaire kunstenares is langs het volk
heengegaan: het volk heeft zich althans niet geroerd, en van overheidswege is niets,
volstrekt niets gedaan, zelfs niet te Rotterdam, waar men haar toch 't best had kunnen
waardeeren. Anders ging het te Antwerpen en Brussel toe, daar is haar ten minste
de eer bewezen die haar toekwam.
Ik zou mijne lezers nu moeten houden over Kamerdebatten en ongevallenwet,
over het amendement-Lohman dat de kans van verlies op den werkgever wilde
schuiven, maar overdracht mogelijk maakte op de particuliere verzekering; over het
amendement-Van Gijn en over socialistische amendementen... maar hoe belangrijk
zulke onderwerpen ook mogen zijn in gewone tijden, wat daar op 't Binnenhof
verhandeld wordt, dezer dagen, heeft niet het oor van het volk. Wie zijn broeder om
het punt weet, te verdrinken, pleegt niet te peinzen over de welvaart van zijn eigen
ouden dag. Den last van onzen volksstam wordt ernstig bedreigd, en ons volk leeft
ongetwijfeld meé met de Afrikaansche broeders, meer dan het ooit gedaan heeft,
maar onze regeering, onze volksvertegenwoordiging, wat doet zij? Wat kàn zij doen?
Het heeft lang, zeer lang geduurd voordat de zaak die ons allen nu aan 't harte gaat,
in de Kamer ter sprake kwam. Maar nu is er toch eene verklaring van de
regeeringstafel gekomen. De minister van buitenlandsche zaken heeft ons uitgelegd
dat Engeland van geen imenging wil weten. - Het heeft dat herh aaldelijk en met
nadruk gezegd - en dat wij niet sterk genoeg zijn om onze tusschenkomst op te
dringen. Zóó kan men de zaak samenvatten, en werkelijk, dat waren verstandige
woorden. Onze inmenging zou nergens toe kunnen dienen, tenzij om de zaak van de
Transvalers en Vrijstaters en wie zich bij hen aangesloten hebben, te bederven. Wij
zijn nu eenmaal een klein. en waar het op geweld aankomt, bijna onbeteekenend
volk. De heer Graen van Prinsterer vroeger, prof. Blok nog onlangs, hebben 't ons
beduid dat 't slechts door een toevallige samenloop van omstandigheden geweest is
dat wij, lang geleden, een halve eeuw lang een groote rol hebben gespeeld in 't geen
men tegenwoordig het ‘Europeesch concert’ noemt. En toen die tijdelijke
machteloosheid van onze naburen voorbij was, heeft de onverbiddelijke wet zich
laten gelden dat 10 meer is dan 1, en wij zijn zoetjesaan afgedaald tot den rang waarop
we recht hebben...
We zijn een klein volk. Maar het is niet prettig, ons dat telkens weer te moeten
herinneren, vooral nu onze kleinheid en onze zwakte zooveel smartelijke ergernis
wekken. Goddank, de Nederlanders die als helden gestreden hebben bij Elandslaagte
- een naam waarop wij voortaan trots mogen zijn - hebben bewezen dat er nog iets
anders dan koopmansgeest en vadsige degelijkheid in ons zit, dat ons bloed geen
visschenbloed is. Maar overigens: we zijn niet alleen een klein volk wij zijn een
voorzichtig volk. Onze regeering is wel zeer voorzichtig geweest toen zij niet openlijk
blijk gaf van haar misnoegen over het voorbijgaan van Z.A. Republiek en
Oranje-Vrijstaat bij de voorbereiding der Vredesconferentie - vooral geen éclat! - en
onder onze fabrikanten is er zelfs een enkele gevonden die, in navolging van zekere
Denen, bang voor hun boter, zich verlaagde van de Engelschen te pluimstrijken, ten
einde toch asjeblieft de klandisie niet te verliezen. Waarlijk, wij zijn een bedachtzaam,
voorzichtig volk. Als een groote jongen met een kleinere jongen twist zoekt, en ze
aan 't vechten raken, dan moet het kleine zwakke jongentje niet schreeuwen dat de
groote ongelijk heeft, noch er tusschen vliegen, want zoo'n aandrift is wel zeer
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edelmoedig, maar hij zou kans hebben terloops een oorveeg te krijgen van den
grootste, en zelfs die kans moet vermeden worden. Zulke Donquichotterijen zijn niet
meer van dezen tijd.
Maar er zijn gelukkig nog kooplui die zich niet schamen, een ernstige kans te
loopen van geldelijk verlies; er zijn geneesheeren en verpleefsters die daarginds op
het slagveld hun gevaarlijk, zelfopofferend werk aanvaarden; er zijn er velen in 't
land die zooveel geld geven als zij kunnen tot leniging van den nood der Boeren het volk en de burgerstand hebben zich zeer mild betoond, maar hoe zeldzaam ware
tot dusver de groote, zeer groote giften! En overigens moeten wij ons maar troosten
met denkbeeld dat onze meerdere ontwikkeling en beschaving niet gaan zonder een
zekere verslapping, maar dat de kracht die in den Nederlandschen stam heerscht,
thans glorierijk bewezen wordt door die jongere last, die evenmin schroomt, den
strijd voor zijn onafhankelijkheid aan te binden tegen het machtigste wereldrijk, als
wijzelf dat hebben gedaan, drie eeuwen geleden.
ACTENOS.

Engeland en Transvaal
(Vervolg.)
Telt men de troepen samen, die volgens Engelsche officiëele opgaven voor den oorlog
worden uitgerust, dan komt men tot eene sterkte van 32.000 man. Gedurende de
eerste weken mag er echter slechts worden gerekend op de uit Indië komende troepen;
voor de mobielmaking en het vervoer van de Engelsche afdeelingen moet men
minstens anderhalve maand rekenen, zoodat nauwelijks vóór midden of einde
November, waarschijnlijk nog later, de oorlogssterkte in Afrika zal hereikt zijn.
Aldus beschouwd, was het rekken aan Engelsche zijde verklaarbaar genoeg.
In Kaapkolonie en Natal bevonden zich tot nu toe 10.000 man geregelde troepen.
Verder heeft men er een aanzienlijk getal troepen, in Afrika zelf gerecruteerd. Zoo
kan de gouverneur van de Kaapkolonie als opperbevelhebber der plaatselijke troepen
alle dienstplichtigen van 18 tot 50 jaar oproepeu, wat bij een bevolking van 154.000
Britten hoogstens 15.000 voor den dienst geschikten zal opleveren. Het beste deel
hiervan is echter reeds ingedeeld bij de bestaande 41 vrijwilligercompagniën met
een organieke sterkte van 5.200 man; deze 5.200 man gaan dus van het
bovengenoemde getal af. Verder bestaan er nog verschillende andere plaatselijke
troepen, terwijl vermelding verdient dat reeds sinds maanden 50 Britsche officieren
naar Afrika zijn verzonden om in het uitgestrekte gebied van Beetsjoeanaland en
Rhodesia korpsen, in hoofdzaak bereden infanterie, aan te werven, waarbij - ondanks
Balfour's verklaring in het Lagerhuis dat slechts blanken in den strijd tegen de Boeren
gebruikt zullen worden - jammer genoeg reeds gekleurde inboorlingen zijn
aangenomen. Al wat beschikbaar is bijeenvoegende, zullen de Britsche strijdkrachten
tegen midden of einde November ongeveer bedragen:
Britsche geregelde troepen

42.000 man.

41 vrijwilligerscompagnieën

5.200 man.

Aanvulling van deze op bizonder bevel 10.000 man.
Militie van de Kaapkolonie

1.600 man.
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Plaatselijke troepen uit Natal en
Beetsjoeanaland en aangeworven
Uitlanders in Transvaal

3.000 man.

Vrijwilligers van Beetsjoeanaland en
Rhodesia

4.000 man.

Australisch en Canadeesch contingent,
hoogstens

5.000 man.

Marinelandingsdivisie van het
Zuidafrikaansche eskader, hoogstens

2.000 man.
_____

Totaal

72.800 man.

Van deze ruim 72.000 man moet men minstens een derde deel aftrekken, noodig
voor bezettingstroepen. De Britsche opperbevelhebber Sir Redvers Buller houdt dus
48 000 man over om om aanvallend op te treden.
Zonder twijfel zullen de Britsche hoofdkrachten in Natal worden verzameld. De
grens daarvan vormt een scherpe hoek in het gebied der beide republieken, met de
punt bij Langs Nek. Een spoorweg ter lengte van 300 km. doorsnijdt Natal in zijn
gansche lengte, beginnende bij de haven Durban (Port Natal), en de kolonie levert
door de overwegend Engelsche bevolking betrekkelijk de meeste veiligheid op voor
den toevoer van alle oorlogs- en verplegingsmateriëel. Een concentratie aan het
spoorwegkruispunt Ladysmith bedreigt de Oranje-Vrijstaat langs de Van Reenen's
Pas en Transvaal door een mogelijke opmarsch over de Laing's Nek's Pas tegen
Volksrust, Standerton en Pretoria. Daarom moet Natal als de natuurlijke basis voor
Engeland worden beschouwd.
Dezelfde redenen, die er ons toe brachten de Kaapkolonie te houden voor de
natuurlijke basis van de Boerenrepublieken, maken het den Engelschen
opperbevelhebber onmogelijk van daaruit een groote operatie aan te vangen. De
tijding dat reeds nu de Britsche militaire transporten op de Kaapsche sporen evenals
in vijandig land met de grootste voorzichtigheid en militaire veiligheidsmaatregelen
moeten rijden, dat bruggen e.d. van te voren nauwkeurig onderzocht moeten worden
bewijst dat het Britsche legerbestuur zich van deze eigenaardige en abnormale
omstandigheid volkomen bewust is en dat bij gevolg de hoofdstoot der Britsche
aanvalstroepen van Natal uit zal geschieden.
Zeer ten gunste van Engeland ware het, indien Portugal onder schending der
neutraliteit de Delagoa Baai met Lorenço Marquez voor de Engelschen opende. Men
kan bijgevolg gemakkelijk begrijpen waarom de Britsche diplomatie alles in het
werk zal stellen om zich een tweede, volkomen beschut uitgangspunt, dat oveneens
met de hoofdstad van den vijand verbonden is en slechts 40 Km. van de
Transvaalgrens ligt, zoo eenigszins mogelijk te verzekeren.
Mogen wij dus de opstelling van het Britsche hoofdleger ongeveer bij Ladysmith
aannemen, zoo kunnen van andere zijde een reeks van kleinere aanvallen uit Rhodesia
en Britsch Beetsjoeanaland op de aldaar geheel onbeschermde grenzen van Transvaal
worden verwacht. Invallen door uit gekleurde inboorlingen en blanken bestaande
vrijkorpsen, gevormd, geoefend en geleid door Britsche officieren, zullen uit
verschillende punten aan den Rhodesiaspoorweg, uit Kimberley en Mafeking, over
de Limpoporivier geschieden en waarschijnlijk meer schrik en onnoodige wreedheid
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dan blijvende militaire resultaten opleveren. Men zal dezen à la Jameson uitgerusten
korpsen zeer waarschijnlijk als vaste kern een afdeeling van het geregelde leger
meegeven, hetzij infanterie, hetzij cavalerie. voorzeker ook een aantal
machinegeweren; als vliegende colonnes zullen zij met gelijksoortige
Boerencommando's aan het plukharen gaan, vrijwel zonder blijvend gevolg. Echter
kan men er zeker van zijn dat iedere kleine schermutseling van dien aard door de
wel onderrichte Engelsche pers terstond middels de telegraaf als groote overwinning
zal worden uitgebazuind. Dat het Engelsche legerbestuur de grootere Britsche steden
nabij de Transvaalsche grens, zooals Kimberley en Mafeking, door geregelde troepen
zal doen bezetten is zeer waarschijnlijk.
Het gemeenschappelijk doel, zoowel van de hoofdoperatie uit Natal als van de
invallen langs de Westgrens, zal steeds zijn het innemen van de versterkte hoofdplaats
Pretoria en van Johannesburg, met zijn kring van goudmijnen.
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Hoe zal nu tegenover dezen waarschijnlijken opmarsch van het Britsche leger het
hoofdkwartier der Boeren zijn krachten gebruiken? De beantwoording van deze vraag
hangt ervan af of de Boeren geneigd zijn in het begin van den veldtocht een
beslissenden slag te wagen dan of zij als guerilla's den oprukkenden colonne's in
front slechts zwak zullen weerstaan om echter later met alle kracht tegen de flank
en den terugtochtsweg der Engelschen op te treden. In het eerste geval zullen de
krachten der republieken reeds terstond vereenigd worden, in het tweede zal dit niet
plaatsvinden. Door de guerillatactiek zou de weg naar Pretoria vrijkomen, zeer ten
voordeele van het Engelsche prestige, maar ten nadeele van het moreel der Boeren.
Daarom kan men aannemen dat de Boeren meer uit politieke dan militaire
overwegingen geneigd zullen zijn het tot een groote tactische beslissing te laten
komen.
Zoo beschouwd moeten zij zich met hun hoofdkrachten in de ruimte Standerton,
Volksrust, Wakkerstroom, Ermelo met als middelpunt vrijwel Amersfoort vereenigen,
terwijl in de beide flanken van deze strategische opstelling, bij de van Reenen's Pas
in het Drakengebergte en bij de Komatipoort, zwakkere krachten ter waarneming
moeten worden opgesteld. Het stellingnemen bij de van Reenen's Pas en bij
Harrysmith zou aan de Vrijstaters moeten worden overgelaten, die er echter minstens
zulk een aantal moesten bijeenbrengen dat zij in staat zijn, zich ook tegenover een
sterkeren vijand, geruimen tijd te handhaven. Tegenover de invallen uit het Westen
moeten in Ottoshoop en Fourteen Streams kleinere detachementen worden geplaatst,
die tegenover een sterkeren vijand kunnen terugtrekken op Johannesburg en Pretoria.
Bij deze twee plaatsen dient een sterke reserve geplaatst te worden, die in verband
met de twijfelachtige houding van Portugal naar de Komatipoort kan worden gezonden
of naar het hoofdleger in Standerton-Volksrust. Bovendien zou deze reserve gereed
staan zich per spoor, Johannesburg-Bloemfontein, tegen een in Oranje-Vrijstaat
binnengevallen vijand te wenden.
Waar de eerste tactische beslissing zal vallen is moeilijk te zeggen. Het hangt
ervan af of de Boeren in een strategisch defensief zullen volharden of er de voorkeur
aan geven in twee colonne's, over Laings Nek en de van Reenen's Pas, de Engelsche
troepen bij Ladysmith aan te tasten voordat deze in hun volle sterkte aldaar vereenigd
kunnen zijn. Generaal White beschikt daar nu over hoogstens 15.000 man geregelde
troepen; konden dus de republieken hun troepen in de richting van Ladysmith
vereenigen, dan zou zulk een offensief optreden groote kans op welslagen hebben.
De numerieke meerderheid der Boeren ware daardoor verkregen en de moreele indruk
van een inval in Britsch gebied in verband met het te behalen tactisch en strategisch
resultaat zou in staat zijn den toestand in Zuid-Afrika aanmerkelijk te wijzigen. Het
tongetje aan de weegschaal, de Afrikaanderbond, zou door een gelukkig optreden
ertoe gebracht kunnen worden, onder het uitroepen der onafhankelijkheid der kolonie,
een werkdadig aandeel in den strijd tegen de Britten te nemen. Men ziet, welk een
hoog spel Engeland in Zuid-Afrika speelt en hoe een ongelukkige nederlaag bij de
daar opeengehoopte brandstof toestanden in het leven kan roepen welke herinneren
aan die, tengevolge waarvan voor honderd jaren Engeland Amerika heeft verloren.
Maar zelfs voor het geval dat zulk een aanvallend optreden niet tot stand komt en
de Boeren, aan hun tegenstander de strategische en tactische voordeelen latende,
zich voorbereiden tot een verdedigingsoorlog, kan men stellig voorspellen dat de
Britsche operaties slechts een uiterst langzaam verloop zullen hebben. De Boeren
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zijn taaie tegenstaanders en men kan niet voorzien hoe in een Zuid-Afrikaanschen
oorlog, die vele maanden duurt en waarbij Engeland het grootste deel van zijn
strijdkrachten te land aan Zuid-Afrika bindt, de algemeene politieke toestanden zich
zullen veranderen. Eéne zaak staat vast, dat een langdurige oorlog het gevaar van
tusschenkomst door de onzijdigen met zich brengt.
Tot slot eenige zuiver tactische beschouwingen. De Boerentroepen moeten in het
algemeen als bereden scherpschutters worden aangezien, in bewegingsvrijheid de
Engelsche infanterie overtreffend; zij kennen het land en den bodem en stellen, wat
‘comfort’ betreft, hun eischen veel lager dan hun tegenstander. In plaats van lange
verplegingscolonne's voeren zij een weekrantsoen van in de zon gedroogde Biltong
op het paard mee. Zij bezitten het beste minimaalgeweer, dat van Mauser, en weten
dit als onovertroffen schutters voorbeeldig te hanteeren; hun munitieverbruik zal
veel minder bedragen dan dat van de geregelde troepen, omdat de Boeren - in
overeenstemming met hun geheele opvoeding - alleen dan schieten als zij zeker zijn
te treffen. En eindelijk bezitten zij een wel niet talrijke, maar geheel moderne artillerie,
bestaande uit 8 batterijen met 48 stukken snelvuurgeschut van de allernieuwste
samenstelling en bediend door 1500 goed geoefende artilleristen.
De overige vervolgen behandelen het verdere verloop van den oorlog. Ik stip nog
aan hoe het begin van dit artikel voorkwam in het Militär Wochenblätt van 14 October
en het vervolg in dat van 18 October 1899.
B.v.B.

