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Den Lezer Heil!
NEERLANDIA ziet er wat anders uit dan vroeger en heeft voortaan in Dordt haar
redactie, in plaats van in Gent. Dat is gebeurd in volle overeenstemming tusschen
de hoofdbesturen voor Nederland en Vlaanderen, enkel als een maatregel voor
onmisbare eenheid. En de nieuwe leider van het blad zou zijn plan hebben volvoerd
om in dit nummer een woord te wijden aan Neerlandia's verleden en aan de
verdiensten van den heer Meert, eischten niet het heden en de toekomst van het Alg.
Ned. Verbond voor het oogenblik alle aandacht.
Neerlandia's eerste stuk zal, evenals de vaste rubriek Zuid-Afrika, voorloopig
steeds een uiting zijn van het hoofdbestuur. Daarvoor is dus de redactie aansprakelijk.
Maar wat verder wordt geplaatst onder het hoofd der verschillende groepen en als
ingezonden stukken, is buiten hare verantwoordelijkheid. Zij verzoekt daarom als
het eenigzins mogelijk is, onderteekening met den waren naam. Dat geeft ook bij
ons mooie doel een ridderlijkheid, die waardeering vraagt en biedt. Uit alle
werelddeelen dan verwacht zij van Nederlanders brieven ter plaatsing, met al de
verscheidenheid van levensuiting in vreemde omgeving; verscheiden van toon, van
taal ook, maar één van zin: hooghouding van onzen stam. En dat zonder
grootheidswaan, die gevaarlijke klip voor nationale eigenliefde.
Een volledige inhoudsopgave van al de tijdschriften zal voortaan achterwege
blijven; enkel zullen die stukken worden genoemd, die het Nederlanderschap raken.
Ook de boekbespreking zal daartoe worden beperkt. Neerlandia toch mag zich niet
een letterkundig blad gaan wanen en geen partij kiezen voor kunstrichting of
spellingskwestie.
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Eén nieuwe rubriek zal worden begonnen, die van vraag en antwoord. Menig
Nederlander behoeft raad, persoonlijke hulp of wat ook, bij zijn plannen om de wijde
wereld in te gaan of in een bepaald land zich te gaan vestigen. Meer dan tot nu toe
zullen Nederlanders elkaar daarbij kunnen steunen. En laten wij het dan overlaten
aan den tijd en de ervaring in hoever het Verbond, met zijne invloedrijke en
onbaatzuchtige betrekkingen overal, in dit opzicht kan worden een betrouwbare
vraagbaak.
***
Van vele zijden is de vraag gedaan: doet het Verbond iets in dezen oorlog, en zoo
ja, wat dan?
Het Verbond doet iets, al van October af, maar zonder luid gerucht. Het gaat zijn
weg, kalm, met vasten gang, zeker van te zullen komen waar het wezen wil.
Toch, natuurlijk, de leden hebben recht te weten wat er omgaat. In het begin dan
van den oorlog heeft het Hoofdbestuur, na overleg met de vertegen woordigers der
beide Republieken, te Dordrecht een pers kantoor opgericht, onder leiding van den
Secretaris. Dat stelt zich ten doel over de heele wereld gegevens te verspreiden over
de ware aanleidingen tot den oorlog, de krijgsberichten en vooral over den aard en
de zeden der Boeren. Die gegevens worden voornamelijk aan de Hollandsche bladen
ontleend en moeten het kenmerk hebben van betrouwbaarheid. Zoo spoedig mogelijk
wordt het wetenswaardige in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald, en tweemaal
daags verzonden, voor elke courant hetgeen haar vermoedelijk het best past.
Naar alle landen van Europa dus, Zweden, Noorwegen en Denemarken
uitgezonderd, naar Amerika en Australië, gaan in hun geheel of in uittreksel de
kostelijke beschrijvingen van het hachelijke maar mooie leven thans der
Hollandsch-Afrikaanders, zooals ooggetuigen ze geven. Ook de schilderingen van
wreedheden, als bij Elandslaagte, en de gedegen betoogen van mannen als de
hoogleeraren Van der Vlugt en d'Aulnis en Mr. van Houten. Stemmen voor recht en
waarheid, als dikwijls opgaan in Engeland zelf, of in Duitschland en Frankrijk of
waar ook, worden onmiddellijk overgebracht, zoodat ze worden gehoord heinde en
ver.
De invloed is zeer merkbaar. Tegenover de eenzijdige, vaak kwaadaardige
Engelsche voorstelling heeft bijvoorbeeld in Amerika, de onze, op eerlijk weergegeven
feiten berustende, post gevat. Amerika is om. Prof. Dosker, de secretaris der
Westelijke Groep Amerika, schreef dezer dagen: ‘Men vergisse zich toch in Nederland
niet aangaande de volkssympathie in Amerika! De Engelschen trachten zand in de
oogen der wereld te strooien. Overal houdt men Boeren-meetings. Ons Congres is
bestormd met petitionementen. De regeering durft geen pro-Engelsche stap te doen,
ook al zou ze het willen. Wij laten ons alom hooren en voelen’.
***
Dan is nog aan het Verbond vanwege het Gezantschap der Z.A.R. de
inlichtingsdienst naar buitenlandsche gewonden en gesneuvelden. Van overal komen
de aanvragen, vooral uit Duitschland, dat thans zoo meeleeft in den Boerenkrijg.
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‘Als in eigen oorlog, in de dagen van '70 en 71’ schrijft men ons uit Friedrichstadt.
‘Als in den Hispano-Amerikaanschen oorlog’, klinkt het uit Holland Michigan.
Dat wordt door het Verbond gedaan en nog veel meer. Van alles zal het verslag doen,
als de balans is opgemaakt tusschen Zuid-Afrika en Engeland en de rekening is
vereffend.

Dr. H.J. Coster.
Geb. te Alkmaar 30 Juni 1865, gesneuveld bij Elandslaagte 21 Oct
1899.

Portret van 1890 uit zijn studententijd.

Ter gedachtenisse.
Heerlik tot aan z'n dood te blijven streven,
Met wilskracht strijden voor 'en iedeaal,
En daarvoor zonder grootsheid, woordenpraal
Heel z'n persoonlikheid te willen geven!
Te heerliker als 't droombeeld van ons leven
Verheven is, licht als 'en zonnestraal,
Het Recht, het heiligst woord in mensetaal!
Dat geeft 'en hoogre wijding - ook aan 't sneven.
Zo stervend, kwam er rust in hem gevaren,
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Stonden ook vrouw en kinders - och, hoe klein Zijn dierbren, hem voor de ogen; engelrein
Mocht hij daarnaast zijn iedeaal ontwaren.
Zo stierf hij als 'en held! Zo staat hij hoog,
Hij-zelf 'en iedeaal, voor aller oog.

Haarlem, December 1899.
J.B. SCHEPERS.
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C.G. de Jonge Fzn.
in leven Secretaris Dep. van Onderw. der Z.A.R. te Pretoria.

Geb. te Bahia (Brazilë) 10 Oct. 1865, gesneuveld bij Elandslaagte 21 Oct. 1899.

Ter gedachtenisse.
Wij voelen in ons 't machtig streven trillen,
Dat van het kleine ons tot het eedle optrekt:
Ons ras wordt uit de dommel opgewekt,
Wij worden wakker, zien in 't rond en rillen.
Hij wekte ons mee: hij voelde 'en niet te stillen
Begeert' naar eerherstel voor 't lang begekt
Geluid, dat toch maar steeds z'n leven rekt,
Al zouden vreemden het dood spotten willen.
Met woord en daad streed hij voor 't Nederlands;
Hij leed er voor, miskend: toen ging hij tonen
Dat hoger streven in hem was, dat glans
Van 't eigen ik in zijn ziel niet kon wonen:
Hij stierf voor 't Nederlands! Aan hem de krans
Van heel 'en ras: de toekomst zal hem lonen!
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Haarlem, December 1899.
J.B. SCHEPERS.

C.G. de Jonge Fz.
TE Elandslaagte in het zonnige Natal, het land der duizend heuvelen, heeft op den
21sten October 1899, tien dagen na het uitbreken van den oorlog, waarin ons vleesch
en bloed op leven en dood een klassieken strijd voert voor onstoffelijke goederen,
‘voor vrijheid en voor recht’, eene kleine schare Hollanders, gesteund door een
handvol Boeren, onversaagd tot het uiterste standgehouden tegen eene overweldigende
overmacht van Engelschen.
Oud-Holland was in hen herleefd.
Oud-Hollands zonen hadden zich lotgemeen gemaakt met hunne naneven, als zij,
kinderen van den Nederduitschen stam. En op dien vreeselijken Zaterdag, toen de
zon schuil ging achter nevelen en wolken, als wilde zij de gruwelen niet zien,
waarmede de barbaarsche, moordzieke vijand zijne weinig eervolle, doch
duurgekochte zegepraal zou bezoedelen, hebben die zonen van Holland aan het
nakroost onzer gemeenschappelijke vaderen het met hun bloed bezegeld bewijs
geleverd, dat zij door wat anders gedreven werden dan door de zucht naar stoffelijk
gewin, en dat zij niet slechts hunne gaven en krachten, maar ook hun leven veil
hadden voor het land, dat zij zich tot een tweede vaderland verkoren hadden.
Dat bloed is niet te vergeefs gestort. De smaad is afgewenteld. Met het edelste
bloed heeft Holland zijn recht op het vertrouwen van de zonen der Voortrekkers ten
volle betaald. Natals grond, die het bloed dier vaderen, van hunne vrouwen en
kinderen gedronken heeft, is thans gedrenkt met dat van Hollands kinderen. En die
helden slapen, waar Piet Retief en de zijnen met hunne nazaten, de gevallenen in den
huidigen strijd, hun graf gevonden hebben.
Te Elandslaagte hebben Holland en Zuid-Afrika elkander teruggevonden.
Met Dr. Coster streed daar ook Cars Geert de Jonge Fz.
Zooals hij in den geestelijken strijd voor de volle onafhankelijkheid der
Zuid-Afrikaansche Republiek van geen wankelen of wijken had willen weten, zoo
manmoedig hield hij ook hier stand. Hij is getrouw geweest tot in den dood, dien
heldendood, die zijnen naam zal doen voortleven in de herinnering van het
Nederduitsche Zuid-Afrika, als het niet, wat God verhoede, ontzinkt aan de traditie
zijner vaderen. Eéne gedachte is de vurige bezieling geweest van zijn zoo gewelddadig
afgesneden werkzaam leven. Hij heeft de nationaliteit, het eigen wezen van het volk,
tot hetwelk hij met woord en daad gesproken heeft: ‘Uw volk is mijn volk; uw God
is mijn God!’ willen bevestigen achter de sterke borstwering der eigene taal, der
eigene levensgedachte. Daarom heeft hij, dien Dr. Mansvelt zijne rechterhand
genoemd heeft, geen duimbreed willen wijken voor het geroep om ‘meer Engelsch’.
Dat geroep was hem als eene profetie van den zelfmoord der natie. En in zijn
mannelijk weerstaan van deze poging om de Hollandsch-Afrikaansche nationaliteit
te doen versmelten of op te lossen in het Angelsaksendom, heeft hij niets ontzien,
ook niet zichzelf, ook niet zijn eigen bestaan. Hij was een type van de taaiheid, de
onuitroeibaarheid van het echte levensbeginsel zijns volks. Voorwaar de woeste
lanciers, die hem, den zwaargewonde, de lans in het trouwe hart joegen en hem door
hunne paarden lieten vertreden, waren als door een onbewusten drang gedreven, toen
zij dezen zoon van Holland, maar die het volle burgerschap in de Republiek door
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zijn uittrekken tegen woeste Kaffers en de Jameson-boekaniers verworven had, naar
het hart staken.
Er is iets onbeschrijfelijk weemoedigs in de herinnering, dat deze held door een deel
des volks, dat geen oog had voor den Engelschman, die op den achtergrond zich
verlustigde in dat geroep om ‘meer Engelsch’ en de ‘tweetaligheid’ der natie, is
miskend geworden en dat deze kloeke strijder, toen hij met zijne wapenbroeders
uittrok, door den Eersten Volksraad met ééne stem meerderheid reeds met een
maatschappelijk doodvonnis van ontslag was gestraft geworden voor de
vrijmoedigheid, waarmede hij was opgetreden tegen de deels welbewuste, deels
argelooze bestrijders van het schoolstelsel, dat de Republiek geestelijk en verstandelijk
geheel onafhankelijk van de Britten deed worden. Maar eert het niet zijne
nagedachtenis, dat hij nochtans niet terugdeinsde, doch zijn heerlijk streven met zijn
bloed bezegelde? Waarlijk wij mogen ook De Jonge dankbaar zijn, dat hij de eere
van de kern onzes volks bij onze stamgenooten heeft hooggehouden. Hij was een
ridder zonder vreeze en buiten alle tegenspraak ook zonder blaam.
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Den 10den October 1865 zag hij het levenslicht te Bahia in Brazilië, werwaarts zijne
moeder zijnen vader, gezagvoerder op een schip, vergezeld had. In de Engelsche
kerk aldaar werd hij gedoopt, die thans evenzeer door Engelsche handen den
bloeddoop ontvangen heeft. Zijne beide oudere broeders zijn hem reeds in den dood
voorgegaan. De oudste overleed in den vreemde te Rio de Janeiro; de tweede kwam
krank van eene zeereis terug en overleed in het ziekenhuis te Amsterdam. Hij bleef
over en zijne moeder verheugde zich, dat hij zich gevoegd had naar haar verlangen
om toch niet ter zee te gaan. Hij werd onderwijzer en kreeg zijne opleiding aan de
Rijksnormaallessen te Veendam. Toen hij als onderwijzer aan eene Christelijke
school te Utrecht geplaatst werd, vestigde zich zijne moeder te Utrecht, waar de
vader, van de reis thuiskomende, zijn gezin vond. In December 1887 vertrok de
jeugdige onderwijzer naar de Z.-A.R., waar hij als assistent in de school van W.
Louis, de latere Staatsmodelschool, optrad. Vervolgens werd hij na afgelegd examen
inspecteur van scholen en eindelijk eerste secretaris van het Departement van
Onderwijs. In die betrekking hebben wij onzen onvergetelijken vriend leeren kennen
en de aangename correspondentie met hem sinds 1896 mogen voeren. Veel heeft het
onderwijs in de Republiek aan zijn onvermoeid streven, om bevoegde onderwijzers
te doen aanstellen, te danken. In de liefelijkste herinnering houden hem ook de zeer
vele Hollandsche onderwijzers in Zuid-Afrika, die hij bij hunne aankomst dikwijls
in zijne gastvrije woning ontving en naar zijn beste vermogen voorthielp In 1898
bracht hij eenige maanden met zijne echtgenoote Elisabetha Margaretha Buser, eene
dochter des lands, met wie hij 20 Februari 1890 te Pretoria gehuwd was, en een
drietal kinderen in ons vaderland door, verblijf houdende bij zijne ouders te Utrecht,
Burgstraat 61. Zeer veel heeft hij in dien rusttijd nog ten bate van het nationaal
onderwijs in zijn nieuwe vaderland verricht. Met hoeveel geestdrift heeft hij toen
ook nog de blijde inkomste van de Erfdochter des Oranje's aanschouwd.
Worde zijn naam onder ons niet vergeten! Moge zijn werk heerlijke vruchten
dragen. Voor een Nederduitsch Zuid-Afrika heeft hij gearbeid. Dat stond hem voor
oogen. Hoe heerlijk zou het zijn, als de Britsche vlag niet meer boven zijn graf in
Natal mocht komen wapperen.
Van huis uit, en voorts ook met de beslistheid van overtuiging, die hem kenmerkte,
behoorde C.G. de Jonge tot de Christelijk-Gereformeerde kerk hier te lande, tot de
Gereformeerde kerk in de Republiek.
Amsterdam.
H.J. EMOUS.

Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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., le penningmeester;
Dr. H. Reinink. Dir. Staatsgymnasium, Pretoria, le secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria, 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: Ed. Heer J.H. Hofmeyr, Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann,
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Paarl; Ds. J. Lion Cachet, Burgersdorp; Ds. A. Moorrees, Paarl; B.H. de
Waal, Consul-Gen. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever,
Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De oorlog.
NU heeft de oorlog drie maanden geduurd. Drie maanden lang heeft het bloed al
gevloeid, en waar is het eind? Drie maanden, maar hoeveel langer lijkt het! Wij
hebben dag aan dag zoo in dien oorlog meegeleefd, dat de tijd, toen het nog vrede
was, in ons geheugen ver weg ligt. Al dat gehaspel over den aanhef van de conventie
van 1881 en artikel 4 van de conventie van 1884, het pijnlijke getwist over het al of
niet afdoende van kiesrecht na zeven of vijf jaar, hoe verbleekt is reeds dat verleden
na slechts het vierde van een jaar, maar wat is er in dien korten tijd al niet gebeurd!
Eerst de schok, die door de wereld ging, toen het lang geplaagde Transvaal, de
kleine Boeren-republiek aan het groote Britsche rijk haar trotsch ultimatum stelde.
Toen de kommando's der burgers, Transvalers en Vrijstaters broederlijk vereend,
blakend van geestdrift, maar toch plechtig gestemd onder het wicht van de geweldige
taak die zij aanvaard hadden, stroomend over de grens. Schermutselingen in het
westen, in den noordelijken driehoek van Natal volgden weldra, en dat waren reeds
overwinningen voor de wapenen der burgers. Toen Dundee en de vlucht der
Engelschen; Elandslaagte, helaas! waar een kleine schare van dapperen, stand houdend
tegenover een overstelpende vijandelijke macht, zware verliezen leed, maar het leven
duur verkocht; Rietfontein, en het Engelsche leger was in Ladysmith opgesloten. In
het Westen hadden de Boeren ook snel het beleg om Mafeking en Kimberley geslagen.
Kleine kommando's hielden de grenzen van Rhodesia, Swazieland en Basoetoland
in het oog.
Nu brak voor de republieken, tot nog toe althans zoo roemrijk uit den strijd
getreden, een tijd van teleurstelling aan. De uitwerking van het machtige geschut,
dat zij zich aangeschaft hadden, hadden zij zich grooter voorgesteld. De belegerde
steden wilden niet vallen. Telkens verwachtte men de tijding van de overgave te
hooren, maar het heugelijk nieuws werd niet vernomen. Herhaaldelijk werden er wel
grootere en kleinere gevechten geleverd; met verwonderlijk geringe verliezen sloegen
de burgers dan den vijand af en te Pretoria zwol het aantal hunner krijgsgevangenen
gestadig aan, maar de drie steden hielden het uit. Van den zegevierenden tocht door
Natal tot aan zee kwam niet Wel drongen de Boeren tot dicht bij Pietermaritzburg
door, maar met het leger van White in den rug en van Sir Redvers Buller op komst
in het front, was er geen denken aan een uitgebreiden veroveringstocht. Het doel was
nu vee en paarden, koorn en haver te winnen, en met rijken buit beladen trok de
burgermacht weer achter de Toegela terug om Buller te keeren.
Intusschen waren eenige kommando's van den Vrijstaat uit, de Kaapkolonie binnen
gevallen. Zoover mogelijk werden bruggen vernield en spoorwegen opgebroken, en
in enkele districten werd de republikeinsche krijgswet afgekondigd. De Afrikaander
bevolking ontving de broeders uit het Noorden met open armen en toen de Engelsche
troepen van het zuiden kwamen opzetten vonden zij reeds een aanzienlijk aantal
Kapenaars met de wapenen in de hand tegenover zich en het was vijandelijk land,
waarin zij zich op Britsch grondgebied bevonden.
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In het Westen rukte een talrijk Engelsch leger, onder generaal Lord Methuen tot
ontzet van Kimberley op, maar moest na een aantal bloedige slagen bij Magersfontein
eindelijk een nederlaag lijden, waarvan het nog niet bekomen schijnt.
Dit gebeurde den 11en December; den dag te voren had generaal Gatacre bij
Stormberg in de Kaapkolonie zware verliezen geleden, en vier dagen later, aan de
Toegela, werd het vertrouwen van Engeland en de heimelijke vrees van vele vrienden
der Boeren beschaamd, en verwierven de Boeren op den opperbevelhebber, generaal
Sir Redvers Buller, eene schitterende zege.
Sedert heeft, vooral in de laatste dagen, het krijgsbedrijf niet stil gestaan, maar
zoover wij weten, is er niet weer een groote slag geweest. De drie belegerde steden
houden het dapper vol en de Boeren staan nog op vijandelijk gebied.
***
Dit is een in zijn noodzakelijke kortheid droog overzicht van wat de oorlog in de
afgeloopen drie maanden heeft opgeleverd, maar in de bizonderheden, die elk kent,
in den indruk, dien deze zegevierende veldtocht van het volk der Boeren tegen zijn
machtigen vijand op de verbaasde wereld
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heeft gemaakt, en in den invloed, dien hij al meer op het lot van beide blijkt te zullen
oefenen. van welk hoog belang en welke rijke beteekenis is dat tijdsverloop geweest!
Zie Engeland! Overmoedig was het den oorlog begonnen. Van een Kerstmis te
Pretoria dorst men spreken, maar nu wagen ernstige menschen er zich niet meer aan
een voorspelling. Met een leger van dertig-, veertigduizend man dacht het de Boeren
te verpletteren, maar divisie na divisie moest het uitzenden om zijn schromelijke
verliezen aan te vullen, zijn benarde legers te hulp te komen, kans te hebben den
tegenstand te breken. Bijna zijn heele staande leger kwam er bij te pas; aan zijn
Indisch rijk, aan de koloniën onttrok het op bedenkelijke wijze de bezettingstroepen;
van de vloot landde het manschappen en geschut; de vrijwilligers, alleen in uitersten
nood, tot bescherming van het moederland te gebruiken, riep het op.
Ongetwijfeld, de kalmte en de vastberadenheid, waarmede het Engelsche volk de
slagen, zoo onverwacht ontvangen, droeg, de opgewektheid, waarmede velen dienst
namen om de nederlaag te wreken, hebben getoond van welken kloeken geest het
is, maar is het niet beschamend, dat het groote Britsche rijk schier heel zijn leger,
vrijwilligers uit Australië, Canada, uit Zuid-Afrika zelf en uit het moederland onder
de wapenen moet roepen, een leger van - vergissen wij ons niet - 150.000 man moet
loslaten op twee republieken, die te zamen misschien 60 000 man, allen meegeteld,
jongens en grijsaards, op de been kunnen brengen, versterkt met een paar duizend
vreemdelingen, met voorloopig slechts enkele duizenden Afrikaanders uit Natal en
Kaapkolonie!
Welk een vernedering voor het trotsche Britanje, dat het zich tot het uiterste moet
inspannen om opgewassen te zijn tegen dien luttelen hoop verachte boeren. En dan
te moeten bekennen, dat het niet alleen meer geldt, die republieken zijn suzereiniteit
of oppermacht te laten voelen, maar dat het gaat om zijn bezit in Zuid-Afrika, om
zijn positie als wereldrijk.
En intusschen welk een val heeft het Britsche gezag al gedaan! Hoe onbekwaam
is het Engelsche legerbestuur gebleken om zich voor te bereiden op een veldtocht
tegen een vijand, wiens kracht het moest kennen; hoe hebben al die generaals met
hun schitterende titels, hun opgeschroefden roem het laten liggen tegenover de
Boeren-kommandanten, wier naam in vele gevallen zelfs niet genoemd wordt.
Engelsche officieren en in menig gevecht Engelsche soldaten hebben met verwoede
dapperheid gevochten en de Engelsche pers heeft hun heldendaden wijd en zijd
verbreid, maar wat hebben zij vermoogd tegen den koeleren, den onverschokken
Boer, die in het wilde gevecht zijn zenuwen bedwingt en zijn oog scherp, zijn hand
vast houdt!
Men had gedacht, dat het ras van de oude burgers, de treffelijke schutters en
onvermoeibare ruiters, uitgestorven en een verslapt geslacht opgegroeid was, maar
de jongen zijn de waardige zonen gebleken van de helden die de Schotten van Majoeba
joegen, en die het deden, de ouden, zij vechten nog mee. De Mauser is een doodelijk
wapen in hun handen, gelijk het ouderwetsche roer het was in die van de mannen
van 1881. Het moderne geschut heeft in de jonge Afrikaanders uitmuntende richters
gevonden, en de kommandanten leiden de groote legers, die zij nu onder zich hebben,
gelijk de kleine troepen van weleer met een bekwaamheid, die de wetenschappelijke
strategen verbaast. In bijna alle gevechten hebben de Engelschen een overmacht van
troepen en van geschut tegenover de Boeren kunnen stellen, maar ook dat heeft niet
belet, dat krijgskundig de meerderheid der Boeren schitterend is gebleken.
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***
Maar wij bewonderen nog meer de zedelijke meerderheid van de Boeren tegenover
hun vijanden. Vooreerst is het recht aan hun zijde. Dat is door de jarenlange
verguizing, waaraan Transvaal heeft bloot gestaan, voor een groot deel der wereld
tot het laatst toe verborgen gebleven. Engelsche bladen worden overal gelezen, de
stem van Engelsche staatslieden dringt tot de verste hoeken der aarde door. De Boeren
potesteerden zwakjes, in een taal, die wij Nederlanders alleen verstonden. Hun stem
drong niet door. Zij waren de duisterlingen, de tegenstanders van alle verlichting. de
onderdrukkers van de uitlanders, de hatelijke dwingelanden op hun erf, dat zij voor
de beschaving wilden sluiten. Engeland scheen de kampioen voor vrijheid, gelijke
rechten, vooruitgang. Een half jaar geleden dorst een Engelsch minister nog zeggen,
dat de heele wereld tegen de Boeren was. Hij overdreef, maar het was toch al ver
gekomen.
Hoe is dat eensklaps veranderd. Behalve de Engelschen, en zelfs van deze nog,
schaarden alle vreemdelingen in Transvaal zich onder de vierkleur. Zij vonden dat
land en dat volk wel zoo goed, dat zij er hun leven voor veil hadden. De Vrijstaat,
die buiten het gedrang was gebleven en den wreeden oorlog uit zijn gebied had
kunnen houden, stond als één man op en maakte van de zaak van Transvaal die der
vrije republieken van Zuid-Afrika.
En van welke roerende uitingen, welke treffende tooneelen werd de wereld nu
getuige. De taal van de presidenten der twee republieken, van hare vertegenwoordigers
in de Volksraden, van hare regeeringen in de staatsstukken, van hare voormannen
in vergadering en geschrifte, zij was van een waardigheid, een natuurlijke kracht,
een verheven eenvoud, die zelfs vertaald voor de volken van verfijnden, maar
verslapten geest de herinnering van hun kloeker voorgeslacht opriep.
Gelijk het woord, was de daad. Met geestdrift maar zonder vertoon, ernstig en
vastberaden bereidde het volk zich voor op den strijd, dien het niet in overmoed
begon, maar met vertrouwen op zijn God, zijn goed recht en het Mauser-geweer als
noodwendig aanvaardde. Geen die opgeroepen werd bleef achter. Ongeroepen
kwamen oude mannen, van hun moeder weg liepen knapen van veertien, twaalf jaar;
zij moesten mede. En de vrouwen vuurden hun mannen en zonen aan, stonden hen
zonder morren af.
En in den oorlog zelf, welke uitnemende eigenschappen heeft dat volk daarin
getoond! Van hun krijgmansdeugden hebben wij gesproken, maar denk nu aan de
teedere zorgen die zij voor den gewonden vijand toonen; aan den eerbied, waarmede
zij de gevangenen behandelen; aan den eenvoud, waarin zij zich zelf niet. maar God
de eer geven; de soberheid, waarmede zij van hun overwinningen gewagen.
De Engelschen hebben hen vervolgd deze geheele eeuw door; hen veracht en
veracht gemaakt; hebben hen de laatste jaren tot het uiterste getergd; hun dezen
gruwelijken oorlog aangedaan; zij haten den rooinek nu als den erfvijand met bitteren
haat. De Engelschen hebben herhaaldelijk in dezen veldtocht tegen het beschaafde
oorlogsgebruik gezondigd. hebben de gewonde Boeren mishandeld, afgemaakt, hun
vlag beleedigd; zij hebben - de Boer weet nauwelijks iets ergers - kaffers gewapend
en in het vuur gebracht Om dit alles zullen er onder de burgers, de jongeren vooral,
zeker zijn, die van geen genade voor zoo'n vijand meer willen weten. Maar, wees er
zeker van, zoolang de leiders hun mannen in bedwang kunnen houden, zullen deze
zich niet op dergelijke wijze wreken.
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Het is een grootsch volk, die Boeren; het is een epos, dat zij met de daad scheppen,
en tegenover deze machtige openbaring van wat een stoer, onverbasterd, rechtschapen
volk in het gevoel van zijn diep beleedigd recht toont te vermogen gaf de
bevooroordeelde wereld zich gewonnen. Zij gunt het laatdunkende Engeland zeker
ook de vernedering, die het in Zuid-Afrika vindt, maar toch is het vooral bewondering
en eerbied voor dat verbazende volk der Boeren, de erkenning van hun recht tegenover
geweld en onrecht, die de naties aan hun zijde hebben gebracht.
***
En van alle naties is er geen, die zoo met hart en ziel in dezen grooten oorlog meeleeft
als wij Nederlanders. Landgenooten van ons hebben bij Elandslaagte hun leven voor
de zaak der Boeren, voor hun eigen zaak gewaagd,
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gegeven. Zij hebben het sedert elken dag er voor veil gehad. Met alle macht helpen
de Hollanders in Zuid-Afrika mee. Wij doen hier wat wij kunnen - wij geven geld,
wij zenden ambulances, wij trachten, tegenover de macht van de Engelsche pers, der
Boeren eigen verhaal in de wereld bekend te maken. En wij doen meer.
Er vechten echter in de kommando's mannen mede van nog vele andere
nationaliteiten, en geld geven en ambulances zenden doen wij niet alleen. Ook zijn
wij niet meer dan eenig ander volk in den oorlog betrokken, omdat de Boeren van
gelijken oorsprong zijn als wij, afstammen van onze voorouders. Er is ook wel Duitsch
en meer nog Fransch bloed in hen, en gelijkheid van afstamming alleen zou dien
strijd voor ons niet van zoo eenig belang maken.
Maar de toekomst, die er van afhangt, doet het. Nostra res agitur. Het is om onze
zaak, de zaak van ons Nederlanders, dat het evenzeer gaat. Van een oorlog om
suzereiniteit van Engeland is het een oorlog geworden om de onafhankelijkheid der
republieken. En nu de Afrikaanders der Kaapkolonie meer en meer tot het besef
komen, dat hun eigen volksbestaan, het behoud van den Hollandsch-Afrikaander
stam, zijn toekomst op het spel staat, en nu het gevoel, dat het goed bestuur, onder
Engelsch gezag genoten, het gevaar dat hun natie bedreigt, niet wegneemt, hen meer
en meer onder de republikeinsche vlag voert, nu is het de groote, lang voorziene
oorlog geworden tusschen Engelschman en Afrikaander.
Of die strijd nu voor goed beslist zal worden, weten wij niet, maar zeker zal de
uitslag van dezen oorlog op het lot van Zuid-Afrika, of het Engelsch dan wel
Hollandsch zal worden, grooten invloed hebben, en mogelijk wordt het wel beslist.
Engeland spant alle krachten in om het daartoe te leiden. Het wil nu winnen en winnen
voor goed. Maar dit laatste heeft het niet in de hand en ook het eerste niet. De
Afrikaander is niet van het leem, dat men naar welbehagen kneden kan, en de toekomst
is niet te voorzien, waarin Engeland zelfs een onderworpen Boeren-volk tot
Engelschen kan maken.
Maar als de republieken, op den duur, uitgeput zich gewonnen moesten geven wij vertrouwen dat het heel anders zal loopen - dan ware aan den Afrikaander stam
zeker een slag toegebracht, waarvan hij moeilijk zou kunnen opstaan. En daarmede
ware de hoop, dat in Zuid-Afrika een nieuw rijk, een nieuwe natie, Hollandsch van
taal, Hollandsch van geest en karakter wordt gevestigd, en daarmede de hoop op een
nieuwen bloei van den Nederlandschen stam, bijkans verslagen. En daarom is het,
dat onze vurige wenschen gaan tot de Boeren in hun strijd en wij ons over hun
overwinningen verblijden als hadden wij ze zelf bevochten.
En toch, neen, dit kan ons laatste woord niet zijn. Het belang ook van ons volk,
de trots van den Nederlandschen stam zou het wezen als de zege den Boeren verbleef,
maar onze eerste gedachte, ons onmiddelijk gevoel is, dat zij het mogen winnen om
hunszelfs wil, omdat aan hun zijde het recht is; omdat zij, door hun verleden en door
wat zij nu weer bestaan, verdienen, den erfvijand, van wien zij een eeuw van onrecht
te lijden hebben gehad, eens voor al van zich af te kunnen werpen.
Een vereenigd Hollandsch Zuid-Afrika worde uit dezen strijd geboren, maar
allereerst brenge hij voor de Boeren vrijheid voor goed!
11 Januari 1900.
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Nederland
Groepsbestuur: Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer St.-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; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.