Debat Ducatillon-Anseele.
Over de Vlaamsche Hoogeschool.
Zondag 17 December, heeft er in de groote zaal van het Feestlokaal van Vooruit een
zeer belangrijk debat plaats gehad. Ongeveer 1000 menschen waren tegenwoordig,
ook vrouwen. We bemerkten er verschillende leeraars der Hoogeschool, vele
studenten, en dan burgers van alle partijen.
De heer Beerblock, voorzitter, opent het debat. Hij legt uit hoe het ontstond.
Vooruit had ter gelegenheid van het studentencongres geschreven, als antwoord
aan den heer Ducatillon op zijn artikel in Klokke Roeland, dat eene Vlaamsche
Hoogeschool in den huidigen staat van zaken, wel zooveel nut voor het arbeiderswerk
niet zou opleveren, als wel beweerd wordt.
Verder verontschuldigt hij M. Hardyns, die het debat aangenomen had, maar door
ziekte zich moest doen vervangen door M. Anseele, alsook M. Planquart, die zijne
functie als tweeden voorzitter niet kon vervullen, door zaken belet zijnde.
Eene schaal zal aan den ingang staan, wier opbrengst zal dienen:
1/3 voor de strijdende Zuid-Afrikaners.
1/3 voor de werkstakende wevers van Ronse;
1/3 voor de werkstakers van Gent.
M. DU CATILLON. De Vlaamsche democraten zijn de afstammelingen en opvolgers
van Maerlant, die met zijn Spieghel Historiaal wetenschap onder het volk verspreidde.
Dus moeten zij niet alleen stoffelijken vooruitgang, maar ook verstandelijke
ontwikkeling voorstaan.
Ik ben verheugd dat hier in den schoot der socialistische partij een debat plaats
heeft, want daardoor zal de schoone zaak van de Vlaamsche Hoogeschool hij het
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volk ingang vinden Zóo moet het gaan bij de democratie, zij moet alle brandende
kwestie durven aanvatten.
Ik wil mij bepalen bij het nut en de noodzakelijkheid der Vlaamsche Hoogeschool,
uit democratisch oogpunt beschouwd, opdat wij er toe komen dat alle Vlamingen
het eens zouden zijn in dit vraagstuk, zooals zij het waren in '97-'98, toen het gansche
Vlaamsche volk opstond, om van de regeering de Gelijkheidswet af te dwingen.
***
Hoe speciaal de zaak ook schijne, toch is zij van het grootste belang voor de
volkspartij, de socialistische partij.
Kennis is macht! De gespierde arm is niet voldoende meer op onzen tijd, meer en
meer treedt de verstandelijke macht op den voorgrond, want een volk zonder geest
is een zwak volk. Een volk zonder geleerdheid is meer dan elk ander onderworpen
aan uitbuiting, en ik begrijp niet waarom de socialistische partij, die reeds zooveel
gedaan heeft tot stoffelijke, verstandelijke en zedelijke opleiding der arbeidende klas,
zich niet aansluit bij het ontwerp tot het stichten eener Vlaamsche Hoogeschool.
In Vlaanderen is het erbarmelijk met ons onderwijs gesteld. Er zijn krachtige
mannen in onze streken, maar dagelijks gaan zij verstandelijk en zedelijk achteruit.
In Vlaanderen vindt men 157 ongeletterde op 1000 lotelingen, in het Walenland
103. (In Duitschland 1, in Noorwegen 1 op 10.000!).
Waarlijk, wij zijn beschaamd te moeten vaststellen dat België, in zaken van
onderwijs, aan het staartje staat van Europa.
In al de groote steden worden de Belgen verdrongen door de Duitschers, en onze
werkers zijn gedwongen naar Frankrijk te gaan voor eene arme korst brood. (200.000
mannen uit Vlaanderen zijn in Frankijk).
Alle oprechte volksvrienden vragen den leerplicht, die weeral in alle andere
geleerde landen bestaat, behalve in België.
De huidige regeerders zijn tegen den leerplicht, omdat zij vreezen dat het volk,
eens onderwezen op alle gebied, in staat zou zijn het bewind in handen te nemen.
Ons volk is afgesloten van de wetenschap, waarvan de verfranschte burgerij het
monopolium bezit. Die menschen kunnen met het volk niet in verband komen en
zoo wordt daselijks de klove tusschen de burgerij en de arbeidende klas grooter en
dieper.
Eene hoogeschool is de bron vas alle geestesleven. 't Is daar dat de leeraars onzer
vakscholen, de ingenieurs onzer fabrieken alle mannen van ontwikkeling hunne
wetenschap putten om ze dan aan het volk mede te deelen.
De Vlaamsche bevolking heeft er belang bij dat hare geneesheeren, advocaten,
rechters, ambtenaren Vlaamsch kennen.
Onze Vlaamsche boeren hebben behoefte aan degelijk Vlaamsch
landbouwonderwijs, waarmede het nu zoo erbarmelijk gesteld is.
De werkers kunnen niet dan er wel bij varen bij het onderwijs in hunne taal. De
hoogeschool moet toegankelijk zijn voor allen.
Wij zijn het eenigste volk, dat geene hoogeschool heeft, waar het zich kan
bekwamen in zijne moedertaal.
In ons land zijn 4 millioen Vlamingen en 2 millioen 600 duizend Walen en wij
hebben geene enkele Hoogeschool in onze taal.
Toen wij nu een Congres hielden voor eene eigen hoogeschool, waren er eenige
mannen te vinden, de Société flamande pour la vulgarisation de la langue française,
die niets deed dan laster en logen verspreiden, om den rechtmatigen eisch van de
Vlamingen tegen te werken en de volkstaal te bestrijden.
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O a. hebben zij gezegd dat wij de bestaande Hoogeschool willen ontvolken. Dat
er 700 studenten zouden vertrekken (er zijn or maar 701!).
Dat daardoor de burgerij ook in verzet zou komen, dewijl zij studenten mag
logeeren enz... De heer Ducatillon antwoordt hierop bespreekt de manier van het
Vervlaamschen en hekelt daarbij M. De Vigne, die zich tegenwoordig zeer
opportunistisch gedraagt.
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Wat anders kleine moeilijkheden betreft, wat kan ons dat schelen?
De toekomende eeuw is de eeuw van het volk, de democratie ziet een tijd
aanbreken, waarop het noodzakelijk is dat het volk ontwikkeld zij, omdat het boven
of nevens de burgerij kunne staan. Daarom ben ik voor de vervlaamsching, omdat
zij aan ons Vlaamsche volk zal toelaten zich zelf te zijn, en dus zich zelf te eerbiedigen
en wie zich zelf eerbiedigt, heeft ook eerbied voor zijn taal.
Daarbij de Fransche wetenschap gaat achteruit (een proff. der Sorbonne zelf heeft
het verklaard.) Veronderstel nn dat ons volk Fr. leert, en binnen 50 jaar niets anders
meer spreekt. Op dit tijdstip zal de wetenschap in Duitschland, Engeland en
Noord-Nederland ongelooflijk veel vooruit gegaan zijn, terwijl Frankrijk ver achteraan
zal komen. 't Ware dus nttteloos ons volk te verfranschen!
En daarbij, een volk staat zoo gemakkelijk zijn taal niet af. Door politieke gelijkheid
wordt het zijner waarde bewust.
Sedert 200 jaar heeft men allerlei pogingen aangewend in Fransch Vlaanderen,
en toch blijft ons oud Dietsch er voortbestaan.
Wij moeten er ons dus tegen verzekerd dat men ons van onze taal beroove, en
daarom doe ik ook een beroep op U, die een machtige groep zijt, om mede te helpen
tot het verkrijgen eener Vlaamsche Hoogeschool, opdat ons volk eens onderwezen
worde in zijn eigen taal en aldus in staat gesteld wordt zich beter te ontwikkelen in
alle wetenschappen, opdat het later bekwaam zou zijn te regeeren.
Daarna komt de Heer Anseele aan het woord.
Als men een debat houdt, is het noodig dit duidelijk te omschrijven. En daarom:
e
1 wil ik een punt voorlezen uit ons programma nopens het Onderwijs.
2e Aanhalen wat de Socialisten in de Kamers gedaan hebben aangaande de
Vlaamsche Beweging;
3e Lezen wat het blad Vooruit geschreven heeft over de Vlaamsche Hoogeschool.
1e Op punt 5 van ons programma staat: verplichtend, kosteloos, wereldlijk, alzijdig
onderwijs.
2e De Socialisten stemden in de Kamers de gelijkheidswet.
3e Vooruit verklaarde zich niet tegen de Vlaamsche Hoogeschool.
Wij zijn das voor het Vlaamsch Hooger Onderwijs, maar dit voor gansch het volk
ten koste van gansch het volk.
Maar als ge ons vraagt mede te doen voor eene Vlaamsche Hoogeschool alleen,
dan antwoorden wij dat we onzen tijd kunnen besteden aan doeltreffender hervorming
en grooter punten.
Hadt gij bij uwen wensch voor Vlaamsche Hoogesch. gesteld: verplichtend
onderwijs, meer scholen, beter scholen, dan hadden wij met geestdrift en vertrouwen
in de inrichters toegestroomd en stonden nevens de Ducatillon en anderen.
Maar eene Vlaamsche Hoogeschool alleen zal niet dienen tot ontwikkeling van
ons Volk. Daartoe zouden meer studiebeurzen moeten verleend worden voor het
volkskind, en dan zouden wij mogen zeggen hebben dat flamingantisme niet het
synoniem is met zelfzucht.
En nu, dat de horizont van het volksonderwijs zich zwarter en zwarter afteekent,
vraagt ge niets meer, dan eene Vlaamsche Hoogeschool, omdat eenige burgerszonen
geen Vlaamsch genoeg kennen. Neen, dat is niet genoeg om onze geestdrift te wekken
om ons vuur te doen vatten.
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En dat het lager onderwijs ellendig is, dat er te weinig beroeps- en
nijverheidsscholen zijn, dat alles zien de flaminganten niet, zij stellen alleen vast,
dat eenige burgerszonen te weinig Fransch kennen.
Is die strijd voor eene Vlaamsche Hoogeschool doelmatig? Laat eene Vlaamsche
Hoogeschool opgericht worden wanneer het volk door verplichtend onderwijs niet
in staat gesteld is van de lessen er van te genieten, hoe komt die instelling ter bate
der arbeiders klasse, zooals gij beweert? Neen, het bleve nutteloos, en het volk ook
ware er niet min onwetend om.
De boer kan nauwelijks lezen, van zijn 12jaar tot zijne doodkist heeft hij tot niets
tijd, dan tot zwoegen. Na een dag zwoegens mist hij alle kracht, en allen lust om zich
aan studie te wijden.
Bij de verzwakking en uitbuiting van ons volk is dat alles nutteloos.
Er zijn twee klassen in ons land; wat te doen om de klove die tusschen hen bestaat,
aan te vullen?
Moet het doel zijn een deel te verrijken in kennis en het andere te laten in den
vernederenden toestand zonder onderwijs.
Naarmate de bezittende klasse zich verhief door rijkdom en kennis, verwijderde
zij zich van den arme.
Als de burgerklasse alleen stijgt in fortuin en onderwijs en het volk blijft in den
poel van verslaving en onwetendheid, heeft de Vlaamsche Hoogeschool juist het
tegenovergesteld uitwerksel van wat men er mede beoogt.
En aldus wordt de Vlaamsche Hoogeschool eerder een gevaar om de burgers nog
meer van de arbeiders te verwijderen (altijd zonder leerplicht).
Mijn strijd is niet tegen M. Ducatillon en anderen, wiens inzichten eerlijk zijn.
Maar ik ben tegen die officiëele flaminganten, die alleen hooger onderwijs willen
voor hunne klasse, en nooit verplichtend onderwijs vroegen.
En men zou willen, dat wij geestdrift gevoelen voor zulke personen?
Eene vergelijking:
Buiten is het koud dat het vriest. Alles ontbreekt bij den werkman. Niemand spreekt
ervan. Maar op eens komen de rijke heeren in beweging en schreeuwen omdat hunne
Champagne bevriest!
Het volk kent geen Vlaamsch genoeg. Om het even De burgerij kent te weinig
Nederlandsch. Dàt moet veranderen.
Dan, is 't onze schuld, als de burgerszonen geen Vlaamsch kennen? Dat ze 't leeren,
als ze er niet te lui voor zijn. Wij moeten wel Fransch, Engelsch en Duitsch leeren!
Heel Vlaanderen kent Vlaamsch, en er zijn enkele franskiljons. Daarenboven, de
Vlaamsche studeerende jeugd bezit den tijd en de middelen om Vlaamsche te leeren.
Gaat eens naar den buiten met uw eisch van een Vlaamsche Hoogeschool.
De landbouwer zal u zeggen: mijn eten is Vlaamsch maar 't is droog; mijn brood
is Vlaamsch, maar 't is zwart; mijn karnemelk is Vlaamsch, maar is te un; iets is maar
niet Vlaamsch en dat is ons vet en spek, dat Amerikaansch is, omdat wij onze
Vlaamsche boter en onze Vlaamsche varkens moeten verkoopen om onze dure
Vlaamsche pacht te betalen aan onze onbarmhartige Vlaamsche kasteelheeren.
Ge beweert, dat de studenten geen Vlaamsch genoeg kennen, maar toch kennen
zij er genoeg, om onze Vlaamsche werkmeisjes te verleiden, en spreken dan maar
Fransch, terwijl de armen hunne bastaards in 't Vlaamsch opvoeden.
Ziedaar hoe onze franskiljons zijn.
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M. Ducatillon is eerlijk, doch steeds zal hij stuiten op de zelfzucht dergenen die
een rijken frankiljon zooveel achten als vier Vlaamsche stumpers (meervoudig
stemrecht).
Men vraagt eene Vlaamsche Hoogeschool, en in Nederland is de Letterkunde, de
Wetenschap zoover gevorderd dat ik er gansche zalen, grooter dan deze, zou kunnen
medevullen, maar er is geen geld onder de werkers om zich die werken aan te schaffen
en zij genieten geen degelijk onderwijs om van die schatten der rijke Nederlandsche
wetenschap te genieten.
Gaat zien in de woningen der zwoegers van gansch Vlaanderen en telt de boeken
die zij bezitten.
In de middeleeuwen deed men de boeken verbranden, maar deed men het nu met
de lectuur der werkers, wees gerust, het zou een klein vuurtje zijn.
En wat voor boeken zijn het dan nog? Een droomboek, of wel de ‘Dievenbende
van Jan de Lichte of Cartouche’ benevens eenige romans waarin de moeder haar
kind vermoordt en dergelijke!
Wat deed de Vlaamsche burgerij in zake van volksontwikkeling om de klove
tusschen haar en den werkenden stand aan te vullen?
Enkele bibliotheken stichten, met de kiezing, eenige omzend- en plakbrieven, aan
de rijke frankiljons 3 of 4 stemmen geven, aan ons éen stemmeken!
't Is kinderachtig te beweren dat met de verdwijning van het taalverschil, de standen
zullen verdwijnen.
Bestaan er in Nederland, Frankrijk, Duitschland geene standen?
Zelfs in de standen bestaan standen. Zoo zal nooit eene onderwijzeres trouwen
met een aardewerker, eene haspelaarster nooit met eenen pompier. Een marktkramers
zoon, al won hij hetzelfde als een fabriekant, zal nooit dezes dochters hand verkrijgen.
Nogeens, wij zijn niet tegen de Vlaamsche Hoogeschool. Alleen, medestrijden
volgens gij het verlangt doen wij niet.
Wij vragen verplichtend, kosteloos, alzijdig onderwijs.
Willen de heeren flaminganten onze eischen stellen nevens het stichten eener
Vlaamsche Hoogeschool, dan werpen wij ons in den strijd met al de geestdrift, al de
wilskracht, al den strijdlust dien wij bezitten.
M. DUCATILLON. - Ik stel vast dat wij het in grondbegin eens zijn.
Ik zie niet als ware democraten aan, zooals zij zich zelf noemen, de flaminganten
die enkel eene Vlaamsche Hoogeschool vragen.
Deze zou weinig aarde aan den dijk brengen zonder verdere en hierbij noodige
hervormingen.
Zijn de andere flaminganten reactionnair, met onze studenten is het niet het geval.
Moest men onder hen een referendum inrichten, de 3/4 stonden aan onze zijde met
den leerplicht en het Algemeen Stemrecht.
De Vlaamsche student is geen aristocraat. Ik ken er die soldaat werden om
verzekerd te zijn van hun brood, ten einde hunne studiën te kunnen voortzetten.
Met het Fransch te moeten aanleeren verliezen zij eenen kostelijken tijd.
Leerplicht moet er zijn, omdat wij de Vlaamsche Hoogeschool vragen in het belang
van het volk.
Ik hoorde vertellen, maar geloof het niet, dat M. Anseele deel uitmaakt van de
Société flamande pour la vulgarisation de la langue française.
M. ANSEELE. - Zeker, ik ben en blijf het.
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M. DUCATILLON. - Het is te betreuren en ik doe een beroep op uw hart om u niet
te laten medesleepen door een Mgr. Stillemans en een kardinaal Dut[...] dien strijd
tegen de volkstaal.
Ik moet vaststellen dat de heer Anseele niet [...]streeks antwoordde op mijne rede
en eerder sprak [...] de ondoelmatigheid van het oprichten der Vlaamse Hoogeschool.
Ik bezweer u, M. Anseele, sluit u aan met de [...] listen van het Vlaamsche land,
bij de democra[...] te ijveren voor de Vlaamsche Hoogeschol, die [...] opheffen moet,
en ook op u, toehoorders van alle partijen, doe ik een beroep.
Verder moet ik mijn genoegen uitdrukken over dit debat, dat de wassende kracht
aantoont der democratie, die in staat is zulk een debat te voeren.
M. ANSEELE. - Eerst wil ik een persoonlijk feit afhandelen. Ik ben en blijf lid der
Société flamande pour la vulgarisation de la langue française.
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De redenaar bewijst nu, waarom het voor den Vlaamschen werkman noodig is Fransch
te leeren, en het is waar, het ware te wenschen dat wij allen Fransch konden, maar
tusschen dit laatste en deel uitmaken der Association is een groot verschil, want zij
is tegen het Vlaamsch, en de Franschman zelf is het niet.
M. Ducatillon verweet mij, dat ik niet antwoordde op het nut der Vlaamsche
Hoogeschool. Dat is niet noodig, dewijl ik er ook voor ben, en dat het begin mijner
rede er aan gewijd was.
Nu, dat bij referendum de 3/4 der studenten zich voor leerplicht en algemeen
stemrecht zonden verklaren, doet mij groot genoegen, maar dat zou ik ook willen
weten van de heeren Siffer, De Ceuleneer, De Vigne, die het officiëel flamingantisme
vertegenwoordigen.
Weet gij wat het Nationaal Vlaamsch Verbond voorstelde tijdens de
Kamerbesprekingen van de Brusselsche Tramways en de Nationale Bank?
De socialisten vroegen:
Voor de werkers en bedienden een tram tegen 5 centiemen 's morgens en 's avouds,
om zich naar hun werk en hunne woning te begeven; hooger loon voor de
trambedienden en goedkoope woningen voor hen door de maatschappij gebouwd,
pensioen, verzekering op het leven en tegen werkongevallen.
Het Nationaal Vlaamsch Verbond vroeg de volgende hervormingen:
De bedienden moeten Vlaamsch kennen. Nu, dat treed ik bij, dat is maar recht.
De koepons mooten in twee talen gedrukt worden. Goed.
Wij vroegen dat de Nationale Bank eeue Staatsbank zou worden, wij wilden
goedkoop krediet voor de kleine burgers, een deel der winst ten voordeele der
werkerspensioenen, hooger Ioon voor de kleine bedienden, enz.
Het Nationaal Vlaamsch Verbond vroeg:
Dat de naam nevens Banque Nationale ook Nationale Bank zou zijn.
Dat het reglement in het Vlaamsch zou opgesteld zijn.
Dat de bankbrief jes Vlaamsch zonden zijn.
Dat de bedienden de twee talen zonden kennen.
Gij beweert dat het licht van omhoog komt, wij zeggen dat het moet schijnen over
alle klassen. Maar in de volgende eeuw zal de groote macht zijn: het georganiseerde
volk.
Archimedes heeft eens gezegd: Geef mij een stennpunt en een hefboom, en ik keer
de wereld om. Wij hebben den hef boom: die is het verstandig, geleerd volk, bewust
zijner macht en zijns rechts.
En het steunpunt is de gelijkheid voor allen. De flaminganten eischen alleen
gelijkheid op taalgebied. Wij zijn voor gelijkheid in alles.
De flaminganten zaaien, misschien onwillekeurig, haat in het hart der Vlamingen
tegen de Franschen, wij betrachten de solidariteit van alle loonslaven.
M. Ducatillon, wij staan aan uwe zijde, op voorwaarde:
Nevens Vlaamsche Hoogeschool moet ge stellen: officiëel verplichtend onderwijs,
dat in Vlaanderen op Vlaamschen voet moet gegeven worden.
[...] nu hartelijk dank aan het publiek voor zijne voorbeeldig onpartijdige houding
[...]raag de officiëele flaminganten, b.v. Siffer, De Ceu[...]er. Fredericq en anderen,
eene debat-meeting in 't [...]gelijk welke zaal van Gent. Dat zij beslissen!
Gedenk, a.u.b., de bus aan den uitgang.
M. DUCATILLON. - Gij hebt gelijk voorwaarden te stellen.
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Ik doe een beroep op de flaminganten om het verplichtend onderwijs te helpen
invoeren, dat niets is dan het logische streven naar de Vlaamsche Hoogeschool. Ik
verklaar dat de flaminganten die geen leerplicht willen, hansworsten zijn.
Het debat sluit om kwart voor 1 uur en elkeen was tevreden over de bespreking.
Uit de botsing der gedachten spruit het Licht!
J.L.