Maandkroniek.
Een beschaamde voorspelling. - Het A.N.V. en de regeering. - Woorden
en daden. - Ned. Zuid-Afr. Vereeniging. - Emigratie. - Op voor Transvaal.
- Versnippering. - Albert Verwey en Willem van Zuylen. - Braakensiek.
- Oude en Nieuwe jaar. - Dr. Coster-fonds. - Naar de twintigste eeuw.
't ZAL zoo wat anderhalf jaar geleden zijn, dat mij op een vergadering, waar ik
propaganda maakte voor het A.N.V., door een zeer ontwikkeld man in minder kiesche
beeldspraak werd toegevoegd: ‘Och, waarom zou ik lid worden, 't is toch een
doodgeboren kindje’.
Ook in persoonlijke gesprekken - een der krachtigste middelen om in het belang
der goede zaak werkzaam te zijn - werd het mij meermalen duidelijk, dat er hier en
daar nog maar al te veel twijfel heerscht aan het goed recht van bestaan van het
Verbond, misverstand omtrent doel en belang en een niet-weten van het
wijd-strekkende nut, dat er van uitgaat.
Intusschen de twijfel is beschaamd geworden.
De krachtige oproep van het Dordtsche Congres uitgegaan, heeft weerklank
gevonden bij velen en het aantal dergenen, die dienst nemen in de gelederen van het
Verbond, neemt dagelijks toe. Men begint vertrouwen te krijgen in de aanvoerders,
men voelt in hun woorden en geschriften het geloof herleven aan een krachtigen
Hollandschen stam.
De vermeerdering van het aantal afdeelingen houdt met het ontwaken van ons
stambewustzijn gelijken tred.
En zelfs in regeeringskringen wekt het kindje, dat zich in zoo korten tijd uit de
windselen tot een jong krachtig leven heeft weten te ontwikkelen, groote
belangstelling.
In de Memorie van antwoord op de Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het
dienstjaar 1900, heeft men kunnen lezen, dat de pogingen van het Algemeen
Nederlandsch Verbond tot bevordering van het gebruik der Nederlandsche Taal in
Indië, door de regeering zonder twijfel met sympathie zullen worden bejegend. De
vraag in hoever het wenschelijk is bij voorkeur de Nederlandsche taal te bezigen
voor de ambtelijke gedachtenwisseling tusschen Europeanen en inlanders, zal de
minister onder de aandacht der regeering brengen.
***
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Het behoeft nauwlijks gezegd, dat de heldhaftige strijd door onze wakkere
stamverwanten in Zuid-Afrika gestreden, er niet weinig toe bijdraagt om de
noodzakelijkheid van één bond tusschen alle broeders en zusters van één taal helder
in het licht te stellen. We voelen hier in Holland in het meeleven met dien
onafhankelijkheidskrijg iets weggaan van den Jan-Salie-geest, die ons heeft
weggewischt uit de rij der volken van beteekenis, iets herleven van dat
Jan-Courage-karakter, dat eens ons volk heeft groot gemaakt. En er is een zekere
trots in ons over de kranige houding der vrome boeren, over dat ‘volk vol
heldenmoed’, dat nu weer offert ‘goed en bloed voor vrijheid en voor recht’ en dat
zoo levendig herinnert aan ons kloek voorgeslacht van voor drie eeuwen.
Laat het u niet verwonderen, lezer, dat ook deze Maandkroniek voor een groot
deel gewijd is aan wat de heele wereld met spanning gadeslaat. Nederland blijft met
woord
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en daad het goed recht der Boeren verdedigen en opzettelijk wanbegrip of valsche
voorlichting bestrijden.
Met woord en daad.
De Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging, die vroeger alleen te Amsterdam
zetelde, heeft de noodzakelijkheid gevoeld eener betere organisatie en afdeelingen
in het leven geroepen, zoodat deze Vereeniging nu meer over het geheele land haar
werkkring heeft uitgebreid.
Verder werd door den heer Kamerlingh Onnes het denkbeeld der emigratie
opgeworpen. Hij stelt zich voor, om, als de oorlog geëindigd is, land in de beide
Zuid-Afrikaansche Republieken aan te koopen en er boeren van hier heen te zenden,
ten einde op die manier het Nederlandsch Element tegenover het Engelsche te
versterken. Wel deed de Standaard een waarschuwend woord hooren, o.a. wijzende
op een vroegere poging, die totaal mislukte, maar de heeren Kamerlingh Onnes c.s.
hebben zich daardoor niet laten ontmoedigen. En in de bladen verscheen een
advertentie, waarin aandeelen worden aangeboden tot een bedrag van 4 millioen, als
bedrijfskapitaal eener Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor Transvaal en
Oranje Vrijstaat.
De leuzen, waaronder deze maatschappij zich aanbeveelt, Ik zal handhaven en
Eendragt maakt magt, vormend het randschrift om de in een zegel vereenigde wapens
der beide republieken en Nederland, wijzen op een wil, die tot daad worden kan.
Ook alweer te Amsterdam wierp zich de heer Noels van Wageningen op met even
goede voornemens, terwijl hij gedurende den oorloog geregeld een blaadje doet
verschijnen, getiteld ‘Op voor Transvaal’.
Eén bedenking rijst bij al die pogingen om de Boeren, zooals de laatste ijveraar
het noemt ‘daadwerkelijken steun’ te verleenen en tevens tot uitbreiding en versterking
van den Nederlandschen Stam werkzaam te zijn.
Laten wij, Nederlanders, bij al onze prijzenswaardige sympathie, niet vervallen
in de taktische fout der Engelsche legeraanvoerders door onze krachten te
versnipperen, waar éénheid van handelen en aansluiting van alle krachten, in den
geest van het A.N.V., een waarborg moet zijn voor het bereiken van een doel.
***
Er wordt geestdrift gewekt met woord en daad.
Ja, maar ook door de kunst.
Albert Verwey heeft in het Tweemaandelijks Tijdschrift een sonnet gewijd aan
‘De Stam van 't Volk’ Deze
..... doet nu zijn blaadren ruischen
En vreugd voor 't minst is 't ritselen all' te saam;
Te lang in stilt hing elk voor zich alleen.

Ook bij deze hoogen ‘trilt verwantschap in 't bloed’ dus, en dat is immers de bedoeling
van het A.N.V. In deze weinige dichtregelen wordt ons streven verrassend beknopt
geboekt.
't Klinkt wel wat potsierlijk om na Verwey, Willem van Zuylen te noemen, maar
zijn optreden in het sensatie-drama ‘Om 't goud van Transvaal’ mag hier toch niet
onvermeld blijven.
Men mag van oordeel zijn, dat de Boeren meer dan de kunst gediend worden door
de opvoering van dergelijk gelegenheids-tooneelwerk, maar erken ten minste, dat
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het een uitermate geestdrift-wekkend schouwspel is voor de breede schare, mevrouw
Alida Tartaud-Klein als Martha Bezuidenhout met de vierkleur in de hand het
Transvaalsch Volkslied te hooren zingen bij het afscheid der mannen aan het
spoorwegstation.
Niet minder de voortreffelijke type te zien, die Van Zuylen van ‘Oom Paul’ gemaakt
heeft. Hij is wel onze Hollandsche acteur in staat om ‘de grootheid diens Eenvoudigen,
die door de grootste staatslieden als een gelijke is erkend’ uit te beelden.
Het is hier de plaats om ook den immer frisschen teekenaar Braakensiek te noemen,
die dikwijls zulk een helderzienden voorspellenden geest blijkt te bezitten. Hij moge
dan geen carricaturist zijn, de gedachte is bijna altijd kernachtig.
Wat was dat niet een kranig antwoord aan de Engelsche voorspelling: ‘Paul Kruger
als “Boernaparte” naar een verbanningsoord gebracht op een Engelsch schip’, toen
hij Chamberlain teekende ook als Napoleon te paard, maar door mist en modder met
het treurig overschot van staf en leger den aftocht blazend.
Met Kerstmis was het een enkele boer in den nacht, wakend als de herders in de
velden van Efrata, niet bij zijn kudden, maar bij zijn kanonnen en oorlogstenten, het
geweer gereed tot verdediging of alarm. Als onderschrift het simpele: ‘Vrede op
Aarde!’ De uitdrukking van dat gebaarde boerengelaat, waarvan de sombere oogen
de duisternis schijnen te willen doorboren om den vijand te speuren, blijft bij.
Met Nieuwjaar gaf Braakensiek John Bull zittend in een leunstoel, met doeken
omwonden en een pleister op zijn schedel. Hij was omringd door de mogendheden,
die hem met leedvermaak kwamen gelukwenschen: ‘Many happy returns of the day’
(Nog veel zulke dagen). Vooral dat idee om den Sultan een paar krukken te laten
aandragen, was kostelijk.
***
Juist op die feestdagen, zooals Kerstmis, Oude- en Nieuwejaar, waarop de heele
wereld door één gedachte wordt beziggehouden, zijn we nog vatbaarder voor den
ernst der tijden en gebeurtenissen, die zoo lijnrecht in strijd zijn met de edeler
gevoelens, die dan boven alle daaglijksche bezigheden onze overdenking vragen.
Op een oudejaarsdag maakt niet alleen de handelsman zijn balans op, maar ieder
mensch voor zich overpeinst of het afgeloopen jaar hem heeft gebracht, wat hij er
van verwachtte, of hij tevreden kon zijn over zich zelf en zijn lot, of het credit opweegt
tegen het debet.(*)
Wat stemde het niet weemoedig in de lijst der bekende dooden van 1899 ditmaal
de namen te lezen van Generaal Kock, C.G. de Jonge en Dr. Coster. Wat stemt het
daarnaast weer verheffend te zien, hoe de heldendood van den laatsten b.v. het
gemeenschaps-gevoel wakker roept. Zijn nagedachtenis toch zal geëerd worden niet
alleen door het plaatsen van een gedenkteeken in de Leidsche Hoogeschool, maar
ook willen zijn vrienden onder zijn naam een fonds stichten tot bevordering van de
studie van Afrikaanders aan de universiteit, waar Coster zelf zulk een deugdelijke
opleiding heeft genoten, welk fonds ‘duurzaam zal toonen, hoe Nederland mede zijn
krachten wil inspannen tot verheffing van het Hollandsch element in Zuid-Afrika,
tot bereiking van het einddoel: het nieuwe machtige Hollandsche rijk.
***
Ja, wel zijn onze gedachten in die dagen, meer nog dan anders gegaan naar onze
broeders in Zuid-Afrika.
(*) De Spectator liet in een sarcastische teekening den Dood aan zijn lessenaar ook de balans
opmaken en zeggen: ‘Toch 'n mooi saldo, en dat na de Vredesconferentie!’
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Goddank is de nuchtere beschouwing der dingen nog niet zoo algemeen, dat we
bij een jaarwisseling niet behoefte zouden gevoelen om elkaar het beste toe te
wenschen. Wij ruimen de mijlpalen, die de tijdrekening zet nog niet op en willen uit
de aanhankelijkheid van vrienden en verwanten van verre en nabij nog wel wat kracht
putten om met moed een nieuw tijdperk in te gaan.
Wat deed het goed bij de persoonlijke wenschen, die ons werden gedaan, ook de
hoop te hooren uitspreken, dat 1900 aan de Boeren de zege en de onafhankelijkheid
moge brengen. Zoo iets, of het onze eigen zaak gold. En dat is het ook.
Want waar het Algemeen Nederlandsch Verbond verzamelen blaast voor de
handhaving en verbreiding van de Nederlandsche Taal en de behartiging der belangen
van den Nederlandschen Stam, daar is het van het hoogste gewicht voor ons te weten,
dat daar in het zwarte werelddeel een opkomend Hollandsch volk leeft en strijdt, dat
ons ideaal van een Groot-Nederland zal helpen verwezenlijken.
Laat ons dan ‘vaardig en bereid tot werken, dienen, kampen’ vol moed den weg
opgaan naar de twintigste eeuw.
Dubbeldam, bij Dordrecht.
C. VAN SON.
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Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J.
Obrie, onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Ath., 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 van de stad Antwerpen;
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.

Uit Vlaanderen.
ONDER de dingen, die in den laatsten tijd de Vlaamsche geesten in beroering gebracht
hebben, behooren in de eerste plaats zekere brief van den Heer J.O. De Vigne, Schepen
der stad Gent, over de Vlaamsche Hoogeschool, verschenen in het Volksbelang, en
de bespreking, die over hetzelfde onderwerp plaats vond tusschen Anseele, den leider
van de Vlaamsche socialisten en Leonce Ducatillon, een van de leiders van de
Christen-democraten.
De Heer De Vigne heeft zich in zijn strijderstijd zeer verdienstelijk gemaakt ten
opzichte van de Vlaamsche beweging, daar het aan hem en aan Coremans te danken
is, dat we de Taalwet gekregen hebben, die het gebruik van het Nederlandsch in het
Middelbaar Onderwijs regelt als voertaal voor het onderwijs in Duitsch, Engelsch,
Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurlijke Wetenschappen. Voorheen werden
alle vakken, in Vlaamsche Middelbare scholen en Athenaea in het Fransch
onderwezen, wat zeker niet bevorderlijk was aan de verstandelijke ontwikkeling van
de Vlaamsche leerlingen en allerminst voor een degelijke kennis van het Nederlandsch
bij de Vlaamsche bevolking.
Is het met die kennis thans op verre na niet in orde, toch is het onbetwistbaar, dat
die wet veel goeds heeft gesticht.
Heeft de Heer De Vigne de groote verdienste van een der vaders van bedoelde
wet geweest te zijn, in de laatste jaren was zijn aandeel aan den werkdadigen
Vlaamschen strijd - artikelen, welke hij schreef in 't Volksbelang daargelaten, - maar
mager. Als Schepen van de stad Gent had hij ongetwijfeld veel kunnen doen om
onze taal in 't bestuur van deze stad veld te doen winnen. Dat is niet het geval geweest.
Gaandeweg is het onderwijs in de Gentsche gemeentescholen, vooral in de
meisjesscholen, volkomen verfranscht geworden. Het is ons niet bekend, dat de Heer
De Vigne ooit een poging gedaan heeft om die verfransching tegen te gaan.
Eén daad strekt hem tot eer als Vlaamschgezinde: toen het Gentsche
Gemeenteraadslid Hollet op een meeting te Luik de flaminganten had gehoord, heeft
hij door zijn optreden de verkiezing voor dien Waal onmogelijk gemaakt. Doch,
behalve zijn optreden in deze omstandigheid, mag men zeggen, dat hij buiten den
strijd stond. Hij nam geen deel aan de werkzaamheden van Vlaamschgezinde
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vereenigingen, verscheen nooit op vergaderingen, waar de Vlaamsche belangen
besproken werden.
Het was dan ook tot ieders groote verwondering, dat den 2 Dec., op een oogenblik,
dat de quaestie van de Vlaamsche Hoogeschool rustte, van hem in 't Volksbelang
(Gent) een brief verscheen, waarin hij te velde trok tegen het ontwerp van trapsgewijze
vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool, voorgesteld en verdedigd in een zeer
merkwaardig verslag van Prof. Mac Leod, waarop alle strijdende Vlaamschgezinden
zich hadden vereenigd. De eisch, dat het onderwijs in de Gentsche Hoogeschool
volkomen zou vervlaamscht worden, (geleidelijk evenwel en na verloop van een
aantal jaren - geschat op een minimum van 20 -) was volgens hem te radicaal en had
geen kans ooit ingewilligd te worden. Daarom stelt hij een ‘verzoenende oplossing’
voor. ‘In ieder van de vier faculteiten van de Hoogeschool, alsmede in de bizondere
scholen (genie, kunst en nijverheid) zou er een vrije leergang over de algemeene
onderwerpen der aldaar onderwezen vakken worden ingericht. Het onderwijs zou er
practisch zijn, dit wil zeggen dat de lessen, die als wezenlijke herhalingen dienst
zouden doen, zouden bestaan uit ondervragingen, uit samenspraken tusschen leeraars
en leerlingen.... Die leergangen zouden niet verplichtend zijn: maar de regeering zou
zich onthouden in het Vlaamsche land personen tot openbare ambtenaars aan te
stellen, die niet zouden bewijzen, dat zij die leergangen met goed gevolg hebben
bijgewoond’.
Dat middel, schrijft de Heer De Vigne verder, schendt de vrijheid voor niemand
en vrijwaart alle belangen. Het zal geen enkelen leerling van onze Hoogeschool
verwijderen; het zal integendeel naar de Hoogeschool van Gent de leerlingen der
andere Hoogescholen, zelfs de Walen roepen, die zichzelven het middel zouden
willen verschaffen om in de Vlaamsche gewesten openbare ambten te bekleeden.
Welk een verrassing die brief teweeg bracht, kunnen zij zich voorstellen, die de
weinig objectieve en gauw opbruisende Zuidnederlanders kennen. Heetgebakerde
strijders waren al dadelijk klaar om te spreken van... ja, van iets zeer leelijks van
Devigne's wege.
Wanneer men er al zijn kalmte bij bewaart, kan men toch niet nalaten het optreden
van den Heer De Vigne zeer ongewenscht en zeer ongelukkig te achten.
Het ontwerp van de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool had ‘heftige
protesten’ gewekt, zegt de Heer De Vigne.
Wie heeft geprotesteerd? De Association flamande pour la propagation de la
langue française, door middel van aanplakbiljetten op de muren der stad Gent. En
wie zijn de menschen van die Association? Hun onder-voorzitter de Heer Pierre
Willems is er het type van. De Belgische pers, zooals trouwens de pers in heel de
beschaafde wereld, betuigt onverdeeld haar sympathie en haar bewondering voor de
Boeren. De heer Pierre Willems in zijn hoedanigheid van onder-voorzitter van bewuste
maatschappij heeft niet kunnen nalaten naar aanleiding van de bekende brochure van
Edmond Demolins, een artikel te schrijven in de Flandre Libérale, waarin de Boeren
geschetst worden als hardvochtige wreedaards, als een ruw en onbeschaafd volk, dat
onvermijdelijk zou en in 't belang van de beschaving het onderspit moest delven voor
de hooger beschaafde Engelschen.
Bij den onzin in dit artikel verteld blijven wij niet stilstaan. De heer Meert daagde
in de Flandre den heer Willems uit tot een openbaar debat over de Zuid-Afrikaansche
kwestie. Een Noord-Nederlander zou nooit raden, welke een van de twee redenen
was, waarom de heer Willems het debat niet wilde aanvaarden. De heer Meert, zei
hij, is leeraar in 't Nederlandsch. De bespreking zou dus in die taal moeten plaats
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grijpen en daartoe achtte die heer zich niet in staat. Let wel, de heer Meert had niet
gesproken van een debat in 't Nederlandsch. Hij zou den heer Willems wel te woord
gestaan hebben ook wanneer deze Fransch sprak, wat hij dien heer in een tweeden
brief schreef. Maar de gelegenheid was te schoon om eens lucht te geven aan de
minachting, waarmee die H.H. vervuld zijn voor de volkstaal. ‘Je saisis, avec bonheur,
schreef de heer Willems, cette occasion pour proclamer que depuis les longues années
que je suis dans l'industrie, j'en ai perdu l'usage et que je ne puis plus guère m'exprimer
que dans l'harmonieux patois qui est ici notre véritable langue maternelle. Avis à la
jeunesse qui se destine aux affaires.’ (Ik neem met genoegen deze gelegenheid te
baat om luid te verklaren dat, sedert de lange jaren, dat ik nijverheidsman ben, ik de
gewoonte verloren heb om Vlaamsch te spreken en ik me niet anders zou kunnen
uitdrukken dan in het welluidend patois, dat hier onze ware moedertaal is. Dat de
jongelieden, die voor zaken worden opgeleid er kennis van nemen.
Het plezier van onze lezers zou niet volmaakt zijn, indien we hun niet meedeelden,
dat bewuste heer Willems het gebracht heeft van klerk... tot rijk geworden fabrikant.
Voor het heftig protest van die heeren - die hun haat tegen de Vlaamsche volkstaal
uitbreiden tot het heldenvolk, dat op dit oogenblik zijn bestaan verdedigt, om geen
andere reden dan dat de strijd der Boeren, het behoud van hun zelfstandigheid, juist
dezelfde is als de Vlaamsche strijd, al wordt deze gevoerd zonder geweer - is de heer
De Vigne beducht!
Aan den anderen kant, zegt de heer De Vigne, - dit schijnt hem onbetwistbaar heeft het ontwerp van vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool, buiten een
zeer engen kring, het gunstig onthaal niet ontmoet, waarop zijn voorstanders rekenden.
Hier toont de heer De Vigne genoegzaam aan hoezeer hij buiten den werkdadigen
Vlaamschen strijd heeft gestaan, daar hij zich nog altijd verbeeldt, dat het
Vlaamschgezinde streven zich beperkt tot het geliefhebber van enkele
kamerflaminganten als vanouds. Hebben de gebeurtenissen uit den laatsten tijd hem
dan niets geleerd? Wellicht heeft hij de koninklijke hulde niet bijgewoond, welke
aan Benoit gebracht werd, door duizenden uit den Lande, toen zijn muziekschool
verheven werd tot den rang van Koninklijk Conservatorium. Heeft hij te Brussel de
grootsche betooging niet bijgewoond ten voordeele van de wet De Vriendt; noch de
onthulling van Ledeganck's standbeeld te Eckloo, noch die van Tony's
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Gedenkteeken te Lier, noch de viering van den Boerenkrijg te Turnhout. Maar toch
heeft hij de onthulling bijgewoond van Jan Frans Willems gedenkteeken te Gent en
dien stoet van honderden Vlaamsch gezinde maatschappijen met hun kleurrijke
vlaggen zien voorbij trekken door de straten der stad. O! we weten wel, dat men zal
spreken van de mindere intellectueele beteekenis van duizenden, die in zulke
optochten optrekken. Dat men zal zeggen dat verreweg de meesten niet eens weten
wie Ledeganck, Tony, Willems geweest zijn. Toch kan niet geloochend worden, dat
het grootsche openbaringen zijn van een - al is het onbewuste - zucht om Vlaamsch
te willen zijn en Vlaamsch te willen blijven. En hebben die duizenden geen helder
besef van de vervulling welke het scheppen van een Nederlandsche Hoogeschool
zal zijn in de lotsbestemming van het Vlaamsche volk, dan is het niet hun schuld,
maar de schuld van hen, die leiden moeten en nooit geleid hebben; die nooit gegaan
zijn tot die duizenden om hun sluimerende maar onloochenbare sympathieën voor
het ideaal van Vlaamsche zelfstandigheid te wekken en te ontwikkelen tot een
duidelijk bewustzijn van de beteekenis van de eischen der Vlaamsche beweging. Die
duizenden zijn het ontzaglijke leger, waarvoor de vesting van het franskiljonisme
zou vallen, waren er maar generaals om hen ter zegepraal te leiden. Zoo is het ook
met de Vlaamsche Hoogeschool. Uit zich zelf zullen de duizenden, die zich Vlaamsch
voelen en Vlaamsch willen zijn en dus alles zullen goedkeuren, wat strekken moet
om Vlaamsche zelfstandigheid te bewaren en te sterken, niets doen waardoor hun
gevoelens aan den dag komen. Geef ze een gelegenheid om hun gevoelens te doen
blijken en ge zult dadelijk gewaar worden, dat zij de machtige stuwkracht zijn die u
toelaten uw idealen te verwezenlijken. Maar om die uitingen van den volkswil te
voorschijn te roepen, te kunnen roepen is niet alleen talent noodig, maar ook
toewijding en wilskracht die losrukt uit het weinig opoffering vergende gephilosofeer
over toestanden.
De Heer De Vigne moet wel dadelijk gewaar geworden zijn, dat indien hij zich
inbeeldt, dat alleen een enge kring van flaminganten belang stelt in 't vervlaamschen
van de Gentsche Hoogeschool naar de voorstellen van Mac. Leod, zijn
verzoeningsmaatregel nog veel minder ingang vindt: hij staat en blijft letterlijk alleen
staan.
Het Volksbelang zelf was er al dadelijk bij om zijn voorstel cours de conversation
flamande verwerpelijk te achten in het belang der wetenschap.
Ook de Heer Prayon van Zuylen beantwoordde zeer scherp den brief van den Heer
De Vigne in de Vlaamsche Strijd en deed, o.a. uitkomen, dat van het voorstel in de
praktijk niets komen kon. Dat weten de Vlamingen, bij smartelijke ondervinding,
genoeg.
*

**

Wat niet minder spanning veroorzaakte, is de bespreking geweest over hetzelfde
onderwerp tusschen Ducatillon en Anseele, in het socialistisch feestlokaal van Vooruit
te Gent. In 't Decembernommer van Neerlandia namen we een verslag daarover op.
We wisten wel, dat de socialisten, hoezeer het toch van hunnentwege zou te
verwachten zijn, niet meedoen aan den strijd tot herstelling van de taalgrieven van
het Vlaamsche volk. Maar die houding is ons altijd zonderling en onverklaarbaar
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voorgekomen. De verklaring, die de Heer Anseele thans gegeven heeft van de houding
der socialisten, ter zake van de Vlaamsche Hoogeschool, is buitengewoon zwak en
snijdt geen hout.
De socialisten zijn niet tegen de Vlaamsche Hoogeschool, maar zij doen niet mee
aan den strijd om ze te bekomen.
Waarom?
Omdat de flaminganten niet op hun programma het verplichtend onderwijs
(leerplicht) gebracht hebben.
Vroegen de flaminganten leerplicht, dán zou de Heer Anseele aan hun zijde staan.
Dat is in werkelijkheid de eenige reden van de onthouding der socialisten, opgegeven
door den Heer Anseele.
De flaminganten vormen geen politieke partij. Dat weet de Heer Anseele wel. Zij
behooren tot alle partijen. Er zijn onder hen doctrinairen (conservatieven onder de
liberalen), radicalen of progressisten, socialisten, conservatieve katholieken en
christen-democraten. Ieder van hen vraagt in en met zijne partij de inwilliging van
de eischen gesteld door het programma van die partij. Het Volksbelang heeft reeds
voor de liberalen geantwoord, dat de vrijzinnige flaminganten van den aanvang af
leerplich gevraagd hebben en wijst er op, dat, zonder de scheuring in de liberale partij
destijds door het radicale deel er van teweeg gebracht, leerplicht nu lang ingevoerd
zou zijn door toedoen van Vlaamsche liberalen; want toen het ministerie Frère Orban in 1884 moest aftreden, was het verslag van de middensectie, het werk van
Prof. Wagener, neergelegd en de bespreking van de wet op den leerplicht zou volgen.
Dat is thans een kwarteeuw geleden. Wat nu de andere flaminganten betreft, de Heer
Anseele weet zeer goed dat progressisten, socialisten, christen-democraten, ieder in
zijn kring leerplicht vragen. De opgegeven reden van de onthouding van de Gentsche
socialisten zal dus wel niet meer dan een voorwendsel zijn. Zagen we trouwens op
het Studenten-Congres niet den Heer Alberie De Swarte, als socialist, de
vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool vragen?
Een Vlaamsche Hoogeschool zal niet dienen tot ontwikkeling van ons volk, zegt
de heer Anseele. Daartoe zouden meer studiebeurzen moeten verleend worden. Er
zal wel geen flamingant te vinden zijn, die er zich tegen verzetten zal.
Zeer ter snede antwoordde het Volksbelang op de beschuldiging van zelfzucht
uitgebracht tegen de flaminganten door Anseele, dat de Vlaamschgezinden in 't geheel
niet gewacht hebben naar de tusschenkomst van den Staat maar dat ze zelf de hand
aan den ploeg geslagen hebben en dat b.v. de bond der oud-leden van 't Zal wel gaan
sedert lang studiebeurzen heeft gesticht en verleend. Verder, dat het de
Vlaamschgezinden zijn, die te Gent de University Extension hebben gesticht en aldus
hooger onderwijs in 't bereik hebben gebracht van het volk, dat geen gelegenheid
heeft om de hoogeschool te bezoeken. Dan zullen we nog niet spreken van de talrijke
bibliotheken door de Vlaamschgezinden over het Vlaamschen Land gesticht en met
hun penningen in stand gehouden, waardoor kennis onder het volk verbreid wordt.
En het zijn juist de officieele flaminganten die de lessen van de University Extension
te Gent en in andere steden hebben gegeven.
De heer Anseele vraagt of het de schuld is van de socialisten als de burgerzonen
(in zijn mond beteekent dat de jongelingen uit den gegoeden stand) geen Vlaamsch
kennen? Hij kent onze toestanden voldoende om te weten, dat die onwetendheid het
gevolg is van het verfranschte onderwijs. Nu is het juist het streven van de
flaminganten te bewerken dat de moedertaal van de Vlaamsche bevolking de voertaal
van het onderwijs zou worden van den laagsten tot den hoogsten trap, wat het geval
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is bij ieder beschaafd, normaal ontwikkeld volk, dat de vrije beschikking heeft over
eigen lotgevallen. In welk land ter wereld, dat in het bezit is van zijn volle
zelfstandigheid, is een vreemde taal de voertaal van het onderwijs? Ware het
onderwijs in Vlaanderen op een gezonden grondslag ingericht, de burgerzonen zouden
van zelf Nederlandsch kennen. ‘Dat ze het leeren als ze er niet te lui voor zijn,’ zegt
de heer Anseele. We wijzen er op, dat ze aan den eenen kant, maar onvolkomen de
gelegenheid hebben om ordentelijk de volkstaal te leeren tengevolge van de
verfransching van het onderwijs; aan den anderen kant, zelfs als ze er niet te lui voor
zijn, zullen ze zich uit zich zelf nooit op de studie van de volkstaal toeleggen, om de
eenvoudige reden, dat ze voor die volkstaal vervuld zijn van de volkomenste
minachting, ja van een hartstochtelijken haat. Een staaltje van die minachting gaf,
zooals wij hooger meedeelden, de voorzitter van de Association flamande, waarvan
ook de heer Anseele lid is en naar zijn verklaring lid zal blijven. Die haat tegen de
volkstaal is den heer Anseele niet onbekend en zelfs die kennis is niet bij machte
hem te weerhouden lid te zijn en te blijven van een vereeniging, die zoo gezegd ijvert
voor de verbreiding van de kennis van het Fransch, maar die haren oorsprong alleen
vindt in den haat tegen het Nederlandsch. De Heer Anseele weet immers wel, dat er
in de Vlaamsche scholen waarlijk geen Fransch te weinig geleerd wordt; dat gansch
het onderwijs daaraan ten offer gebracht wordt, terwijl de eigen moedertaal schandelijk
verwaarloosd, ja verraderlijk verwurgd wordt. Weet de Heer Anseele dit niet, hij
stelle zich op de hoogte. Tegen de verbreiding van een degelijke kennis van de
volkstaal, wordt door alle anti-populaire machten met de openbare besturen
samengespannen. Wanneer de Heer Anseele durft spreken van zelfzucht, hoe is het
mogelijk dat hij blind is voor de zelfzucht der verfranschte hoogere standen, wier
franskiljonisme zich uit alle macht verweert tegen de verplichting om degelijk
Nederlandsch te leeren en eischt dat het volk Fransch leeren zou en verfranscht zou
worden, opdat zij niet in de noodzakelijkheid zouden komen ordentelijk Nederlandsch
te moeten leeren? Vandaar den fellen tegenstand dien de herstelling van iedere
taalgrief van het Vlaamsche volk bij hen heeft gevonden. En nu wordt er een leider
van de Vlaamsche socialisten gevonden, om aan de minachting van de hoogere
standen zijn goedkeuring te geven en de hand te leenen tot de verfransching, dus de
ontaarding van het volk, voor welks rechten hij opkomt!
In zijn rede zei hij o.a.: ‘Gij beweert, dat de studenten geen Vlaamsch genoeg
kennen; maar toch kennen zij er genoeg van, om onze Vlaamsche meisjes te
verleiden.... Ziedaar hoe onze franskiljons zijn’. En juist aan die franskiljons reikt
hij de hand om de volkstaal te helpen verdrukken! Wie op logische gronden een
dergelijke handelwijze verklaren kan, wij niet.
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Elders zegt hij van de Association, en hier kunnen we te nauwernood aannemen, dat
onze verslaggever goed gehoord heeft: ‘Zij is tegen het Vlaamsch en de Franschman
zelf is het niet’. De Heer Anseele wil dus lid zijn en blijven van een Association die
tegen de taal van zijn volk is.
Zijn lidmaatschap van de beruchte Association blijft dan ook een onopgelost
raadsel, als de reden niet is de zwakheid van den man die halsstarrig blijft in de
boosheid, wanneer hij, beetgenomen, zijn misstap niet wil inzien.
Gent.
H. MEERT.