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 (Hoempata):
Congo-Vrijstaat. Het Verbond wil bij die ver uit elkaar wonende stamgenooten het
bewustzijn van staméénheid wekken en het gevoel van stamsohdariteit doen ontstaan.
Het is werkzaam voor de handhaving, de verbreiding van onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal; sticht of ondersteunt Nederl. leesbibliotheken; begunstigt
den Nederlandschen boekhandel; bevordert Nederl kolonisatie en wil op ieder
doelmatige wijze de zedelijke en stoffelijke belangen van onzen stam behartigen.
Het betaamt iederen Nederlander: Hollander, Vlaming, Fries, 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 minsto 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 Neerlandin, Gent.

Hoofdbestuur.
Voor groep A: Prof. H. Kern, hoogleeraar, Leiden; Mr. W. De Ridder, Dir. Haagsche
Bank, Algem. Penningm.; Dr. H. Kiewiet de Jonge, Leer. Gymnas. Dordrecht, Algem.
Secretaris; Dr. H. Schaepman, lid 2e Kamer. - Voor groep B: Dr. J. Obrie,

Neerlandia. Jaargang 3

Hoogleeraar, Gent; Dr. Paul Fredericq, Hoogleeraar, Gent; Max Rooses, Conservator
Museum Plantin Moretus, Antwerpen; H. Meert, leer. Kon. Athen., Gent.

Groepsbestuur A
(Nederland, Koloniën, Buitenland): Prof. Dr. H. Kern. Leiden, voorzitter; br. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer, Stat. Gen., onder-voorzitter; Mr. H.J.M. Tijssens,
Dordrecht, secretaris; Mr. W. De Ridder, Dordrecht, penningmeester; leden: J.J.B.
Van der Chijs, jr., Delft; Marc. Emants, Den Haag; Mr. J.A. Feith, Groningen; Prof.
Dr. H.J. Gallée, Utrecht; Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle; Dr. J.W. Muller, Leiden;
Th. Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam; Prof. Dr. J. Te Winkel,
Amsterdam; Prof. Dr. J Woltjer, Amsterdam; Mej. Cornelia Van Zanten, Amsterdam.

Rand van Bijstand van Groep A:
Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein, lid der Eerste Kamer S.G., Groningen;
R.W.J.C. Van de Wall Bake, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam; Mr. C.J.E. Graaf van
Bylandt, lid der Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag; J.H. Geertsema, lid der Eerste
Kamer S.G., Den Haag: B.L. Gompertz, bankier, Amsterdam; S.M. Hugo van Gijn,
lid der Tweede Kam. S.G., Dordrecht; Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, lid der
Tweede Kamer S.G., Den Haag; F.B. 's Jacob, burgemeester van Rotterdam, lid der
Eerste Kamer S.G; Mgr. Dr. J.A.H.G. Jansen, pastoor te Bunnik; M.A.D. Jolles,
burgemeester van Assen; A.G. Kröller (firma Wm. H. Müller & Co), Rotterdam; Dr.
A. Kuyper, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam; Dr. W.J. Leijds, Gezant der Z
A.R., Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer S.G Den Haag; Mr.
J P. Moltzer, lid van den Raad van State. Den Haag; Mr. F.S. Van Nierop, dir. der
Amst. Bank; Mr. N.G. Pierson, Min. van Financiën, Den Haag; W.J.H. Prinsen, lid
der Eerste Kamer S.G., Helmond; Mr. H.P.G. Quack, dir. der Ned. Bank. Den Haag;
Mr. J.A. van Royen, burgemeester van Zwolle; D.F. Scheurleer. bankier, Den Haag;
Jhr. Mr L. Schorer, burgemeester van Middelburg; A.G.A. Baron Sloet tot Oldhuis,
insp. L.O., Zwolle; J.F.M. Sterk, lid van den gemeenteraad, Amsterdam; Prof. Dr.
B.J. Stokvis, hoogleeraar, Amsterdam; A. Stoop, dir. der Dordtsche Petr. M.,
Bloemendaal.; Dr. H.P.N. Muller, Cons. Gen. Oranje Vryst., Den Haag.

Groepebestuar B.
(Zuid-Nederland, Fransch-Vlaanderen): A. Baron de Maere van Aertrijcke. voorzitter;
Dr. J. Obrie, ondervoorzitter; H. Meert. secretaris; leden: Fr. Van den Wegne, leer.,
Kon. Ath. Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Athen. Brugge; Dr. Van Steenkiste,
Brugge; Prof. J. Mae Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg. De Backer, id.; Dr. I.
Bauwens, gemeenteraadslid, Aalst; I. De Beuker, Antwerpen; Mr. Jan Van Rijswijck,
Burgemeester v.d. stad Antw.; Heuvelmans. volksvertegenwoordiger. Antwerpen;
Max Rooses, id; H. Melis, id.; J. De Vriendt, volksvertegenwoordiger, Brussel;
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Vanderlinden, id., id.; Joh. Kesler, Leer. id.; E. T'Sjoen, id.; Fr. Reinhard, ambtenaar,
Stadhuis, id. Maurits Josson, adv., id.

Groepsbestuur C
(Zuid-Afrika): Eerelid. Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W. Reitz.
Staatssecretaris, Pretoria, voorzitter; R. Gregorowsky. hoofdrechter, Pretoria,
ondervoorzitter; I. Van Alphen. Postm. Gen., 1e penningm.; Dr. H. Reinink, Dir.
Staatsgymnasium, Pretoria. 1e secretaris; Dr. F. Engelenburg, Ed. Volksstem; Pretoria,
2e secretaris; leden: G.A.A. Middelberg, Pret.; F. du Buy, Jhb.; M. Valter, Ed.
Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de K.-K.: Ed. Heer J.H. Hofmeyr.
Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann, Paarl; Ds. J. Lion-Cachet, Burgersdorp; Ds. A.
Moorrees, Paarl; B.H. de Waal, Consul-Gen, d. Nederl., Kaapstad; D.P. Van den
Heever, Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningm.

Groepsbestuur D.
(Vereenigde Staten): Hon. Aug. Van Wijck, Ex Judge of the Supreme Court of the
City of New York, voorzitter; Hon. Geo. M. Van Hoesen. Ex Judge Court of Common
Pleas City a. County of N.Y.; Warner Van Norden Esq., Pres. of the National Bank
of N. Amer., penningm.; Prof. Dr. H. Carpenter, Columbia University in the City of
N.Y.; Samuel Decker Coykendall Esq., Presid. of the Cornell Steamboot Co.; Prof.
Dr. W. Williams Jacobus, Hartford Theolog. Semin.; Prof. Dr. Geerhardus Vos, Sem.
Presb. Church, Princetown, N.J., 1e secretaris; Hon. Sam W. Pennypacker, Pres.
Judge of the Court of Commons Pleas, Philadelphia; Rev. Dr. Dr. W. Eliott Griffis,
Ithaca; Corns. W. Van der Hoogt, Esq., Secret. of the State Bureau of Immigration,
Baltimore, 2e secretaris.

Secretariaten van het A.N.V.
Voor België: Villa Jan Frans Willems. Scheldelaan, Gent.
Voor Noord-Nederland: ALGEM. SECRET.: Dr. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
Voor Duitschland: W.F. Van Heusden, 16, Schiff bauerdamm, Berlijn.
Voor de Vereenigde Staten:

Oost-Afd.: Pr. Geerh-Vos, 52,
Mercerstreet Princetown N.J.,
West-Afd.: J.B. Hulst, Grand Rapids,
Mich.
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Voor Curaçao: J. Hamelberg, Arcbivaris
Voor Oost-Indië{

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

Voor Oost-Indië{

A.I. Beauchez, Bochoetan, Soerabaia,
Java.

Voor Zuid-Afrika{

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

Voor Zuid-Afrika{

C.A. Steuerwald, B. 383, Pretoria.

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 China: M. Speelman, Shanghaï.
Voor Suriname: B.W. Juda, Paramaribo.
Voor Midden-Azië: Joh. Pater Teheran, Perzië
Traden tot de Vereeniging toe(1):
Begunst.: P.A. Pijnappel,
Amsterdam,

N.N.

W. Van Bakel,

Deli, N.O.I.

H.C.C. Clockener
Bronsson,

Deli, N.O.I.

Mas Moordjono,

Weltevreden, N.O.I.

B.

(1) B. = Beschermend Lid.
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Mas Ramelan,

Weltevreden, N.O.I.

C. Dou,

Weltevreden, N.O.I.

G.J.O. Rijsoort,

Springs, Z.A.R.

A.W.J. Van Rooy,

Johbg., Z.A.R.

Mej. Anna Maria Ditmar, Johbg., Z.A.R.
A. Weggeman,

Mittweida, Duitschland.

E.O. Chaulan,

Mittweida, Duitschland.

H. Dubois,

Mittweida, Duitschland.

W. Karthaus,

Mittweida, Duitschland.

Edm. Hofman,

Antwerpen, Z.N.

A. De Vos,

Antwerpen, Z.N.

Jef Van Beesen,

Brussel, Z.N.

O.M.D.G. Geerling,

Brussel, Z.N.

Jef Verbeeck,

Brussel, Z.N.

Elze,

Gent, Z.N.

L. Graaf van Limburg
Stirum,

Wassenaar, N.N.

C.C. Helsdinge,

Amersfoort, N.N.

H.S. De Bruin,

Den Haag, N.N.

G.E.V.L. van Zuijlen,

Den Haag, N.N.

Mevr. N. van Zuylen,

Den Haag, N.N.

A.T. Vos,

Den Haag, N.N.

B.
B.

Mej. A.C.E. Cohen Stuart, Alkmaar, N.N.
Dr. H. Burger,

Amsterdam, N.N.

Dr. C.P. Burger,

Amsterdam, N.N.

Mevr. A.B. Burger,

Amsterdam, N.N.

G.P. Ittmann,

Den Haag, N.N.

G. Engels,

Schiedam, N.N.

Mevr. van Asperen-Ruyter, Midden-Beemster, N.N.
J.M. Moorees,

Delft, N.N.

A.L. van Hasselt,

Delft, N.N.

J. Hijner,

Soest, N.N.

F.D. Henny,

Utrecht, N.N.
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W.Y. Wijt,

Utrecht, N.N.

A. Lazonder,

Utrecht, N.N.

P.M. Badings,

Utrecht, N.N.

A.J. Postma,

Utrecht, N.N.

A.S. Reesema,

Rotterdam, N.N.

Willem Lagers,

Kampen, N.N.

Mr. J. de Bas,

Deil, N.N.

Mr. C.Th. van Deventer,

Den Haag, N.N.

Mej. J.P. van der Feen,

Rotterdam, N.N.

P. Leenderts,

Amsterdam, N.N.

A.J. Straatman,

Amsterdam, N.N.

B.

Mej. A Gerdes Overbeek, N.-N.
Dordrecht,
F.W. Weigel, Amsterdam, N.-N.
B. Krol, Heemstede,

N.-N.

W F. Van Deinse, Stat.
Simmer en Jack,

Z.-A-R.

Eloff, Johannesburg,

Z.-A-R.

M. Uytenhoudt,
Louis Trichardt, distr.
Zoutpansberg,

Z.-A-R.

Aan onze Noord-Nederlandsche medeleden die zich wenschen op de hoogte te
houden van de aangelegenheden der Vlaamsche Beweging veroorloven wij ous het
te verschijnend bijblad van Neerlandia DE VLAAMSCHE STRIJD, dat maandelijks
verschijnt en slechts 75 centiemen per jaar kost.
Wij verzoeken hen een abonnement te nemen op hun postkantoor, voor 1900, tegen
betaling van 75 centiemen.
Door in te schrijven op dit blad zullen zij aan hunne zuidelijke taalbroeders een
blijk van waardeering en tevens een steun geven in den lastigen kamp dien zij voeren
voor het behoud van het nederlandsch in België.