Oost-en-West
Een Stem uit Java
Door Mr. C.Th. van Deventer.
TOEN op het Congres te Dordrecht professor Kern zijn belangwekkende
beschouwingen over het gebruik onzer taal in Nederlandsch-Indië voordroeg, beriep
de geleerde redenaar zich, tot staving van zijn meening, dat kennis van het
Nederlandsch een dringende behoefte is voor de hoogere standen der inlandsche
maatschappij in Nederlandsch-Indië, in het bijzonder voor inlandsche ambtenaren,
o.a. op eenige treffende uitspraken, voorkomend in een nota, door een aanzienlijken
Javaan bij een Regeeringspersoon ingediend. Die nota behoorde destijds nog niet tot
het publiek domein; van daar dat prof. Kern bij de keuze zijner aanhalingen zeer
beperkt was en ook geen vrijheid vond, den naam van den schrijver te noemen. In
een der laatst verschenen afleveringen van het te Batavia uitgegeven Tijdschrift voor
het Binnenlandsch Bestuur is echter die nota, met toestemming der Regeering, in
haar geheel opgenomen en daarmede voor een openbare bespreking vatbaar gemaakt.
Het komt mij voor, dat ook in het Orgaan van het A.N.V. zulk een bespreking niet
mag ontbreken. Niet alleen toch bevat de nota een krachtig pleidooi voor de
verspreiding van de nederlandsche taal onder de meer ontwikkelde bestanddeelen
der inlandsche maatschappij in Indië, zij levert, door het zuivere Nederlandsch waarin
zij geschreven is, de beste wederlegging op van hen, die nog van oordeel mochten
zijn, dat een meer dan oppervlakkige kennis van onze taal boven of buiten het bereik
van den in zijn vaderland geboren en gebleven Indonesiër ligt. Ik durf beweren en
hoop dit straks met eenige aanhalingen te staven, dat menig geboren Nederlander
zich in zijn eigen taal minder goed uitdrukt dan de Javaan, die hier aan aan het woord
is, en dat men ook bezwaarlijk een Nederlander vinden zal, die zich met zooveel
gemak en zuiverheid van het Javaansch weet te bedienen, als deze Javaan van het
Nederlandsch.
De schrijver der hier bedoelde nota heet Raden Mas Adipati Ario Hadiningrat en
bekleedt, al sedert twintig jaar, de gewichtige betrekking van Regent der afdeeling
Demak van de residentie Semarang. Hij is een sieraad van den stand der voornaamste
inlandsche hoofden, die de grondzuilen vormen, waarop de bewonderenswaardige
inrichting van het bestuur over N.-Indië, in het bijzonder over het dichtbevolkte Java,
berust. Uit de bevolking des lands voortgekomen, voor het meerendeel behoorend
tot aanzienlijke, door eeuwenlange aanhankelijkheid en trouw aan het nederlandsch
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gezag verbonden geslachten, zijn zij, onder het oppertoezicht van nederlandsche
hoofdambtenaren, de rechtstreeksche bestuurders over de vele millioenen inheemsche
bewoners van Java.
Het is duidelijk, dat deze opdracht van een belangrijk gedeelte der bestuurstaak
aan zonen des lands alleen dan aan haar doel kan beantwoorden, indien de Regenten
duurzaam verzekerd zijn van den eerbied, de achting en het vertrouwen der door hen
bestuurde bevolking. Eenige jaren geleden nu werd de klacht vernomen, dat,
tengevolge eener gestadige uitbreiding van de rechtstreeksche bemoeienis der
europeesche bestuursambtenaren met de belangen der inlandsche bevolking, het
aanzien der inlandsche hoofden in een bedenkelijke mate aan het slinken was. Deze
klacht gaf de indische regeering, onder het bestuur van den kort geleden afgetreden
Gouverneur-Generaal Jhr. C.H.A. van der Wijck, aanleiding tot het instellen van een
onderzoek, waarbij ook de meening gevraagd werd van den Regent van Demak. Zoo
kwam deze javaansche hoofdambtenaar er toe, zijn denkbeelden over de(n)
achteruitgang van het prestige der inlandsche hoofden en de middelen om daarin
verbetering te brengen, want zoo luidt de titel van het thans in druk verschenen
opstel, in keurig nederlandsch samen te vatten.
Dat de Regenten op Java thans bij de bevolking minder in aanzien zijn dan vijf en
twintig en meer jaren geleden, wordt door den schrijver van het opstel, zelf Regent,
erkend. De reden van dien achteruitgang is, naar zijn vaste overtuiging, het steeds
toenemend verschil in ontwikkeling tusschen den europeeschen ambtenaar, aan wien
aldoozwaardere eischen worden gesteld, en den inlandschen, wien vergund wordt in
de oude onwetendheid voort te leven.
‘Het is te verwachten,’ zegt de schrijver terecht, ‘dat er geen overeenstemming
van inzichten, principes en begrippen tusschen den europeeschen en inlandschen
ambtenaar zal bestaan, zoolang slechts de eerstgenoemde in staat is van het hooge
standpunt, waarop hij staat, alles te overzien en de laatstbedoelde met zijn laag peil
van ontwikkeling om zoo te zeggen niet verder blijft zien dan zijn neus lang is.
En toch moeten die landsdienaren, van zoo uiteenloopende ontwikkeling, dagelijks
met elkander samenwerken.
Wegens dat groote verschil in ontwikkeling nu geraken de inlandsche ambtenaren
op den achtergrond. Zij zijn over 't algemeen niet veel meer dan uitvoerders van
gegeven bevelen, dan mandoers.*)
Hun beschaving en ontwikkeling passen niet meer bij de tegenwoordige
tijdsomstandigheden, en als uitvloeisel daarvan worden de hoofden door de
Europeanen in 't algemeen als minderen in alle opzichten beschouwd en min of meer
uit zekere hoogte dan wel met zekere onverschilligheid bejegend.
Men converseert met hen alleen dan als het noodig is, want hunne conversatie is
weinig waard. Immers, terwijl de Europeaan op de hoogte is van alle nieuwigheden
op elk gebied en over alles kan spreken, kan de Inlander die niet leest, die onkundig
is gebleven van de kennis en wetenschap, welke de wereld zich steeds meer eigen
maakt, over niets spreken dat den europeeschen geest bezighoudt.’
Gebrek aan de voor het behoorlijk vervullen van hun taak vereischte ontwikkeling
is dus de reden, waarom den inlandschen hoofden het werk door de europeesche
ambtenaren maar al te dikwijls, en tot schade van het ambtelijk aanzien der eersten,
uit de handen moet worden genomen. Wenscht men hun aanzien te verhoogen en
tevens een toekomst voor te bereiden, waarin, veel meer dan thans het geval kan zijn,
profijt wordt getrokken van de inlandsche werkkrachten, dan is er maar éen middel:
*) Een ‘mandoer’ is het hoofd van een troep inlandsche bedienden of werklieden, door wiens
tusschenkomst de bevelen van den meester worden overgebracht.
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een betere opleiding van hen, die tot den dienst bij het inlandsch bestuur geroepen
worden. Tot dusver wordt er voor die opleiding nog maar weinig gedaan. Wel zijn
er eenige scholen voor zonen van hoofden en andere aanzienlijke inlanders, doch
het daar gegeven onderwijs is verre van toereikend en het bezoek dier inrichtingen
bovendien niet verplicht. Menig Inlander wordt in 's lands dienst opgenomen, zonder
voorafgaande opleiding tot
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de voor dien dienst vereischte bekwaamheid. Daarin moet verandering komen. Ziehier
hoe de geachte schrijver der nota daartoe zou willen geraken:
‘Ik stel mij voor dat de volgende maatregelen verbetering in den bestaanden
toestand zouden kunnen aanbrengen:
1o. Geef den candidaat-ambtenaren meer gelegenheid om de vereischte opleiding
te erlangen en stel hun dan tevens bepaalde eischen ter verkrijging van verschillende
betrekkingen of bevoegdheden, evenals zulks bij de Europeanen 't geval is. De termijn
van de inwerkingtreding van bedoelde maatregelen dient daarbij vastgesteld te worden.
Dit zelfde voorstel deed ik den voormaligen Directeur van Binnenlandsch Bestuur
Levyssohn Norman, toen ik in 1871, bij genoemd Departement onder ZHoogEdG.
werkzaam zijnde, eene opdracht kreeg om over onderwerpelijke aangelegenheden
een nota in te dienen. Z. HoogEd. G. zeide mij na ontvangst dier nota: “Gij zweeft
in te hooge sfeer; 't is gemakkelijker zulk een voorstel in te dienen, dan te
verwezenlijken.”
Vijf en twintig jaren zijn sedert verstreken en ik kan niet anders dan herhalen wat
ik een kwart eeuw geleden gezegd heb.
2o. Wat betreft de vermeerdering van de gelegenheid voor de candidaat-ambtenaren
en anderen om opleiding te ontvangen, deze zal kunnen bestaan daarin, dat:
a. De bestaande scholen voor inlandsche hoofden zullen worden vergroot, zóó,
dat minstens 180 leerlingen op elk dier scholen zouden kunnen geplaatst worden.
b. In elk der drie deelen van Java een tweede hoofdenschool, doch dan op eene
andere plaats dan waar de eerste zich bevindt, worde opgericht van het gehalte
der zooeven bedoelde inrichtingen.
c. Alle candidaat-ambtenaren voor het Bestuur dezelfde opleiding zullen ontvangen,
die Djaksa's1) krijgen, aangezien districts-ambtenaren, die alle misdrijfzaken 't
eerst hebben te onderzoeken, dezelfde kennis van wetten en bepalingen moeten
bezitten als de ambtenaren van het Openbaar Ministerie.
Nog wenschelijker zou het zijn als het nederlandsche gouvernement er te eeniger
tijd toe zou kunnen besluiten een afzonderlijke inlandsche rechterlijke macht
te scheppen, die, goed opgevoed, los van den tak van dienst, welke zich met
bestuursaangelegenheden heeft in te laten, zich zou kunnen aansluiten aan het
corps nederlandsche rechterlijke ambtenaren in deze gewesten.
d. In het belang der bevolking de bestaande school voor doktorsdjawa2) zal worden
vergroot, zoodat daarin 100 of meer personen kunnen worden opgeleid. Nu
heeft het volk feitelijk niets aan de doktorsdjawa, die tengevolge van het geringe
aantal dier lieden in verhouding tot het groote zielenaantal geen tijd hebben om
zich behoorlijk met de bevolking in te laten en eigenlijk slechts gebruikt worden
om visa reperta3) op te maken. Vooral in tijden van epidemieën kan men gewaar
worden, dat de ijverigste inlandsche geneesheer de duizenden zieken, die aan
zijn zorgen zijn toevertrouwd, niet naar behooren kan bedienen.
e. Bedoelde school bestemd zal zijn uitsluitend voor West-Java, zullende op elk
der andere twee hoofdplaatsen een nieuwe school van dezelfde grootte en
hetzelfde gehalte worden opgericht voor de overige gedeelten van het eiland.
1) Inlandsche Officieren van Justitie.
2) Inlandsche geneesheeren.
3) Rapporten van gerechtelijk-geneeskundige schouwing.
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f. De regeling sub d, ook zal gelden voor de scholen van vroedvrouwen.
g. Op elk der drie hoofdplaatsen zal worden opgericht een school voor mantri's of
opzichters, bestemd om geplaatst te worden bij het irrigatiewezen of den
waterstaat.
h. Waar noodig op de buitenbezittingen ook voor de totstandkoming van gemelde
inrichtingen gezorgd worde.
i. Waar de behoefte gevoeld wordt, er gelegenheid zal worden gegeven om
opleiding te erlangen in alle andere richtingen.
Zoo zou de oprichting van ambachtsscholen overal gewenscht zijn. Zulks in het
bizonder ten gerieve van de mindere klasse.
Er wordt door het nederlandsch gouvernement nog zoo weinig partij getrokken
van de gaven die de natuur aan mijne landgenooten schonk!
j. Aan alle candidaat-ambtenaren ter verkrijging der door hen gewenschte
betrekkingen, bepaalde examen-eischen zullen worden gesteld. Onder die eischen
moet de kennis van de hollandsche taal noodzakelijk voorkomen.
k. Voor de Regentszonen en in 't bizonder voor die, welke hun vader vermoedelijk
zullen opvolgen, verplichtend worde gesteld om de lessen aan een Hoogere
Burgerschool met vijfjarigen dan wel met driejarigen cursus te volgen om daarna
ter voltooiing hunner studiën en naar gelang de omstandigheden zulks vorderen,
de hoogere klasse van de hoofdenschool te kunnen medemaken.
Deze vrij zware eischen zijn noodzakelijk, omdat er veel kans bestaat, dat die
jongelui, de verschillende lagere betrekkingen niet behoevende te bekleeden,
op eens geroepen kunnen worden om de hoogste plaats in ons inlandsch bestuur
te gaan innemen.
l. Dat alle bovenbedoelde regelingen in werking zullen treden een bepaald aantal
jaren b.v. tien jaren, na de dagteekening van het besluit, waarbij zij zijn ingesteld
en slechts van toepassing zijn op die zonen van inlandsche ambtenaren, die nu
den ouderdom van 10 jaren nog niet bereikt hebben.’
Gelijk men ziet wordt voor alle toekomstige inlandsche ambtenaren kennis der
nederlandsche taal noodzakelijk geacht. Aan hen die later in aanmerking wenschen
te komen voor den hoogsten rang bij het inlandsch bestuur, de betrekking van Regent,
zou zelfs een aan hun vakstudie voorafgaand bezoek der Hoogere Burgerschool als
verplichting worden opgelegd. Het is hier de plaats niet om de wenschelijkheid en
de uitvoerbaarheid van een dergelijk voorschrift te onderzoeken; uit het stellen van
den eisch blijkt voldoende, hoe groote waarde door den schrijver der nota gehecht
wordt aan een op nederlandsche leest geschoeide opleiding van toekomstige
inlandsche bestuurshoofden.
‘Die opleiding,’ zegt de geachte schrijver in het gedeelte zijner nota dat aan de
ontwikkeling van zijn programma voorafgaat, ‘die opleiding moet niet slechts de
strekking hebben de menschen in staat te stellen ambtenaren te worden, maar moet
een veelzijdig karakter dragen. Zij moet hen in de gelegenheid stellen mannen van
wetenschap, van kunst, van de practijk te worden.
Telegrafen, spoorwegen, trammen, wat niet al wordt reeds overal gevonden, maar
zie, het gros der inlanders, ja zelfs der inlandsche hoofden mag al die zaken slechts
aangapen en van haar gebruik maken, een flauw begrip van haar wezen, inrichting
en nut, hebben slechts enkelen.
Dat nu moet veranderen, wijl het niet aangaat dat de overheerschte te midden der
beschaving, door den overheerscher aangebracht, blijve leven als een kat in een
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vreemd pakhuis.*) Men moet zich zooveel mogelijk rekenschap kunnen geven van
hetgeen men om zich heen zien tot stand komen, ziet gebeuren, op dat men in staat
zij zijn wijze van handelen en werken daarmede in overeenstemming te brengen.
Wordt de toestand gelaten zooals die nu is, dan is het te voorzien, dat de inlanders
in het algemeen, en die van goeden huize in het bizonder, geheel op den achtergrond
zullen raken. Dat zou in geenen deele in het belang van Indië zijn. De overheerscher
zoowel als de overheerschte hebben er belang bij dat de laatste intellectueel en moreel
tot een hooger peil wordt gebracht, dan waarop hij nu nog staat.
Uit het voorgaande blijkt voldoende dat het mijns inziens

*) Hoe aardig en juist wordt hier een aan onze spreektaal ontleende uitdrukking te pas gebracht!
De Regent van Demak is inderdaad niet alleen een goed schrijver, maar ook een uitnemend
prater van onze taal.
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noodzakelijk is om de zonen van inlanders van goede afkomst ruimschoots in de
gelegenheid te stellen om zich te laten opleiden.’
Een degelijke, ontwikkelende opleiding voor alle Inlanders, die op eenigerlei wijze
‘hooger op’ willen, in het bijzonder voor toekomstige bestuurshoofden; een opleiding,
die de grondbeginselen der westersche beschaving omvat en in de kennis van het
Nederlandsch den sleutel zoekt, die deze beginselen voor den Oosterling toegankelijk
kan maken; die verder de verheffing van het Nederlandsch tot de taal, waarvan de
europeesche en inlandsche ambtenaren in N.-Indië zich, zoo bij hun ambtelijken als
bij hun maatschappelijken omgang bedienen, mogelijk maakt en op die wijze een
aangename en vruchtbare samenwerking tusschen beide categoriën van ambtenaren
verzekert, zie hier dus in korte woorden wat door den Regent van Demak als het
beste middel wordt beschouwd om, met en door de verhooging van de bruikbaarheid
der javaansche ambtenaren, ook het aanzien, waarin zij bij de bevolking behooren
te staan, te verhoogen.
***
Zal deze met zoo groote overtuiging uitgesproken meening van een tot oordeelen
bevoegden Javaan weerklank vinden bij de overheid en bij de nederlandsche natie?
Er zijn voorteekenen, die het beste mogen doen hopen. Bij de behandeling der indische
begrooting voor 1900 heeft zoowel de Vertegenwoordiging als de Regeering
instemming betuigd met de pogingen van het A.N.V. tot bevordering van het gebruik
der nederl. taal in Indië; terwijl de Minister van Koloniën, ten bewijze dat ook van
de zijde der indische Regeering een ernstig streven in de gewenschte richting valt
op te merken, mededeelde, dat op de scholen tot opleiding van inlandsche ambtenaren,
het Nederlandsch thans voorgoed als voermiddel bij het onderwijs is aangewezen.
In verband hiermede zal dan ook, zooals kort geleden ontvangen indische dagbladen
vermelden, weldra een hervorming van de zoogenaamde ‘hoofdenscholen’ plaats
hebben, waardoor de beoefening van de nederlandsche taal aan die scholen
ongetwijfeld een hooger vlucht nemen zal dan tot dusver mogelijk was.
Hoeveel waardeering een dergelijke maatregel ook verdient, men verlieze niet uit
het oog dat daarmede nog maar een eerste bescheiden stap wordt gedaan op den weg,
door onze wakkeren Regent aangewezen. Om tot een volkomen verwezenlijking van
zijn denkbeelden te geraken, kan men niet volstaan met een hervorming der
hoofdenscholen, doch zal een algemeene hervorming van het europeesch lager en
middelbaar onderwijs, ten einde vooral dit laatste meer algemeen binnen het bereik
van de naar hooger ontwikkeling strevende Inlanders te brengen, ter hand genomen
moeten worden en zullen, behalve hoofdenscholen, nog andere zich bij de gewijzigde
lagere en middelbare scholen aansluitende inrichtingen van hooger vakonderwijs
moeten verrijzen. Om dit alles tot stand te brengen zal, behalve veel inspanning en
overleg, ook veel geld noodig zijn, geld, dat, zooals de zaken thans staan, bezwaarlijk
uit de door het moederland uitgeputte indische schatkist zal kunnen worden gevonden.
Aan mannen, bereid om hun beste krachten aan de uitwerking van het door den
Regent van Demak ontworpen programma te wijden, zal het zeker niet ontbreken:
hij zelf zou, ik ben er van overtuigd, niets liever wenschen dan daartoe het zijne te
mogen bijdragen. Wat het geld betreft, daarvoor zorge het volk van Nederland door,
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bij monde van zijn vertegenwoordigers in het parlement, op onbekrompen wijze de
middelen beschikbaar te stellen, die voor het tot stand brengen van hervormingen
als de hier beoogde noodig zijn. Want het geldt hier niet alleen het volgen van een
gezonde, rechtvaardige en verlichte politiek, het geldt ook een groot nationaal belang.
Door een hervorming van het voor de hoogere standen der inlandsche maatschappij
bestemde onderwijs, in dien geest dat grondige kennis van het Nederlandsch het
daarvoor onmisbaar voermiddel vormt, zal het aantal dergenen, die onze taal begrijpen,
spreken, lezen en schrijven, met honderden, weldra met duizenden toenemen. Onze
schrijvers op het gebied van wetenschap en kunst, onze publicisten en onze dichters
zullen op een belangrijke uitbreiding van den kring hunner lezers mogen rekenen;
hun werken en denkbeelden zullen, in stede van de koetjes en kalfjes, waarover thans
in gebrekkig Maleisch pleegt te worden gebrabbeld, de stof leveren van in het
Nederlandsch gevoerde gesprekken tusschen Europeanen en ontwikkelde Inlanders
en het peil der door Nederland van het Westen naar het Oosten overgebrachte
beschaving zal aanmerkelijk stijgen, tot verhooging van de eer en het aanzien van
den nederlandschen stam, tot versterking ook van den band tusschen Nederland en
zijn bezitingen in Azië.
Men begrijpe mij intusschen niet verkeerd. Het is geenszins mijn bedoeling (noch
die van den Regent van Demak), dat het Nederlandsch de inheemsche talen in N.
Indië zou verdringen, of dat de beoefening dier talen door de verspreiding van het
Nederlandsch op den achtergrond zou geraken. Voor de groote massa des volks
zullen die inheemsche talen steeds het beste, uit de natuur der dingen voortgekomen
en door geen kunstmatige invloeden in zijn ontwikkeling te stuiten middel ter
gedachten-uiting blijven en wie met het volk in aanraking komt, zal zijn taal behooren
te verstaan. Hieruit volgt reeds, dat niet alleen voor de europeesche besturende
ambtenaren in N. Indië de studie der inheemsche talen een voortdurende, hoogst
ernstige plicht blijft, maar dat ook een inlandsch ambtenaar, die de volkstaal in de
streek waar hij werkzaam is niet in al haar schakeeringen kent, een slecht ambtenaar
zijn zou. Hij kenne de taal en de zeden van het volk beter nog dan het volk zelf! De
beoefening van het Nederlandsch en, met behulp dier taal, van de beginselen der
westersche beschaving heeft dus geen andere strekking dan om den toekomstigen
inlandschen ambtenaar op te leiden tot meerdere ontwikkeling en daarmede de
degelijkheid van zijn kennis, ook ten aanzien van zuiver inlandsche aangelegenheden,
te verhoogen.
***
De Regent van Demak heeft door zijn voorbeeld het bewijs geleverd, dat een Inlander,
door de natuur met goede vermogens begaafd, zich in Indië zelf - want hij verliet
zijn geboorteland nooit - tot een zoodanige mate van ontwikkeling kan opheffen, dat
hij ons Nederlanders, in onze eigen taal, van goeden raad en zeer gewaardeerde
voorlichting dienen kan. Om zoover te kunnen komen, is hij natuurlijk in de
gelegenheid moeten zijn, méer en grondiger onderricht te ontvangen dan het
meerendeel zijner standgenooten ten deel valt. Die gelegenheid werd hem en zijn
broeders*) verschaft door hun buitengewoon verlichten en edeldenkenden vader
Pangéran Tjondronegoro, destijds ook Regent van Demak, en die, nu reeds veertig
jaren en meer geleden, in een tijd dat het geven van een ‘europeesche opvoeding’
*) Tot die broeders behoort ook Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat Regent van de afdeeling
Japara, de vader van Raden Mas Pandji Sosrokartono, wiens te Gent uitgesproken redevoering
werd opgenomen, in het October-nummer van Neerlandia.
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aan Javanen vrij algemeen als onbegonnen werk of als uit den booze beschouwd
werd, moeite noch kosten ontzien heeft om zijn zoons op te voeden tot mannen met
verruimden blik en beschaafden geest. Hun bekendheid met de beginselen der
westersche beschaving en hun bedrevenheid in het gebruik der nederlandsche taal
hebben niet de minste afbreuk gedaan aan hun liefde voor eigen land en volk. Wèl
zijn uit hen inlandsche bestuurshoofden gegroeid, die tot de degelijkste, flinkste en
werkzaamste behooren, waarop de indische regeering roemen mag. Indien hier dus,
naar aanleiding van het belangrijke geschrift van den Regent van Demak, gewezen
wordt op de wenschelijkheid om, met behulp der nederlandsche taal, het
beschavingsproces in de daarvoor het meest vatbare kringen der inlandsche
maatschappij in N. Indië van overheidswege te bevorderen, wordt geenszins
aangedrongen op het nemen van proeven. De proeven zijn genomen en volkomen
geslaagd.
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Het moge voor het gevoel van ons Nederlanders eenigszins beschamend zijn, dat die
proefneming onafhankelijk van ons gezag heeft plaats gehad, haar gunstige uitslag
is er te onverdachter aan. Andere mogendheden zijn dikwijls in de fout vervallen om
hun beschaving, denkwijze en taal te willen opdringen aan door hen in vreemde
werelddeelen overheerschte volkeren, die noch rijp waren voor, noch behoefte
gevoelden aan de zegeningen der westersche beschaving. Nederland zorge nu echter
niet te vervallen in de tegenovergestelde fout om langer dan noodig den voortgang
dier beschaving tegen te houden. En te eer drage het hiervoor zorg nu, uit den boezem
der inlandsche maatschappij-zelve, een ernstige stem tot ons komt, die, in onze eigen
taal, de wenschelijkheid om dien voortgang bedachtzaam te bevorderen, welsprekend
en overtuigend betoogt.
***
Ik wil deze beschouwingen niet eindigen zonder nog één proeve van den schrijftrant
van onzen oosterschen bondgenoot te hebben medegedeeld. Daarvoor kies ik de
slotbladzijde van zijn geschrift, die, niet minder dan de pen en het gezond verstand,
het gemoed van den trouwen onderdaan van het nederlandsch gezag tot eer verstrekt:
‘Door bovenvermelde middelen, die tot verbetering kunnen leiden aan te geven,
behartig ik niet slechts de belangen mijner landgenooten, doch ook bovenal die der
Regeering.
Immers, het is niet gewenscht als uit de tegenwoordige omstandigheden ongemerkt
andere toestanden geboren worden, die alle van te voren gemaakte berekening doen
falen.
Dat vooruitgang of in alle gevallen veranderde denkbeelden en inzichten, ten
gevolge van de invoering van ontelbare nieuwigheden en het schoeien van vele zaken
op europeesche leest, geheel weg zullen blijven, zal toch niemand durven beweren.
Voor goede leiding dient al zoo gezorgd te worden ter voorkoming van ontaarding
der verschillende neigingen, welke uit den geschapen toestand per se moeten
voortspruiten.
De door mij voorgestelde verbeteringen geef ik voor betere prijs; mijn bedoeling
was slechts om een idee aan te geven, waarnaar in het belang van land en volk
gehandeld zou kunnen worden.
Ten slotte kan 't niet ontkend worden, dat door de richting te volgen die ik aangaf
de “hormat”,*) die op den duur aan de overheerschers en de hoofden bewezen wordt,
niet meer dezelfde zal zijn die zij nu is.
Men zal minder gaan kruipen. Doch wat nood? Die “hormat” begint nu toch hoe
langer hoe meer reeds te verminderen, enkel en alleen ten gevolge der veranderde
omstandigheden en is het niet onwaarschijnlijk, dat zij tot het minimum gereduceerd
zal worden, ook zonder dat er iets aan de intellectueele ontwikkeling der Inlanders
gedaan wordt. Beschaafde lieden weten daarentegen, wat zij in de samenleving aan
elkaar verschuldigd zijn.
Bovendien, beschavingswerk geschiedt evenmin als de bouw van Keulen en Aken
in een oogwenk. Dat werk zal geleidelijk zijn beslag krijgen. En alles wat geleidelijk
*) Een aan het Arabisch ontleend woord, dat ‘eer’ beteekent, doch veelal, zoo ook hier, in den
zin van het eigenaardig-oostersch eer- of liever onderdanigheidsbetoon van minderen jegens
meerderen gebezigd wordt.
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tot stand komt behoeft geen angst en vrees in te boezemen, vooral als, gelijk nu
voorgesteld wordt, het werk van boven aangevangen wordt.
De lezer dezer nota houde het den schrijver ten goede dat hij zoo vrijmoedig zijn
meening uitsprak. Ik gevoel dat de Nederlander des te meer er prijs op zal stellen
eens de ware gevoelens der overheerschten te hooren, wijl het hem zoo zelden gegund
is een blik te slaan in hoofd en hart van den bruinen man. - Vrienden zeggen elkaar
de waarheid; vijanden verbergen deze tegenover elkaar. Laat men zulks nooit vergeten.
Door mijn gevoelens te uiten kweet; ik mij van een vriendenplicht.’
Wij Nederlanders mogen trotsch zijn, aan gene zijde van den aardbol en onder
een niet aan het onze verwant volk een zoo oprechte vriendschap, als uit deze woorden
spreekt, te hebben opgewekt. Laat ons toonen dat wij die vriendschap verdienen; laat
ons dit toonen niet alleen met woorden, maar ook en vooral met daden!
Den Haag, December 1899.

Bij de afbeelding van het monument op het graf van wijlen Prof. Dr.
P.J. Veth

Naar een photographie van H.J. Tollens te Dordrecht.

‘ONDER hen, aan wie Nederlandsch-Indië bij uitnemendheid veel heeft te danken,
mag Prof. Dr. P.J. VETH zeker met eere genoemd worden als de geleerde, die door
geschrift en woord zooveel er toe heeft bijgedragen om de kennis van Insulinde te
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vermeerderen en te verspreiden en daardoor meerdere belangstelling voor land en
volk aldaar op te wekken, - en tevens ook als de warme vriend van den inlander en
de bevorderaar van de talrijke bronnen van welvaart, die in onze overzeesche gewesten
op ontginning wachten.
Als schrijver van “Java” en van “Borneo's Westerafdeeling”, - om van zijne andere
talrijke geschriften niet te gewagen, - heeft Veth niet alleen zich groote verdiensten
verworven jegens de wetenschap, maar ook aanspraak verkregen op de dankbaarheid
van allen, die in de ontwikkeling van Nederlandsch-Indië belang stellen. Ook als
leermeester zal zijn naam onvergeetlijk zijn voor zijne leerlingen, die in hem een
trouw vriend bezaten en wier belangen hij voorstond waar hij dit vermocht.
Ofschoon Veth zich reeds door zijne werken een onvergankelijke eerzuil heeft
gesticht, meenen de ondergeteekenden dat het ook passend zou zijn zijne
nagedachtenis nog op een bijzondere wijze te eeren, door het oprichten van een
eenvoudig monument op het graf, waar Veth rust nevens zijn zoon Daniël, den
bekenden reiziger. Zij meenen dat dit passend zou zijn, zoowel om te toonen
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dat Nederland zijne verdienstelijke mannen weet te waardeeren, alsook, en zeker
niet in de laatste plaats, omdat zij weten dat het een lievelingsdenkbeeld van Veth
is geweest dat in den steen, die zijne rustplaats zou dekken, ook de naam zou worden
gebeiteld van den zoon, die als Nederlandsch ontdekkingsreiziger zooveel beloofde,
maar te midden van het vervullen van zijn levenstaak door den dood werd overvallen.
Hij heeft daarom zelf de maatregelen getroffen om er voor te zorgen, dat hij te
Dordrecht zou worden bijgezet naast dien zoon, dien hij zoozeer heeft liefgehad.
Om ons in staat te stellen den plicht der waardeering jegens Veth en diens laatsten
wensch op hem waardige wijze te vervullen, noodigen wij U uit daartoe een bijdrage
te bestemmen’.
Aan deze uitnoodiging, door een kleinen kring gericht tot de breede schare van Veth's
vrienden en vereerders, werd in zóó ruime mate gevolg gegeven, dat den beeldhouwer
J. Mendes da Costa kon worden opgedragen een waardig gedenkteeken te ontwerpen.
Met groote voorliefde kweet de kunstenaar zich van zijn taak en beitelde het beeld
van ‘Insulinde’, hulde brengende aan den man, van wien ze zingt:
Zag nimmer ook zijn oog mijn schoon,
hij heeft mij liefgehad als geen;
hij kende mij, mijn land, mijn woon,
mijn hart, mijn lachen en geween.

Op een voetstuk, dat door een paar symbolische figuren wijst op de eilandenwereld
in het Oosten, staat 'n vrouw, zuiver Javaansch in karakter en lijn, brengende de
vruchten des lands: een bundel rijstaren in de linker hand, de rechter rustende op een
hoorn des overvloeds, gevuld met sappig fruit.(*)
Ter weerszijden van het voetstuk liggen, omsloten door een ijzeren hek, de zerken,
die de graven dekken van vader en zoon.
PIETER JOHANNES VETH
geboren te Dordrecht
2 December 1814
gestorven te Arnhem
14 April 1895.

DANIËL DAVID VETH
geboren te Amsterdam
17 Februari 1850
gestorven aan den oever der
Coporolo-rivier Z.W. Afrika
19 Mei 1885.

Den 14den April 1899 waren op het kerkhof te Dordrecht familieleden en vrienden
vereenigd. In eene hartelijke, gevoelvolle rede, schetste de voorzitter van het comité,
de oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, Mr. C. Pijnacker Hordijk, het
leven en streven van den grooten indoloog, den veelzijdigen geleerde, den
beminnelijken vriend, en droeg toen het gedenkteeken over aan Veth's eenig
overgebleven zoon en diens echtgenoote.
Gaarne heb ik voldaan aan het verzoek van de redactie van ‘Neerlandia’ om deze
enkele regels te schrijven bij de afbeelding van het monument.
(*) Jan Veth noemde dit grafmonument in de Kroniek van een voorbeeldige waardigheid en
eenvoud. ‘Het is niet te boud gesproken’, zoo schreef hij, ‘wanneer men dit verreweg het
beste grafmonument noemt, dat men in Nederland zal aantreffen’. RED.
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De Redactie deed goed die afbeelding in haar Maandblad op te nemen. Veth toch
was volbloed Nederlander in doen en denken; hij was een onvermoeid strijder voor
de belangen van zijn vaderland en van zijn moedertaal.
En zijn zoon Daniël, zij het langs andere banen, heeft met groote geestkracht het
doelwit des vaders gevolgd; ook zijn streven was: ‘werken, tot roem van Nederland’.
A.L. v. HASSELT.

Mededeelingen.
Uit het Indische Weekblad Soerja Soemirat, Red. Dr. W. van Lingen, Samarang.

Algemeen Nederlandsch Verbond.
HET streven van dit Verbond is reeds herhaaldelijk in dit blad ter sprake gebracht
en aangeprezen.
Thans verzoekt men ons het volgende op te nemen, waaraan wij gaarne gehoor
geven:
‘Den 18 dezer constitueerden de heeren Mr. M.Th. de Meester, P.C. Arends, Jhr.
O. van der Wijck, H.M. La Chapelle, C.H.C. Bijvanck, Ds. A.S. Carpentier Alting,
J. Dinger, L.E. Martens, H.R. du Mosch, Majoor J.J.A. Muller en Mr. Abr. A. van
Oven, daartoe op uitnoodiging van de eerstgenoemde vier heeren bijeengekomen,
zich als Hoofdcommissie voor Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. Het dagelijksch bestuur dier Hoofdcommissie werd samengesteld als volgt:
Mr. M.Th. de Meester, president, P.C. Arends en C.H.C. Bijvanck, vice-presidenten
en J. Dinger, thesaurier; de voorloopige waarneming van het secretariaat werd
opgedragen aan Mr. Abr. A. van Oven. Een sub-commissie werd benoemd, welke
een voorstel tot wijziging der statuten van het Verbond zal ontwerpen, waardoor
naast de groepen a Nederland (met alles wat buiten groep b en c valt) b België en
Fransch Vlaanderen, c Zuid-Afrika, uit welke thans het verbond bestaat, een vierde
groep: Nederlandsch-Indië zal komen te staan.(*) Die commissie zal voorts de vraag
overwegen in hoeverre er termen bestaan om aan het Gouvernement van
Nederlandsch-Indië rechtspersoonlijkheid aan te vragen en wijders een Reglement
voor de Hoofdcommissie en voor de groep Nederlandsch-Indië ontwerpen’.
‘Op de door dit een en ander te vestigen basis hoopt vervolgens de Hoofdcommissie
in de richting van het Verbond voort te werken’.
***
Er zouden er kunnen zijn, die vragen: Wat kan eene Afdeeling van dit Verbond in
Indië doen? Ik noem om te beginnen slechts drie zaken:
1o. De propaganda van echt Nederlandsche liederen door het goedkoop verkrijgbaar
stellen van Nederlandsche liederenboeken.
o Het vormen van een boekverzameling van degelijke Nederlandsche
2.
standaardwerken, die door de leden van den Bond tegen den laagst mogelijken
prijs kunnen gekocht worden.

(*) Vierde groep is Amerika; vijfde Nederlandsch-Indië. De zesde plaats is nog open voor onze
West. RED.
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3o. Het voortplanten van de Nederlandsche taal en dientengevolge van (voor zoover
dat mogelijk en wenschelijk is). Europeesch-economische denkbeelden onder
de voornaamste Inlandsche hoofden en hen die daarvoor opgeleid worden.
Ziedaar een arbeidsveld, dat niet gering is en waarop te bekwamer tijd schoone
vruchten kunnen geoogst worden.
Een hartelijk welkom dus aan den Tak: Nederlandsch-Indië die ongetwijfeld
spoedig tot grooten bloei zal geraken!
***
Voortaan zullen de namen der nieuwe leden niet meer in dit blad worden afgedrukt.
Sedert Januari traden ongeveer 250 toe. Het geheele aantal beloopt ongeveer 4200.
Daaronder 44 Javanen In het jaarverslag zal de staat nauwkeurig worden medegedeeld.
***
Klachten over ontvangst van Neerlandia te richten aan Mr. H.J.M. Tijssens te
Dordrecht, Secr. van Groep A. Klachten over de inning der bijdragen aan den Heer
B. Montfoort, Dordrechtsche Bank, Dordrecht.
***
Vanwege het Verbond zijn tot nu toe uitgegeven 6 geschriften
1. Inleiding tot een Alg. Ned. Verbond, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge
2. Het gebruik onzer taal in Ned -Indië, door prof. dr. H. Kern
3. De Ned. Taal in Zuid-Afrika, door prof. dr. J. te Winkel.
4. De Toekomst van den Ned. Stam, door prof. Paul Fredericq.
5. Een Algemeen Nederlandsch Verbond, door dr. F. Buitenrust Hettema.
6. Het Ned. Element in den Vreemde, door dr. H.J Kiewiet de Jonge. - De hoog
oploopende verzendingskosten laten algemeene verspreiding niet toe. Tegen
een vijfcents postzegel het nummer worden zij aan de aanvragers toegezonden.

Vraag en antwoord.
VRAAG: Wie kan betrouwbare inlichtingen geven omtrent de volkplanting Port-Arthur
in Texas? Een Hollandsch gezin denkt er over daarheen te verhuizen en roept de hulp
in van het A.N.V.
***
VRAAG van de Afd. K.M.A. te Breda:
o Wat heeft het Verbond in '99 gedaan en tot stand gebracht?
1.
2o. Is voldoende samenwerking met de N.Z.A.V. verkregen, zoodat geene
verbrokkeling plaats heeft?
ANTWOORD: Uitvoerig bescheid zal te zijner tijd worden gegeven; thans verbiedt het
de ruimte.