De Afrikaansche Taal verdedigd.
(Uit ONS LAND)
Laatstleden Dinsdag 14 Nov. hield advokaat Jan de Waal in de Wichtzaal, Kaapstad,
een voorlezing op de Afrikaansche taal.
Hij begon met te zeggen dat betrekkelijk weinigen de moeite hadden gedaan 't
Afrikaansch van alle kanten te beschouwen, en dat de taal derhalve in groote mate
met vlakke en bekrompene ideeën beoordeeld werd.
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Het was niet zijn doel om in de geschiedenis der taal te treden: hij wilde slechts
eenige bekende beschuldigingen, die tegen haar geopperd werden, weerleggen.
Vele onderwijzers en onderwijzeressen waren gewoon de Afrikaansche taal met
de grootste minachting te behandelen. Evenals de meeste hunner op den Afrikaander
neerzagen, zoo zagen zij ook op diens taal neer. ‘Don't speak that dirty language!’
was bij hen een zeer gewone uitdrukking. De leerling, die niet beter wist en die in
den regel alles voor evangelie inslikte wat van de lippen van zijn leermeester of
meesteres viel, werd dan ingeboezemd met het denkbeeld, dat de taa zijner of harer
ouders werkelijk een lage en smerige was
Dit denkbeeld, werd er niet gemakkelijk weer uitge haald.
De ingevoerde editeur, wiens plicht het was modder te werpen op alles wat
Afrikaansch was - bestempelde ook natuurlijk, wanneer de gelegenheid zich aanbood,
de taal die den Afrikaander sprak.
De halve Afrikaander ook, die meende dat, als hij pronken wilde, hij zijn
Engelschen broeder in alle opzichten na-apen moest - Engelsche modes volgen, of
die hem pasten of niet; Engelsche praktijken beoefenen, hoe onnatuurlijk ook; en de
Engelsche taal thuis spreken, hoewel meestal met een oor-bezeerenden tongval-hij
ook was een struikelblok voor de ontwikkeling van het Afrikaansch.
Dan waren er die lieve jonge dames, die thuis niets dan het zuiver Afrikaansch
hadden gesproken, maar die, op school geweest zijnde, waar het spreken van hare
taal verhoden werd, gewend geworden waren hare gedachten in het Engelsch uit te
drukken. Dezen dan, hoewel onschuldig, hadden ook haar aandeel in het kwaad. Zij
lazen alleen Engelsche boeken, dachten dat het etiquette was om Engelsch te spreken
zelfs met hare Afrikaansche vrienden en vriendinnen en geloofden werkelijk dat haar
moedertaal niets dan een patois was, dat alleen in de kombuis gehoord moest worden,
want dat had de onderwijzeres verteld! De schade, die de jonge taal hierdoor leed,
was grooter dan oppervlakkig het geval scheen te zijn. Want de jonge dame werd
later een moeder, de huistaal der kinders was Engelsch en - ziedaar, hoe een huisgezin
de Afrikaansche taal ontroofd werd!
Doch wat waren de beschuldigingen tegen de taal? Wat waren de zoogenaamde
gebreken en ondeugden der spraak? De meest bekende aanklacht was, misschien,
dat het Afrikaansch geen taal was, maar wel een dialekt van het Nederlandsch. Maar
wat was een dialekt? Was het niet de eigenaardige wijze, waarop de taal eens lands
gesproken werd in een zeker deel er van? Werd in dat woord niet begrepen dat het
dialekt en de landstaal eene en dezelfde waren, maar dat er een verschil bestond in
de uitspraak? Nu, past deze vragen toe op de Kaapsche taal. Was het uitgestrekte
Zuid-Afrika, waarover het kleine Nederland een eeuw geleden alle haerschappij had
verloren, een provincie van Holland? En was het verschil tusschen het Afrikaansch
zóó gering en nietsbeduidend, dat men het eerste een dialekt van het tweede noemen
kon? Hij antwoordde beslist: neen. Er bestond ruim zoo groot verschit tusschen deze
twee talen als tusschen de Nederlandsche en Duitsche, en de verwantschap was bijna
precies dezelfde in beide gevallen. Daarom had men evenmin recht om te verklaren
dat de Afrikaansche taal een dialekt was van de Hollandsche als dat 't Hollandsch
een dialekt was van het Duitsch.
Er was een tijd, nu vele eeuwen geleden, toen de Hollander en de Duitscher dezelfde
taal spraken. Langzamerband, echter, werd de taal gespleten en ieder sprak en schreef
zijn eigene. Doch de twee spraken geleken nu nog zooveel op elkaar dat het eenen
Hollander, al had hij nooit tevoren een Duitsch woord gehoord, niet moeilijk was
een Duitsch gesprek, indien duidelijk gesproken, te volgen. Toch noemde niemand
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thans de twee talen dezelfde. Er bestond ook een dergelijke relatie tusschen Spaansch
en Italiaansch en tusschen verscheidene andere Europeesche talen. Er waren dus vele
voorbeelden, waar eene taal uit eene andere ontsprongen of er van gespleten was,
die niettegenstaande de eer moest hebben van beschouwd te worden als volkomen
zelfstandig. De Afrikaansche taal viel hieronder. Meer dan twee eeuwen geleden
werd de Hollandsche taal - nader omschreven, de Friesche tongval - aan de Kaap
geplant, doch hoe meer die spruit ontwikkelde, hoe meer week zij van de moedertaal
af, en nu was zij heelemaal een afzonderlijke taal geworden.
Een tweede beschuldiging tegen het Afrikaansch was, dat zij te ‘eenvoudig’ was.
Dat was echter een beschuldiging die hij niet verdedigen wilde, omdat zij inderdaad
een compliment was. Want was de eenvoudigheid eener taal niet een harer beste
hoedanigheden? French, Meiklejohn en andere Engelsche taalschrijvers roemden er
op, dat hun spraak de lichtste en gemakkelijkste was in Europa, Engelsche woorden
waren, met betrekkelijk weinige uitzonderingen, veel korter dan Hollandsche en
Duitsche; de vervoeging van werkwoorden gaf minder moeite; en de verbuiging van
naamwoorden was oneindig eenvoudiger, om niets te zeggen van de geslachten! Hoe
lichter een taal geleerd kon worden en hoe gemakkelijker en vlugger men haar
schrijven kon, hoe beter - vooral voor de handelswereld.
Nu, was de Afrikaansche de Engelsche taal niet ver voor in dat opzicht? Dus, als
de Engelschman roemen kon - en hij deed dat met reden - op de eenvoudigheid zijner
taal, hoeveel meer recht had de Afrikaander om op de eenvoudigheid van zijn taal
te roemen? Dan had de Kaapsche taal nog dit voordeel over de Engelsche: dat zij
phonetisch geschreven werd. In het Engelsch vond men tal van gevallen waar dezelfde
letters, of verzameling van letters, verscheiden klanken vertegenwoordigden.
‘O-u-g-h,’ bijvoorbeeld, werd verschillend uitgesproken in ‘though’ ‘ought,’
‘hiccough,’ ‘cough,’ ‘rough.’ Zoo iets was der Afrikaansche taal heelemaal vreemd.
Een derde beschuldiging was, dat het Afrikaansch zeer ‘gemengd’ was - een
‘samenbrouwsel,’ zeiden sommigen, van Hollandsche, Hottentotsche en Maleische
woorden. Niemand, echter, had hem (den heer De Waal) kunnen bewijzen dat zulks
werkelijk het geval was. Inderdaad, dat gevoelen werd het meest uitgedrukt door
degenen die 't minst van de taal af wisten. De woorden, welke gewoonlijk opgenoemd
werden als voorbeelden van Hottentotsche en Maleische woorden waren meestal van
echt Nederlandsche afkomst. Het woord ‘voetzik,’ b.v., dat zoo vreemd klonk, was
slechts eene verkorting van ‘voort! zeg ik.’ ‘Bolmakiesie’ was wel van uitheemsche
afkomst, maar niet van Hottentotsche. Het kwam van Fransch: ‘bien’ ‘veel’ of ‘zeer,’
gelijk ‘seur’ van ‘monsieur.’ ‘Mos’ was een verkorte vorm van ‘immers,’ en
‘koekmakranke’ was een verdraaiing van ‘goed voor krampen.’ Hij ontkende ten
eene male, dat het getal woorden door het Afrikaansch overgenomen uit de spraken
der inboorlingen of kleurlingen van Zuid Afrika betrekkelijk aanzienlijk was; maar,
al ware dat ook het geval, wat zou er in afkeurenswaardig geweest zijn? De Engelsche
taal had nooit geschroomd woorden van vreemde talen, waar en welke ook, over te
nemen, en niemand naam haar dit kwalijk. Inderdaad, die taal had zooveel vreemde
worden ingenomen, dat, indien men de classische woorden onder de uitheemsche
rekende. men vinden zou dat zij thans meer niet-Engelsch dan Engelsch was. Zelfs
uit de jonge Afrikaansche taal had zij geput. Woorden als ‘veld,’ ‘drift,’ ‘koppi,’
‘krans,’ ‘spruit,’ ‘span,’ ‘uitlander’ en ‘inspan’ waren alle in de Engelsche
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taal gekropen. Engelsche taalgeleerden ontkenden het ook niet, dat hun taal een zeer
gemengde was. En dit feit was bijzonder onmerkelijk wanneer men de Engelsche
met de Hollandsche en Duitsche talen vergeleek, want deze laatste waren de
oorspronkelijke taal, Teutonisch, getrouw gebleven en hadden het overnemen van
onnoodige classische woorden zooveel mogelijk vermeden. In dit opzicht kwam het
Afrikaansch noodwendig met deze talen overeen en was, derhalve, zuiverder in
oorsprong dan het Engelsch.
Eenmaal aangenomen, dat de taal der Hollandsche-Afrikaanders een zelfstandige
was, dan viel de bewering dat zij een ‘kombuistaal’ was - d.w.z. goed genoeg voor
de dienstmeiden en knechten, doch niet voor de fatsoenlijke lui - dadelijk ten gronde.
Want, als een taal onafhankelijk was, hoe kon ze tevens ondergeschikt, of inferieur
zijn? Inferieur voor wat? De taal was haar eigen meesterstuk; en de maatstaf, waarbij
het goed of slecht spreken er van gemeten moest worden, was bij haar zelve. Als
iemand een Hollandschen zin uitte, dan paste men geen Duitschen spraakregel er op
toe om te zien of die zin correct gesproken was of niet. Evenmin recht had men om
een regel der Hollandsche taal te gebruiken om da juistheid van een Afrikaanschen
zin of zelfs een Afrikaansch woord te oordeelen. Iedere spraak bezat haar eigene
spraak en spelregels, en in dat opzicht had zij niets ter wereld met andere talen te
doen.
Dus, als iemand beweerde dat de verbuiging: ‘Elk is, jij is, hij is, ons is, julle is,’
verkeerd was in het Afrikaansch, dan verried hij dadelijk zijn onkunde van de
Kaapsche spraakkunst. Wilde hij ‘ik ben,’ in plaats van ‘ek is’ bezigen, dan sprak
hij Nederlandsch en niet Afrikaansch. Of, wilde hij ‘ek ben’ zeggen, dan sprak hij
noch Nederlandsch noch Afrikaansch. ‘Ja,’ mocht iemand opperen, maar ‘ek is’ is
‘I is' in 't Engelsch, en dat was toch absurd.’ De absurditeit, echter, lag niet in het
‘ek is,’ maar wel in de domme vertaling er van, want ‘ek is’ was ‘I am,’ en niets
anders. Niemand had ooit beweerd dat het Duitsche ‘Sie sind,’ voor den tweeden
persoon gebezigd, verkeerd was dewijl het, letterlijk vertaald, met ‘they are’ gelijk
stond! Zoo ook had niemand er tegen bezwaar gemaakt, dat de 3de persoon, ‘u is,’
in 't Hollandsch veelal de plaats van den 2den persoon, ‘gij zijt,’ had ingenomen. Een
dergelijke opmerking kon op het gebruik van het Engelsch ‘you,’ gemaakt worden.
Niemand noemde ze taalfouten. Hoe dan kon het den Afrikaander kwalijk genomen
worden dat hij het verkoos om het voornaamwoord ‘ons’ in den 1sten naamval te
gebruiken, zoowel als in den 4den, of omdat het hem behaagde het werkwoord ‘is’ in
den 1sten en den 2den persoon te bezigen zoowel als in den 3den?
Het was het volk dat de taal maakte, en niet de taalgeleerden. Dezen konden slechts
de regels neerschrijven en ze verklaren. Hadden ze dat nog niet met de Afrikaansche
taal gedaan, dan nam het niet weg dat de regels er wel bestonden. Die regels waren
noodwendig eigenaardig. ‘Ek het’ was recht in 't Afrikaansch, en ‘ek heb’ heelemaal
verkeerd. Waarom? Omdat het niet gebruikelijk was voor den Afrikaander on ‘ek
heb’ te zeggen.
Een natuurlijke gevolgtrekking hieruit was, dat er geen apart Afrikaansch voor de
voorkamer en voor de keuken bestond. Er was één Afrikaansche taal, net zoals er
slechts één Engelsche en één Hollandsche w[...]. Week men van de gebruikelijk
spraak af, hetzij in de voorkamer, hetzij in de keuken, dan maakte men zich aan
taalfouten schuldig. Het was even foutief van de zitkamer pedant om te zeggen
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‘gekome’ al voor [...]n kok om te zeggen ‘gakom.’ Het woord was ‘gekom,’ en de
kleinste variatie er van was de verbreking van een taalregel.
Men hoorde ook dikwijls het Afrikaansch bestempeld als een ‘groffe en ruwe’
taal. Bedoelde de beschuldiger daarbij, dat de Afrikaander woorden van slechte
beteekenis placht te gebruiken, dan zou het eerste antwoord zijn, dat de fout niet bij
de taal lag, maar bij den persoon die haar bezigde. Het tweede antwoord zou zijn,
dat het een grove onwaarheid was dat, in 't algemeen gesproken, de Afrikaander
gewoon was ruwe woorden te gebruiken. Integendeel, hij was in den regel bijzonder
voorzichtig in dit opzicht. Het was ook een bekend feit, dat de Afrikander, die in
Europa reisde, gedurig getroffen werd door stuitende uitdrukkingen die door de
fatsoenlijkste lieden in 't gewone gesprek geuit werden.
Meende de beschuldiger echter, niet dat de Afrikaansche taal grootendeels woorden
van gemeene beteekenis bevatte of dat de Afrikaander ze graag gebruikte, maar dat
de uitspraak der woorden grof en ruw klonk in een musikaal oor, dan ook had hij het
geheel mis en toonde hij zijn onkunde of zijn vooroordeel. Want iedereen, die er
aandachtig naar geluisterd had uit den mond van een goeden spreker, moest erkennen
dat zij niet alleen schooner van klank was dan de onmuzikale Engelsche taal, maar
liefelijker was dan zelfs de Hollandsche.
Schoon als de Hollandsche taal ontegenzeggelijk was, bezat zij een keelklank die van de letter g - welke het oor des vreemdelings vreeselijk hinderde; en, daar die
klank zoo dikwijls in de spraak voorkwam, beroofle zij de taal grootermate van haar
bekoorlijkheid. Het Afrikaansch, ofschoon het ten naasten bij al de mooie Hollandsche
letterklanken behouden had, had de groffe keelletter een ongetwijfeld welluidender
uitspraak gegeven of heelenal weggelaten. In plaats van ‘vroege morgen,’ zegt de
Afrikaander ‘vro'e môre.’ In plaats van ‘schoone schaap’ zegt hij ‘skoone skaap.’ In
plaats van ‘leggen,’ zegt hij ‘leh’; en in plaats van ‘zeggen,’ ‘seh.’ In dit opzicht,
dus, was het Afrikaansch stellig een verzachting op de taal waarvan zij afgeleid was.
Nog één bezwaar tegen de Kaapsche taal besproken. Zij was arm in woorden, zei
men, - men kon zijn hoogere ideëen niet licht er in uitdrukken. Dat was een bezwaar.
Het bestaan waarvan de voorlezer niet ontkennen kon. Hij wees er echter op, dat alle
talen in hare jeugd gebrek aan woordenrijkdom leden. In de elfde eeuw kon de
Engelschman zich niet ten naaste bij zoo goed uitdrukken in zijn taal als de
Afrikaander het vandaag doen kon in de zijne. Een taal moest tijd hebben om zich
te ontwikkelen.
Doe de Afrikaansche taal geen onnoodigen afbreuk, en haar vooruitzicht zou
prachtig zijn. Zij had reeds wijd en zijd in een jong en uitgestrekt werelddeel wortels
geschoten. Zij had reeds de opperhand verwor ven in de Transvaal en den Vrijstaat
en was de huistaal van de meerderheid der blanke bevolking in de Kaapkolonie.
Bovendien had zij een rijke bron waaruit zij in haar verder opgroeien altijd putten
kon - de Nederlandsche taal. De woorden dezer taal pasten uitstekend in de
Afrikaansche. Knip een stukje af en maak een kleine verandering in de uitspraak, en
't Hollandsche woord werd echt Afrikaansch.
Ten slotte drukte de heer De Waal de hoop uit dat Afrikaanders hoe langer hoe
meer de goede hoedanigheden hunner taal zouden inzien en ze de waardeering
schenken welke ze verdiende. Als dit gebeurde, dan zou dezelfde spraak, die nu door
zoovelen bespot werd, blijven tieren, naast 't Engelsch, als de grootsche taal van een
eigenaardig en trotsch volk.