Verbetering.
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In het November-nummer is de titel van het Gebed des heeren Willeumier fout
afgedrukt. Daarom laten we de aankondiging hier nogmaals volgen:
- Zuid-Afrikaansch Wilhelmus. Gebed van Paul Kruger. Gedicht van H.W.
Nachenius op muziek gebracht door K.A. Willeumier, Organist te Zaandam. Prijs
f0.30.

Neerlandia. Jaargang 4

15

Ingezonden.
Zijn we zoo nietig?
WIJ hebben den volgenden brief ontvangen:
In het December-nommer van Neerlandia leest men:
‘Wij zijn nu eenmaal een klein, en waar het op geweld aankomt, bijna
onbeteekenend volk. De heer Groen van Prinsterer vroeger, prof. Blok nog onlangs,
hebben 't ons beduid dat 't slechts door een toevalligen 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....’
Dergelijke uitingen zijn niet vaderlandlievend en vormen een wanklank te midden
van de heugelijke berichten, die telkens uit Zuid-Afrika tot ons komen. Van geestdrift
getuigen ze niet.
Niemand zal verlangen, dat Actenos in hoogdravende taal met verblinde
zelfopwinding ons Nederland voorstelt als een mogendheid van den eersten rang,
maar hiertusschen en tusschen de moedeloosheid, die uit zijn woorden spreekt, is
een groot verschil.
Is het al uitgemaakt, dat wij, waar het op geweld aankomt, een bijna onbeteekenend
volk zijn? Gelukkig staat het woord ‘bijna’ er bij. Een brand, die bijna gebluscht is,
is niet geheel gebluscht, maar kan, na smeuling, weder uitbreken in lichtelaaie. Het
mag niet gezegd worden, zonder meer, dat 10 meer is dan 1. Tien centen zijn meer
dan één cent, maar tien centen zijn niet meer dan een gulden; tien verloopen Engelsche
soldaten zijn niet meer dan een Transvaler, zooals hij daar voor ons staat afgebeeld
naast zijn ‘oorlogsperd’ met den Mauser aan zijn voet.
‘Den rang, waarop we recht hebben?’
Wie bepaalt dien rang, dat recht? Actenos, of Groen van Prinsterer, of Prof. Blok?
Op die ‘toevallige samenloop van omstandigheden’ heb ik het ook niet begrepen.
Als die omstandigheden ons in staat hebben gesteld om een halve eeuw lang een
groote rol te spelen, is daarmede dan uitgemaakt, dat het Gods ter wereld onmogelijk
is, dat onvoorziene omstandigheden ons in de toekomst nog eens een handje zullen
helpen?
't Behoeft geen ‘groote rol’ te zijn, die we zullen spelen. Dat verlangt niemand en,
met het oog op het verleden is dat wellicht niet eens wenschelijk. De vraag is alleen
of we ons zelf kunnen, mogen, willen, moeten zijn? Of ons zelfstandig Volksbestaan
al of niet reden van bestaan heeft?
Zoo niet, laat ons dan een provincie worden van een ander land, die het wèl heeft,
en ons aansluiten bij een grooter volk, waarin we zullen opgaan.
H.W. NACHENIUS,
Amsterdam, 31 December 1899.
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Actenos, wien wij dezen brief opzonden, vroeg ons, een (laatste) woord te mogen
antwoorden, en hij schrijft het volgende:
N. schijnt een van de menschen te zijn die niet beseffen dat er onder een bittere
uiting, gelijk hij van mij aanhaalt, meer gevoel kan liggen dan onder een wolk van
verheven strofen, al of niet berijmd.
Het innige besef van onze machteloosheid, waar het er op aan zou komen onze
broeders bij te staan metterdaad, wekt bij mij geen moedeloosheid, maar hevige
ergernis zooals ik ook voel als ik zie hoe vaak een eerlijk man verdrongen wordt
door een schurk, of hoe - als uitvloeisel van dezelfde natuurwet - een vallende steen
een vogel doodslaat. Toch moet die ergernis ingehouden worden, omdat die natuurwet
onverbiddelijk is. En er volgt ook geenszins uit, dat ik liever een schurk zou zijn dan
een eerlijk man, of den steen zou benijden omdat hij harder is dan de vogel.
Maar dat heet onvaderlandslievend.
Het is echter werkelijk uitgemaakt - hoe grievend dat ook moge zijn voor N. (en
voor mij, en voor anderen) - dat wij, Nederlanders, waar het op geweld aankomt een
bijna onbeteekenende natie zijn. Lang geleden, toen Engeland schaarsch bevolkt
was, en niet zoo rijk; de Vereenigde Provinciën daarentegen zeer rijk, en dicht bevolkt;
toen wij voor de grootere mogendheden om ons heen een overwicht vormden, dat
de schaal zou doen overslaan naar de eene of de andere zijde - toen konden wij
Engeland geduchte slagen toebrengen, hoezeer nooit verslaan. Maar sedert de
Napoleontische legers de krijgsmachten der staten in rekenkunstige verhouding
gebracht hebben tot bevolking en rijkdom, en dus de kracht der persoonlijkheden
voor een goed deel uitgewischt is door het aantal der personen, nu zou het waanzin
zijn, met 30.000 vierkante mijlen en 5 millioen menschen geweld te gaan gebruiken
tegen 300.000 vierkante mijlen en 40 millioen menschen. Dat is weer de schrijnende
onverbiddelijkheid van getalverhoudingen en natuurwetten; zie boven.
De rang waarop we recht hebben in het Europeesch concert (niet uit dat verband
lichten, alsjeblieft!) wordt niet door mijn eigen nietigheid bepaald, noch zelfs door
prof. Blok of door Groen, maar eenvoudig door het ‘recht’ van den sterkste.
Maar er zijn, goddank, zooals onze wijze Regentes het zoo schoon gezegd heeft
- men vergunne mij dat veel aangehaalde woord nog niet als een versleten
gemeenplaats te beschouwen - dingen, waarin ook een klein volk groot kan zijn. En
menschen die er zich ter nauwernood rekenschap van geven hoe wij ons best doen
in den wedstrijd van handel en nijverheid, die misschien eenige waarde hechten aan
overwinningen van landgenooten op het gebied van lichaamsoefeningen, maar nooit
een voet zetten in binnen- of buitenlandsche museums, om te zien hoe de
Nederlandsche kunst in de eerste rij gestaan heeft en staat; die wellicht niet eens de
namen kennen, veel minder de werken, van de technici en de wetenschappelijke
mannen die ons kleine land waardeering en eerbied bezorgen in den vreemde diezelfde menschen, met hun Wij-zijn-er-ook-nog! Wij-moesten-maar eenswillen!....
slaan van hun onzinnig gebral in eens tot dit uiterste over: dat we anders maar een
provincie moeten worden van een grooteren staat....(*)
En dat noemen ze dan vaderlandsliefde.
Zie, mijnheer de Redacteur, de eerste en laatste maal dat ik hier voor Actenos de
pen opneem, mag ik wel zeggen dat hij nooit meegedaan heeft aan het opkweeken
van zulk een chauvinisme (voor dit woord, o taalzuiveraars, moge het Nederlandsch
nooit een eigen woord hebben!) ergerlijk altijd, en dikwijls tot misdaden leidend,
maar in-belachelijk bij een zeer klein volk.
(*) Ik bedoel hier natuurlijk niet den heer N., dien ik niet ken.
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Maar ons volksbestaan te verdedigen, als het bedreigd werd - dàt is wat anders.
Daar moet N. de mooie geschriften van Olive Schreiner eens op nalezen. Wat zij
zegt bijvoorbeeld van de muurkat: ‘Ik heb gezien hoe een kleine muurkat werd
aangevallen door een dog, tot wiens knieën ze niet reikte. Ik zag hoe ze verdween
in zijn bek, zoodat er haast niets meer van te zien was, en ik dacht dat het beestje
dood was. Maar de muurkat had haar scherpe tandjes geslagen in de keel van den
hond, en de dog liet haar vallen, en huilend en met vuil speeksel bedekt kroop hij
terug in zijn hol, in de roode Afrikaansche aarde....’
Wij zijn in Nederland wel is waar niet zóó bevoorrecht door de natuur, en vooral
- het kan niet anders en het zou niet goed zijn als 't anders was - we zijn niet zulke
geduchte krijgslieden als onze stamverwanten in Zuid-Afrika. Maar wij kunnen er
veel aan doen om ons volk beter weerbaar te maken, en dat is een plicht, die niets te
maken heeft met chauvinisme.
C. EASTON.

Uit verschillende Tijdschriften.
Exportblad. 21 Dec. 1899.
Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat.
Germania. Dec. 1899.
Omtrent de Vlaamsche Hoogeschool door J.J. Justus Jr.
De Gids. Januari 1900.
Mr. G. Vissering: Een Hollander in Zuid-Afrika (Dr. Coster).
G.F. Haspels: Transvaliana.
Eigen Haard. Dec. 1899.
J.A. Wormser: De Zuster-Republieken in Zuid-Afrika, met afbeeldingen.
Een Fransch Comité voor de Zuid-Afrikaansche Republieken.
Hollandia. 30 Dec. 1899.
Nieuwe en oude plannen voor Transvaal. - Transvaliana. - Feuilleton:
Nederlanders en Engelschen.
De Kroniek. 31 Dec. 1899.
Een Engelsch boekje over Zuid-Afrika, door Mr. J.E. Heeres.
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift. Jan. 1900.
M Horn: Catharina Beersmans, met 5 portretten.
Nederland.
J.J. Behaar: Elandslaagte.
De Hollandsche Revue. December 1899
Cecil Rhodes. - De verdediging van Nederlandsch-Indië.
Vragen van den Dag. Jan, 1900.
Dr. H. Blink: Het vraagstuk der Nederlandsch Imigratie naar Zuid-Afrika.
Van Nu en Straks. Jan. 1900.
Aug. Vermeulen: Guido Gezelle.
Ons Tijdschrift. December 1892.
De veldslagen en gevechten in Zuid-Afrika geleverd. - Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij.
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Afdeelingen.
AFDEELINGEN remmen dikwijls het geheel. Zij eischen reglement en verplichte
vergaderingen, met al den aankleve van advertentiën, bodenloon, oproepingsbriefjes
en zaalhuur. Zij hebben een bestuur dat graag aan de leden iets bijzonders geven wil,
maar uit geldgebrek niet kan. Zij hebben leden die moeilijk zijn te voldoen.
Het A.N.V. moet oppassen, wil het niet aan Afdeelingen gaan sukkelen. Bij zijn
ontwikkeling moet daarop ernstig worden gelet.
De meeste leden van het Verbond betalen een daalder. Daarvan zal weinig of niets
overschieten voor de Algemeene kas; Neerlandia zal nagenoeg die bijdrage verslinden.
Dat mag, want het is niet alleen middel maar ook doel; het moet een blad zijn dat
leert en opheft, maar niet over het paard tilt; dat geen partijen kent maar enkel het
Nederlanderschap. Wordt het gelezen in wijden kring en met ernst gelezen, stelt men
overal waar Nederlanders wonen belang in zijn inhoud, dan is een doel bereikt, door
het A.N.V. gesteld. Dan is het gemeenschapsgevoel van den Nederlandschen stam
gewekt en zullen zijn belangen, ook op stoffelijk gebied, beter kunnen worden
behartigd.
Feitelijk zal de Algemeene kas dus geene vaste inkomsten hebben dan van de
bijdragen boven een daalder, ongerekend nog wat de verschillende groepen daarvan
voor zich zullen eischen. Dat hangt nog in de lucht, daar Indië en Amerika herziening
der statuten noodig maken, terwijl in den eersten tijd Zuid-Afrika zeker meer zal
kosten dan opbrengen. Onder deze omstandigheden mogen de Afdeelingen hier te
lande geen noemenswaarde offers vragen van de kas. Van vasten afstand van een
deel der
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jaarlijksche bijdragen kan geen sprake zijn; zij zouden dan verlies opleveren en den
bloei van het Verbond ernstig bedreigen.
Het hoofddoel der Afdeelingen moet zijn zooveel mogelijk geld af te staan aan de
Algemeene kas.
Zijn zij daardoor gedoemd tot werkeloosheid? Zeker niet. Zij moeten, altijd waakzaam,
alleen of gezamenlijk, het Hoofdbestuur prikkelen tot onverpoosde werkzaamheid,
door voorstellen en opdrachten. Afdeelingen hebben daarbij op enkele personen voor
dat zij een vraagstuk beter kunnen voorbereiden.
Maar ook buiten dat kunnen zij veel. Wat weten wij Nederlanders van onze kunst,
van ons heerlijke lied, van onze geschiedenis, van ons land, onze koloniën, van onzen
stam, van onze taal? Nu slaat de vlam uit, nu de Boeren onzen naam weer in eere
brengen. Nu leest men Hollandsch-Afrikaansche verzen, bestudeert men Afrikaansche
landkaarten, is men opgewonden voor koloniseering. Sprekers met en zonder
tooverlantaarnen doen opgeld. Maar als de oorlog uit is, zal dan plotseling de vlam
neerslaan en uitdooven? De Afdeelingen zullen te zorgen hebben dat wat nu
opwinding is, en dikwijls valsche opwinding, dan ernst worde en plicht. Met goeden
wil kunnen zij in eigen kring of ook daarbuiten, de middelen vinden om het doel van
het Verbond te bevorderen, voort te werken aan onze stam- en volksontwikkeling.
Maar laten zij de betrekkelijk geringe kosten zelf dragen. De overslag zal gering
blijken. En wat men zelf doet heeft meer waarde dan wat geboden wordt.

Generaal Karel van der Heyden.
Ter gedachtenisse.
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KAREL VAN DER HEYDEN als majoor (naar een eenig portret).

BIJ de beschouwing van bovenstaande beeltenis, die zoo juist teruggeeft het rustige
heldengelaat van Karel van der Heyden, word ik bestormd door herinneringen. Zij
zijn zonder uitzondering van aangenamen aard en slechts eene enkele vervult mij
met diepen weemoed.
Die voert mij terug naar het huis der rouwe op dien somberen dertigsten dag der
vorige maand. Daarbinnen in de eerste plaats eene diepgetroffene weduwe, aan wie
gegeven werd onzen onvergetelijken vriend zulk een heerlijken levensavond te
bereiden. Zij doet helaas zoo noode afstand van die taak der liefde!
In hare nabijheid, door een zacht licht beschenen, de zoo welbekende trekken van
den doode, kunstig geboetseerd door vaardige vriendenhand. Daarboven de figuur
van de bekende bronzen groep ‘Ense et aratro’, op Van der Heyden nederziende als
op een geestverwant.
Inderdaad zwaard en ploeg zijn wel de zinnebeelden, waardoor zijn dadenrijke
leven op de beste wijze wordt gekarakteriseerd. Geen wonder dan ook dat aan dat
huldeblijk, hem vier jaren vroeger op zijn 70en verjaardag door tallooze vereerders
aangeboden, juist deze vorm werd gegeven.
Als vanzelf voert dezelfde herinnering ook naar den vreedzamen doodenakker,
waar zoowel de Majesteit van den troon als 's lands regeering en eene ontelbare
schare vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk zich vereenigd hadden om
hulde te brengen aan den grooten vaderlander, die daar naar zijne laatste rustplaats
werd geleid.
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En toen onder eene eerbiedige stilte, slechts verbroken door het zachte ruischen
der tonen van een geestelijk lied, de kist in de groeve nederdaalde, kwam
onwillekeurig de vraag bij mij op, waarmede van Limburg Brouwer zijn Akbar
besluit: ‘zou dat ook misschien de onsterfelijkheid kunnen zijn?’
F.A. VAN BRAAM HOUCKGEEST.
Dordrecht, Februari 1900.
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Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink, Dir. Staatsgymnasium, Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria, 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever,
Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

Zuid-Afrika.
WIJ hebben een gewichtige maand achter den rug. Toen wij ons overzicht van de
krijgsverrichtingen in Zuid-Afrika voor het vorige nummer sloten, bereidde Sir
Redvers Buller een nieuwe poging tot ontzet van Ladysmith voor. Er was nu van
geen terugtrekken sprake meer, luidde het in zijn dagorder. En een oogenblik leek
het alsof de generaal niet te boud gesproken had. Het was den 25en Januari, toen het
bericht Londen bereikte, dat de Spioenkop, door Buller van te voren de sleutel van
de stelling der Boeren genoemd, in den nacht van den 23en op den 24en genomen was
en generaal Sir Charles Warren, troepen van wiens divisie dat stuk bedreven hadden,
de stelling van den vijand onhoudbaar achtte.
De indruk, welken deze tijding in Engeland maakte, laat eerst recht gevoelen hoe
diep het volk er onder de lange reeks van nederlagen, tot nog toe geleden, gebogen
ging. ‘Men kan moeilijk’, zoo schreef Sir Wemyss Reid in de Februari-aflevering
van de Nineteenth Century, ‘de blijdschap, waarmede deze tijding ontvangen werd,
overdrijven. Zelfs niet het feit, dat de overwinning ons duur te staan is gekomen,
schijnt de uitgelaten vreugde van de natie te verminderen over een gebeurtenis, die
het keerpunt in dezen grooten oorlog schijnt aan te geven’.
Dit schreef Sir Wemyss op dienzelfden 25en Januari aan het slot van zijn artikel.
Had hij een dag later nog kunnen schrijven, dan had hij een heel anderen toon
aangeslagen, want dan had hij geweten, dat, toen het heugelijke nieuws te Londen
bekend werd, de Spioenkop al weer ontruimd was. En welhaast bleek, dat het
Engelsche leger in een snellen terugtocht zijn behoud had gezocht. De Toegela was
Buller overgekomen, maar sneller had hij den zuidelijken oever weder bereikt, en
bloedig waren de verliezen, die hij geleden had. Ook de Boeren verloren meer dan
in vroegere gevechten, maar hier ook hadden zij weer getoond niet alleen van kopjes
en in loopgraven te kunnen vechten, maar te kunnen stormen tegen vuur in en kopjes
op.
De teleurstelling was in Engeland zoo groot als nog na geen nederlaag in dezen
oorlog. Men had gedacht, dat de kans nu eindelijk keeren ging. Generaal Buller zou
Ladysmith ontzetten, de Boeren dwingende in den Drakenberg terug te trekken. Dan
kon een gedeelte van het groote leger, dat langzamerhand in Natal was opgehoopt,
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naar de Kaapkolonie teruggebracht worden om dan de volle aandacht en alle krachten
samen te trekken voor het oorspronkelijke plan van veldtocht, den tocht door den
Vrijstaat naar Pretoria. En nu had Buller weer het hoofd gestooten!
Terwijl men er in Engeland nog over twistte wat nu het beste was, Ladysmith aan
zijn lot over te laten, in de hoop, dat de dappere bezetting het beleg zoo lang nog zou
uithouden tot een binnendringen van Lord Roberts' leger in het hart van de republieken
de belegeraars van zelfs uit Natal zou weghalen, dan wel de poging tot ontzet te
herhalen, was generaal Buller andermaal de Toegela overgestoken. Had hij het eerst
ver in het westen, aan den bovenloop der rivier bewerkstelligd, nu zocht hij dichter
bij Colenso, tusschen de heuvelen boven deze plaats en de Spioenkopreeks door zich
een weg te banen. Aanvankelijk schenen de Engelschen ook hier vasten voet te
krijgen, twee heuvelen werden genomen en een wijl behouden, maar het geschut der
Boeren, dat reeds bij den Spioenkop een moorddadige uitwerking had gehad, bleek
ook hier zoo oordeelkundig opgesteld en het slagveld zoo te beheerschen, dat generaal
Buller het wijzer vond opnieuw den zuidelijken oever der rivier op te zoeken.
Niet onmogelijk, dat hij het nu weer in het oosten beproeft. Er zijn althans berichten
overgekomen, die dat te verstaan geven. Hoopt generaal Buller inderdaad zich nu
eindelijk door de Boeren te kunnen heenslaan? Of is hij, en was hij het dan den
vorigen keer ook reeds, er slechts op uit om het leger der republikeinen in Natal vast
te houden, opdat zij geen versterkingen kunnen zenden naar andere punten op het
oorlogsterrein, waar hun tegenwoordigheid meer noodig is? En behoeft hij zijn leger
dus niet aan te stoutmoedig doorgezette aanvallen te wagen, maar kan hij zijn kans
afwachten?
***
Zooveel is zeker, dat de Boeren op een ander punt van het oorlogsterrein versterking
hard noodig hadden: aan de Modderrivier, waar in de laatste dagen, als men op de
Engelsche berichten mag afgaan, inderdaad een keerpunt is gevonden.
Na den 11en December, toen Lord Methuen bij Scholtznek zijn bloedige nederlaag
leed, was er aan de Modderrivier geen krijgsbedrijf van belang voorgevallen. Het
geschut der Engelschen beschoot geregeld de stellingen der Boeren, hun ruiterij deed
een paar verkenningstochten een eind den Vrijstaat in, en laatstelijk ondernam generaal
Macdonald, de opvolger van den gesneuvelden generaal Wauchope als bevelhebber
der brigarde Hooglanders, een tocht naar de Koedoesbergdrift in het westen, had
daar een gevecht met de Boeren en keerde toen naar het kamp terug.
Dit was de laatste voorbereidende maatregel voor de beweging, die het ontzet van
Kimberley ten gevolge schijnt te hebben gehad. In de laatste twee maanden werden
er aldoor versterkingen aangevoerd, totdat ten laatste Lord Roberts, die met zijn staf
uit Kaapstad zich daar heen begaf, een geheel legerkorps, en bovendien nog een
divisie cavalerie en, naar het heet, honderd stukken geschut onder zijn bevelen had.
Naar schatting had generaal Piet Cronjé in zijn stellingen te Jacobsdal, Scholtznek
en verder om Kimberley heen niet de helft van dat aantal manschappen om er
tegenover te stellen.
Onder deze omstandigheden kan het ons niet te zeer verbazen, dat generaal French,
die tot vóór korten tijd het bevel voerde te Colesberg, met drie brigades ruiterij en
rijdende artillerie, een wijde omtrekkende beweging in het oosten makende, zich
door de Boeren, die een zoo uitgestrekte lijn met hun beschikbare macht niet
voldoende verdedigen konden, heen te slaan en Kimberley te bereiken. Wat er verder
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om de stad en met het leger van Cronjé is gebeurd, laten wij veiliger nog onbesproken.
De berichten zijn daaromtrent nog weifelend en verward. In Engeland acht men, en
dit althans lijkt juist, Kimberley ontzet, maar tevens den triomfantelijken tocht door
den Vrijstaat aanstaande, zooal niet reeds begonnen. Maar wij hebben genoeg
vertrouwen in Cronjé en zijn burgers om te gelooven, dat het al dadelijk zoo'n vaart
zal loopen. En al was 't, dat de Boeren wat zij in dit gedeelte der Kaapkolonie
gewonnen hadden en nog hoopten te winnen, prijs moeten geven, de Engelschen
hebben het dan met hun overmacht eindelijk toch pas zoo ver gekregen, dat zij op
één punt den oorlog op het gebied van hun vijand kunnen overbrengen.
En inmiddels hebben zij te waken, dat niet in een ander deel van de Kaapkolonie,
bij Naauwpoort, de republikeinen zooveel veld winnen, dat Lord Roberts' verbinding
met het zuiden verbroken wordt. Sedert het begin van deze maand zijn de Engelschen
daar gedurig achteruitgedrongen. Het is
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alsof de Boeren hun oude taktiek van den verdedigenden oorlog opgeven en den
vijand gaan opzoeken. Hoeveel wij ook gevoelen voor het argument, dat het voor de
Boeren gebiedende plicht is hun manschappen te sparen, omdat er voor hen geen
nieuwe toevoer is, wij kunnen, opnieuw na de laatste gebeurtenissen om Kimberley,
de vraag niet onderdrukken of er niet gevallen zijn geweest, dat een aanval hun veel
verliezen in de toekomst had bespaard.
Sluit dus, door het aanvankelijk slagen van de Engelschen bij Kimberley, dit
overzicht niet zoo hoopvol als de vorige maal, wij hebben toch de twee nederlagen
van Buller aan de Toegela en die van generaal Clements, French' opvolger te
Colesberg, te vermelden gehad en nog overgeslagen een reeks van schermutselingen
op vele plaatsen, waarbij de Boeren bijna altijd het veld behielden. Waarlijk, de
goede zaak staat nog goed.
***
Ware het krijgsbedrijf in de afgeloopen maand en in de laatste dagen vooral niet zoo
belangrijk geweest, wij hadden korter bij het oorlogsnieuws verwijld en meer tijd
gehad om over het Engelsche Parlement te schrijven. Den 30en Januari werd de zitting
geopend en gedurende een paar weken is de oorlog het onderwerp van behandeling
geweest.
Wat een droevig schouwspel hebben in dien tijd ministers en afgevaardigden te
zien gegeven! Het leek alsof er onder de unionisten een storm zou losbreken over
de lichtvaardige wijze, waarop de regeering een grooten oorlog aangegaan was; het
onvolledige van hare inlichtingen over de sterkte des vijands; het vooruitloopen van
hare diplomatie op de toebereidselen van het legerbestuur; haar politiek geknoei, dat
de generaals op het slagveld de handen bond; de gebrekkige artillerie, de onvoldoende
cavalerie, die zij uitgezonden had.
De ministers spraken - en de opstand was gesmoord. Zij gaven geen afdoende
weerlegging van al die beschuldigingen, maar zij verlangden, dat de kritiek zweeg
en de handen der regeering door een eendrachtige partij, door een eendrachtige natie
gesterkt zouden worden om dezen noodzakelijken en rechtvaardigen oorlog, dezen
oorlog, Engeland door de oligarchie te Pretoria opgedrongen, zoo krachtig mogelijk
door te zetten, opdat spoedig en eens voor al Engelands opperheerschappij in
Zuid-Afrika gevestigd kon worden. Daarvoor verstomde in de eigen partij alle
afkeuring. Er was een uitnemende onder hen, Sir Edward Clarke, die den oorlog
onrechtvaardig en heilloos dorst blijven noemen, maar nu hebben zijn kiezers hem
ook genoopt zijn ontslag te nemen.
Grooter teleurstelling gaven nog de liberalen. Het bleek al spoedig het streven der
leiders, niet om tegen den oorlog, zelfs niet tegen de politiek dezer regeering te
getuigen, maar om den schijn van eenheid hunner partij te bewaren. Er zijn er onder,
die alleen de politiek die tot den oorlog leidde, anderen die ook den oorlog afkeuren,
maar velen, misschien de meesten vinden, zonder zich veel om de geschiedenis vóór
den oorlog te bekreunen, den oorlog zooal niet noodzakelijk dan toch, nu hij er is,
goed om aan de onafhankelijkheid dier Boeren-republieken een einde te maken.
Het gelukte de leiders een formule te vinden om al die meeningen te verzamelen
in een afkeuring van de wijze, waarop in de laatste vier jaren de onderhandelingen
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met de Z.-A. Republiek gevoerd zijn, en over het onvoldoende van de toebereidselen,
die de regeering voor den oorlog gemaakt heeft. En trachtten ook enkele gematigde
sprekers eenig voorbehoud te maken ten opzichte van de behandeling van de
republieken, als de oorlog ten einde zou zijn, de liberalen van den nieuwen
imperialistischen stempel, een Asquith, een Sir Edward Grey, gaven de regeering te
kennen, dat de liberalen genegen waren haar alle hulp te verleenen om den oorlog
voort te zetten, totdat de tegenstand der Boeren geheel gebroken zou zijn.
Wie er nog twijfelen mocht, of wel de overgroote meerderheid van het Engelsche
volk den oorlog nu volhouden wil tot de Engelsche vlag boven Pretoria en
Bloemfontein waait, het koste wat het wille, zal na de toespraken van ministers en
leden van het parlement en lettende op de beschouwingen daarover in nagenoeg de
geheele Engelsche pers, wel overtuigd zijn, dat de gehoopte kentering in de publieke
opinie nog niet gekomen is en vooreerst niet komen zal. Er zijn enkele liberalen in
het Lagerhuis, die den oorlog een misdaad van Engeland blijven noemen; er zijn
eenige wakkere mannen in den lande, die een beweging tegen den oorlog zoeken
aan den gang te houden, maar wat vermogen zij tegen de overgroote meerderheid,
die nu doof is voor alle redeneering, waar zij Engelands gezag in Zuid-Afrika, zijn
positie als groote mogendheid bedreigd ziet, en die twee kleine republieken, welke
het machtige rijk al deze vernedering hebben aangedaan, neerwerpen wil, het koste
wat het wille.
Maar nog om andere redenen was het debat in het parlement pijnlijk en bitter om
te volgen. Men hoorde er met de oude vrijmoedigheid de grieven der uitlanders tegen
de Transvaalsche regeering uitspelen, oude en nieuwe beschuldigingen, onbillijk en
valsch in de meeste gevallen, tegen de Boeren inbrengen, de ongeloofelijkste scheeve
voorstellingen en dwaasheden met onfeilbare beslistheid en zal vende
eigengerechtigheid voordragen. Zeide Asquith niet, dat nooit eenig Engelsch staatsman
er aan gedacht had, de onafhankelijkheid der Boeren te verkorten? Vond Balfour het
van den Vrijstaat niet idioot, dat hij zijn bestaan waagde in een strijd tegen een land,
dat hem nooit iets gedaan had! En zoo voorts.
En dit debat werd de apotheose van Chamberlain. Balfour verhief hem in de
wolken, zijn partij juichte hem uitbundig toe, en heel zijn redevoering, waarin hij
zijn beleid en den oorlog verdedigde, toonde, dat hij zich voelde als de drager van
de ideeën en gevoelens van het Engelsche volk van dezen dag. Daartoe is het
gekomen!
18 Februari 1900.