De beschaafde Engelschen tegen de onbeschaafde Boeren.
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Van het Gezantschap van de Zuidafrik. Republiek ontvingen we onderstaande
mededeelingen:
- Bij Elandslaagte sneuvelden: Potgieter, veldcornet bij het Duitsche corps en J.S.
Coetzee. Verder werd zwaar gewond F. Coetzee.
- Te Dundee hebben de Boeren ongeveer 300 tenten buit gemaakt.
- Volgens een telegram van 26 October van Mafeking werd gewond: commandant
Wolmarans, een lichtewond door de dij.
- Op 26 October nam het Scandinavisch corps deel aan het gevecht bij Mafeking.
Zwaar gewond werd: Jacob Johanson Findlander, kogel linkerborst in, achter uit,
lag in ambulance onder goede zorgen van de Scandinavische zusters, was welgemoed.
Verder werd gewond Benson niet verder beschreven. Was in andere ambulance
opgenomen en werd toen niets van hem bekend.
- In Natal werden volgens een bericht uit Newcastle van 26 October, gewond:
Wicherlinck had eenbeenwond, doch gunstige pragnose; Kuypers, van de Z.A.S.M.
werkplaats, met wond in het been, waaruit de kogel gehaald is en welke wond zich
goed laat aanzien; Otto, licht gewond; Rutgers, met lanssteek in den linkerschouder,
niet gevaarlijk; Peri, van Johannesburg, met lichte voetwond; L. van Vuren, van
Pretoria, twee lichte wonden; Van der Vyver, van Pretoria, licht gewond aan voet.
Deze gewonden werden naar Pretoria gezonden onder geleide van ziekenoppasser
Lub en Mejuffrouw Roorda.
- Dr. Lingbeek(1) heeft van Newcastle, onder dato 26 October, naar Pretoria gemeld
dat de Engelschen ongewapenden en gewonden hebben afgemaakt en dat hij in het
bezit is van beëedigde verklaringen daaromtrent, die ter beschikking van de Regeering
zijn.
- Ik herhaal mijne beschuldiging dat de Engelschen in Zuid-Afrika inboorlingen
gebruiken om tegen de Boeren te vechten. Mijne Regeering deelt mij mede dat nabij
Mafeking, ongeveer 16 October een gevecht heeft plaats gehad tusschen
burgercommando's van de Transvaal aldaar gelagerd en Britsche troepen van
Mafeking, versterkt door 100 gewapende kaffers. Een dier kaffers werd gewond door
de burgers gevangen genomen. Verder hebben gewapende inboorlingen onder de
leiding van Engelsche officieren gevochten bij Rhodesdrift en de Regeering heeft
verder mededeelingen dat de bewapening der inboorlingen door de Engelschen heeft
plaats gehad aan de Krokodihivier en in Zambaansland. Ik voeg hier nog aan toe dat
onder de papieren van de van Dundee gevluchte Engelsche officieren voorkomt, een
telegram gezonden door den Magistraat van Nqutu aan den bevelvoerenden generaal
te Glencoecamp, luidende als volgt: ‘Yours No. 103. apprehend no difficulties in
getting Basutos. Do you want them to bring own horses, if so, I should say five
shillings a day be offered. Please reply at once.(2)’
- Men meldt uit Pretoria, dato 26 October: ‘Toen de Engelschen die door de Boeren
gevangen genomen waren in Pretoria werden gebracht, werden zij in stilte en kalmte
ontvangen(3), de gewonden werden liefderijk verpleegd on opgepast; toen de
Transvalers die te Elandslaagte gevangen genomen waren, te Ladysmith aankwamen,
werden zij beleedigd, belasterd en gescholden, vooral de gewonden.’
‘Bij het bombardement te Mafeking werd op een gedeelte der stad de witte vlag
geheschen en bericht door Baden-Powell dat daar vrouwen, kinderen, zieken
(1) Is de bestuurder van de eerste Hollandsche ambulance.
(2) ‘In antwoord op uw nr 103 ik vrees geen moeilijkheden om Basuto's te krijgen. Acht gij het
noodig dat ze eigen paarden zouden meebrengen; is het zoo, dan zou ik zeggen dat men hun
5 sh. daags zou aanbieden. Antwoord dadelijk a.u.b.’
(3) Dat komt volkomen overeen met de briefwisseling uit Pretoria aan den Petit Bleu, Brussel.
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en gewonden waren. Daar bevond zich echter amunitie en grot geschut, waarmee
geschoten werd.’
De Gesant v.d.
Zuidafrikaansche Republiek,
Dr. LEYDS.
Anderzijds heeft de Z.A.R. aan de consuls van de verschillende mogendheden te
Pretoria, het volgende protest van generaal Joubert overhandigd, gezonden uit zijn
kamp te Ladysmith: ‘Ziehier de verschillende feiten die tot onze kennis gekomen
zijn en die onweerlegbaar zijn: 1 Tijdens den aanval tegen generaal Kock en zijn
troepen te Elandslaagte hebben de soldaten van de beschaafde Engelsche natie hun
eerste kanonschoten gericht op de ambulance van het Roode Kruis, die duidelijk
zichtbaar was. 2. Zij hebben beproefd een dokter te vermoorden, die zichtbaar het
roode kruis droeg, door hem met de lans te willen doorsteken; ze hebben zijn paard
gedood. 3. Na 18 van onze mannen te hebben gevangen genomen bij een
voorraadwagen, hebben zij ze op een rij aan een lange en sterke koord vastgemaakt,
achteraan een Maximkanon en dan, met het Maximkanon voortrijdende, hebben zij
ze daarachter meegesleurd. Onze kommandant heeft bemerkt, toen hij ze verloste,
dat twee van de mannen door de koord gewond waren. 4. De vluchtelingen van
Dundee, schrijdende onder de witte vlag, hebben zich aangesloten bij de gewapende
macht en hebben aldus de troepen van den Oranje-Vrijstaat bevochten. 5. Een
gepantserde trein is met de witte vlag vertrokken om een vernielde brug te herstellen
en heeft moeite gedaan om bereden Basuto's te werven tegen 5 sh. per dag om ons
te bevechten, hetgeen we door documenten, in ons bezit, kunnen staven en waaruit
het blijkt, dat de in boorlingen tegen ons worden opgehitst.
Daarom meen ik, dat het hoogst noodzakelijk is deze feiten ter kennis van de
beschaafde wereld te brengen en eene klacht in te dienen naar luid van de
overeenkomst van Geneve. Niet alleen gebruikt men dum dumkogels tegen ons. maar
men veroorlooft zich dingen tegen ons, volkomen strijdig met de beschaving, die
wij ons nooit veroorloven zullen gelijk tegenover welken barbaar.
Onder de papieren van uit Dundee gevluchte officieren bevindt zich een afschrift
van een telegram van een Magistraat aan den bevelvoerenden generaal te
Glencoekamp(1).

Nationale Bank in België.
Het Nationaal Vlaamsch Verbond zond aan de Kamer het volgende verzoekschrift:
Aan de Heeren Voorzitter en Leden der Kamer van Volksvertegenwoordigers, te
Brussel.
HOOGGEACHTE HEEREN,
Bij vertoogschrift van 8 Juni 1899 hadden wij de eer Ued. te verzoeken het
wetsontwerp tot verlenging van den duur der Nationale Bank en tot wijziging der
(1) Zie den inhoud hooger.
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wetten van 5 en 10 Mei 1850 en 20 Mei 1872 niet te stemmen dan na er de volgende
wijzigingen aan toegebracht te hebben.
A. Artikel 1 te doen luiden als hieronder.
‘Artikel 1 der wet van 5 Mei 1850 is gewijzigd als volgt: Onder de benaming
Nationale Bank van België - Banque Nationale de Belgique wordt eene bank ingesteld.
Haar zetel is gevestigd te Brussel.’
B. Bij artikel 6 deze zegelen te voegen:
‘De statuten der Bank moeten in de Vlaamsche en in de Fransche taal opgesteld
worden, de twee teksten tegenover elkander. Beide teksten zullen even rechtsgeldig
zijn.’
C. Artikel 7 aan te vullen in dezer voege:
‘De samengevoegde wetten van 5 Mei 1850 en 20 Mei 1872 zullen herdrukt
worden, en in de Vlaamsche en in de Fransche taal, verschijnen in den Moniteur,
met de wijzigingen welke uit de tegenwoordige wet voortspruiten.’
D. De twee volgende nieuwe artikelen in de wet te lasschen:
Artikel 4bis. - Art. 12 der wet van 5 Mei 1850 wordt aangevuld als volgt: gansch
de tekst der bankbriefjes zal in de Vlaamsche en in de Fransche taal gesteld worden,
de twee teksten tegenover elkander. De huidige bankbriefjes zullen ingetrokken
worden en vervangen uiterlijk den 1n Januari 1900.
Artikel 6bis. - De Nationale Bank, evenals hare agenten en hunne onderhoorigen,
zullen zich moeten schikken naar de bepalingen der wet van 22 Mei 1878 op het
gebruik der Vlaamsche taal in bestuurszaken. wat de briefwisseling betreft alsmede
voor alle berichten, bekendmakingen, aankondigingen, mededeelingen, opschriften
op en in de gebouwen, aandeelen, enz.
Van alle beambten in de Vlaamsche gewesten, met inbegrip van het arrondissement
Brussel, voortaan aan te stellen, zal eene behoorlijke kennis der Vlaamsche taal
geëischt worden.’
In het verslag door den Heer Delbeke opgesteld namens de middenafdeeling die
het wetsontwerp onderzocht, lezen wij met genoegen aangaande onze vragen: ‘Les
raisons sur lesquelles elles (les pétitions) se fondent ne sont pas contestables. La
Banque, pour être nationale, doit respecter les droits des deux races formant la nation
belge.’
Welnu, tot heden toe werden die rechten door de Nationale Bank, vooral te Brussel,
geenszins geëerbiedigd, wat de kens harer beambten, de opschriften op en in hare
gebouwen en kantoren en de briefwisseling met besturen en hijzondere personen
betreft, en slechts in zeer geringe mate wat de berichten, kennisgevingen of
bekendmakingen aangaat.
Betrekkelijk onze vraag nopens de opschriften op alle brankbriefjes, zegt het
verslag ook terecht, na onze klacht zeer gegrond genoemd te hebben: ‘Il y a lien
d'assurer, sur notre circulation fiduciaire, l'égalité complète et absolue des deux
langues qui se partagent le pays, et sons distinction de coupures.’
Aangaande den naam der Bank, oordeelt de verslaggever dat het volstaat, om ons
voldoening te geven, den den Vlaamschen tekst van art. 1 te doen luiden als volgt:
‘Onder de benaming: Nationale Bank van België wordt eene bank ingesteld.’ Het zij
zoo: als het maar goed verstaan wordt dat: Banque Nationale de Belgique niet de
eenige ambtelijke naam der instelling is.
Wat de afkoudiging der statuten van de Bank in beide talen betreft, met gelijke
geldigheid der twee teksten, alsmede de herafkondiging der wetten van 3 Mei 1850
en 20 Mei 1872, drukt het verslag de meening uit, dat het aldus moet geschieden,
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gezien de jongste taalwet, de zoogenaamde gelijkheidswet, het taalgebruik op
wetgevend gebied regelende. Voorsichtigheidshalve ware het, onzes inziens, echter,
raadzaam desaangaande eene uitdrukkelijke verklaring van de Regeering uit te lokken.
Met spijt zagen wij dat meergemeld verslag het wijzigen, in taalopzicht, van den
tekst der bankbriefjes wil overlaten aan de Regeering, evenals het regelen van het
taalgebruik voor de betrekkingen der Bank met het publiek en de besturen in het
Vlaamsche gedeelte des Rijks.
Uit eene lange ondervinding wetende wat ons te wachten staat van de bestuurlijke
willekeur waaraan wij zouden overgeleverd blijven, dringen wij, integendeel
uitdrukkelijk aan opdat gij, Hooggeachte Heeren, het wetsvoorstel zoudt wijzigen
zooals hierboven onder art 4bis en 6bis aangeduid staat.
Wat dit laatste betreft, namelijk de verplichting van de Bank en hare agenten, zich
naar de wet van 22 Mei 1878 op het gebruik der Vlaamsche taal in bestuurszaken te
schikken, uw voorstel daaromtrent heeft des te meer kans door al de leden der Kamer
aangenomen te worden, daar de Regeering op de vraag haar desaangaande door de
middenafdeeling gesteld, geantwoord heeft in dezer voege:
‘Le Gouvernement n'a pas d'observations à faire quant à l'insertion de la disposition
proposée’ (zie verslag: Documents Parlementaires 1898-1899, bladzijde 404. 2e
kolom, Xe question).
Het inlasschen in de wet van de voorgestelde en door de Regeering goedgekeurde
bepaling zal alleen bij machte zijn om ons taalrecht te doen eerbiedigen, wat de
briefwisseling aangaat, welke tot heden uitsluitend in het Fransch gevoerd wordt,
alsmede de bijeenroepingen der algemeene vergaderingen der aandeelhouders, de
afkondiging van den toestand der bank, en de bekendmakingen met het oog op het
uitbetalen der kroosbriefjes van allerhande obligatiën, den tekst der aandeelen, de
opschriften op en in de gebouwen en kantoren, enz., zoowel als wat de enkele
formulen betreft in het verslag opgesomd (Documents parlementaires 1898-1899,
bladzijde 405, eerste kolom) en waarvan de Vlaamsche tekst nooit of bijna nooit in
het arrondissement Brussel te zien was.
Hopende, Hooggeachte Heeren, dat gij door het inwilligen onzer vraag, voor goed
zult willen een einde maken aan de willekeur waarvan het Vlaamsche volk op het
besproken gebied het slachtoffer is, bieden wij UEd. de betuiging ouzer eerbiedige
gevoelens aan.
Namens het Bestuur:
De waarn. Schrijver,
F. REINHARD.

Onze Inlandsche en Amboineesche militairen en de Soerat Chabar
Soldadoe. L.S.!
Orde en rust in Indië worden bewaard door Leger en Politie, en de overgroote
meerderheid daarvan bestaat uit Inlanders of Amboineezen.
Waar Neêrlands volk steeds vol belangstelling en nationalen trots kennis nam van
de heldendaden op Atjeh en Lombok, daar mag dat volk niet vergeten, dat, voor drie
kwart, de wakkere strijders voor Hollands Vlag en Hollands glorie uit bruine broeders
bestaan. Wanneer straks een Europeesche vijand ons Insulinde benadert, dan zullen
het voor 't meerendeel Javanen, Soendaneezen, Boegineezen, Amboineezen,
Menadoneezen, Timoreezen en Maleiers zijn, die Uw en hun ‘rood wit en blauw’
hier moeten verdedigen.
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Dan zal de moderne bewapening van onzen vijand hooger eischen stellen aan het
militaire moreel.
Tot nog toe werd, vooral bij de Javanen, weinig werk van de militair-moreele
opvoeding gemaakt en dit is zeer te betreuren.
De Javaansche dessa-man is van huis geen sold[...] en dus moest vooral aan zijn
karaktervorming veel [...] worden besteed.
De Kapiteins Pop en Hoogeboom schrijven in [...] Leerboek der Tactiek: ‘De
invloeden van het g[...] bedwongen door een streng plichtsbesef[...] hoog gestemd
eergevoel, liefde voor vaderland e[...] stenhuis; door zelfverloochening, onderwerping
aa[...] en tucht, gehechtheid aan zijne krijgsmakkers, [...] stelling in zijne
ondergeschikten, vertrouwen [...] meerderen’.
Wij, de Redactie der Soerat Chabar Sol[...] willen nu bij die brave bruintjes het
militair mo[...] hoog opvoeren. Wij willen hun spreken van de heldenfeiten door hun
rasgenooten verricht en door die voorbeelden van moed, beleid en trouw, waarachtige
soldatendeugden bij hen opwekken. Zij zullen de namen
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leeren kennen en de daden leeren vereeren van die brave bruine krijgers, die schouder
aan schouder met hun blanke broeders pal stonden in de ure des gevaars.
Aangemoedigd door het groote succes van de Soldatenkrant, besloten wij daarom
ook voor de Maleisch sprekende militairen, de politie-oppassers en politiesoldaten,
een dergelijk weekblad: de Soerat Chabar Soldadoe, samen te stellen; terwijl wij
hopen, dat ook langzamerhand de Inlandsche maatschappij buiten het Leger met die
courant kennis zal maken, wat natuurlijk niet nalaten zal een gunstigen invloed uit
te oefenen. 31 Augustus J.l. werd door onze Uitgevers, de Firma Albrecht & Co. te
Batavia, reeds een proefnummer van dat blad over geheel Indië verspreid en door
de pers zeer geprezen.
Wij de Redactie-leden, hunkeren er nu naar om, in 't belang van Koningin,
Vaderland en Indië 1 Februari a.s. aan den slag te kunnen gaan, de geregelde uitgave
te kunnen beginnen.
Om het blad bekend en bemind te maken, wenschten wij dit eerste jaar op groote
schaal gratis verspreiding toe te passen en hebben we berekend hiervoor wekelijks
minstens 2400 exemplaren noodig te hebben.
De abonnementsprijs per jaar kost f 2.50 en dit zou ons dan op zes duizend gulden
komen.
Gij, welwillende lezer, kunt de uitgave, de stichting van ons zoo nuttig orgaan
helpen verzekeren door als Beschermer, Begunstiger, Donateur of gewoon Abonné
op ons blad in te teekenen.
Beschermers betalen dan f 25 per jaar, Begunstigers f 10, Donateurs f 5 en de
gewone Abonnés in Nederland f 3.
Iedere oud-gast kan dus, naar vermogen, meêwerken om de Inlandsche of
Amboineesche militaire- en politiemannen van nuttige lectuur te voorzien.
Onze Uitgever is tevens van plan, bij voldoenden financiëelen steun, den
abonnementsprijs voor de Inlandsche en Amboineesche militairen en burgers nog
aanmerkelijk lager te stellen.
Beschermers, Begunstigers en Donateurs, die dit verlangen, ontvangen evenals
de Abonnés geregeld ons blad en de oud-gasten in Holland zullen zich dus wekelijks
kunnen vermaken met wat lectuur in het hun van vroeger zoo goed bekende
laag-Maleisch.
Komt, gij Nederlanders die hier in Indië een kapitaal of hoog pensioen verwierft,
wanneer ge nog iets voelt voor onze bruine soldaatjes, neemt dan even een briefkaart
en schrijft naar Albrecht & Co te Batavia, dat ge als Beschermer, Begunstiger,
Donateur of Abonné ons wilt helpen.
De toezegging van een flink sommetje in eens voor de gratis verspreiding, zal ook
zeer welkom zijn.
Wij willen er onze beste krachten aan geven - helpt gij ons dan met wat aardsch
slijk.
Wanneer door Uw steun de Uitgave van een groot, machtig Maleisch orgaan
mogelijk wordt, zal in Februari a.s. over de gelden worden beschikt.
Dit zij zoo!
[...]e zich nog niet op ons zusterblad de Soldaten[...] [...]onneerden, kunnen dit
nu juist nog goed doen, [...]de Jaargang pas begonnen is.
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[...]lden per jaar kan bijna iedereen voor een [...]missen. Ook hier is een briefkaartje
aan den [...]enand Feber te Breda voldoende en wordt [...]er postkwitantie over de
gelden beschikt.
[...]n, die reeds de Soldatenkrant geregeld aan de [...]n van het Indische Leger
toezenden, brengen [...]oenlijk onzen dank, in de hoop, dat nog velen [...]voorbeeld
gaan volgen.
[...]actie der Soerat Chabar Soldadoe:
[...]HARIJO SASRANINGRAT, Kapitein Legioen [...]Alaman te Djocjakarta.
[...]RS, Redacteur Pembrita Betawi te Batavia. [...]AHULEKA, Amboineesch
Godsdienstleeraar te [...]ang.
J. THENU, Godsdienstleeraar te Adjeh.
JOH. E. TEHUPEIORY, élève dr.-djawa, Weltevreden.
H.C.C. CLOCKENER, BROUSSON, 1ste Luit der Infanterie te Deli.

Onze Leestafel.
M. = Maandelijks, W. = Wekelijks.

Ambtenaarsblad (Het),
18 October 1899. Orgaan der Staats-, Provincie- en Gemeentebedienden. Alf. De
Witte, Turnhoutschebaan, 350, Borgerhout, Antwerpen. Verschijnt 2 maat per maand.
Abonnementsprijs 2.00 sr.
Ons blad. - Aan den Minister van Financiën. - De Gemeenteontvangers. - Kleeding
der totbeambten. - Willemsfeest. - De verbroedering. - De Betgen in Zuid-Amerika.

Beeld (Woord en),
December 1899. Red. Prof. Dake, van Nouhuys en Smit Kleine; M.; de Erven Bohn.
Haarlem. Prijs?
Edm. Van Offet: De Beproeving. - G.U. Marius: B.J. Blommers. - De Lente. - E.A.
Von Saher: Iusutinde. - C.W.A.M.: Een Herfstdag. - In 't Woud: Woorden van J.B.,
Muziek van G. Beijerte.

Belfort (Het),
December 1899. Maandschr. gewijd aan letteren, kunst en wetenschap; Siffer, Gent;
fr. 6 per jaar
Waarom? - Twintig Dierensprookjes. - Kerfdieren of Insecten. - S. Dimphna. - Is
Savonarota de voortooper van Luther. - Een boek over onze hedendaagsche
schrijftaat. - Studie van hedendaagsche Ned. Letterk -. Tranen. - Dr. Priester Guido
Gezette. - Boekennieuws en Kroniek.

Bladen (Wetenschappelijke),
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Dec. 1899. Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften onder toezicht van Prof.
Koster en Dr. A. van Oven. M.; H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f 14,40 per
jaar.
Partij-veranderlijkheid. - Chartes Steward Parnell. - Doetmatigheid en aanpassing.
- Shakespeare en ‘Het Volk’ in Rome. - De ontzagwekkende legermacht van Rustand.
- De photographie bij de studie van de oppervlakte der maan. - BuitenLandsche
staatkunde van Italië. - Mijn vrienden uit de Prairie. - Massimo d'Azeglio te Cannero.
- Korte mededeelingen uit buitenlandsche tijdschriften. - Bibliografische kroniek. Nieuw uitgekomen boeken.

Caecilia,
1 Dec. 1899. Atg. muzikaal tijdschr. voor Ned. Red. Mr. Viotta; 1/2 M.; Nyhoff, 's
Gravenhage; f. 6,60 p.j.
Bericht. - Twee oude Ned. Liederen. - Examen der Ned. Toonkunstenaars
Vereeniging. - Concertberichten. - Binnenlandsche berichten. - Buitenlandsch nieuws!

Dag (Vragen van den),
Dec. 1899. Pop. wetensch. tijdschr. onder redactie van Dr. Blink, M.; S.L. van Looy.
Amsterdam. f 5,40 p.j.
Dr. H. Blink: De Britsche koloniale politiek in Z.-A. en de vrijheidsstrijd der
Boeren.

Europa,
Dec. 1899. Verzam. v. letterk. bijdragen onder redactie van W. Gosler; M.; Revers,
Dordrecht; f 11.75 p.j.
A. Van Redichem: Frauenlob. - A. Kielland: Eros in de werkelijkheid. - Scrao:
Een zomernachtsdroom.

Exportblad
(Hoyman & Schuurman's). - 29 Nov. '99. - Weekblad van den In- en Uitvoerhandel;
Red. O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam. Gratis op aanvraag.
Een aansporing uit Kaapstad. - Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor
Transvaal en Oranje-Vrijstaat. - Een nieuwe vischafslag te Amsterdam.

Germania,
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Dec. 1899. Tijdschr. v. Vlaamsche beweging, letterkunde, kunst, wetenschap,
onderwijs, staathuishoudkunde, handel, nijverheid en verkeer. - Opstelraad: J.M.
Brans, A. Burvenich, Juliaan De Vriendt, A. Prayon Van Zuylen, A. baron Von
Ziegesar. Drukkerij ‘Guttenberg’, Brussel; fr. 10 p.j.
Duitschland's Politiek. - Die deutschen Reichshüfen in das Zollbündnis met dem
Niederlanden. - Jan Luycken als tyrisch dichter. - Englische Gaunerstücke. - Sie vos
non vobis of Minister en Pedagoog. - Wohr di, Bur! - Grüsse dich Gott,
Deutsch-Osterreich. - Contraste. - Vlämische Chronik. - De Duitschers en de Parijser
Wereldtentoonstelling. - Verscheidenheden. - Boekennieuws. - Deutsche
Veteranen-Verein zù Brussel für Tranvaal.