Nederland
Groepsbestuur: Prof. Dr. H. Kern, Leiden. voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer St.-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; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.
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Maandkroniek.
Schrijvers en dichters. - Rassenhaat. - Een Transvaalsche stadswijk en
een geestdriftige torenklok. - Volksweerbaarheid. - Te wapen! of
Ontwapening? - Charité, bien ordonnée. - Noodlijdende diamantwerkers.
- Twee bekende dooden.
MEER is uit een nationaal oogpunt, wie spreekt of zingt voor zijn volk, dan wie zich
verliest in zelfbespiegeling en zielsstemmingen.
Onze jongere dichters en schrijvers hebben in het uitzeggen van zich zelf zeker
hooge kunst geleverd - voor niemand doen wij onder in eerbied, voor wat na '80 is
gekomen - maar verlangend ziet men toch nu en dan uit naar een kunstwerk, dat de
geschiedenis onzer dagen vast legt in vorm van taal.
Waar is nu onze dichter, die onder den indruk van het heroïsche in den Boerenkrijg
ons een heldendicht schept?
Wel lazen we enkele sonnetten van de nieuweren, Verwey, Van Looy, Schepers
en een versje van Beets, maar tot heden is er geen blijvend letterkundig gedenkstuk
aan die bewonderenswaardige worsteling om vrijheid en recht. Welk een rijke stof
ligt hier anders voor het grijpen! Welk een
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oerkracht toont dat stoere boerenvolk; welk een klassieke grootheid zit er in dat
gezonde ras. Voor geen pen kan dit onderwerp te laag zijn.
Misschien spreken we te vroeg. Wie weet, wat er werkt in de harten en hoofden
onzer letterkundige voormannen.
De groote menigte doet het intusschen met het overvloedige nieuws en oud-nieuws
der onvermoeide dagbladpers en het steeds stijgend aantal brochures en
tijdschrift-artikelen. Er zijn heel wat lezers, die niets overslaan van den alles en allen
beheerschenden oorlog, die hem bijhouden als een sensatie-roman. Dezen zijn zeker
weinig doordrongen van de hooge beteekenis, die de bloedige krijg heeft voor de
ontwikkelingsgeschiedenis van een vrij Zuid-Afrika.
Allen, die zich geroepen voelen, het publiek voor te lichten mogen wel bedenken,
dat de kwade hartstochten der groote menigte zeer gemakkelijk op te wekken zijn
en rassenhaat dikwijls het gevolg is van een al te chauvinistisch optreden der
geestdriftigen.
Engelschen, die, op bevel, tegen een ons stamverwant volk strijden, behoeven niet
noodwendig schurken te zijn. Een natie, even goed als ieder mensch, kan voor een
oogenblik verblind zijn, maar verliest daarom nog niet het recht op de erkenning
zijner deugden. Niet allen mogen verantwoordelijk gesteld worden voor de misdaad
van enkele machtigen, niet al wat Engelsch is in den ban gedaan.
Het is zoo uiterst moeilijk met wiskunstige zekerheid en kalme rechtvaardigheid
menschen en volken de eer of oneer te geven in de juiste maat, die ze toekomt.
Misschien kan dat alleen de wijsgeer, die zich door geen opwinding laat
vermeesteren of de dichter, die alles op en van een hooger plan ziet.
De oorlog beheerscht alles en allen.
In Den Haag kan men spoedig door een Joubert-, Kock- en Reitzstraat, een Steynen Paul Krugerlaan wandelen. En door de straten van Utrecht gaande, kan U plotseling
het bekende ‘Kent gij dat Volk?’ van den torentrans tegenklinken.
Zulke dingen teekenen de stemming hier te lande. Maar meer nog doet dit de roep
om Weerbaarheid. De strijd in Zuid-Afrika bewijst, dat falen moet, wie zijn
berekening van den uitslag heeft gebouwd op ‘rekenkunstige verhoudingen’. De
getal-minderheid dwingt in deze zaak zooveel eerbied af, dat velen van ons het niet
meer voor onmogelijk houden ook ons kleine volk weerbaar te maken.
Er is een tijd geweest, dan 19 Noordhollandsche boeren op den Spaarndammerdijk
150 Spaansche ruiters versloegen tot den laatsten man.
Dat zulk een tijd ooit zou terugkeeren, wie gelooft het, maar het ras leeft nog, al
is het niet binnen onze grenzen. En de hoop herleeft hier, dat Nederland weer kan
worden opgeheven uit den staat van verval, dat het in ieder geval weerbaar kan
gemaakt worden.
Er zijn over dat onderwerp heel wat artikelen en ingezonden stukken in de bladen
verschenen, waarin verschillende onderdeelen van het vraagstuk als de volksgeest,
de physiek, de oefening, de discipline, de mobilisatie, de ligging en grootte van ons
land en het gehalte der mogelijke tegenstanders werden besproken.
Een teeken des tijds mag het zeker genoemd worden, dat in Januari te Utrecht een
nieuwe vereeniging is gesticht onder den naam Volksweerbaarheid, die reeds
verscheidene plaatselijke afdeelingen telt. Het hoofdbestuur bestaat uit den
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Utrechtschen hoogleeraar Dr. G. Kalff, voorzitter, den oud-minister van oorlog
A.L.W. Seyffardt, secretaris en Mr. C.J. Pekelharing, penningmeester.
De Vereeniging heeft in een klein geschrift haar doel uiteengezet. Eerlijk wordt
er in erkend, dat het Nederlandsche volk ten opzichte van zijn weerbaarheid geen
krachtig zelfbewust volk is te noemen. De twijfel, zoo menigwerf uitgesproken, aan
de mogelijkheid om ons met vrucht te verdedigen, de kleinmoedigheid van zoovelen,
zijn een gevolg van onze betrekkelijke weerloosheid, van de verslapping van ons
volkskarakter. Het grootste gedeelte der mannelijke bevolking is buiten staat, als
zijnde geheel ongeoefend, om het vaderland te verdedigen als 't noodig mocht worden.
Het doel der vereeniging Volksweerbaarheid is, te trachten dien voor ons
Nederlanders onwaardigen toestand te doen ophouden, en in het geheele land een
beweging in het leven te roepen, die leidt tot handelen, tot vrijwillig oefenen van alle
lichamelijk geschikten in al wat noodig is voor hen, die, als 't gevaar dreigt, niet
werkeloos mogen blijven. Op hen allen toch, Nederlanders, rust de plicht om aan 's
lands verdediging persoonlijk en krachtdadig mede te werken.
Als middelen om dat doel te bereiken noemt zij het bevorderen van lichaams- en
schietoefeningen, het opwekken tot algemeene deelneming aan vrijwillige oefeningen
in den wapenhandel, het uitgeven van geschriften en het houden van openbare
bijeenkomsten.
De wensch wordt uitgesproken, dat geen enkel dorp in Nederland zonder schietbaan
moge zijn.
Een Tweede Kamer-lid meende zelfs, dat er nu reeds ‘scherpschutters gevonden
worden, die, achter onze dijken geposteerd, een overweldiger even warm zouden
ontvangen als de mannen van oom Paul en oom Piet’. Een militair deed in de pers
de vraag of het niet wenschelijk en mogelijk zou zijn, dat het schijfschieten als
verplicht leervak op hoogere burgerscholen, gymnasia en inrichtingen voor M.U.L.
onderwijs werd ingevoerd.
Of de gewekte geestdrift niet zal verdooven, als de onmiddellijke aanleiding tot
het verleden zal behooren, moge de toekomst leeren. Elke poging tot verheffing van
het Nederlandsche volk verdient waardeering.
Maar het is er verre van, dat wij ons zouden verblijden over de noodzakelijkheid
der middelen die daarvoor noodig worden geacht. Waar blijft het mooie beginsel der
Vredesconferentie, als nog altijd de strijdmacht en strijdkracht der natiën wordt
verhoogd onder de treurige leus: Wie den vrede wil, bereide zich ten oorlog.
Een heel enkele stem heeft zich verzet tegen dat geroep van ‘Te Wapen!’ In het
Sociaal Weekblad sprak de heer D.A. van Eck zijn overtuiging uit, dat thans noodig
is een volk, dat den moed bezit te breken met een gewoonte om een aanzienlijk deel
van zijn levenskrachten en geldmiddelen op te offeren aan de verdelgingskunst; dat
tegenover den oorlogsmoed van weleer plaatst zijn zedelijken moed om niet meer
te willen verdedigen zijn bestaan met geweld en moordtuigen, ten volle overtuigd,
dat de eerbied, die in een omgeving van beschaafde Staten, een arbeidzaam en
rechtvaardig volk afdwingt van zijn naburen, meer waarborgen schenkt voor het
behoud van zijn onafhankelijkheid, dan het bezit van een groote vaardigheid in het
dooden van menschen.
Het laatste gedeelte der bewering wordt zeer zeker nu reeds door de feiten
gelogenstraft, want Engeland zou reeds lang baas zijn in Zuid-Afrika, als de beide
republieken op den eerbied van John Bull voor een ongewapenden tegenstander
hadden gerekend.
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En toch spreekt uit de eenzame woorden van den heer v. E. een beginsel, dat hooger
staat dan overwegingen die ons naar de wapenen doen grijpen; een waar christen
kan dit niet ontkennen.
De oorlog doet overal zijn invloed gelden. Zooals we hier boven zagen ten gunste
van ons ontwaakt nationaal- en menschbewustzijn. Maar ook de nadeelige gevolgen
blijven in Nederland niet uit.
Tegen het inzamelen van gelden voor Transvaal - het buitenland doet zelden te
vergeefs een beroep op den weldadigheidszin van ons volk - hebben zich
langzamerhand vele stemmen verheven. Niet alleen heeft men gevreesd, dat de
armenzorg, die 's winters onze volle aandacht vraagt, er onder lijden zou, maar men
heeft gewezen op de onmiddellijke slachtoffers van den oorlog, op de diamantwerkers
te
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Amsterdam, die onder meer andere redenen ook door gebrek aan grondstof,
broodeloos zijn. Meer dan 3000 gezinnen zijn daardoor aan de ellende prijsgegeven.
En alweer springen we bij en helpen naar ons vermogen. Is dat ook niet een gevolg
van het gemeenschapsgevoel, 't welk ons zegt dat in de eerste plaats alle leden van
onzen stam recht hebben op onzen steun?
Mij rest nog in deze kroniek gewag te maken van twee groote dooden: dr. L.A.J.
Burgersdijk en generaal Karel van der Heyden.
Er zijn er misschien die mij dat ‘groote’ zouden willen betwisten. De grootheid
van den populairen generaal als vaderlander, als militair kan wellicht alleen door een
wapenbroeder op rechte waarde geschat worden. Door bevoegder hand worden dan
ook in dit nummer enkele woorden aan zijn nagedachtenis gewijd.
Dr. Burgersdijk is als letterkundige een zeer bekende persoonlijkheid geweest.
Niet als leeraar in Nat. Historie heeft hij zich naam verworven, maar als vertaler van
Shakepeare. Aan hem danken zeer velen het, dat zij Shakepeare kunnen lezen. En
al was dan ook zijn arbeid niet volmaakt, de tooneelvereenigingen in ons land achten
zijn vertalingen nog het meest geschikt ter opvoering en Willem Rooyaards, onze
groote tooneelspeler, oogstte met Burgerdijk's overzettingen van Julius Caesar en
Richard II in dit en het vorig seizoen veel bijval.
Voor er weer iemand komt, die dien reuzenarbeid overdoet en verbetert, zullen er
nog jaren en jaren verloopen en in dien tusschentijd zal Burgersdijk de geleerde
blijven, die Shakepeare en zijn Nederlandsche vereerders nader tot elkaar brengen.
En dat is een niet geringe verdienste.
C. v. SON.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J.
Obrie, onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Ath., 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 van de stad Antwerpen;
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.

Uit Vlaanderen.
IN 1902 zal het zeshonderd jaar geleden zijn, dat op Groeninger Kouter de Vlaamsche
burgers voor hun vrijheid en zelfstandigheid streden tegen de Fransche ridderbenden,
die Vlaanderenland wilden overweldigen en voor altijd aan de Fransche kroon
onderwerpen. Die heuglijke gebeurtenis zal over twee jaar plechtig worden herdacht
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door de oprichting van een grootsch gedenkteeken, dat herinneren zal aan den strijd
en de zege en de verlossing uit slavendwang en verbastering.
Te Kortrijk is sedert eenige jaren een plaatselijk comité werkzaam om het feest
voor te bereiden. Reeds werd onder de beeldhouwers een prijskamp uitgeschreven,
het plein, waar het monument zal prijken, bepaald en steun bekomen vanwege staatsen stadsbestuur. Hoe loffelijk ook de inzichten van dit comité zijn, ze dragen de
goedkeuring van alle Vlamingen niet weg. Slechts katholieken maken er deel van
uit en algemeen wordt gevreesd, dat de herdenking van de grootste gebeurtenis uit
Vlaanderens geschiedenis zou ontaarden in een klein partijfeest en dat ware zeer te
betreuren. Geen partij heeft het recht zich onze Volkshelden toe te eigenen en beslag
te leggen in haar eigen voordeel op de herdenking van de zeshonderdste verjaring
van den Guldensporenslag. Eendrachtig zou dat grootsche feest door gansch het
Vlaamsche volk dienen gevierd te worden; ja meer dan door het Vlaamsche volk
alleen; ook door onze Noorderbroeders. De groote beteekenis van den
Guldensporenslag ligt immers daarin, dat die zegepraal van onze voorouders
verhinderde, dat ons land zes honderd jaar geleden, bij Frankrijk ingelijfd bleef en
dat de 11 Juli 1302 de Vlamingen als een tak van den Nederlandschen stam bewaarde.
Hadden wij daar de nederlaag geleden, dan waren wij thans Franschen en spraken
Fransch en de beteekenis van de taal van het kleine Nederland ware dus geringer.
Daarom moet ook het 11 Julifeest in 1902 het feest zijn van den Nederlandschen
stam. De eendrachtige viering van het feest moet dan ook mogelijk gemaakt worden,
wat niet het geval zal zijn, indien het lokale comité te Kortrijk blijft volharden bij
de eenzijdige opvatting van zijn werkzaamheden. Natuurlijk kan er geen sprake van
zijn, dat comité het werk uit de handen te nemen. Toch wenschen wij uit den grond
des harten dat een oplossing moge gevonden worden, die het aan gansch het
Vlaamsche volk mogelijk zal maken den 11 Juli 1902 op den Groeninger Kouter een
schitterend bewijs te leveren, dat, al moge het niet ontsnappen aan vreemden invloed,
het toch in zijn groote meerderheid gezond Vlaamsch blijft. Mogen de stappen, die
thans gedaan worden om een goede oplossing mogelijk te maken, een gunstigen
uitslag hebben.
***
Uit de herdenking van een grootsch verleden zal ons volk kracht putten. Wat het tot
stand brengt op 't gebied der kunst, verheft ook zijn moed. Slag op slag leveren onze
kunstenaren dan ook het bewijs, dat de bron, waaraan de eigen kunst zich laaft, niet
opgedroogd is. Zoo mogen we ons verheugen in de blijvende ontwikkeling van het
Lyrisch tooneel te Antwerpen. De moeilijke onderneming, door eenige wakkere
Vlamingen op touw gezet, slaagt ten volle. Niet alleen is ze eene aanmoediging voor
de Vlaamsche zangers en zangeressen, maar ook heeft ze een flinken stoot gegeven
aan de Vlaamsche muziek. De lauweren, door meester Jan Blockx geplukt met
Herbergprinses, wekken menig toonkunstenaar op om ook zijne krachten op 't gebied
der opera te beproeven.
Wambach, de kapelmeester van het Nederlandsch Lyrisch tooneel te Antwerpen,
heeft de muziek geschreven op het libretto van Raphaël Verhulst, die eenige episodes
uit het leven van Quinten Metsys op het tooneel heeft gebracht. De geestdrift, die
het werk te Antwerpen gewekt heeft, is zeer groot. Telkens, wanneer het opgevoerd
wordt, lokt het volle zalen. Een meesterwerk zullen we het niet noemen; het libretto,
hoe dichterlijk ook opgevat, is van al te geringe dramatische kracht om sterk te boeien.
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De muziek, uiterst kleurrijk en bevallig, getuigt van grondige kennis op 't gebied der
toonkunst en van verheven kunstgevoel. De mise-en-scène is prachtig. Zelden zagen
we op het tooneel zulk een rijkdom van kleuren en pracht.
Jan Blockx, de onverdroten werker, gunde zich intusschen geen rust. Trots den
overgrooten bijval behaald door zijn Herbergprinses, die thans de wereld rondreist,
heeft hij ditmaal, ongelukkig op een Franschen tekst van Selvay en Cain een nieuw
zangspel geleverd, Tijl Uilenspiegel, dat zijn faam zal bevestigen. Wij zeiden
ongelukkig, want de Fransche dichters zijn er geenszins in geslaagd den Vlaamschen
held te doen leven en er iets oorspronkelijk indrukwekkends, en kenmerkends van
te maken. De toestanden zijn onjuist geschetst, meesleepende gloed ontbreekt. Blockx
heeft het werk laten vertalen door Huibrecht Melis, die zich zeer goed van deze taak
heeft gekweten Daarop heeft Blockx muziek geschreven, vol afwisseling en kleur,
aangrijpend roerend, die dadelijk getuigt van een groot meesterschap in de kunst. Te
Brussel, waar het door de beste kunstenaars in den Muntschouwburg wordt opgevoerd,
geniet het een buitengewonen bijval. Te Antwerpen, met minder weelde, maar met
inniger, treffender waarheid door de Vlaamsche zangers vertolkt, wordt het insgelijks
met geestdrift ontvangen.
De oude Vlaamsche spreuk getrouw: ‘Rust roest’, arbeiden onze toonkunstenaars
rusteloos door. Blockx bestudeert thans den tekst van een nieuw zangspel van Nestor
de Tière: De Bruid der Zee, terwijl Wambach, Van Oost en Beyls ook opera's onder
handen hebben.
***
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Onder de moeilijkste omstandigheden heeft de Vlaamsche Opera het te Antwerpen
volgehouden. Wat het meest hare ontwikkeling in den weg heeft gestaan, was dat ze
geen eigen Schouwburg had en daarom 's Zondags niet spelen kon, wat financiëel
zeer nadeelig was.
In den loop van verleden jaar verklaarde Burgemeester Jan van Rijswijck op een
Vlaamsch feestmaal, dat de stad Antwerpen zorgen zou voor een eigen nieuwen
schouwburg.
Dezer dagen werd de zaak vluchtig in den Gemeenteraad onderzocht.
De Heer Van Cuyck, schepen (wethouder) van schoone kunsten, klaagde, dat er
geen geld voor grond voor zoo'n nieuwen schouwburg te vinden was; doch
Burgemeester Van Rijswijck sprak eenige geruststellende woorden en beloofde de
zaak aan de dagorde van den Raad te zullen brengen, zoodat men hopen mag dat de
Opera wel eens onder een eigen dak zal wonen. Dan is haar bestaan voor goed
verzekerd.
***
Van muziek gesproken. Men kondigt de 25ste uitgave aan van het zoo populair en
zoo roerend zangstuk Ik ken een lied van Willem de Mol, dat ook in Noord-Nederland
wel zal bekend zijn.
Het Willems-Fonds maakt er eene prachtuitgave van, die verschijnen zal met het
portret van den toonzetter en van den dichter van het lied (Gentil Antheunis) en
versierd zal zijn met eene afbeelding van De Rudder's bas-relief Het Vlaamsche lied
op het gedenkteeken ter eere van Jan Frans Willems te Gent.
***
Van de Vlamingen zal niet beweerd worden, dat ze hun mannen van beteekenis
vergeten. Integendeel, die beteekenis moet al niet overweldigend groot zijn om door
hen gehuldigd te worden. Standbeelden en borstbeelden daar zijn ze kwistig genoeg
mee. Nu, als Guido Gezelle zijn borstbeeld krijgt, (waaraan Jan Lagae arbeidt en dat
in Augustus te Kortrijk door het stedelijk bestuur zal onthuld worden) zal men niet
kunnen glimlachen om de Vlaamsche statuomanie.
In Guido Gezelle verloren we een groot dichter. In René de Clercq, die zijn
eersteling, Echo's, liet verschijnen, maken we kennis met een jong dichter, die veel
goeds belooft. Het ligt niet op den weg van Neerlandia om over letterkunde te spreken.
Doch, wanneer het Vlaanderen geldt, mag die regel niet al te streng opgevat worden.
Immers hier vinden alle uitingen van het geestesleven, wanneer ze gebeuren in de
volkstaal, hun oorsprong in de zucht om vast te houden aan eigen zelfstandigheid.
Het zijn niet anders dan feiten in den taalstrijd die noodzakelijk moeten vermeld
worden onder de rubriek Vlaamsche Beweging. Trouwens, de werken, vooral van
onze jonge schrijvers, dringen zoo moeilijk in 't Noorden door, dat men 't ons wel
ten goede zal houden, als we er hier terloops de aandacht op vestigen, dat Raphaël
Verhulst liet verschijnen: Langs Groene Hagen, waarin het libretto van Quinten
Metsijs is opgenomen; Leonard Buyot (Brussel): Nieuwe Gedichten. In
Noord-Nederland zal aan de aandacht niet ontgaan zijn, het werk, dat Hendrik de
Marez, uit Gent, schrijver van de Gouden Vlinders, de Bruid van Quinten Metsys,
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enz. bij den Amsterdamschen uitgever H.J.W. Becht heeft laten verschijnen. Het
boek, getiteld: de Zee bevat vier novellen. Het scherpziende oog van den zielkundige
heeft met veel talent er de menschelijke zwakheden in ontleed. De stijl is kleurig en
boeiend; enkele beschrijvingen b.v. in het eerste stuk Elegie zijn meesterlijk.
Als we ten slotte vermelden de merkwaardige Geschiedenis van de stad Leuven,
door Dr. Herman van der Linden, te Leuven verschenen bij Aug. Fonteyn, vraagt
men ons wellicht ook verwonderd naar de reden van die vermelding in een Tijdschrift
als Neerlandia. De reden is dezelfde: Dr. H. van der Linden is een oud-leerling van
de vroegere Vlaamsche Normaalschool te Gent, (alweer in 't leven geroepen door de
Vlaamsche Beweging) een van onze degelijke wetenschappelijke krachten. Zijn werk
(528 gr. 8o blz.) met talrijke platen opgeluisterd, levert uitstekende bladzijden over
de sociale toestanden in de middeleeuwen.
De verschijning van dit werk brengt ons nog het afsterven te binnen van Dr. Julius
Frederichs, in December heengegaan, een jong historicus van groote verdienste en
werkzaam Vlaamschgezinde, die met Jan de Windt en Herman Sabbe, onder de
degelijksten behoorde in jong wetenschappelijk Vlaanderen.
***
De heer Buls, die een overtuigde Vlaamschgezinde was en aan de Vlaamsche
Beweging groote diensten heeft bewezen, is, zooals men weet, onlangs als
burgemeester van Brussel afgetreden.
Hij werd vervangen door den heer Emiel de Mot, die als d.d. burgemeester, tijdens
eene buitenlandsche reis van den heer Buls, zich berucht gemaakt heeft door eenen
grooten optocht der Vlamingen te Brussel te verbieden, ter gelegenheid van de
gelijkheidswet De Vriendt - Coremans.
Niet zoodra was de heer de Mot als burgemeester der hoofdstad opgetreden, of
hij wilde zich met de Vlamingen verzoenen. [Op een feestmaal, waar ook aanzat de
heer Julius Hoste, hoofdopsteller van Het laatste nieuws, die tegen den heer de Mot
eene hevige polemiek gevoerd heeft naar aanleiding van den verboden stoet, zag
men plotseling den heer burgemeester zijne plaats verlaten om met den heer Hoste
te gaan klinken, zeggende: ‘Hoste, je viens à vous pour vous serrer la main et j'éspère
que tout sera oublié entre nous. Je veux être le bourgmestre de tout le monde, des
Flamands et des Wallons’.]
Dit incident werd in de drukpers zeer besproken.
***
In hare zitting van 23 Januari l.l. hield de Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers zich ter loops met de zaken van Zuid-Afrika bezig.
De heer Denis, socialist en hoogleeraar te Brussel, had den Minister van
Buitenlandsche Zaken ondervraagd over de aanhouding der Belgische ambulance
op den Herzog.
De Minister de Favereau betoonde zich kleinzielig in zijn antwoord. Bijna vlocht
hij kronen aan Engeland, omdat het ten slotte de Herzog toch losliet en de ambulance
naar Pretoria liet optrekken. Daarenboven toonde de Minister weinig waarheidszin
of was slecht ingelicht, toen hij beweerde dat de Belgische ambulance verzuimd had
zich in verbinding te stellen met het Roode Kruis.
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Het Antwerpsch Comiteit, met onzen wakkeren vriend Pol de Mont aan het hoofd,
heeft niets verzuimd om eene regelmatige aansluiting bij het Roode Kruis (Afd.
België) te bekomen.
Daartoe was de toestemming van het Ministerie van Oorlog noodig. Ook wendde
zich het Antwerpsch Comiteit tot generaal Cousebant van Alkemade; doch deze
weigerde tweemaal, eerst officieus, daarna plechtig en officiëel.
Moedig, zelfs menschlievend is deze handeling der Belgische regeering niet.
Wat men al doet in België en in Holland, in de officiëele kringen, om Engeland
niet te mishagen!
***
In hare zitting van 7 Februari heeft de Kamer een voorstel van den heer Juliaan de
Vriendt aangenomen, waarbij bepaald wordt dat de bankbiljetten, uit te geven door
de Nationale Bank, in de twee talen zullen worden gedrukt.
***
In de zitting van het Nationaal Vlaamsch Verbond te Gent, 28 Januari, voorgezeten
door den heer Juliaan de Vriendt, werd het vraagstuk van de Vervlaamsching van
de Gentsche Hoogeschool grondig besproken en toegelicht door Prof. J. Mac Leod,
die niet kon nalaten het voorstel van den heer DeVigne te betreuren, dat niemand
bevredigen kan en dat gansch onwetenschappelijk is.
***
Verleden maand heeft de Gentsche tak van het A.N.V. zijn bestuur vernieuwd en tot
bestuursleden gekozen de H.H.:
Prof. E. Bouqué, Boute, E. de Backer, C. de Bruyne, Mej. R. de Guchtenaere, E.
Fabri, Prof. P. Fredericq, Mr. A. Gottigny, K. Lybaert, Prof. H. Logeman, Prof. J.
Mac Leod. H. Meert, G.D. Minnaert, Prof. Mr. J. Obrie, Quicke, A. Siffer, K. van
der Cruyssen, O. van Hauwaert, G. van Rijn, Prof. J. Vercoullie, J. Wannyn.
De Heer Prof. J. Obrie werd aangesteld als voorzitter, de Heeren E. Fabri en Prof.
J. Vercoullie als onder-voorzitters, de Heer O. van Hauwaert als eerste schrijver, Mr.
A. Gottigny als tweede schrijver en de Heer G. van Rijn als penningmeester.
***
Een van de laatste verrichtingen van de Association flamande pour la propagation
de la langue Française te Gent, is geweest het laten uitdeelen aan de poorten van de
Gentsche scholen van een strooibiljet waarin van de Vlaamschgezinden wordt gezegd,
dat: ‘zij vormen een bende uitbuiters, gekend onder den naam van flaminganten,
welke er gedurig op uit zijn om alle vette en welbetaalde plaatsen in te palmen.
En wanneer zij zoo hunnen zak hebben gevuld, lachen zij niet weinig met de
eenvoudige lieden die ze belangloos ondersteund hadden, gehoor gevende aan hun
ijdele woorden’.
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Verder worden de leerlingen van de Gentsche scholen uitgenoodigd om te verfoeien
‘degenen die droomen onze Vlaamsche provinciën van België af te rukken om ze met
(sic) Duitschland in te lijven, zooals een kopstuk der flaminganten het over (voor)
een paar jaren bekend heeft in een openbare voordracht te Berlijn’.
Bewust kopstuk is Pol de Mont die inderdaad te Berlijn en in andere Duitsche
steden voordrachten gehouden heeft over de Vlaamsche Beweging. We willen geen
oordeel uitspreken over deze praktijken van de Association en dit oordeel nu eens
overlaten aan onzen vriend F. te Amsterdam, die destijds aanstoot genomen had aan
een hard woord, dat we gelucht hadden over andere praktijken van dezelfde
Association. Zoo laag zijn de flaminganten nooit gedaald, dat ze tot zulke
strijdmiddelen hun toevlucht namen.
H. MEERT.

Oost-en-West
Mededeelingen uit Curaçao.
BRIEVEN met adressen als:
‘Den Hoog Edel Gestrengen Heer
den Heer Gouverneur van Curaçao,
Paramaribo’
worden zeldzaam, en de tijd is gelukkig zoo goed als voorbij, waarin men er in het
moederland niets vreemds in scheen te zien om aan iemand op Curaçao een pakje te
sturen met verzoek dat door de meid aan N.N. in Suriname te laten afgeven. Men
weet thans - ik hoop vrij algemeen - dat honderden mijlen zee deze kolonie's scheiden
en dat Curaçao en Suriname verschillende belangen hebben. Vooral in de
laatstgenoemde kolonie begint men meer en meer belang te stellen, dank zij hare
rijke hulpbronnen, en men is, geloof ik, van hare toestanden over het algemeen vrij
wel op de hoogte. Van onze Antillen worden echter nog soms rare dingen verteld.
De Amsterdammer berichtte in No. 935, blz. 6, dat op onze West-Indische eilanden
door de blanke bevolking uitsluitend Hollandsch wordt gesproken! Verleden jaar
werd er door een lid der commissie van rapporteurs bij de behandeling van de
Curaçaosche begrooting gevraagd of het waar was, dat op Saba - van de andere
bovenwindsche eilanden werd niet gerept - de rechtspraak in het Engelsch geschiedde!
Zulke zaken leveren aan ons kolonisten het afdoend bewijs - dat ik ook den lezer
duidelijk hoop te maken - dat in het moederland de kennis onzer Antillen lang niet
zóó is, als men die hier wel zou wenschen. Dit kan zeker noch het moederland, noch
der kolonie ten goede komen en gaarne maak ik dan ook gebruik van de gelegenheid
mij aangeboden om in Neerlandia onze Antillen nu en dan eens ter sprake te brengen.
Curaçao, 1899.
T.H.J. HAMELBERG.

I.
De Taal.
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Ten opzichte van het voertuig der gedachten door de inwoners der kolonie Curaçao
gebruikt, dient deze in tweeën gesplitst: het eene deel bevattende de benedenwindsche
eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba, het andere de door ruim 300 mijlen zee daarvan
gescheiden bovenwindsche eilanden St. Martin, St. Eustatius en Saba.
De eerstgenoemde drie eilanden waren van hunne ontdekking af, in 1499, tot in
1634 in het bezit der Spanjaarden. Eerst omstreeks 1535 echter vestigden deze er
een kolonie, waaruit zij een eeuw later door de Hollanders werden verdreven. De
honderd jaren, gedurende welke de Spanjaarden de eilanden in bezit hadden, hebben
echter meer invloed op de taal der inwoners gehad dan de twee en een halve eeuw,
gedurende welke de Hollanders er zich meesters van hebben genoemd. De verplichting
den beschaafden Nederlander opgelegd om vreemde talen te leeren, heeft er wellicht
toe meegewerkt, dat hij omtrent zijn eigen taal eenigszins onverschillig werd.
Tenminste, met uitzondering van Zuid-Afrika, is er, geloof ik, geen Hollandsche
kolonie, waar de Hollander niet liever de taal heeft overgenomen van de menschen,
die hij er vond, dan hun zijn taal op te dringen of zich de moeite te geven die de
bovenhand te doen verkrijgen. Anders de Spanjaarden: zij hebben nergens eene
kolonie gevestigd, waar niet nog nu hun taal wordt gesproken en zoo hadden ook de
Indianen en negerslaven op de benedenwindsche eilanden bij de komst der
Nederlanders aldaar reeds veel van die taal overgenomen, n.l. zoo goed en zoo kwaad
zij de woorden konden uitspreken en voor zooveel zij de regels der grammatica
konden begrijpen. Naarmate de kolonie in bloei toenam, vermeerderde het aantal
slaven, doch elke nieuwe ‘lading’1) moest zich in taal voegen naar de meerderheid
en zoo bleven slechts zeer weinige, van Afrikaansche dialecten afkomstige woorden
in hun taal bewaard. Na de vestiging op Curaçao van eenige Portugeesch-Joodsche
families, werden er in het patois-Spaansch, dat de meerderheid der inwoners sprak,
eenige verdraaide Portugeesche woorden overgenomen en door den gestadigen
omgang met Hollanders vond ook een enkel Hollandsch woord er eene plaats in.
Zóó ontstond er een taalmengsel, dat men ‘Papiameentoe’ (letterlijk: gepraat) heeft
genoemd en dat thans door de groote meerderheid der bevolking wordt gesproken.2)
Van de 40.0003) inwoners van Curaçao, Bonaire en Aruba kan ongeveer een achtste
onder de blanke bevolking worden gerekend, waarvan een groote 2500 Protestant,
een 1000-tal Israëlietisch en de overigen Roomsch-Katholiek zijn, kinderen
meegerekend. De eerst- en laatstgenoemden zijn voor het grootste gedeelte Hollanders
en nakomelingen van zich in den loop der tijden op Curaçao gevestigd hebbende
Hollandsche kolonisten. De Israëlieten stammen af van in de eerste helft der 17e
eeuw uit Portugal en uit Brazilië verdreven Joden. Ofschoon nu wel de meeste
Israëlieten het Hollandsch spreken, minstens verstaan, en zij in verknochtheid aan
en liefde tot Nederland en zijn Vorstenhuis voor de Katholieken noch voor de
Protestanten onderdoen, zoo kunnen toch m.i. de Protestanten en de blanke
Katholieken meer eigenaardig gezegd worden het Hollandsch element bij
uitnemendheid in de kolonie uit te maken. Onder hen wordt dan ook het meest
Hollandsch gesproken; er zijn slechts enkele Joodsche gezinnen, bij wie het
1) Dien term bezigde men toentertijd! De West-Indische Compagnie had het monopolie om
hier slaven in te voeren, doch het is mij niet gebleken, dat zij daarvan een ruim gebruik heeft
gemaakt. Integendeel; het schijnt, dat er soms in ettelijke jaren geen slavenschepen de kolonie
aandeden.
2) Hen, die omtrent deze taal meer wenschen te weten, verwijs ik naar de degelijke artikels
daarover door den heer A. Jesurun alhier geplaatst in de twee eerste jaarverslagen van het
Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap voor de Nederlandsche Antillen.
(J.H. de Bussy, Amsterdam. Rokin 60).
3) Ik geef ronde getallen.
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Hollandsch als voertuig der gedachten wordt gebruikt. Bij verreweg het grootste
aantal hunner is Spaansch of Engelsch de ‘hervorragende’ taal, tenminste als zij zich
gemakshalve niet liever van het Papiameentoe bedienen.
Nu is het er echter ver van, dat de Protestantsche of blanke Katholieke families
uitsluitend of zelfs maar bij voorkeur Hollandsch spreken. Dit is slechts met een
klein aantal hunner het geval en bepaalt zich tot de gezinnen, waarvan de hoofden
geboren Nederlanders zijn of in Nederland hunne opvoeding hebben genoten. En
zelfs in die gezinnen is Hollandsch niet steeds de taal, waarin ieder lid zich bij
voorkeur uitdrukt. Menig voorbeeld is er van bekend, dat hier uit volbloed
Hollandsche ouders geboren kinderen tot op hun 4e jaar (en soms tot later) zich niet
in het Hollandsch kunnen uitdrukken en meermalen blijft zelfs voor hen in latere
jaren het Papiameentoe de geliefdste taal. Die hoorden zij het eerst en daarin konden
zij het eerst hunne wenschen aan hunne ‘jaja's’ (kindermeiden, bakers) kenbaar
maken; zij leerden haar veel vlugger dan het Hollandsch en het is der ouderliefde te
vergeven, dat vader en moeder hunne kinderen, toen deze de moeielijke Hollandsche
klanken nog niet konden uitspreken, aanspraken in een taal, waarin zij een
verstaanbaar antwoord kregen. Gewoonte werd zoo vaak regel en niet alle ouders
bezaten de energie om, als het kind een zekeren leeftijd had bereikt, met die slechte
gewoonte te breken. Zoo is het dan ook te verklaren hoe men zich hier slechts zelden
in een gezelschap zal bevinden - tenzij het uitsluitend uit Hollanders besta - zonder
een paar dames of heeren met elkaar vertrouwelijk in het Papiameentoe te hooren
keuvelen.
Dit zij voldoende ter wederlegging van de bewering, dat op Curaçao, Bonaire en
Aruba door de blanke bevolking uitsluitend Hollandsch wordt gesproken - en nu de
eilanden St. Martin, St. Eustatius en Saba.
Dáár is de toestand nog veel erger. Die eilanden tellen samen 8000 inwoners, van
wie er hoogstens 50 Hollandsch kunnen
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spreken. Dat zij dit echter slechts zelden doen, ligt voor de hand. In het Engelsch
spreken zij met hun gasten; in die taal geven zij hunne bevelen aan het bedienend
personeel, zonder haar kunnen zij geen transactie's doen of inlichtingen bekomen,
kortom, zij zijn aan haar gebruik zóó gewoon geraakt, dat men hen vaak onder elkaar
Engelsch kan hooren praten.
Op de gouvernementsscholen op St. Eustatius en St. Martin is er gelegenheid tot
het ontvangen van onderwijs in de Nederlandsche taal, doch geen of slechts zeer
enkele leerlingen maken daarvan gebruik. De godsdienstoefeningen worden er in
het Engelsch gehouden; op de zittingen der rechterlijke colleges en der raden van
policie hoort men niets dan Engelsch; de gouvernementsaankondigingen zijn in het
Engelsch gesteld - in één woord, het is er bijna alles Engelsch en een vreemdeling
zou zich op die eilanden zeker niet in Hollandsche kolonie's wanen, als de van de
forten wapperende vlaggen hem voor zijn aankomst niet op de hoogte hadden gesteld.
Tot dit ‘verengelschen’ van onze bovenwindsche eilanden hebben verschillende
oorzaken samengewerkt. Reeds vroeg moeten Engelschen een groot deel der bevolking
hebben uitgemaakt, want reeds in 1658 werden op St. Eustatius de
godsdienstoefeningen in de Gereformeerde kerk om beurten in het Hollandsch en in
het Engelsch gehouden. De eenmaal uitgebreide handel van de kolonie St. Eustatius
(waartoe St. Martin en Saba behoorden), werd voor een groot deel met Noord-Amerika
en met de Engelsche West-Indische kolonie's gedreven. De West-Indische Compagnie
schijnt zich aan de handhaving van de Hollandsche taal weinig te hebben laten gelegen
liggen: het blijkt tenminste niet, dat zij zorg droeg voor het onderwijs in die taal.
Gedurig is de kolonie in het bezit der Engelschen geweest en, nadat zij in 1816 voor
goed aan Nederland werd teruggegeven, was zij in zulk een staat van verval, dat er
van gedurigen aanvoer van Hollandsche kolonisten geen sprake meer kon zijn. Ten
slotte werd een 25-tal jaren geleden officiëel vergunning gegeven, dat bij de
behandeling van zaken voor rechtscolleges de Engelsche in plaats van de Hollandsche
taal zou mogen worden gebezigd - en dit brengt mij als van zelf op het tweede punt,
dat ik mij voorstelde te behandelen: de rechtspraak.

Oost en West.
‘HET Algemeen Nederlandsch Verbond wil in één bond alle krachten vereenigen,
welke de Nederlandsche stam over de wereld beschikbaar heeft voor den (vreedzamen)
strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en zijn taal.’
‘Tot den Nederlandschen stam worden gerekend de Nederlandsche koloniën
Curaçao, Suriname en Oost-Indië.’
Zoo luidt het in onze statuten en toen in December 1898 in eene vergadering van
den tak Johannisburg het voorstel was gedaan, om den naam ‘Verbond’ te veranderen
in ‘Taalverbond,’ werd in een hoofdartikel van Neerlandia van Februari 1898 duidelijk
uiteengezet, waarom aan dat voorstel geen gevolg kon worden gegeven.
‘Verbond en niet Taalverbond, omdat de bemoeiingen der Vereeniging zich niet
zullen beperken tot uitsluitend taalbelangen, maar dat ze, zoover hare 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
keer te gaan, maar zal de Vereeniging ook werkzaam zijn, waar ze kan, om het
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algemeen beschavingspeil van onzen stam te doen stijgen, de uitingen van een eigen
kunst te bevorderen, zijn zelfstandigheid te handhaven en zijn stoffelijken welstand
te verhoogen.’
Deze ruime opvatting der taak van het Verbond. gaf aan de voor eenige maanden
te 's Gravenhage opgerichte vereeniging ‘Oost en West’ aanleiding, om aan
samenwerking te denken en gaarne voldoet zij dan ook aan het verzoek, om in
Neerlandia met een kort woord, haar doel en haar streven uiteen te zetten.
‘Oost en West’ wil Noordelijk-Nederland, d.i. het in Europa gelegen deel van het
Koninkrijk feitelijk tot één brengen met de beide andere deelen, die in Oost- en
West-Indië tusschen de tropen zijn gelegen.
Het wil trachten dit te doen door bij alle Nederlanders in Europa de kennis van
onze Indiën en van zelf dus ook de liefde er voor, op hooger peil te brengen. Verbeterd
onderwijs in die richting voor de jeugd, populaire voordrachten en geschriften voor
de ouderen moeten daartoe de middelen zijn.
Het wenscht de verbroedering te bevorderen door den Indiër, die in Europa komt
en er dikwijls vreemd is, in alles behulpzaam te zijn; door hem, wanneer hij zijne
kinderen moet achterlaten of ze, voor onderwijs uit de Indiën naar Europa moet
zenden, de zekerheid te geven, dat er voor die kinderen goed zal worden gezorgd,
dat over opvoeding en onderwijs toezicht zal worden gehouden.
Het wenscht verder ook de stoffelijke belangen van de Indische gewesten te
bevorderen en er het algemeen beschavingspeil te verhoogen door het aanmoedigen
van nijverheid en kunstnijverheid door het doen herleven van de oude, eigen kunst.
En dat dit laatste hand aan hand gaat met het veld winnen der Nederlandsche taal
ook onder de Inlandsche stammen, wie zal het betwijfelen, die de rede heeft gehoord
of gelezen, door den in Nederland studeerenden Raden Mas Pandji Sosro Kartono,
zoon van den Regent van Djapara, op het jongste Gentsch Congres in Augustus 1899
uitgesproken.
De Vereeniging ‘Oost en West’ en het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ zijn
dus bestemd, om elkander krachtig de hand te reiken.
Wij kunnen daarom Neerlandia vragen, om voor ons propaganda te maken bij
hare lezers.
De Oost-Indische groep van het Alg. Ned. Verbond, waarvan sprake is in het
jongste November-nommer van het maandschrift, zal zeker nu wel reeds zijn
opgericht, zooals ik trouwens meen reeds in de dagbladen gelezen te hebben. Hare
leden zullen ook bij ons lid kunnen worden, om met zooveel te meer kracht de
ontwikkeling, beschaving en welvaart in Oost-Indië te kunnen bevorderen. Maar ook
onder de Nederlandsch sprekende lezers van Neerlandia buiten Oost-Indië zullen
er, naar wij hopen, velen zijn, die iets gevoelen voor de taak, die wij op ons hebben
genomen en die in het algemeen het welzijn van den Nederlandschen stam ten goede
komt.
Wij stelden opzettelijk eene minste bijdrage vast van f1. - 's jaars voor de leden
en van f5. - 's jaars voor begunstigers, opdat die voor bijna niemand een beletsel
zouden zijn, om zich bij ons aan te sluiten.
Wij laten hier volgen de artikelen van onze statuten, die een nauwkeurig beeld
geven van onzen werkkring.

Art. III.
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Het doel der Vereeniging is de bevordering der belangen van allerlei aard van hen,
die in Nederlandsch-Indië verblijf houden of, na er te hebben gewoond, zich tijdelijk,
dan wel voor goed, in Europa vestigen.

Art. IV.
De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
1o. Door het geven van raad, wat betreft hôtels, pension, huisvesting, inrichting,
onderwijs, werkkring, medische hulp, inkoopen enz., op verlangen van Indische
families, die zich in het vaderland komen vestigen.
o Door raadgeving en toezicht, wat betreft de plaatsing van kinderen, die men
2.
voor opvoeding en onderwijs uit Indië naar Europa wil zenden.
o Door het desverlangd geven van advies omtrent reis, uitzet, inrichting en verblijf
3.
aan naar Indië vertrekkenden.
o Door behulpzaam te zijn in het verkrijgen van werk hier te lande of elders aan
4.
Oud-Indiërs of aan hunne kinderen.
o Door het verspreiden van populaire kennis op allerlei gebied omtrent onze
5.
Indische bezittingen, zoowel in woord als in geschrift.
o Door het zich in betrekking stellen met ook in Indië bestaande vereenigingen,
6.
die min of meer hetzelfde doel beoogen.
o Door het zooveel mogelijk bevorderen der ontwikkeling van Indische nijverheid
7.
en Kunstnijverheid.
o Door het indienen van verzoekschriften bij de bevoegde macht, in verband met
8.
het doel der Vereeniging.

Vijf commissiën of afdeelingen zijn ieder zelfstandig, doch onder de leiding van het
hoofdbestuur, krachtig aan het werk, om aan de verschillende in art. IV der statuten
genoemde punten uitvoering te geven.
Wij hopen binnenkort een middenpunt in den Haag te hebben, waar ons kantoor
wordt gehouden. Voorloopig is dit ten huize van de 1e penningmeesteres, Mevrouw
Ten Bosch - Bosscher, no. 81 Van Merlenstraat, den Haag.
Wij doen nu het verzoek aan Neerlandia, om de namen van hen, die zich bij haar
als lid onzer Vereeniging aanmelden, aan ons te willen overbrengen.
Belangstellenden, die echter rechtstreeks met ons in briefwisseling willen treden
of die ons inlichtingen willen vragen, zullen evenzeer welkom zijn.
En wat kunnen wij nu doen in het belang van het Algemeen Nederlandsch Verbond?
Betrekkelijk nog weinig, want wij hebben vooralsnog geen eigen orgaan. Wel
heeft het weekblad Maatschappelijk Werk ons steun toegezegd en eene Indische
rubriek geopend, waar ook wij toegang hebben en die wij zeker zullen gebruiken,
om er van ons samengaan verslag te doen en daarbij te verklaren, dat het verbreiden
van de kennis der Nederlandsche taal zooveel als mogelijk onder alle inboorlingen
en bewoners van onze Oost- en West-Indische bezittingen een goed werk is, waaraan
een ieder, die gevoel heeft voor de welvaart dier bezittingen, gerust zijn zegel kan
hechten, door als lid tot het Algemeen Nederlandsch Verbond toe te treden.
N. VAN ZUYLEN TROMP.
Den Haag, Januari 1900.
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Boekbespreking
Het Liederboek van Groot-Nederland
Door F.R. Coers Fr. zn.
Eerste en Tweede Boek.
Van Dishoeck, Amsterdam.
IETS vreseliks toch zo'n oorlog! Daar trek ik met m'n geweer op de schouder er op
uit, niet om te jagen en in het onderhoud van m'n famielie te voorzien, maar om
mensen dood te schieten. Dan kom ik op een punt waar vele andere mensen zijn net
als ik gewapend en zie, daar komt het wild zelf aan: het stormt op ons toe en wij
schieten het dood of wonden het, maken die mensen en hun famielie ongelukkig
voor hun leven of worden het zelf. Mijn God, waarom dan toch? Wel, als ik het niet
doe en die anderen doen het niet, dan worden wij weerloos afgemaakt of meegesleept
naar nare gevangenissen, terwijl brutale kerels onze huizen binnenkomen, onze
vrouwen kussen, ons brood opeten, ons goed vernielen en ten overvloede noch eisen
dat wij veel geld betalen en - en dat is het ergste - gehoorzaam blijven aan de regering
die hun gestuurd heeft. Dat wij onze vrijheid, onze zelfregering zullen moeten missen.
En dat waarom? Omdat wij het overwinnende rijk niet gehoorzaam genoeg hebben
afgevraagd wat het beliefde, omdat wij rijkdommen hebben die hinderlik zijn wegens
hun ligging in ons land en niet in het grote; omdat wij 'en taal spreken, 'en eigen taal,
die afwijkt van die van het grote land, waar de mensen te trots zijn om tot die taal
van het kleine land aftedalen.
In een woord omdat er ten allen tijde strijd is geweest tussen grote Klaus en kleine
Klaus.
En daarom nu al die ellende! Ach waren alle mensen wijs!
Maar zie, die oorlog met al z'n vreselikheid heeft ook iets verheffends, zolang het
de strijd is van 'en klein volk, dat op z'n recht en vrijheid staat, tegen 'en tieranniek
groot volk, dat louter om macht en rijkdom het de oorlog aandoet.
Maar voor het grote rijk bestaat dan dat verheffende maar 'en klein tijdje, dat van
de eerste opwinding n.l. Later komen er tijdingen in dat rijk, waaruit blijkt dat de eer
van het land er mee gemoeid is, dat er dingen gebeuren, die onrechtvaardig zijn, dat
het z'n eigen fatsoen te grabbel gooit in deze strijd. En dan zwijgt zo'n volk; de eer
van het land brengt dan mee, zo 't schijnt, de strijd niet op te geven, maar het geweten
klaagt en het wordt 'en somber, doods vechten en zelfs bij de grote of kleine
overwinningen, als er door kranten en mensen luid geschetterd wordt, dan blijft die
angel zitten en verzweert; het organisme lijdt er onder.
Zo is er geen verheffing van het Franse volk geweest, hoeveel overwinningen ook
door Napoleon behaald werden, maar in het gehalveerde Pruisen heeft de strijd tegen
de tieran de volksgeest wakker geroepen, wat zich vooral in de letterkunde van het
Duitse rijk weerspiegeld heeft. In Spanje kwam geen leven door de strijd tegen ons,
maar wel toen het tegen Napoleons overweldiging zich verzette. In Duitsland ontstond
'en grote geestdrift, die 'en blijvend vuur bleek, onder de druk van de volkstrijd tegen
Frankrijk; maar Napoleon III, die zich tot die oorlog had laten drijven, wist niet tot
z'n volk te doen doordringen het rechtvaardige van zijn zaak; het volk, dat toch zelf
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ook die oorlog gewild had, heeft er niet de verheffing uit geput, die het Duitse volk
tot één geheel maakte, vol geestdrift voor z'n grote mannen, voor z'n toekomst.
Voorbeelden genoeg, om nu noch maar alleen in onze dagen te blijven en niet te
wijzen op de bloeitijd van Athene na de zegevierende strijd tegen de Perzen.
En zie, dat gebeurt nu weer. Daar ginds wordt 'en vrij volk belaagd, 'en volk dat
tot ons ras behoort en de terugslag wordt ook door ons gevoeld, zoals dat bij hun
ook gebeurt en gebeuren zal. Er gaat door ons hele volk 'en tinteling van leven, niet
door de regeerders, maar die durven niet recht, want zij weten niet hoever het recht
van de sterkste, van 't brutaal geweld gaat in het leven van staten; of wel ze zijn door
het dieplomatieke leven zo ongevoelig en cynies geworden, dat het hun weinig meer
scheelt wat het volk voor 'en rechtvaardige zaak voelt. Maar dat volk zelf, o het voelt
het zo, hier en ginder en er kan wel geen nobeler verpersoonliking van ons
rechtvaardigheidsgevoel zijn dan die dappere landgenoot Dr. H.J. Coster, die niet
gedwongen, niet als burger, maar als strijder voor het belaagde recht z'n toga aflei
en het wapen opvatte.
Die grote fiegunr die liever daarvoor sterven dan zich overgeven wilde, is een van
die iedeale verschijningen, waaraan wij sinds jaren en jaren niet meer dachten. Zulke
dingen doen 'en mens goed en je betreurt het haast, dat je ook niet iets groots kunt
doen, om aan je beledigde rechtsgevoel lucht te geven; zo iets heerliks, dat het de
moeite waard was om in onze historieboeken te staan.
Dat gevoel nu doortrekt min of meer ons volk en zal het opwekken tot 'en frisser,
levenslustiger bestaan. Daar komen weer tijden aan van opgewekt maatschappelik
leven; van groeiende kracht, blijven de grenzen ook eng; van groot-zijn in alles
waarin 'en klein volk dat kan.
En dan ook zal volkomen tot z'n recht komen, wat nu al meer en meer waardering
begint te krijgen, ons lied.
Er zal gezongen worden in de mooie zin van het woord.
In huis en bij feesten, de liederboekjes zullen voor den dag worden gehaald om
zich te sterken aan de natsjonale gedachte die er geuit wordt in het lied. En dat is
niet alleen natsjonaal in de zin van vaderlandslievend, maar ook in die van intiem,
het leven van het volk weergevend in al z'n schakeringen.
Zie, en dan zal dat lied niet alleen uiting geven aan onze gedachten, maar ook
anderen treffen die in hun hooghartigheid meenden dat zij daar boven verheven
waren, dat zij veel te nuchter waren om zo van poëzie en lied te kunnen genieten.
En die mogen dan al niet meezingen, ze zullen toch in zich de natsjonalieteitsnaar
voelen trillen, eerst even, heel zacht als 'en stille wenk, maar dan ook al luider en
luider.
Zo is het lied geen levensuiting alleen, maar ook levenwekkend en, als het geput
is uit onze historie en volksbestaan, als het lang vergeten daden en gevoelens van
dat volk in woord en toon weergeeft, dan vooral wekt het in ons het vaste willen, dat
onze stam niet alleen blijft bestaan, hoe dan ook, maar dat er weer kracht van ons
volk uitgaat, dat wij de onzen gaan opzoeken overal; dat wij de vlam die nu opstijgt
in ons volk voor die Boertjes, die net zo leuk, net zo bedaard, net zo vastberaden,
net zo vrijheidslievend, net zo eenvoudig, net zo - misschien wel 'en beetje al te erg
- vasthoudend zijn als de boertjes, die men bij ons aantreft, in hun beste eksemplaren
altijd (waarbij men niet vergeten moet dat onze tijd van vrede, onze beschaving,
enige van die goede eigenschappen onder de as hebben bedolven); dat wij die
opvlammende geestdrift niet weer laten uitgaan als 'n strovuurtje, maar aanwakkeren
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tot 'en grote gloed, die al onze stamverwanten in Amerieka, Afrieka, Azieë, Europa
en Australieë verwarmt.
Er is grote kans op dat dit overal gevoeld wordt; welnu laat men dan overal het
lied gaan verspreiden, dat daartoe zo heerlik kan meewerken, het Nederlandse en het
Friese lied, want Hollanders en Friezen voelen zich daarbuiten wel één, maar het
innigst voelen de Friezen zich Nederlanders als zij in hun eigen taal hun lied zingen.
‘Het Liederboek van Groot-Nederland’, de moedige onderneming van 'en student,
die toen al, lang geleden, in zich voelde wat nu trilt in velen, moet vèr verspreid
worden en vèèl gebruikt. Het geeft nu in z'n eerste twee delen al veel natsjonaals en
intiem-Nederlands en het zal, hopen we, in de volgende noch meer Groot-Nederlands
worden door het godsdienstige van de Zuid-Afriekaanders en het naïeve van hun
lied; het geestdriftige van de Vlaamse strijders-voor-hun-taal; de harstochtelike liefde
van de Friezen voor hun taal en stam, in hun liederen neergelegd, op te nemen. Zo
toch zal het meer en meer worden het boek in de biblioteek van Nederlanders buiten
en binnen Nederland; het boek dat oud en jong lokt om de pieano in de huiselike
kring, tot het kringetje in 't klein de natsjonale eenheid vormt, de kern van de grote;
het boek dat bij openbare feesten de toon aangeeft en dan in kleinere uitgaven in
ieders handen is, om ieder in z'n meezingen te doen leggen het gebed voor de toekomst
van ons ras, de vaste wil om die toekomst voor te bereiden en om zo goed mogelik
Nederlander te zijn, in de ruimste, volste zin van het woord.
En dan ten slotte een eresaluut aan de man die dat grote, grootse werk heeft
ondernomen en op zo'n vastberaden wijze werkt aan het tot stand komen.
Laat ons hem helpen: 't is onze zaak waarvoor hij strijdt en werkt, waarin zijn
uitgever hem bijstaat met grote geldelike opofferingen.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.
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Mededeelingen
HET Bestuur van de afdeeling Haarlem en Omstreken is aldus samengesteld:
Dr. A.H. GARRER, Voorzitter.
Mevr. DE GRAAFF - V. CAPELLE.
Dr. C. HULSMAN, Zandvoort.
Mej. W.C. LIGTENBERG.
J. MULLEMEISTER.
Mevr. WILDEBOER - LUITINGK.
Dr. J.B. SCHEPERS, Secretaris-Penningmeester.

***
Tot stand gekomen: de afdeeling Putten, onder bestuur van de heeren:
P.W. VERKOUW, Voorzitter.
P. DEN HOLLANDER, Hoofd der School te Geervliet, Secretaris.
J. VLIELANDER, Burgemeester van Zuidland, Penningmeester.

***
In Columbia University te New-York held de heer Leonard Charles van Noppen
gedurende de maanden Januari en Februari 5 zeer geslaagde lezingen over: Jacob
Cats, de dichter van het huiselijke leven; Vondel, de dichter van het Verhevene;
Bellamy, de baanbreker; De jonge Hollandsche Dichters; De Nederlandsche Taal:
Verleden, Heden en Toekomst.
***
Door het gemeentebestuur van Antwerpen is de vierde driejaarlijksche wedstrijd van
tooneelletterkunde uitgeschreven.
In een door den schepen Frans van Kuyck, voorzitter van den tooneelraad,
geteekenden omzendbrief worden alle Nederlandsche schrijvers van Noord en Zuid
uitgenoodigd daaraan deel te nemen.
Inzendingen, voorzien van kenspreuk, vóór 1 Juli 1900 aan het Secretariaat der
stad Antwerpen.
***
De Uitgever van dit blad stelt banden beschikbaar voor de komende jaargangen van
Neerlandia tegen één gulden per exemplaar; zie advertentie. Bij de
December-aflevering wordt een inhoudsopgave verzonden.
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***
De Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang te Amsterdam, voorzitter de heer
J. Stamperius, tracht eenheid in onzen volkszang te verkrijgen. Daartoe stelt het ieder
jaar eenige liederen voor, door woord en melodie berekend voor heel ons volk.
Het eerste zestal is verschenen, in noten- en cijferschrift: Hollandsch, van Dr. J.P.
Heye, muziek van J. Worp; Transvaalsch Volkslied, van C.F. van Rees; De Leliën,
muziek van Silcher; De Reddingboot, van Dr. J.P. Heye, muziek van W.H. de Groot;
Marschlied, van Dr. J.J.F. Wap, muziek van C.A. Brandts Buys en Het Moederoog,
van G.W. Lovendaal, muziek van J. Worp.
***
De kop van Neerlandia en de hoofdjes boven de vaste rubrieken zijn geteekend door
den heer H.P. Berlage Nzn., bouwmeester van de nieuwe beurs te Amsterdam.
Men vroeg naar de bedoeling:
De kop toont een boomstam, waaruit takken zich tot een randversiering van
bladeren ontwikkelen. Aan die takken zig-zag-koorden, die de vlaggen strakhouden
van Nederland, Vlaanderen, Transvaal en Oranje Vrijstaat. Op de vlaggen de wapens.
In 't midden de aardbol in een verbindingsketen; de voornaamste woonplaatsen
van den Ned. stam even aangeduid. Rechts in den hoek ineengeslagen handen:
eendracht maakt macht.
De hoofdjes hebben kenmerkende randversieringen: Zuid-Afrika omvat struisvogel
en os; Nederland wapen en vlag; Vlaanderen Vlaamsche Leeuw en Belgische vlag;
Oost en West is omlijst met palmen, enz.
***
Uit de Deli-Courant, van de nieuwe bronstreken der ‘Koninklijke’ in Peurenlah:
‘Toen majoor Gallas en de controleur, vergezeld van Teungkoe Tjihik Peurenlah
en een klein gevolg, het terrein bezochten, had deze laatste in zijn gevolg een Atjeher,
die vloeiend Nederlandsch spreekt en daardoor zeer de aandacht trok. Er was dadelijk
een werfagent bij de hand, om den man in te lijven bij het Algemeen Nederlandsch
Verbond’.
***
Sedert Januari zijn tot het Verbond 620 nieuwe leden toegetreden.
***
De redactie van Neerlandia, schoon niet afkeerig van poëzie, zal in den regel verzen
weigeren. Vooral in dezen tijd tieren die onrustbarend.
Uitzonderingen zullen dien regel bevestigen. Zoo ontving de Secretaris van het
Verbond, in zijn hoedanigheid, even voor het afdrukken van dit nummer een kaartje
van het ijverige bestuurslid der Johannesburger Afdeeling, F. Oudschans Dentz,
gezonden uit Elandslaagte den eersten Januari. En aan de keerzijde:
Van uit Natal spreekt deze verre groet,
De beste wenschen uit van een oprecht gemoed,
Voor 't nieuwbegonnen jaar, te midden van den strijd
Voor vrijheid en voor recht en onafhankelijkheid.
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Vraag en Antwoord
OP de vraag om betrouwbare inlichtingen omtrent Port. Arthur in Texas, zijn eenige
belangrijke antwoorden ingekomen. Wij plaatsen die in het volgend nummer.
***
De secretaris der letterkundige vereeniging Justus van Maurik vraagt hollandsche
uitdrukkingen voor monogram, insigne, notulen, introductieboek, improvisatie, proza,
poëzie, convocatiebriefje, critiekcommissie, alinea, artikel, reciteeren, contributie,
termijn, memorie van toelichting.
Een volgenden keer zal naar aanleiding van deze vraag iets worden gezegd.
Intusschen een stel aardige twistvragen voor menig lezer.

Uit verschillende Tijdschriften.
Dietsche Warande. Jan. 1900.
E. Vliebergh: Joe Chamberlain.
Germania, no. 4, 2e jrg.
X. IJ.: Fürst Bismarck und die Buren.
De Gids. Februari 1900.
Mr. S. Muller Fz.: Door Vlaanderens doode steden.
Hollandia. 3 Febr. 1900.
G. Fries: De oorlog in Z.A. - De toestand in Z.A. - L. Simons: Letter to the
Australions. - Transvaliana. - Het A.N.V. aan 't werk.
De Katholieke Gids. Febr. 1900.
Anton van Dijck.
De Kroniek. 28 Jan. 1900.
J.Ph. Vogel: Britsch-Indië en de oorlog.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis. Afl. 2, 1900.
J.A. Wormser: Petrus Jacobus Joubert.
De Natuur. Afl. 4, 1900.
Dr. J.W. Doijer Jzn.: Het jubileum van Prof. J.H. van 't Hoff.
Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. Afl. 1, 1900.
R. Schuiling: Zuid-Afrika.
Vlaamsche Kunstbode. Jan. 1900.
Gust. Zegers: Guido Gezelle.
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Vragen van den Dag. Afl. 2; 1900.
A.S. Green: Engelschen en Hollanders in vroegere jaren.
Wetenschappelijhe Bladen. Jan. 1900.
Transvaal's onafhankelijkheid en Engeland's toekomst.
Woord en Beeld. Februari 1900.
E.W. de Jong: Dr. W.J. Leyds, met portret, door Haverman.
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ER vaart een geest van droefheid en moedeloosheid door velen van den
Nederlandschen stam.
Waarom moedeloosheid? Is er dan zóó weinig vertrouwen in de Boeren, dat men
hunne zaak verloren acht na eersten grooten tegenspoed? Maar dan zou immers hunne
vrijheidsliefde overschatting, hun oorlogsverklaring onbezonnenheid zijn geweest!
Dan zonden wij moeten berusten in hun knechtschap aan een volk, dat zijne rampen
droeg met eere.
Niet zoo. De toestand zij veranderd, wie de Boeren kent, niet den enkeling maar
het volk, die verwacht onvervaard den einduitslag, ondanks alles. Die vertrouwt
zonder kleinmoedigheid, en dat niet enkel omdat hij gelooft in de zege van het recht.
In vrede zoowel als in oorlog, altijd hebben de Boeren scheidsgerecht gewild. Maar
Engeland weigerde het. Met reden: wie zijn zaak niet vertrouwt, die vreest den rechter.
En ook uit ons land is een stem opgegaan om vrede, maar onder beding van
onbetwistbare onafhankelijkheid der twee Republieken. Over de geheele beschaafde
wereld, ook in Engeland zelf, zal het bezadigde, weloverwogen Beroep op de Natiën
worden gehoord, als een uiting van eenige duizenden Nederlanders, allen mannen
van invloed in hun kring, velen met Europeeschen naam of zelfs wereldberoemd.
Tot wie zij zich richten? Niet tot Koningin of regeering, maar tot de natiën die
vertegenwoordigd waren bij het Haagsche Vredescongres. Het is een beroep op het
wereldgeweten, dat leeft in de volkeren.
Zal het baten? Maar wie ziet aan de korrel de vruchtdragende halm? Men zaaie
slechts, alsof men zeker ware van den oogst.
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Voor Gerechtigheid en Vrede.
Beroep op de Natiën, vertegenwoordigd bij het Haagsche
Vredescongres.
Het vorige jaar had zoo schoone gelofte gedaan aan de beschaafde menschheid.
Als wellicht bereikbaar heeft even geschitterd het ideaal, door haar denkers gezocht.
Hoog boven de redenen van staat hebben de volkeren zien stijgen een nieuw
beginsel, dat van internationale gerechtigheid, door scheidsgerecht gewaarborgd.
Om aan dat beginsel voortaan de mogelijkheid eener regelmatige toepassing te
verzekeren, wist Engeland alle voor het vredeswerk toen bijeengekomen mogendheden
tot een blijvende samenwerking te bewegen. Het scheen alsof een beschaafde natie
zelfbewust nimmermeer aanslag zou kunnen plegen op anderer onafhankelijk
volksbestaan.
En thans vloeit reeds sinds maanden in Zuid-Afrika bij stroomen het bloed, vergoten
door christen-natiën, op een bodem die bewaard scheen voor de vreedzame ontluiking
en groei van een jong volk.
Te vergeefs hebben Engelsche staatslieden gepoogd het geweten van hun
vrijheidlievend volk te sussen met de bewering, dat de Majesteit van het recht daardoor
niet wordt geschonden, omdat het enkel geldt de teugeling van vazallen, opgestaan
tegen hun suzerein.
Vooreerst is die bewering gebleken te steunen op een volstrekt onhoudbare
voorstelling der werkelijke rechtsverhouding tusschen de beide strijdende machten.
Maar bovendien zou een beroep op die volkenrechtelijke ondergeschiktheid, ook
dan wanneer zij in werkelijkheid mocht hebben bestaan, toch onmogelijk meer in
onzen tijd kunnen rechtvaardigen den thans gevoerden verdelgingskrijg.
Is niet een der overwinningen van deze eeuw, dat zij zoo menigmaal er in is
geslaagd, tegenover de enghartige zelfzucht der staatsmachten, het goed recht te doen
erkennen der nationaliteit?
Zal dan de twintigste eeuw weer zien wegdeinzen de volkenrechtelijke beginselen,
die een glorie zullen blijven der negentiende?
Zal zij moeten getuigen van de herleving eener leer, zoo stuitend als die, waarbij
overwegingen van staat meer gelden dan de eischen van het recht?
Door Engelands dreigende houding is deze oorlog den Boeren feitelijk eerst
opgedrongen, nadat uit het verloop der in de laatste jaren gevoerde diplomatieke
gedachtenwisseling duidelijk was gebleken, dat zij nimmer zouden zijn te bewegen
tot het erkennen der daarbij zonder eenig recht door de Britsche regeering zich
aangematigde algemeene en onbepaalde oppermacht in Zuid-Afrika.
Moet dan van dezen hachelijken strijd, waarin de noodlottige overmoed dezer
roekelooze stelling door het eendrachtig verzet van heel het Hollandsch-Afrikaansche
volk zóó duidelijk aan het licht is gekomen, thans niet naar waarheid worden getuigd
dat zijn verdere voortzetting zelfs den oorlog zou onteeren, die hoe afschuwelijk ook,
soms toch nog verschooning kän vinden in de rechtvaardigheid der zaak, waarvoor
hij wordt gevoerd?
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Zal de beschaving, waarop het Westen zoo fier is, nog langer den hoon moeten
verduren, dat een beschaafd volk, alleen omdat het aan een ander dat zich
oppermachtig waant in den weg staat, door dit laatste voor de keus wordt gesteld
van òf zich te onderwerpen òf te worden uitgeroeid?
Want daarom gaat het! Alle weerkrachtigen uit de beide Republieken zijn
opgestaan tot verdediging van hun grond; kinderen en grijsaards vechten naast
elkander, en zoo zij niet overwinnen, stuit slechts de dood hun heldhaftigen tegenweer.
Om hun onafhankelijk volksbestaan te kunnen behouden, zijn eenmaal de voorvaderen
der Boeren vrijwillig in ballingschap getogen.
Hetgeen zij en hunne nazaten sinds dien tijd van den kant der Engelsche regeering
ondervonden, het was inmenging en gezagsaanmatiging, telkens weer.
Zij hebben meer dan eens in deze eeuw den overweldiger den grond moeten laten,
dien zij hadden losgewoeld en bezaaid.
Van rustplaats tot rustplaats zijn zij eindelijk gekomen op de hoogvlakte, door de
Vaal doorsneden.
En nu ontzegt men ook daar hun het recht tot voortgezette ontwikkeling van eigen
vrij volksbestaan op dien bodem, die het laatste toevluchtsoord is geworden voor
hunne onafhankelijkheid.
Helaas, het noodlot heeft het gewild, aan goud is die grond rijk!
Niet voldoende dat elk voor zich wraak roept over deze schending der menschelijkheid
en gerechtigheid! Vereenigen moeten zich in de beschaafde wereld alle mannen van
goeden wil, van welken landaard ook of van welke partij, om luide hunne overtuiging
te doen hooren.
Van het Engeland der machtsvergoding moeten zij een beroep doen op het
Engeland, waar ook thans nog de geest van GLADSTONE in eerbiedige herinnering
voortleeft.