Gids (De),
Dec. 1899. Onder red. v. Mr. J.N. Van Hall e.a., M.; Van Kampen en Zonen,
Amsterdam. f 15 per jaar.
A. Germonprez: Het kleine Kind. - G. Oosterman: De ontworpen Woningswet en
Gezondheidswet. - M. Tonnet: De Warang Orang in Jogjakarta. - Van Hamel:
Crimineele actrologie. - Byvanck: Publieke opinie bij het eind der Middeleeuwen. Prof. De Goeje: Iets over den modus vivendi der Moslims onder Ned. gezag. - Uit
Lafidoth Swarth-Sonnette. - Haspels Transvaliana. - Letterkundige Kroniek. Muzikaal overzicht. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.

Gids (De Katholieke),
Dec. 1899. Maandschrift voor het Katholiek Nederlandsch volk, onder red. van
eenige vrienden der wetenschap; Küppers, Haarlem. f 3,60 + frankeerkosten p.j.
De Nevelingen (slot). - Nommer 13. - De vereering der allerh. Maagd bij de
Katholieken. - Twee sonnette. - Karel Duprel. - Politiek overzicht. - Uit de
Boekenwereld.

Gids (De Nieuwe),
Dec. 1899. Redactie: Willem Kloos en H.J. Boeken; M.; Van Looy, Amsterdam. f
7,50 p.j.
J.W. Broedelet: Carnaval, Blijspel. - Willem Kloos: Liefde. - H.J. Bocken: De
Lonteringsberg van Dante Alighieri in proza vertaald IV. - Dr. J.B. Schepers: Bragi.

Haard (Eigen),
9 Dec. 1899. Onder red. v.J. de Vries, Dr. Pyzel e.a.; W.; Naaml. Vennootschap ‘Het
Tijdschrift E.H.’, Amsterdam. f 6,50 p.j.
Delia. - De Agave Americana in den Prinsentuin te Leeuwarden. - Bekroond. De Luster. - Rep. in Z.-A. - De oudste Trek. - Medaitton-portret van H.M. Kon.
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Wilhelmina. - Uit den Patriottentijd. - Verscheidenheid. Electrisch gedroogd vteesch.
- De Patrijs.

Hollandia,
9 Dec. 1899. Weekblad voor Nederlanders in den vreemde. Red. L. Simons en J.V.
Grein te Londen. Uitg. Mij ‘Nederland’, 's Gravenhage, Pretoria. f. 6 p.j.
De oorlog in Z.-A. - Emigratie Maatschap. voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat.
- Nederlandsche behoeftigen in het Buitenland. - Van de Tribune der Tweede Kamer.
- Nederlanders in het Buitenland. - Multatuli in het Duitsch. - Een Hollandsche
Matinée te Bertijn. - Tooneel en Muziek te Amsterdam. - Vlaamsche Kroniek. Benoemingen, enz.

Kroniek (De),
10 Dec. 1899. Een algemeen weekblad onder red. v.P.L. Tak; Scheltema en Holkema's
boekhandel, Amsterdam. f 9 p.j.
Het arme Schoolkind. - Handet en Vadertandsliefde. - Eene geruststelling. Opheldering. - Litteratuur. - Berichten. - Allerlei. - Feuilleton. - Ontvangen Boeken.

Leeskabinet (Het),
Dec. 1899. Maandschr. gewijd a. vaderl. en buitent letterkunde onder red. v. Johan
Gram; Van Nifterik, Leiden; f 11.50 p.j.
Joh Gram: In Bremen. - Truido Kok: Oudejaarsavond. - A.W. Stellwagen: Nieuwe
persoontijke herinneringen aan Prins Bismark. - Max Grube: Een praatje over sterren
v d. tweeden rang. - Jessie: Een schets. - Phit. Monnier: De Kolonel. - C.v. Westra:
Een meisjeslot. - Bibliographisch Album.

Leven (Het Toekomstig),
1 Dec. 1899. Tijdschr. gewijd a.d. studie der proefondervindetijke en bovenaardsche
verschijnseten; 1/2 M.; Red. en Adm. Kruisdwarsstraat 4, Utrecht; f 3 p.j. bij
vooruitbetaling.
Korte aanteekeningen. - Uit Sardou's drama ‘Spiritisme’. - Mogelijke toestanden
in een volgend leven. - De ziet en het onbekende. - Feuilleton. - Tot redden geroepen.
- Een belangwekkend geval. - Eene magnetische Séance ten huize van Alexander
Dumas.

Maandschrift (Elsevier's Geïl.),
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Dec. 1899. Red. Mr. Plemp v. Duiveland, F. Lapidoth en Ph. Zilcken; Uitg. Mij
‘Elsevier’, Amsterdam; f 10 p.j.
P. Du Rieu: Tony Offermans. - E.A. Daisy Junius: Sweetheart - W.A. Baron van
Ittersum: Een en ander over den Oranje-Vrijstaat. - Iboes: Indische Folk-lore. - In
Memorium. - P.v.D.: Mr. H.J. Coster. - P.D. Buitenlandsch overzicht. - F.L. Van de
Redactie. - F.L. Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.

Natuur (Album der).
1900. 2e afl., Red. D. Lubach, E. Van der Ven e.a.; M.; Tjeenk Willink en Zoon,
Haarlem; f 4.80 p.j.
Hugo de Vries: Bieten en Suikerbieten. - B.P. Vander Vool-Boscoup (een'
botanische schets). - R.S.Tj.M.: Houtvetten bij afnemende maan. - Wetenschappelijk
bijblad.

Nederland,
Dec. 1899. Verz. v. oorspr. bijdragen v. Ned. letterkundigen onder red. v. Mr. Van
Loghem; Loman en Funke, 's-Gravenhage; f 12.50 p.j.
Proza: O. Ter Leek: Strandjutters. - Willem v. Santen: Uit den cyctus
‘Herfststemmingen’. - Mev.P.A. De Cock-Buning: Schetsen en tafereelen uit het leven
van een Indisch
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Predikant. - Mas: Toms verloving. - Mr. G.H. Betz: Badpaatsen in de vorige eeuw.
- M.J. Salverda de Grave Hetderschee: Oude Vrijers. - Kroniek.
Poëzie: J.S. De Raaff: Sonnet-Iedee. - P. Visser: Geboortedag. - Tj. Sterringa:
Lentesneeuw. - P.J. Block: Herfst.

Oud-Holland,
Dec. 1899. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst,
letterkunde. nijverheid, enz. onder redactie van Dr A. Bredius en E.W. Moes:
Verschijnt vier maat 's jaars. Prijs per aflevering, f 2,50. Amsterdam, Gebroeders
Binger.
G. Heeringa: Invloed der renaissance op de godsdientige en zedelijke denkbeetden
van P.C. Hooft. - Frans Dütberg: Die Nachkommen des Lucas van Leyden. - Dr. C.
Hofstede de Groot: Kritische opmerkingen omtrent eenige schilderijen in 's
Rijksmuseum. - Havekorn van Rijsewijck: De Rotterdamsche schilders Dubois.

Revue (De Hollandsche),
Dec. 1899. Red. Frans Netscher; M.; De Erven Loosjes, Haarlem; f 8,25 p.j.
Generaal Joubert (portret). - Wereldgeschiedenis. - Belangrijke Onderwerpen. Het boek van de Maand. - Boekentafel.

Revue (Maandelijksche),
Dec. 1899. Revue van wat in vak- en andere bladen wordt geschreven over onderwijs
en opvoeding. Red. C. Otter; M.; D. Mys, Tiel; Prijs, voor ieder vet druks van 16
bladz. 10 cent., zonder de verzendingskosten.
Hermannus Bouman; Uit de Vakbladen. - Uit andere tijdschriften. - Uit Boeken,
Brochures, enz. - Nieuwe uitgaven voor het onderwijs, de onderwijzers en schooljeugd.

Spectator (De Nederlandsche),
9 Dec. 1899. W. Nyhoff, 's-Gravenhage; f 12-60 p.j.
Berichten en mededeelingen. - Van den VII vroeden binnen Rome. - Een bezoek
aan Delphi. - De ‘Liefde’ in de vrouwenkwestie. - Een nimfensprookje. - Pluksel.
Plaat.

Stenograaf (De),
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Dec. 1899. M.; Red.-Uitg. Riènts Balt, Den Haag; f 3.00 p.j.
Uitslag van den Schrijfwedstrijd in no 7. - Schrijfwedstrijd voor abonnés.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 7. M.; Jacques Dusseau en Co, Amsterdam, Kaapstad; 12/6 p.j.
Onze voornaamste Goeverneurs. - Onze Afrikaansche dieren. - De veldstagen en
gevechten in Z.-A. geleverd. - De Neef van den Kommandant. - Het verhaal van den
Postmeester. - Voor onze Kinderen - Kaapsche grieven uit den ouden tijd. - Praatje
over Landbouw. - Transvaat op de Parijsche Tentoonstetting van 1900. Wereldkroniek.

Tijdschrift (Ons),
4e Jaarg. afl. 9. Maandbl. uit en voor het leven onder red. v.A.J. Hoogenbirk; D.A.
Daamen, Rotterdam; Prijs?
W. Van Oosterwijk Bruyn: Willem de Clercq. - A.J. Hogenbirk: Mij en mijn
broederen. - Enka: Het Amerikaansch Boek. - W. Van Nes.: Oorlog Boekenbeoordeeting. - Maandboek. - Correspondentie.

Turner (De),
Dec. 1899. - Veertiendaagsch tijdschrift gewijd aan de lichamelijke opvoeding. Bestuur: Montignystraat. 44, Antwerpen. - Prijs: 2 frank 's jaars; voor
turnvereenigingen, 1,32 fr. per ingeschreven lid.
Een onedele aanslag. - Noordergauw. - Schootturner. Een treurig seit. - Een ernstig
woord. - Feest en allerlei nieuws.

Violier (De)
5 Dec. 1899. Gewijd aan kunst en letteren Orgaan der Antwerpsche Rederijkerskamer
‘De Violier’; hoofdopsteller A.D. Musschoot; 1/2 M. Fr. 2 per jaar.
Julius Pee: De Eer. - W.S. Katherine Beersmans. - Segher Rabauw: Guido Gezelle.
- A.D.M. De Eer. - Ned. Tooneet Henry Krauss te Antwerpen. - Goethe's Faust J.G.:
Het Krekettje.

Volken (De Aarde en haar),
Dec. 1899. Geïll. Volksboek; W.; Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. f 5,20 per jaar.
Bijblad. - Klein Azië. - Reisherinneringen naar het Fransch van Mevr. B. Chantre.
- Een verdediger van Oom Paut. - Ontdekkingsreizen. - Mont-Blanc spoorweg. - De
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Atbarabrug. - Onbekend Italië. - Reis door het oude Koninkrijk Napels naar het
Fransch door L. Bertaux en G. Yver. = Historische steden in Frankenland.

Volkskunde,
12e jaarg., 1899-1900. 5e aflever. Tijdschr, voor Ned. Folklore onder red. van Pol
de Mont en A. de Cock; M.; Hoste, Gent. Kluver. Deventer. Fr. 3, f 1.80 p.j.
Dr. J. Schrijnen: De Roos van Jericho. - Virginie Loveling: Volkstaal en
Volksgeloof. - Spreekwoorden en zegwijzen.

Vrouw (De).
25 Nov. 1899. - Veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der
vrouwen. Rotterdam, H. Masereeuw. Prijs p.j. f 1,50. - Een waar woord.
Nog iets over adenoïden. - Ingezonden. - Kinderlectuur-Boeken. Ond.-Vrouwenbesch. - Bericht. - Rein en we tend. - Correspondentie. - Steunpenning.

West (De),
1 Dec. 1899. W.; gewijd aan de belangen v. Ned. W.-Ind. onder red. v.J.Ch. Blok;
Bureau v. red. en adm. Villa Annie, Scheveningen; f 3 p.j. - Bericht. Uit Suriname. - Uit het kolomaal verslag van 1899. - Nieuws uit het West. - Handet
en Nijverheid. - Ambtelijke tijdingen. - Famitie berichten. - Feuitteton. - Advertentiën.

Wielrijdersblad (Belgisch),
30 Nov. 1899. W.; J. Savone-Dekkers en Zonen, Leuven; fr. 4, buitent. fr. 12.
Oppassen is de boodschap. - Die Rijwiet. - De Handel. - Tourism. - Hutsepot. Automobilism.

Willems-Fonds (Tijdschrift van het),
Nov. 1899. Gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen; M.; J. Vuylsteke, Gent,
voor niet-inschrijvers op het W.-F. f 3.50 p.j.
St. L. Prenau. - Transvaal. - Alb. Tiberghien. - Nieuwe ontdekte dampkringgassen.
- J. Frederichs: Eene nieuwe opvatting der Vaderlandsche Geschiedenis. - Verslag
over de Jaartijksche Algemeene Vergadering van het W.F. - Afdeeling van het W.F.
- Inhoud van Tijdschriften.
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Woord (Ons),
1 Dec. 1899. Tolk der Antwerpsche Onderwijz. Ver. ‘Diesterweg’; M.; Fl. Metsen,
Antwerpen, f 2, buitent. f 3.
Het teekenonderwijs in de Gemeenteschoten te Antwerpen III. - IJdelheid van alle
discussie over princiep. - W.L. Verheyen: Een strevend Onderwijzer. - Over de
speeltijd. - De eerste school voor achterlijke kinderen te Amsterdam. - Bijzondere
Briefwisseling. - De Bosse, de afgetreden Minister van eeredienst in Prussen. - Kijkfes
links en rechts. - Boekbeoordeetingen.
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