Neerlandia. Jaargang 4

31
Zij moeten geen middel onbeproefd laten om de meerderheid van het Engelsche volk
weêr tot het inzicht te doen komen, dat ook jegens Staten van zooveel geringere
beteekenis en macht, het betrachten van internationale rechtvaardigheid de kracht
van een beschaafd wereldrijk niet verzwakt, maar verhoogt.
Zij moeten trachten in vervulling te brengen de verwachtingen door het
vredescongres gewekt.
Zij moeten niet rusten vóórdat, onder den machtigen drang der alom zich
verheffende stem van het wereldgeweten, aan dezen afschuwelijken strijd een eind
is gemaakt, en door volledige erkenning der volkenrechtelijke onafhankelijkheid van
de beide Republieken, de eenige rechtvaardige grondslag is gelegd voor een
duurzamen vrede tusschen de beide blanke rassen in Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink, Dir. Staatsgymnasium, Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria, 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg.; Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever,
Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De oorlog.
De gebeurtenissen hebben sedert wij de laatste maal schreven een snel beloop gehad.
Den 15en Februari reed generaal French aan het hoofd van zijne divisie ruiterij
Kimberley binnen. Het beleg was toen opgebroken. In welke richting de hoofdmacht
der Boeren wegtrok, is nog niet uit te maken. Misschien noord- of noordoostwaarts,
misschien onder aanvoering van generaal Cronjé oostwaarts. De Engelschen hielden
het voor het laatste en met een groot gedeelte van zijn leger zette Lord Roberts hen
in die richting na.
Na een aantal gevechten, die de Engelschen een aanmerkelijk verlies aan
manschappen kostte, werd Cronjé met zijn mannen te Paardeberg vastgekeerd. En
toen begon daar een strijd, die in de krijgsgeschiedenis onvergetelijk zal blijven. De
Engelschen stonden rondom met een leger van tusschen de dertig- en veertigduizend
man, waarschijnlijk dichter bij het laatste dan het eerste getal. Zij hadden over ruim
honderd vuurmonden te beschikken; daaronder zware stukken, houwitsers en
scheepsgeschut.
Hoeveel burgers Cronjé onder zich had is nog niet te zeggen. De Engelschen
hebben drie- of vierduizend menschen gevangen gemaakt, maar er waren Kaffers,
vrouwen en kinderen in het kamp. Aan geschut had hij een half dozijn kleine stukken.
Zijn stelling lag als 't ware in een kom, bood geen voldoende natuurlijke bescherming
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tegen het overstelpende vuur, dat de Engelsche kanonnen dagen achtereen en soms
tot laat in den avond er over uitbraakten. Er kwam gebrek aan munitie, aan leeftocht.
De gewonden lagen ten deele onverzorgd in het veld, de dooden bleven onbegraven.
De paardelijken verpestten de lucht. En in den ijzeren ring van het overmachtige
Engelsche leger ingesloten, hield Cronjé met zijn luttelen hoop burgers den ongelijken
kamp nog ruim een week uit. Toen moest hij zich overgeven.
Zijn hoofdmacht had hij een veilig heenkomen bezorgd, zijn zwaar geschut was
behouden weggevoerd. Moge hij een strategische fout hebben begaan, door te lang
aan zijn sterke stelling te Scholtznek te blijven hangen en geen rekening te houden
met het gevaar van een omtrekkende beweging, zijn meesterlijke aftocht, waarbij hij
zich aldoor den overtalrijken vijand van het lijf sloeg, zijn heldhaftige verdediging
in zijn laatste stelling getuigen van zijn groot veldheerstalent en zeldzame geestkracht
en van de uitnemende krijgsdeugden zijner burgers.
Cronjé gaf zich den 27en Februari, bitter samentreffen! den gedenkdag van
Majoeba, aan Lord Roberts over. Deze huldigde op ridderlijke wijze de dappere
verdediging van zijn overwonnen vijand en behandelde hem verder met alle
hoffelijkheid. Cronjé en zijn leger werden spoedig naar Kaapstad gevoerd en weldra
gaan zij in zee op weg naar St. Helena. Met al zijn tienduizenden troepen durft
Engeland het niet aan, deze paar duizend ongewapende mannen aan de Kaap te
houden. Ver van hun dierbaar Zuid-Afrika zullen zij het einde van den oorlog moeten
afwachten.
***
Terwijl de Boeren van Kimberley wegtrokken, beproefde generaal Buller in Natal
al maar weer door de stellingen van den vijand tot ontzet van Ladysmith door te
breken. Het zou hem nu eindelijk gelukken. De Vrijstaters trokken ter verdediging
van hun land van de belegerde veste weg; ook Transvaalsche commando's werden
ijlings Cronjé ter hulp gezonden. Maar of zij te laat kwamen, of dat men er op rekende,
dat de dappere Piet er zich wel door heen zou slaan, van ernstige pogingen tot zijn
ontzet heeft men niet vernomen, en misschien hebben Boerencommando's uit de
buurt van Colesberg in de Kaapkolonie toegesneld, Lord Roberts nog meer afbreuk
gedaan.
In elk geval was het leger, dat zoolang Ladysmith omsloten en tegelijk aan de
Toegela aan generaal Buller het hoofd geboden had, aanmerkelijk gedund. Dan moest
ook voor een naderenden terugtocht het zware geschut in veiligheid gebracht worden,
want de berichten uit den Vrijstaat lieten weinig twijfel over of de oorlog zou
binnenkort van een veldtocht in het vijandige land moeten veranderen in een
verdediging van het eigen erf. En zoo kwam het dat generaal Buller, die de Boeren
nooit verslaan kon, nu eindelijk den weg open vond, en na nog kans gezien te hebben
in eenige aanvallen op de laatste stellingen van den aftrekkenden vijand schromelijke
verliezen te lijden, kon zijn ruiterij onder Lord Dundonald den 28en Februari
Ladysmith binnenrukken.
Daarmede was ook deze stad ontzet. Alleen Mafeking ver in het noorden, buiten
bereik voorshands van de Engelsche legerscharen, wordt nog belegerd. Misschien
zal voor het minst deze kleine stad de Boeren in handen vallen, misschien zullen ook
daar de belegerden het uithouden tot het ontzet opdaagt.
***
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Hoe is in deze eene maand het aangezicht der dingen veranderd! In de eerste vier
maanden van den oorlog was het een bijna onafgebroken reeks overwinningen van
de Boeren. Zij zelf waren er verbaasd van, konden niet begrijpen, dat met zoo weinig
verlies van menschenlevens hunnerzijds, aan den vijand onophoudelijk zulke
geweldige slagen werden toegebracht. Alleen, dat Kimberley met Rhodes, Ladysmith
met het leger van White, Mafeking met den onaangenamen Baden-Powell niet vielen,
was oorzaak van teleurstelling.
Maar nu brak een heele reeks van teleurstellingen aan. Of neen, de Boeren waren
nog in een andere en een belangrijke zaak reeds ontgoocheld: de houding van de
Afrikaanders in de Kaapkolonie.
Zij hadden gehoopt dat hun broeders daar als een eenig
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man zich bij hen zouden voegen, maar het bleef bij eenige duizenden in de noordelijke
districten van de eigenlijke Kaapkolonie en in Betsjoeanaland, ongerekend de
Natalsche Boeren. Wel zijn in de laatste dagen berichten tot ons gekomen van een
oproerige beweging in eenige noordwestelijke Kaapsche districten, maar voorloopig
is niet aan te nemen dat zij van gewicht en er kans op verspreiding is. In elk geval
is Engeland er nu ongelijk beter dan eenige maanden geleden in staat om een opstand
te bedwingen.
Nu echter volgde de eene teleurstelling op de andere. Kimberley moest prijsgegeven
worden, Cronjé en een voor de Boeren aanmerkelijk leger werd krijgsgevangen
gemaakt. Ladysmith ontviel hun, op het punt dat de uitgeputte bezetting zich zou
moeten overgeven, en eindelijk werd den 13den Maart de Engelsche vlag te
Bloemfontein, in de hoofdstad van een der republieken, geheschen. Dit laatste was
de Engelschen ook na Cronjé's overgave niet zonder slag of stoot gelukt. Telkens
hadden zij zich nog door de commando's een doortocht te banen en den 10en Maart,
bij Driefontein of Abrahamskraal, leden zij zoo ernstige verliezen, dat het iets had
van een slag, zooals de Boeren er hun in het begin van den oorlog hebben toegebracht.
Maar het kon niet in de bedoeling van de republikeinen liggen om Bloemfontein,
een open stad door enkele lage heuvelen omringd, ernstig tegen een groot leger te
verdedigen. Dus gaven zij het ten slotte prijs.
Maar wat misschien de burgermacht het hardst is tegengevallen, dat is de
onstandvastigheid van een deel der Boeren. Van de oneenigheid tusschen Transvalers
en Vrijstaters hebben wij al lang gehoord, dat er nu, naar het schijnt, een groot aantal
Vrijstaters is, dat den strijd wil staken, alreed gestaakt heeft, moet een bittere grief
wezen voor de burgers die alles veil hebben gehad om hun onafhankelijkheid te
verdedigen.
Maar men bedenke, dat de Vrijstaat veel meer verengelscht is dan Transvaal. Voor
geen gevaar van opslorping beducht, heeft men daar de Engelschen veel gemakkelijker
tot de burgerrechten toegelaten. De Engelsche taal was er ook veel dieper
doorgedrongen dan in de zusterrepubliek. Een Engelschman van afkomst en neigingen
als Fraser kon een tijd geleden nog de leider van een machtige partij in den Vrijstaat
zijn. En nu Lord Roberts meester in de hoofdstad is, vond hij naast dien Fraser den
onderstaatssecretaris Collins, wiens naam zijn afkomst voldoende aangeeft, dadelijk
bereid in Engelschen dienst te treden. Van een laatst standhouden tegen den vijand
wilden de Vrijstaters in Bloemfontein niet meer weten, en hoe weinig ernst het althans
een deel van de burgers van dezen staat met den oorlog is geweest, kan hieruit blijken,
dat zij hun spoor naar het zuiden ongeschonden hebben bewaard. Engelsche troepen
zijn er veilig over vervoerd. Wat zal er nu worden van de commando's die nog ten
noorden van de Oranjerivier staan, terwijl de Engelschen uit de Kaapkolonie dien
stroom al overgetrokken zijn?
***
En toch gaat het zoo goed om de onafhankelijkheid van den Vrijstaat als van die der
Z.-A. Republiek! Daar is geen twijfel meer aan. President Kruger en president Steijn
hebben den 5en Maart een telegram aan Lord Salisbury gericht om hun aan te bieden,
den oorlog te staken onder voorwaarde van erkenning van de onafhankelijkheid der
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twee republieken en van straffeloosheid voor Britsche onderdanen die zich bij haar
hebben aangesloten. Lord Salisbury heeft geantwoord, dat de Engelsche regeering
aan geen van de twee republieken meer onafhankelijkheid kan toekennen. Toekennen!
Alsof zij iets anders zou mogen doen dan erkennen. Maar wij zullen ons niet begeven
in een ontleding van al wat er onrechtmatigs en hatelijks, scheefs en onwaars in dat
antwoord is. Waar het op aankomt is, dat Engeland de twee republieken wil inlijven
bij het Britsche rijk.
En nu moet nog blijken of alle Vrijstaters met de Frasers en de Collins het hoofd
in den schoot zullen leggen, of dat zij met hun edelen president den strijd voortzetten,
eerst nog in het noorden van den Vrijstaat en dan in Transvaal. Wij hebben er goeden
moed op, dat er nog duizenden Vrijstaters zijn die den erfvijand tot het laatste toe
zullen weerstaan. En de Transvalers, in hen is geen weifelen; zij zullen als een eenig
man hun president trouw blijven en vechten tot zij niet meer kunnen.
In Natal hebben de burgers zich in hun ontoegankelijke bergen verschanst. Daar
voert Louis Botha, de man van Colenso en den Spioenkop, ze aan. In het noorden
van den Vrijstaat, waar te Kroonstad voorloopig de zetel van de Vrijstaatsche
regeering is, heeft commandant-generaal Joubert het bevel van generaal de Wet
overgenomen. En nu zullen de Engelschen nog eens ondervinden uit welk hout de
Boeren gesneden zijn.
***
Er zal voor de beschaafde wereld dus nog veel interessants te zien wezen.
Voorloopig kunnen de menschen nog plezier aan den oorlog beleven. Door hun
tusschenkomst er een einde aan te maken, daaraan denken de mogendheden niet.
Engeland heeft al gezegd, dat het geen inmenging verlangt. Een schuchter aanbod
van Amerika is vriendelijk afgewezen. Frankrijk vindt, dat het in het verleden genoeg
de mooie rol gespeeld heeft, zij stelt zich nu maar met de wereldtentoonstelling
tevreden. Die zal ook mooi wezen en geld opbrengen bovendien. Duitschland zou
het wel willen doen, maar het ongeluk is, dat het geldelijk belang in Transvaal heeft.
Men zou het dus van baatzucht verdenken, en ieder weet, dat de politiek van het
Duitsche rijk, zooals trouwens elke politiek, zich niet door winstbejag of zelfzucht
laat leiden. En Rusland? Men zegt, dat het Engeland beloofd heeft, het niet te hinderen,
zoolang het met dat lastige karweitje in Zuid-Afrika bezig is. Maar dat hoeft niet
waar te wezen. Intusschen, wat doet Rusland?
De Boeren staan tegenover het Britsche rijk alleen.
17 Maart.

Als Boerenapostel door Sleeswijk-Holstein.
‘LAAT ik nu denken, hoe dat alles was’ - om met Gorter te spreken.
Het was in 't eind van October op een Zaterdagmorgen. Juist had ik de Nieuwe
Rotterdamsche Courant neergelegd, vol met Jobstijdingen over de eerste gevechten
in den oorlog. De nederlaag van Elandslaagte, de dood van Herman Coster, generaal
Kock gevallen, Schiel en zoovele anderen gevangen - het ging me nog alles door de
ziel en ik was zeer neerslachtig gestemd. Herman Coster, ik zag hem nog voor me
met zijn prettig gezicht, zooals hij me eenmaal op een inauguratie-avond allerlei
goede raadslagen gegeven had voor het studentenleven. Dat hij juist een der eerste
slachtoffers moest worden van dezen verschrikkelijken oorlog! En hoe moest het
wel afloopen voor de Boeren, nu het begin reeds zoo ongelukkig was! Zou de strijd
der beide Republieken eene verlorene zaak zijn?
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Terwijl ik in deze sombere gedachten verdiept was, werd er geklopt. En binnen
trad tot mijn groote verbazing onze burgemeester, waarlijk geen gewone gast in mijn
studeervertrek. Hij viel terstond met de deur in huis, en vroeg me: ‘Denkt u niets
voor onze Boeren te doen?’
‘Ach’ - was mijn antwoord - ‘ik denk bijna aan niets anders als aan de Boeren,
maar wat kan ik meer voor hen doen dan mijn penningske offeren voor de goede
zaak?’
‘Zou u niet meenen, dat het mogelijk was hier in de stad ten gunste der Boeren
werkzaam te zijn?’ vroeg mijn bezoeker weer.
‘Ik zou werkelijk niet weten, hoe’ - zei ik. ‘Meent u misschien een collecte, eene
oproeping in de courant?’
Kort en goed, we kwamen overeen om met nog eenige notabelen een comité te
gaan vormen en eene vergadering uit te schrijven, waarin ik over de geschiedenis
der Boeren en de aanleiding van den oorlog eene lezing zou houden.
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't Ging alles van een leien dakje. Een vriendenhand bezorgde me eenige boeken en
weldra was ik in de studie der Zuid-Afrikaansche geschiedenis verdiept.
Wie heeft er toch gezegd, dat geschiedenis een samenhangsel van verdichtsels is,
waarover enkele menschen het eens geworden zijn? Op de geschiedenis van
Zuid-Afrika is dat woord zeker niet toepasselijk. Ik gebruikte Engelsche, Hollandsche,
Duitsche, Amerikaansche en Transvaalsche bronnen en was soms wanhopig over de
weinige overeenstemming in mijne berichten.
Ik weet tot op den huidigen dag nog niet, hoeveel Boeren er in 1816 te Slagtersnek
zijn opgehangen, vier, vijf of zes. En hoeveel families zijn er onder Potgieter
weggetrokken, tweehonderd of drieduizend? Hoeveel Engelschen stonden er op
Majubaberg? Het aantal, in mijn bronnen vermeld, wisselde tusschen vijfhonderd
en twaalfhonderd, met en zonder geschut.
Ik moet eerlijk bekennen, dat mijn geweten min of meer onrustig begon te worden,
toen de dag der vergadering naderde, ofschoon ik wist, dat er niemand zou zijn, die
me op de vingers kon tikken. Ik heb me zoo goed als 't ging uit de verlegenheid gered,
door de getallen en opgaven te nemen, die me het meest waarschijnlijk schenen. Heb
ik dan nog onwaarheid gezegd, dan heb ik, zooals men in Holland zegt, ‘in commissie
gelogen.’
Deze eerste vergadering was zeer goed bezocht.
Menschen, die overigens in niets meer belang stellen, waren aanwezig en, wat
opvallend was, alle inwoners, die ooit een voet op een zeeschip gezet hadden, waren
tegenwoordig. Ik heb dat als een bewijs opgevat, dat ze van John Bull op zee niet de
aangenaamste herinneringen meegenomen hadden.
De collecte bij 't eind der vergadering bracht ongeveer zestig mark op en ik werd
bepaald uitgenoodigd, genoopt zelfs, nog bij enkele burgers eene lijst te laten
rondgaan. Ja, men zond mij van verschillende kanten het geld in huis.
Nu was de steen aan 't rollen. De pers zorgde voor de noodige reclame, ja zelfs
meer dan noodig was.
Mijn naam prijkte in de provinciale bladen met de toevoeging: ‘ein ausgezeichneter
Kenner Sûd-Africanischer Verhältnisse’ en lang duurde het niet of er stond te lezen
dat ik ‘längere zeit’ in Transvaal geweest was, welk gerucht ik te vergeefs tweemaal
heb laten tegenspreken. Het circuleert nog.
Waarschijnlijk ook tengevolge van deze ongewenschte reclame ontving ik dagelijks
uit verschillende plaatsen der provincie uitnoodigingen om te komen spreken; zoovele,
dat ik uit gebrek aan tijd er vrijwat heb moeten afslaan.
Ik was verbaasd over zooveel belangstelling. Tot Glücksburg aan de Oostzee en
tot Uetersen bij Hamburg hebben zich mijn reisjes in noordelijke en zuidelijke richting
uitgestrekt. Ik heb gesproken voor Bürgervereine en Kriegervereine, voor
landbouwscholen en meisjeskostscholen, voor boeren en stedelingen en had steeds
een zeer aandachtig en dankbaar, bijna overal ook een zeer talrijk publiek.
Er ligt in 't N.W. van de provincie Holstein, tusschen het Noord-Oostzeekanaal
en de Eider eene landstreek, Dithmarschen genoemd, waar vroegere eeuwen eene
republiek van boeren bestaan heeft, die in 't jaar 1500 eene groote overwinning op
de Denen behaald hebben met een zeer klein verlies aan den kant der boeren. In deze
streek ben ik bijna in elke plaats geweest en daar waren de lui vuur en vlam voor de

Neerlandia. Jaargang 4

Boeren. Vooral over Paul Kruger, dien ze als een der hunnen beschouwen, kon ik
nooit genoeg vertellen naar hun zin.
In enkele plaatsen hadden de menschen eenen Boerenavond georganiseerd met
levende beelden, voordrachten, Boerenmarschen en het Transvaalsche volkslied werd
gezongen met een geestdrift, zooals ze in Holland niet grooter zijn kan. Onder het
publiek waren menschen, die voor deze gelegenheid in sneeuw en koude twee uur
ver waren komen loopen.
Overal trof ik ook lieden, die in Transvaal of den Vrijstaat bloedverwanten hadden
en ik sprak ook ergens een man, die van 1894-'96 in Johannesburg geweest was en
Jameson als gevangene op een wagen had zien zitten. Hij was vol lof over de
toestanden in de Transvaalsche goudvelden (hij kende ook de Californische uit eigen
ervaring) en hield veel van land en volk. ‘Ik ga er ook weer heen’ zei hij ‘ik krijg
nog geld van Oom Paul.’ Hij had namelijk een sommetje in de postspaarbank, die
hij als een zeer nuttige instelling roemde.
Kortom - het was voor mij een aangename taak, waarvoor ik gaarne mijn rust en
vrije tijd opofferde en mijn gedrukte stemming werd door alles wat ik zag en hoorde
vrijwat opgefleurd. 't Is toch duizendmaal beter, iets te doen voor eene zaak, zelfs al
is het een verlorene, dan er over te denken. Die waarheid heb ik weer ervaren.
Buitendien leerde ik weer allerlei over het Duitsche volkskarakter. Wat me
vooreerst overal trof, was het voorbeeldig ordelijk gedrag der toehoorders. In 't begin
had ik, daar er onder de landbevolking hier vrij sterk gedronken wordt, wel eens
angst, dat er onder 't publiek menschen konden zijn, die uit geestdrift voor de Boeren
zich een stuk in den kraag gedronken hadden, maar slechts eenmaal was dit het geval
en stoornis kwam ook toen niet voor. Het rooken werd op mijn verzoek terstond
nagelaten, wat vooral voor een boer een groot offer is.
En dan die opmerkzaamheid!
Ik hield de lui (een pauze in 't midden afgerekend) volle twee uur en soms zelfs
2½ uur bezig en ze waren van 't begin tot het einde geheel oor. En als ik na afloop
met dezen en genen nog wat napraatte, verwonderde ik me telkens er over, dat zelfs
eenvoudige luidjes alles zoo goed begrepen en onthouden hadden. Wat een zegen is
toch de leerplicht voor een volk - zoo heb ik vaak in stilte gedacht. En ik vond de
waarheid weer bevestigd van eene stelling, die ik in gesprekken vaak verdedigd heb,
dat, al staat de beschaafde Hollander in Durchschnitt boven de beschaafde Duitscher
in ontwikkeling, de onbeschaafde Duitscher daarentegen verre staat boven den
onbeschaafden Hollander, ja, dat men eigenlijk van onbeschaafde Duitschers niet
spreken kan.
Bij het napraten kwam het gesprek ook dikwijls op de verhouding tusschen
Duitschland en Holland, vooral met het oog op een mogelijk verbond. Het viel me
daarbij op, dat er steeds over de Hollanders met veel meer eerbied en achting
gesproken werd, dan ik overigens in Duitschland wel bemerkt heb en in ieder geval
met veel meer waardeering, dan waarmee wij Hollanders doorgaans over ‘de moffen’
te praten plegen.
Nu hebben de Sleeswijk-Holsteiners, vooral de bewoners van Holstein, wel grond
om de Hollanders te eeren. Want deze hebben hier meer dan eens voor land en volk
veel gedaan. Reeds in de veertiende eeuw en misschien nog vroeger; later weer in
de 17e eeuw en ook nog in jongeren tijd zijn Hollandsche kolonisten in de provincie
werkzaam geweest.
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Dijken, afwateringen, sluizen, molens, boerenhofsteden, boterfabrieken (meiereien)
zijn bijna alle door Hollanders of naar Hollandsch model gemaakt. Tot aan 't midden
der negentiende eeuw gebruikte men op de eilanden aan de Westkust zeevaartkundige
boeken in de Hollandsche Taal. Namen van families, straten, herbergen, leggen nog
getuigenis af van dien Oud-Hollandschen invloed. Het was voor mij natuurlijk zeer
streelend, uit den mond van vreemden den lof van mijn volk te hooren, maar te gelijk
heb ik me geschaamd, dat ik dat alles eerst van vreemden moest hooren. Waarom
worden zulke dingen niet in onze scholen behandeld in de Vaderlandsche
geschiedenis? Waarom bestaat er geen populair geschreven boek, waarin verzameld
is alles, wat Hollanders buiten de grenzen van hun vaderland verricht hebben? Of
als er zulk een boek reeds bestaat, waarom kennen wij het niet?
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Wat ik op zulke vragen, of ik een Duitsch-Hollandsch verbond voor mogelijk hield,
geantwoord heb, komt ongeveer op 't volgende neer.
‘'t Is een mooi plan’, zoo zei ik, ‘een heel mooi plan, en, als de onafhankelijkheid
van Holland gewaarborgd blijft, zou ik er niets op tegen hebben, dat het verbond nu
reeds tot stand kwam en ik geloof, dat er velen zijn in mijn vaderland, die zoo denken.’
‘Maar zulk een verbond is niet iets, dat men zoo snel tot stand brengen kan. Op
het papier misschien wel, maar niet in de werkelijkheid. Er moet voor dit plan eerst
“stimmung gemacht werden” en dat is met een paar courantenartikeltjes niet gedaan.
Ik beloof u, dat ik, als ik in mijn vaderland terug ben, mijn best zal doen om bij 't
Hollandsche volk allerlei vooroordeelen, die het tegen het Duitsche heeft, weg te
helpen nemen. Ik zal trachten te bereiken, dat er in Holland niet meer zoo verachtelijk
over “de moffen” en “Moffrika” gesproken wordt. En daar er van volkshaat tegen
Duitschland geen sprake kan zijn, en de symphathieën voor Frankrijk en Engeland
door de zaak Dreyfus en den tegenwoordigen oorlog aanmerkelijk bekoeld zijn, houd
ik het voor zeer waarschijnlijk dat de eerste jaren reeds in Holland eene
“Deutschfreundliche” strooming zullen brengen. Maar jelui, Duitschers, moet dan
ook niet stilzitten. Jelui kunt ook wat meer belangstelling gaan koesteren voor 't land,
de geschiedenis en de taal van het “stammverwandte” volk aan de Rijnmonden. Ik
heb vele ontwikkelde Duitschers gesproken, die van Holland niets anders wisten dan
de geschiedenis van meneer Kannitverstaan, Broek in Waterland en een paar
flauwiteiten.(1) Dat er jong-Hollandsche schrijvers en dichters bestaan, die tot de zeer
goede behooren, is den meesten Duitschers niet bekend. Waarom zoo weinig
belangstelling voor onze taal, die werkelijk geen Nederduitsch dialect, geen soort
Platduitsch is, zooals vele Duitschers in hun grove onwetendheid beweren. Als jelui
het Hollandsch zoo gemakkelijk lezen kunt, waarom leest ge dan niet Hollandsche
boeken? Waarom maakt ge niet eens een reisje naar Holland, waarom houden uwe
couranten hun publiek zoo schandalig slecht op de hoogte van Hollandsche
toestanden?
Dat alles moet eerst anders worden, voor er aan een officieel verbond gedacht kan
worden. En dan: houdt ook een weinig 't oog op de leden van den “Alldeutschen
Bund”! Dat die niet in hun al te groote ijver, overal “deutsche” en “Deutschtum” te
willen zien, schade aanrichten!
Bezonnenheid en takt is in zulke internationale vragen een eerste vereischte. De
goede wil tot nadere aaneensluiting bestaat bij beide volken. De omstandigheden
zijn gunstig voor zulk een plan.
Als er nu in beide Rijken ernstige menschen gevonden worden, Duitschers, die
het Hollandsche volk en Hollanders, die het Duitsche volk kennen en waardeeren en
er hun tijd en hunne krachten voor over hebben hunne landgenooten voor te lichten,
laat ons dan over een jaar of twintig weer eens gaan spreken over de mogelijkheid
van een verdrag.’

(1) Een aardigheid, die ik telkens weer in de verschillendste streken van Duitschland gehoord
heb, is, dat in Holland een bevel bij de kavallerie zou luiden: ‘Klabastert op de biester! Noch
nit - aber noe!’ Hoe deze geestigheid, die telkens onder schaterlachen gedebiteerd wordt,
ontstaan is, mag de hemel weten. ‘Klabasteren’ is, geloof ik, een woord uit Luxemburg, in
ieder geval eerder een Duitsch dan een Hollandsch woord.

Neerlandia. Jaargang 4

Zoo ongeveer luidden mijne woorden en zoo denk ik nog in dezen. Gewoonlijk
was het gesprek over deze vraag dan uit, waarmee ik echter niet zeggen wil, dat ik
mijne toehoorders overtuigd heb.
Mijn laatste lezing vond plaats den 28 Februari, een dag na Cronjé's overgave, die
hier algemeene verslagenheid teweegbracht. Andere plichten dwongen me mijne
arbeid voor de Boeren op te geven en zoo heb ik de nog steeds voortgaande
uitnoodigingen te komen spreken, moeten afslaan. Het financieel gevolg mijner
bemoeiingen was niet onaardig. Na aftrek der onkosten heb ik ruim 1400 mark naar
Holland kunnen verzenden. De meeste waarde hecht ik echter aan den zedelijken
uitslag. Het is mij gelukt, de sympathie voor de Boeren, die vaak niets meer was dan
eene vage ‘Schwärmerei’, op goede gronden te versterken en den hoorders van het
goede recht der Boeren de bewijzen in de hand te geven. Ik hoop daarmee ook een
weinig te hebben bijgedragen tot verwezenlijking van een denkbeeld, dat mij in deze
weken vaak voor oogen zweefde, het denkbeeld namelijk, dat er van uit den
germaanschen stam een krachtig, daadwerkelijk protest moge opgaan tegen het
verfoeielijk imperialisme der Angelsaksers en vooral tegen den verdoemelijken
Rhodesgeest. Laten Duitschers en Hollanders daartoe eerst maar eendrachtig
samenwerken!
Friedrichstadt,
14 Maart 1900.
P. ELDERING.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke. voorzitter; Dr. J.
Obrie. onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Ath., 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 van de stad Antwerpen;
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.

Uit Vlaanderen.
DE beruchte Société FLAMANDE pour la vulgarisation de la langue FRANçAISE heeft
te Gent op 11 Februari l.l. eene algemeene vergadering gehouden, waarop een
feestmaal van meer dan honderd dischgenooten volgde.
De voorzitter, de heer Steyaert, zegde o.a.: ‘Les flamingants ne cessent d'oublier
que c'est l'union des deux races qui forme la Belgique. D' après eux, nous ne pourrions
plus favoriser l'étude du français, sans étre mauvais flamand ou mauvais patriote.
Dès lors, étaient aussi de mauvais patriotes: Van Maerlant, qui traduisit des vers
français; Van Artevelde, qui parlait français; Guillaume d'Orange, dont la
correspondance officielle se faisait en français; Ledeganck, Van Peene, Prudent van
Duyse et bien d'autres encore’.
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Is het niet kostelijk de grootste vaderlanders en warmste ijveraars voor de
Nederlandsche moedertaal uit hun graf op te roepen als getuigen tegen degenen, die
in onzen tijd die moedertaal liefhebben en verdedigen?
De heer Van Brabandt, secretaris, maakte het nog bonter in een heildronk op het
banket, zoodat de Vlaamschgezinde kringen van Gent, zonder onderscheid van
politieke richting, den volgenden plakbrief op de muren lieten afkondigen:
Medeburgers!
Onder den naam van Société flamande (!) pour la vulgarisation de la langue française
heeft zich te Gent een kartel van liberale, katholieke, socialistische en progressistische
Franskiljons gevormd.
Dat is hun recht.
Maar mogen zij daarom de Vlaamschgezinden lasteren, die ons oud volkskarakter
en onze duurbare moedertaal verdedigen?
Die heeren hebben aan de kinderen onzer scholen een strooibriefje uitgedeeld,
waarin te lezen staat dat de Vlaamschgezinden ‘uitbuiters van het volk’ zijn, ja ‘eene
bende uitbuiters, welke er gedurig op uit zijn om alle vette en welbetaalde plaatsen
in te palmen.’
Op hun banket in het Posthotel heeft hun secretaris, de heer advocaat Van Brabandt
gezegd dat zijne Maatschappij gesticht was tegen ‘de misdadige pogingen’ der
Vlaamschgezinden, ‘eenige verdwaalde mannen zonder vaderland (les efforts
criminels de quelques égarés sans patrie)’; dat de Flaminganten de scheuring van
België willen en de inlijving bij Duitschland betrachten, omdat zij de inlijving bij
Holland niet kunnen bewerken!!!

Neerlandia. Jaargang 4

35
Luistert naar zijne eigene woorden:
‘Il y a en pays flamand un parti sciscionnaire qui veut le déchirement de la patrie
et qui ne s'en défend pas. (!!!) Ses adeptes regrettent de demeurer des Belges. Ils
revendiquent ouvertement l'annexion des Flandres à l'Allemagne (!!!) à défaut d'une
réunion pure et simple avec la Hollande, leur patrie d'élection. (!!!)
Als vaderlanders en als Vlaamsche Gentenaars teekenen wij krachtig protest aan
tegen zulke buitensporige aantijgingen en wij dagen de mannen van het
Franskiljons-kartel voor de rechtbank der openbare denkwijze.

Het Bestuur der Gentsche Maatschappijen waarvan namen volgen:
Vlaamsche liberate Kiesbond.

Vlaamsche katholieke Landsbond.

Willems-Fonds.

Davids-Fonds.

Zetternamkring.

Snellaertskring.

Rust roest.

Nationaal Vlaamsch Verbond.

't Zal wel gaan.

Rodenbach's Vrienden.

Algemeen Nederlandsch Verbond.
Het antwoord bleef niet uit, maar kwam niet officiëel van de Société flamande
zelve. Die blijft zorgvuldig achter de schermen. Het was ook een plakbrief.
De plakbrief der Franskiljons was nog grover dan hun strooibriefje aan de
schoolkinderen.
Het schijnt overigens, dat die plakbrief uitgaat van denzelfden rijken fabrikant,
die op het banket der Société flamande uitriep, dat de hoogere standen geen
Nederlandsch moeten leeren maar zich bij het plat Gentsch dialect houden, en die
zijne toespraak besloot met een geweldigen vloek, hetgeen niet weinig opschudding
en ergernis aan tafel en daarna veroorzaakte.
***
Intusschen schijnt de Fransche propaganda in Vlaamsch-België maar niet te vlotten.
In Le Journal van Parijs slaakt de bekende heer Jules Claretie eenen noodkreet.
‘L'alliance française - schrijft hij - fait de son mieux sans doute. Elle multiplie ses
cours, elle donne ses conférences, elle envoie quelqu'un de ses membres parler le
français, dire nos vers et chanter nos chansons à travers de l'Europe. On ne saura
jamais combien une chanson peut servir un pays.
Nous avions une sorte de succursale de notre patrie, c'est-à-dire la Belgique.
Il y a quinze ans, la Belgique comprenait une part égale d'habitants parlant le
français ou parlant le flamand. Je me rappelle le temps où toutes les enseignes, tous
les poteaux indicateurs, les plaques des rues étaient, en pays belge, libellés en langue
française. Les inscriptions flamands, à présent, sont partout.
Eh, il y a peu de mois, M. Georges Barral qui, vivant en Belgique, y publie pour
la gloire de notre langue, toute une collections d'auteurs, de poètes belges écrivant
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en français, M. Barral, me priant d'avertir nos compatriotes et de pousser le cri
d'alarme, m'écrivait.
En 1897, on a fait le recensement des deux langues - français et flamand - et en
voici le résultat:
Belges parlant français . . . . 2.427.072
Belges parlant flamand . . . . 2.744.371
En une décade et demi, nous avons donc perdu plus de 300.000 partisans, exactement:
317.299’.
Die noodkreet uit Parijs stelt ons eenigszins gerust over de kuiperijen onzer
Franskiljons te Gent en elders in Vlaanderen, maar wij houden een oog in 't zeil.
***
Een machtig middel tot verstandelijke opbeuring van ons volk is University extension.
Sedert acht jaren heeft zich aan de Gentsche Hoogeschool een Comité gevormd,
met Prof. Mac Leod, Prof. Paul Fredericq en Prof. Vercoullie aan 't hoofd, om in de
moertaal hooger onderwijs voor het volk te geven.
De richting is zuiver wetenschappelijk en neutraal. Hoogleeraren en jonge doctors
van verschillende politieke richting zijn sedert dien regelmatig te Gent als leeraars
opgetreden over onderwerpen ontleend aan botanie, scheikunde, natuurwetenschap,
geschiedenis, taal- en letterkunde.
Ook buiten Gent, namelijk te Brugge, te Aalst en te Antwerpen, heeft het Gentsch
Comité enkele leergangen ingericht. Maar daar kon de instelling geen wortel schieten.
De Brusselsche hoogeschool volgde later dat voorbeeld, maar al hare leergangen
zijn in 't Fransch, zelfs in Vlaamsche steden als Brugge, Antwerpen en Kortrijk.
Sedert November 1898 liet de Leuvensche hoogeschool zich evenmin onbetuigd.
Te Antwerpen opende zij, zooniet echte leergangen bestaande uit eene reeks lessen
over hetzelfde onderwerp, zooals de Comité's van Gent en Brussel het opvatten, dan
toch afzonderlijke wetenschappelijke voordrachten in de moedertaal. Het is 't gilde
Eigen taal eigen zeden, welke de regeling in handen heeft dier ‘Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding onder de hooge bescherming van Mgr. Abbeloos, eere-rector
der Hoogeschool van Leuven’. Iedere voordracht wordt afzonderlijk gedrukt en in
den handel gebracht.
Is de University extension van Gent streng neutraal en die van Brussel opzettelijk
anticlericaal, de ‘Hoogeschooluitbreiding’ van Leuven is natuurlijk scherp katholiek.
Zij noemt zich overigens in haar manifest: ‘Hooger volksonderwijs in katholieken
zin en in 't Vlaamsch’.
Het gebruiken onzer moedertaal door zooveel mannen der wetenschap bij het
geven van hooger onderwijs, zal van grooten invloed zijn op ons volk en ook op de
oplossing van het hangend vraagstuk: de Vlaamsche Hoogeschool.
***
De Vlaamsche Volksraad hield op Zondag 25 Februari te Brussel zijne achtste
vergadering onder leiding van Prof. Julius Obrie.
Een der hoofdpunten, die aan de orde waren gesteld, was het behandelen der vraag
welke de houding der Vlamingen zal zijn bij de aanstaande verkiezingen voor de
wetgevende Kamers. Na een vrij langdurig debat werd het voorstel van den heer
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Reinhard aangenomen, waarbij wordt bepaald dat in elk kiesdistrict, waar de
Vlamingen niet als dusdanig zelfstandig optreden, zij zullen worden uitgenoodigd
alleen hunne stem uit te brengen op die candidaten, welke zullen instemmen met het
volgende strijdprogramma van den Volksraad:
1o. Al de vertegenwoordigers van het Vlaamsche land zullen in den regel
Nederlandsch spreken;
o De vier faculteiten der Gentsche hoogeschool moeten vervlaamscht worden;
2.
3o. Stipte en eerlijke uitvoering der gelijkheidswet door het opstellen ook in het
Nederlandsch van de memoriën van toelichting van de verslagen over de
ingediende wetsontwerpen;
o Toepassing van de taalwet van 1883 op de vrije inrichtingen voor middelbaar
4.
onderwijs.
Een tweede belangrijk punt, inrichting van een Nationaal Comité tot herdenking in
1902 van den Gulden-Sporenslag, kwam vervolgens in bespreking. Met het oog op
de wenschelijkheid dat alle Vlamingen, tot welke richting zij ook behooren, aan dit
heugelijk feest zouden kunnen deelnemen, werd door de vergadering een voorstel
aangenomen, waarbij het bestuur van den Vlaamschen Volksraad voorloopig wordt
aangesteld tot Nationaal Comité, belast met het inrichten van een plechtig en
onpartijdig vaderlandsch feest of betooging te Kortrijk in 1902, ter herdenking van
den Gulden-Sporenslag, waarvoor de medewerking of deelneming van alle Vlamingen
zal verzocht of aanvaard worden. Eene oproeping met dat doel zal eerlang tot het
Vlaamsche volk gericht worden en het bestuur zal met het plaatselijk Comité te
Kortrijk en met andere Vlaamsche groepen in onderhandeling treden om een algemeen
Nationaal Comité tot stand te brengen.
***
Onze taal bij de militaire rechtbanken. Te Bergen in Henegouwen, dus in het hartje
van het Walenland, heeft zich op 18 Januari j.l. een merkwaardig geval voorgedaan.
Voor den Krijgsraad aldaar stond een Vlaamsche soldaat terecht, die had verzocht
dat zijne zaak in het Nederlandsch zou worden behandeld. Mr. Th. van Hauwermeiren,
advocaat te Gent, die als verdediger optrad, pleitte in het Nederlandsch, dat naar luid
van het Wetboek van Militaire Strafrechtspleging van 1714, de geheele rechtspleging
bij de militaire rechtbanken in het Nederlandsch moest gevoerd worden, daar de
desbetreffende bepalingen tot nog toe niet werden ingetrokken. Derhalve eischte de
verdediger dat de rechtspleging in deze zaak zou nietig verklaard worden. Zijne
stelling werd bestreden door den substituut-auditeur, die zich beriep op eene circulaire
van den auditeur-generaal tot regeling der rechtspleging.
Acht dagen later werd door den Krijgsraad een vonnis ook in het Nederlandsch
gewezen, waarbij het stelsel van den verdediger te eenenmale werd aangenomen, en
de geheele rechtspleging te niet gedaan. Door het openbaar ministerie werd tegen
dat vonnis hooger beroep aangeteekend, zoodat de questie eerlang aan de beoordeeling
van het Militair Gerechtshof zal worden onderworpen.
Uit tweeërlei oogpunt is dat feit uiterst merkwaardig: in de eerste plaats, omdat
voor het eerst in het Walenland in eene militaire strafzaak in onze taal werd gepleit
en gevonnisd en ook
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omdat daardoor een zonderling licht verspreid wordt over de verklaring van den
Minister van Oorlog, die in de Kamervergadering van 26 September j.l. verklaarde
dat al de Vlaamsche soldaten, die sinds de herinrichting der militaire rechtbanken
voor den krijgsraad te Bergen hadden terechtgestaan, de Fransche taal machtig waren
of verzocht hadden dat de rechtspleging in het Fransch zou gevoerd worden
***
De nieuwe opera Thijl Uilenspiegel van den Vlaamschen meester Jan Blockx heeft
te Brussel een reeks vertooningen met grooten bijval beleefd. Te Antwerpen, waar
het werk in 't Nederlandsch opgevoerd wordt, lokt het telkens volle zalen. Te Gent
werd het eveneens in 't Nederlandsch door het Antwerpsch-Nederlandsch Lyrisch
Tooneel in den loop der maand Februari ten gehoore gebracht. De plaatselijke
dagbladen en niet het minst de Franschgezinde spreken met veel lof over deze
vertooning, waar de Antwerpsche zangeressen en zangers zich als flinke kunstenaars
hebben laten gelden.
Het werk van Blockx heeft op de ingewijden in de muziek een gunstigen indruk
gemaakt. Het gewone publiek bleef over het algemeen koel, omdat het niet in de
handeling een medesleepende dramatische kracht ontwaarde. De Fransche librettisten
zijn onbekwaam geweest om het Vlaamsche leven en gevoelen en denken en handelen
voor te stellen op eene wijze die eenigszins aan de waarschijnlijkheid beantwoordt.
Hunne heldentafereelen zijn slechts zooals de kritiek het elders liet gevoelen
caricaturen van hetgeen ze zijn konden, indien een Vlaamsche dichter de stof hadde
aangegrepen.
Hopen we dat meester Blockx voortaan zijn krachten zal wijden aan echt Vlaamsche
werken, waarin het Vlaamsche volk zich herkent in waarheid en in leven.
***
De leden van het bestuur der regelingscommissie van het 25e Nederlandsche taalen letterkundig congres hebben hun werkzaamheden niet willen sluiten, zonder hun
voorzitter, Baron de Maere van Aertrijeke, wien tot viermaal toe de eervolle en
moeilijke taak was opgedragen een Nederlandsch congres voor te zitten en te leiden,
een blijk te geven van hun warme vereering en innige erkentelijkheid.
In stillen kring werd die heuglijke gebeurtenis met een banket gevierd, en te dier
gelegenheid Baron de Maere een keurig op perkament geteekend adres aangeboden.
De heer de Maere, diep getroffen door dit huldebetoon, herinnerde er aan, dat hij
steeds de Nederlandsche taal als het heiligste wat zijn volk bezit, had doen
eerbiedigen.
Een lange reeks heildronken volgde, waarbij veel werd herdacht en ook gewezen
op ons aller plicht, op eendrachtig samenwerken, waar het geldt de rechten en de
toekomst van onzen stam.
***
Een goed voorbeeld.
De heer De Beukelaer, de bekende biscuitfabrikant te Antwerpen, heeft een
gelukkig denkbeeld gehad. Als geïllustreerde reclamekaartjes heeft hij een reeks
tooneelen uit Blockx' Herbergprinses uitgegeven. Terwijl hij aldus reclame maakt
voor zijn zaak, maakt hij terzelfder tijd reclame voor onze kunst. Jammer maar dat
de kaartjes zelf geen kunstwerk zijn. De teekeningen zijn maar grof. Doch de heer
De Beukelaer is van plan deze mislukte serie door een andere te vervangen, die zal
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geteekend worden door Alfred van Neste; waarschijnlijk gebeurt dat nog in den loop
van dit jaar. Thans is deze kunstenaar aan 't teekenen van zes tooneelen uit Quinten
Matsijs; later komen ook nog van zijne hand tooneelen uit Thijl Uilenspiegel. Tegen
April e.k. zullen de klanten van de firma De Beukelaer een prachtige reclameplaat
‘Trekkende Boeren’ ontvangen, eveneens van Van Neste.
Het voorbeeld mag ter navolging aanbevolen worden aan groote firma's in Holland,
opdat zij ook voor hun reclame nationale onderwerpen laten teekenen, en vooral
moge hun op het hart gedrukt worden, dat ze zich voor hun reclame in België van
het Nederlandsch bedienen.
H. MEERT.

Bladvulling.
Amerikaansch Hollandsch.
Uit een brief aan het Secretariaat: ‘Ingesloten uit uittreksel van de Omaha daily. Kan
ik er men verzekeren dan zend ik u de slips.*) De voor en tegen Boer gevoelens zijn
in dit land zoo verdeeld, worden zoo opgemixt met de politiek, dat het moeielijk is
te zeggen wat de verhouding is.’

Oost-en-West
Mededeelingen uit Curaçao.
II.
De Rechtspraak.
VOLGENS een algemeen rechtsbeginsel is ieder, die de strafwet schendt en dus
aanleiding geeft tot de kosten van onderzoek en toepassing, gehouden deze te
vergoeden (van Deinse, § 464). Aan eenige rechtsvragen, wanneer geen veroordeeling
in de kosten plaats heeft, is door art. 184 van het Curaçaosche Wetboek van
Strafvordering een einde gemaakt door de bepaling, dat elk veroordeelde tot straf
verwezen wordt in de kosten van het geding. De billijkheid van zulk een bepaling
in twijfel te trekken op grond van bestaande toestanden mag vreemd schijnen, doch
bijzondere toestanden billijken bijzondere gevolgtrekkingen.
Klaagt men er, met het oog op de benedenwindsche eilanden, niet zonder eenig
recht over dat, terwijl men van den rechterlijken ambtenaar, bestemd voor Oost-Indië,
kennis van het Maleisch en Javaansch vergt, van den Curaçaoschen rechter geen
kennis wordt geëischt van de landstaal - de eenige, die de overgroote meerderheid
der bevolking spreekt - of van het Spaansch - dat op die eilanden veel gesproken en
nog meer wordt verstaan - zoodat de vertolkingskosten ten laste van den veroordeelde
komen1) - erger staan de zaken op de bovenwindsche eilanden.
Bij de verordening van 15 Juli 1875, No. 6, werd bepaald: ‘dat de Raden van Justitie
en de Kantongerechten ep St. Martin, St. Eustatius en Saba bevoegd zouden zijn om
*) Uitknipsels.
1) Men leert het Papiameentoe echter gauw verstaan en goed genoeg spreken om door den
inboorling te worden verstaan, zoodat b.v. een tot lid van het hof van justitie benoemd
Nederlander, als hij er zich de moeite voor wil geven, in ongeveer een jaar tijds de hulp van
een tolk niet meer zal behoeven.
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bij de behandeling van rechtszaken, in stede der Nederlandsche, desnoods van de
Engelsche taal gebruik te maken’.
Wellicht werd die maatregel door de omstandigheden geëischt, maar met het oog
op het bevorderen van de kennis der Hollandsche taal, was hij zeker zeer te betreuren.
Vóórdat hij werd ingevoerd, gaf een enkel ingezetene zich nu en dan de moeite om
Hollandsch te leeren, teneinde voor het eerebaantje van kantonrechter of lid van den
raad van justitie in aanmerking te kunnen komen, maar toen daarvoor kennis van het
Hollandsch niet meer noodig was, bekreunde zich niemand meer over die taal en dat
het ‘desnoods’ der verordening dus weldra regel werd, zal wel geen betoog behoeven.
Tot welke resultaten kan dit nu leiden?
Een Hollander, die voor een der raden van justitie terecht staat, zal, als hij de
Engelsche taal niet machtig is, bij veroordeeling tot straf in de kosten van een tolk
worden verwezen. Dit brengt ons dus voor het feit, dat een Hollander, die in een
Hollandsche kolonie door een rechtscollege, door een Hollandsch bestuur aangesteld,
wordt veroordeeld, extra kosten moet betalen, omdat hij wel Hollandsch doch geen
Engelsch kent!
Maar erger nog wordt de zaak, indien er in hooger beroep wordt gekomen van een
vonnis door en raad van justitie of een kantonrechter op de bovenwindsche eilanden
geveld.
Bij verordening van 17 April 1872, no. 17, werd bepaald, dat in hooger beroep de
stukken van het geding, indien zij in de Engelsche taal zijn gesteld, vergezeld moeten
zijn van een door een beëedigden tolk vervaardigde vertaling en dat de kosten daarvan
zullen komen ten laste van den appellant. Verzuimt de belanghebbende om voor deze
vertaling te zorgen, dan worden de stukken eenvoudig ter griffie van het hof van
justitie gedeponeerd en, nadat de bij de wet bepaalde termijn voor het hooger beroep
is verstreken, wordt de appellant daarvan vervalien verklaard en schiet hem niets
anders over dan zich aan het tegen hem geveld vonnis te onderwerpen.
Nu bestaat een raad van justitie uit één ambtenaar, voorzitter, en drie leden, in den
regel ingezetenen van de eilanden en meestal
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menschen, die niet meer dan een gewone lagere school hebben afgeloopen (waar in
het Engelsch onderwijs werd gegeven), daarna zich op het een of ander vak of beroep
hebben toegelegd en zich een broodwinning hebben verschaft. Eerlijke en
rechtschapen menschen als zij mogen zijn, hebben zij toch nooit eenig onderricht
ontvangen in de rechtwetenschappen en bovendien verstaan zij in den oorspronkelijken
text de wetten niet, volgens welke zij recht moeten doen, en evenmin de commentaren
daarop. Waar het de Curaçaosche wetboeken van burgerlijk- en strafrechterlijk recht
betreft, spreken de raden recht naar de officieuse vertaling, die er van die wetboeken
bestaat, eene vertaling, die niet steeds den oorspronkelijken tekst juist weergeeft en
soms tot geschillen aanleiding zou kunnen geven.1) Waar het koloniale verordeningen
aangaat, doen zij recht op de vertaling, die den voorzitter of iemand anders er hun
van geeft.
Dat hooger beroep van vonnissen, door zulke rechtscollege's gewezen, wel eens
noodig moet zijn, zal wel niet behoeven aangetoond. Om ons tot het strafrecht te
bepalen, kan dit eerstens noodig zijn in het belang van den veroordeelde en tweedens
in het belang van een goede justitie. Wel is waar worden de strafvonnissen van de
raden van justitie en der kantonrechters op de bovenwindsche eilanden niet ten uitvoer
gelegd, dan nadat de procureur-generaal der kolonie (gegradueerd) tien weken heeft
laten verstrijken zonder er van in hooger beroep te komen of voor dien tijd heeft te
kennen gegeven, dat door hem geen hooger beroep zal worden aangeteekend, doch
de beslissing over het wettige of onwettige, het billijke of onbillijke van die vonnissen
is dan toch overgelaten aan de beslissing van één persoon, een ambtenaar van het
openbaar ministerie.
Voordat een veroordeelde zelf van het recht van hooger beroep gebruik kan maken,
moet hij vermogend genoeg zijn om de soms hooge vertaalkosten te betalen, kosten,
die hem zelfs bij opvolgende vrijspraak nimmer vergoed zullen worden. Zorgt hij
niet voor die vertaling, dan komt er, zooals wij reeds zeiden, van zijn hooger beroep
niets. Is overal elders het recht van hooger beroep een algemeen recht, waarvan zelfs
de armste onderdaan gebruik kan maken, op de bovenwindsche eilanden is het dat
niet: eerstens kunnen alleen personen van zekere middelen zich er van bedienen, en
tweedens is het voor die personen nog slechts een recht, waarvan nooit dan met
geldelijke opoffering gebruik kan worden gemaakt.
Ten slotte het geval, dat de rechtscollege's op de bovenwindsche eilanden de wet
verkeerd toepassen en dat hooger beroep noodig is ter verzekering van een goede
justitie.
Zulk een geval heeft zich niet lang geleden op St. Martin voorgedaan, in zake het
openbaar ministerie bij den raad van justitie aldaar tegen J.F.J. Rijnenberg, een
geboren Nederlander, aan wien een overtreding van de wet op de afgifte van
zeebrieven werd ten laste gelegd. De raad sprak hem vrij, doch de procureur-generaal
kwam in appèl en blijkbaar had de raad een artikel der wet verkeerd uitgelegd, daar
het hof van justitie alhier - het hoogste rechterlijk college in de kolonie en voor ¾
uit meesters in de rechten bestaande - Rijnenberg veroordeelde. Van bedoelde wet
bestond ook geen vertaling in het Engelsch en de raad heeft dus af moeten gaan op
de vertaling hem er van gegeven. Maar intusschen is Rijnenberg het kind van de
1) O.a. in art. 138 van het W.v.S.V., waar de termijn van hooger beroep in den Hollandschen
tekst is bepaald op ‘binnen tweemaal vier en twintig uren’, hetgeen door den vertaler is
weergegeven door ‘within twenty-four hours’.
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rekening, want op hem zullen de vertaalkosten der stukken van het proces, door het
openbaar ministerie voorgeschoten, worden verhaald, desnoods bij lijfsdwang. Is hij
dus niet vermogend genoeg om die kosten te betalen - hier een kleine honderd gulden
- dan zal hij er voor moeten ‘zitten’.
En zulk een toestand bestaat niet sinds korten tijd. Integendeel, zij bestaat nu reeds
vijf en twintig jaar en het is ook niet de eerste maal, dat op het onbillijke en
onrechtvaardige van dien toestand wordt gewezen. Dat is meermalen, ook in de
Kamers, geschied en meer dan één Minister heeft van verbetering gesproken. Maar
zeer bekend schijnt dat toch niet te zijn, waar men thans nog vraagt of het waar is,
dat op Saba de rechtspraak in het Engelsch geschiedt - en of dit dan alleen op Saba
en ook niet op St. Eustatius en St. Martin zou geschieden!2)
T.H.J. HAMELBERG.

Boekbespreking
Japan-Nederland in Oost-Azië, eene militaire studie door G. Nijpels,
kapitein der infanterie van het O.-I. leger. Met een kaart. Haarlem, de
Erven Loosjes, f1.90.
Vóór me lag, 'n tijd geleden, m'n Engels zakatlasje opengeslagen bij ‘The British
Empire’: grote smeren rood in 't gelige van de vastelanden, talloze rode strepen als
spelden gehecht op het vervloeiende indiego van de zeeën. En daarnaast toonde mij
'n Almanach Hachette wat Frankrijk het zijne noemt op onze aardbol: zwaarmoedig
blauw in 't wit en grijs van de tekening, half Afrika blauw, Indo-China blauw, de
strepen veel minder in aantal dan zo even, maar daarom rupsig dik. Toen sloeg me
plots 'n A.N.V. gevoel naar 't hoofd en..... ik nam 'n potlood, 'n oranje potlood, wreef
er vlug, zenuwachtig wat tint af op het Engelse kaartje tot heel het Rijk der
Nederlanden in onze Koningskleur glom, overzag de verhouding tot het rood en
blauw, vond dat ons kleine land genoeg oranjegebied omvatte en zei fier - met de
fierheid van zulke ogenblikken - tot mezelf: ‘Dat hebben, dat houden we.’
Zo'n opbruisgevoel leeft niet lang, meestal is 't de volgende verdwenen. Maar iets
ervan blijft: het verlangen dat het toch zo ware, het gepeins of de wens door kracht
van wil niet tot onomstootbaar feit te maken is.
Kaptein Nijpels heeft ook zo de kaart van Azië vóór zich gehad, hem overmeesterde
eveneens het gevoel, dat Multatuli vervoerde tot diens enig doopformulier van
Insulinde, maar toen de opgewelde blijheid van het oogenblik was weggevloeid,
verving koel waarnemen het vreugdig overzien en klaar zag-ie bedreiging in Japan's
ontwringen aan middeleeuwse omarming en tegemoet snellen van verfrissende
nieuwbeschaving.
Het aanschouwde - met z'n lering en waarschuwing voor ons - schreef-ie neer in
beknopte en prettige stijl, bevattelijk ook voor niet-mielietèren. Jammer dat-ie ons
vertellen moest hoe Japan in z'n weergaloze ontwikkeling geen tijd te verliezen had
voor Nederland, z'n voormalige bemiddelaar tot de overige Staten. Onze handel,
2) Ik maak niemand een verwijt van zijn onbekendheid met onze koloniale toestanden.
Integendeel, ik zie het gaarne, dat men zich door vragen op de hoogte dier toestanden tracht
te brengen. Reeds vroeger heb ik er op gewezen, dat er uit de kolonie zelf slechts zelden
stemmen zijn opgegaan om hare toestanden beter bekend te maken en de schuld aan de
bestaande onbekendheid ligt dus niet geheel bij het moederland.
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vroeger de enige toegestane, zonk in 't niet terug; onze taal, eens de diplomatieke,
werd door andere vervangen; onze invloed (Koning Willem II wees op de gevaren
van het afgezonderd blijven, Koning Willem III schonk het eerste oorlogstoomschip,
terwijl Nederlandse mariene-detasjementen het eerste Europese onderricht gaven)
taande weg. En dat alles door misplaatse ‘bescheidenheid, hulpvaardigheid,
nederigheid’.
Door langere bespreking van de tegenwoordige toestand van leger, vloot en handel
(de eerste twee zijn veel sterker dan nodig om Japan's gebied te verdedigen) wil de
S. ons 'n begrip geven ‘van hetgeen Japan in tijden van oorlog voor Nederland in
Oost-Azië kan beteekenen als neutraal, als vriend of als vijand’. Want na de
vernedering van het weggeschoven worden uit Japan is verdere vernedering, wie
weet binnen eigen gebied, niet onmogelik. 'n Ferm stuk werk leverde de S. door die
tans in Insulinde rondwarende Japan-vrees te belichamen: wie van tevoren siddert
kan pal staan in 't gevaar.
Het slotwoord, waar de S. kernig en als 'n ziener, z'n kijk op de nu-toestand van
Oost-Azië uit, wens ik gelezen door elk, die door rang of persoonlikheid kan
meehelpen het Je maintendrai! voor lief Insulinde tot onomstootbaar feit te maken.
W. BONTO VAN BIJLEVELT.

Bericht.
De maandkroniek van Nederland moet ditmaal wegens overvloed van copie
achterwege blijven.

Bladvulling.
Uit een brief uit Orange City (V.S.) 23 Febr.:
‘Wat het Hollandsch element hier aangaat, is waarschijnlijk niet minder enthousiast
dan in Nederland. Velen kunnen eten noch slapen als de kans voor de Boeren schijnt
te keeren, natuurlijk enkele bastaards zijn er, maar die durven toch geen geluid te
geven.’
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Vraag en Antwoord
Port Arthur.
DE kolonie Nederland, een half uur ten noorden van Port Arthur aan de Golf van
Mexico, is nog maar van jongen datum.
Einde 1897, begin 1898 vestigden er zich de eerste Hollanders.
De heer P.J. VAN HEININGEN, secretaris van den Kolonisten-Bond te Nederland
Jefferson County, beantwoordde de onderstaande vragen, gedaan door iemand, die
naar Texas wilde emigreeren:
VRAAG 1. Zijn in het algemeen de vooruitzichten in de kolonie voor een Hollandsch
landbouwer of veehouder gunstiger dan in Holland zelf?
ANTWOORD. Voor een landbouwer zijn de vooruitzichten gunstiger, doch niet
voor een veehouder.
VRAAG 2. Is het klimaat er gezond?
ANTWOORD. Het klimaat is hier gezond.

VRAAG 3. Wat is de prijs van gunstig gelegen en vruchtbaar land?
ANTWOORD. De prijs van gunstig gelegen land is 25 dollar per acre, vruchtbaar
land is hier zoo goed als niet, maar door veelvuldige bewerking kan men den grond
zeer verbeteren.(1)
VRAAG 4. Heeft men in de kolonie goeden afzet voor de gewassen?
ANTWOORD. Een geregelde afzet van gewassen hebben wij hier niet, toch zijn wij
altijd onze vruchten kwijt geraakt door ze in de naburige steden Beaumont of Port
Arthur uit te venten, of aan winkels te verkoopen. Wij verwachten dat dit na verloop
van tijd beter wordt.
VRAAG 5. Zijn bouwmaterialen er duur?
ANTWOORD. De prijzen van bouwmaterialen zijn redelijk, op heden echter zijn de
prijzen aanmerkelijk hooger.
VRAAG 6. Is het noodig Engelsch te kunnen spreken?
ANTWOORD. Het is niet bepaald noodig dat men Engelsch spreekt, ofschoon het
iedereen zeer te stade komt.
(1) Uit inlichtingen, ons welwillend door het Amsterdamsch agentschap der Port Arthur
Land-Company verstrekt, blijkt ons, dat de prijzen 20, 25, 30, 35 en 50 dollar zijn naarmate
het land veraf of dichtbij ligt.
Tot Nederlandsche afmeting en munt herleid is 20 dollar per acre = f125 per H.A.
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VRAAG 7. Zoudt u aan degenen, welke in Holland een vrij goed bestaan hebben,
nog aan kunnen raden om naar Z.O. Texas te emigreeren?
ANTWOORD. Het maakt een zeer groot verschil of iemand ongetrouwd is, dan wel
een huisgezin met kinderen heeft. In het eerste geval is zulks niet aan te raden, in het
andere geval zou u dit ten voordeele der kinderen moeten doen, anders is het ook
niet aan te raden.
VRAAG 8. Zijn er reeds veel Hollandsche boeren?
ANTWOORD. Onze Hollandsche vereeniging telt 20 leden, welke alle in het vak
werkzaam zijn; verder zijn er nog vele Hollandsche werklieden.
Ten slotte gaf de heer Van Heiningen nog de volgende inlichtingen.
De beste tijd om zich hier te vestigen is naar mijn inzien omstreeks half October,
begin November.
De prijs van goede paarden bedraagt ongeveer 120 à 140 dollar per span, evenwel
zijn muilezels beter aan dit klimaat gewend en kunnen zij de hitte beter weerstaan.
De prijs van een goed span muilezels bedraagt ongeveer 150 à 170 dollar. Op
heden zijn de prijzen aanmerkelijk hooger van beide, veroorzaakt door den oorlog
tusschen Engeland en Transvaal.
De prijs van koeien is ongeveer 50 à 70 dollar. Men heeft hier Jersey en Durham
als melkkoe.
De prijs van schapen zou ik moeilijk kunnen opgeven, men ziet ze hier zoo weinig,
misschien tusschen 4 en 10 dollar per stuk.
Wanneer men naar hier emigreert, kan men zich voorloopig in het hotel vestigen,
een Hollander heeft het beheer daarover, men kan daar zoolang vertoeven tot men
zich een huis gebouwd heeft, tegen een redelijken prijs.
De heer WILLEM BEUKERS te Schiedam zond ons de volgende antwoorden op de
bovenstaande vragen. Voor belanghebbenden een goede gelegenheid ter vergelijking.
1. Voor een veehouder beslist niet. Er zwerven duizenden stuks vee onbeheerd
haast door de prairiën, alleen voorzien van een brandmerk en behoorende aan
een klein aantal kapitalisten. Goede Hollandsche rassen ontaarden er spoedig
en het vleesch in Texas is slecht. De hooge temperatuur 's zomers werkt niet
gunstig op het maken van boter en kaas, anders dan voor gebruik in de
onmiddelijke omgeving. Wat de landbouwers betreft, deze hebben zonder twijfel
een beter bestaan in Texas dan in ons land, mits zij, alvorens te koopen, een
degelijk onderzoek instellen naar den grond, waar zij hun tenten denken op te
slaan. Ook moeten zij zich bij den aankoop laten leiden door het advies van een
vertrouwd, daar ter plaatse wonend persoon, waarbij ik in de eerste plaats denk
aan den heer LANS, voorzitter van den farmersbond in de kolonie Nederland.
2. In den winter regenachtig, bij uitzondering vriezend, des
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

zomers zeer heet. Ik heb met gehoord, dat het er ongezond is maar wanneer de
rijstbouw toeneemt en eene haast tropische zon zich spiegelt in de onmetelijke,
onder water gezette landouwen, dan vrees ik voor moeraskoortsen. Tot nu toe
gaat het goed.
In Port Arthur zelf is het 's zomers iets frisscher, daar het dichter bij zee ligt.
Het land, dat mijne kennissen in 1897 kochten, in het centrum der kolonie,
kostte 16 dollar en was in het begin van 1899 gestegen in waarde tot 20 dollar
per acre (circa een kwart bunder). Vlak bij Port Arthur kost het 50 en meer.
Intusschen kan er veel veranderd zijn in een jaar, vooral als de bekende
speculatiegeest zich er mee bemoeit.
Voor rijst wel, voor aardappelen, groente enz. nog niet voldoende, d.w.z. er
wordt te veel verbouwd voor de omgeving en te weinig om per waggons naar
een groote stad, b.v. Kansas City, te zenden. Dit zal echter door samenwerking
beter worden.
Neen, want men bouwt uitsluitend met hout en een half uur sporens naar het
noorden voert u in Beaumont, een nijver plaatsje vol houtzagerijen.
Voor 500 dollar bouwt men een goed huis.
Neen, maar het is wenschelijk zich op die taal toe te leggen, wanneer men
eenmaal daar is.
Neen, dat zou ik niet. Een landbouwer moet daar minstens even hard werken
onder een afmattend klimaat. Hij is met een klein aanvangskapitaal er spoediger
onafhankelijk dan in ons land, maar hij moet niet denken dat hij er Amerikaansch
rijk zal worden. Daarenboven doet hij van veel goeds afstand wanneer hij den
vaderlandschen bodem verlaat, hij offert veel op, wat niet zoo direct onder
cijfers is te brengen, maar van welke offers hij zich eerst rekenschap begint te
geven, als hij in het vreemde land zijne herinneringen laat spelen. Vrij goed in
oud Holland is beter dan goed in Texas.
Ja, er zijn er heel wat. Ik weet niet juist hoeveel, maar ik schat het aantal in de
kolonie Nederland op 20 huisgezinnen in 1899.

Uit het schrijven van den heer Willem Beukers nemen wij nog de volgende algemeene
inlichtingen over:
Van 1 tot 17 Januari 1899 was ik in de kolonie Nederland, omstreeks een half uur
sporens van Port Arthur gelegen. Port Arthur zelf is een klein plaatsje, aan het eind
van den Kansas City Port Arthur spoorweg, niet onmiddelijk aan de golf gelegen,
maar er van gescheiden door een onbewoonde strook grond en verbonden door een
kanaal, dat thans, naar ik verneem, bijna op diepte van 20 voet is uitgegraven. Het
doel van den spoorweg is een verbinding te hebben van de golf met Kansas City (het
centrum van graanproductie) korter dan die over Galveston en N. Orleans en
zoodoende een groot deel van den uitvoer der golfhavens tot zich te trekken. Port
Arthur zelf is geheel op deze speculatie gebouwd en in de hoop, dat de vlieger op
zal gaan en de stad zich zal uitbreiden, zijn de gronden in de onmiddellijke nabijheid
zoodanig in waarde gestegen, dat de eigenlijke landbouw daar niet loonend is, wel
tuinbouw en fijne groenten, hoewel de stad toch weer geen afzetgebied is voor
beoefening op groote schaal. De emigrant moet dus meer het land in en, zooals ik
reeds opmerkte, een half uur verder ligt de Hollandsche kolonie Nederland, waar
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zich een aantal Nederlanders reeds gevestigd hebben. Zij is het eerste station op de
spoorlijn Port Arthur naar Kansas City. De grond is hier goed, hoewel niet ten volle
beantwoordende aan de verwachtingen. Tot dusverre moest men tenminste voor den
aardappelbouw katoenzaad-kunstmest gebruiken, maar de land-Company schrijft dit
toe aan het eeuwen lang braak liggen. Volgens de laatste berichten schijnt rijstbouw
daar aangewezen en zeer loonend te zijn, maar daar rijstland zeer vlak moet zijn,
omdat de plant onder water moet groeien, zijn de mooiste stukken in het centrum
der kolonie en aan het besproeiïngskanaal gelegen, reeds verkocht, zoodat de nieuw
aangekomene het verder moet zoeken en meer transportkosten heeft.
***
Op de vraag van de Lett. Ver. Justus van Maurik zijn drie antwoorden ingekomen,
een van den heer D.J.R. Jordens te Zwolle, een van den heer J. Sander uit den Haag
en een van de derde klasse der meisjes H.B.S. te Dordrecht. Dit laatste, geheel eigen,
vrijwillige werk, geeft goeden moed; van onze jeugd, niet het minst van de vrouw,
moet het komen; volgende geslachten moeten onze taal blijvend zuiveren van onkruid.
Ouderen zitten vaak vastgeroest in vooroordeel; dat getuigen zelfs inzenders in
Neerlandia.
Twee dingen dient men evenwel in het oog te houden: niet alle vreemde woorden
kunnen bij ons worden gemist, en dan vooral, het aangeven van goede
overeenkomstige uitdrukkingen is betrekkelijk gemakkelijk, de moeielijkheid zit in
het algemeene gebruik. Woorden als notulen, improvisatie, proza en poëzie, artikel,
commissie, zijn niet meer te bannen; zij hebben burgerrecht verkregen en wie onze
taal in haar verschillende tijdperken heeft bestudeerd, zal dit billijken. Voor het
oogenblik echter verbiedt de ruimte nader hierover uit te weiden; eerlang zal het
onderwerp in beginsel worden behandeld.
Voorloopig als voorbeeld de beste ingezonden proeven. Monogram: naamcijfer,
lettergroep. Insigne: onderscheidingsteeken. Notulen: aanteekeningen.
Introductieboek: inleidingsboek (?). Improviseeren: voor de vuist spreken.
Convocatiebriefje: oproepingsbriefje. Critiekcommissie (?): commissie van
beoordeeling. Alinea: nieuwe regel. Reciteeren: voordragen. Contributie: ledengeld,
bijdrage. Termijn: tijd; in (bij)termijnen: in (bij)gedeelten; verschenen termijn,
vervaldag. Memorie van toelichting: toelichting.
De redactie - opstelraad gaat ons niet af - zal de mannen van het Woordenboek
uitnoodigen telkens hun oordeel te zeggen. Laten de leden van Justus van Maurik
intusschen hetgeen zij voor deugdelijk erkennen, alvast gebruiken. Nog eens: daarin
zit het bezwaar.

Mededeelingen
Uit Havana:
Ofschoon Havana een der belangrijkste havens van geheel Middel- en
Zuid-Amerika is en de reede alhier dikwijls wordt bezocht door vreemde
oorlogschepen, is het ruim 17, zegge zeventien jaar geleden, dat het laatste
Hollandsche oorlogsschip Havana heeft bezocht. Curaçao is slechts 3 à 4 dagen van
hier verwijderd, en hoewel daar gewoonlijk een oorlogsschip is gestationeerd, schijnt
het toch, dat men Havana ignoreert. In Februari waren hier 1 Fransch, 1 Noorsch, 2
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Duitsche en 2 Amerikaansche oorlogsschepen; wanneer zal er hier ook eens een
Nederlandsch oorlogsschip komen?
***
N.R. Ct.
Van wege het N.-I. opperbestuur is aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur de
volgende ambtsbrief verzonden:
‘In verband met de omstandigheid, dat vele Europeesche ambtenaren bij het
binnenlandsch bestuur nalieten de beoefening der Nederlandsche Taal onder de
inlandsche ambtenaren aan te moedigen en sommigen onder hen zelfs meenden te
moeten weigeren zich met inlanders in die taal te onderhouden, werden de Hoofden
van Gewestelijk Bestuur bij de dezerzijdsche circulaire van 10 September 1890, no.
2198, gewezen op het verlangen der regeering, dat de inlandsche hoofden en
ambtenaren worden aangemoedigd zich in het Nederlandsch te blijven oefenen en
wordt hen opgedragen in dien zin het noodige te verrichten en te doen verrichten.
De regeering betwijfelt of haar aldus nadrukkelijk te kennen gegeven verlangen
door de betrokken ambtenaren wel steeds voldoende is in het oog gehouden. Zij zou
het betreuren, indien dit het geval niet mocht zijn, en de Gouverneur-Generaal heeft
daarin aanleiding gevonden mij op te dragen de bovenbedoelde aanschrijving bij U
in herinnering te brengen en U te verzoeken voor de goede naleving daarvan
nauwlettend zorg te willen dragen’.
Een dergelijk schrijven is van de N.-I. regeering reeds in 1890 uitgegaan, maar
zonder vrucht. De tijden zijn voorbij, dat de regeeringseisch, in 1900 herhaald, weder
stuit op stil verzet.
***
Uit een schrijven van Mr. A. van Oven, secr. Hoofdbestuur A.N.V. Ned.-Indië,
naar aanleiding van de inrichting dier groep:
‘Ik geloof, dat de uitslag van ons werk een deugdelijke fundeering zal zijn, in staat
om een flink tropisch gebouw te dragen en dat we er per slot van rekening niet rouwig
om zullen behoeven te wezen, dat aan die fundeering zooveel tijd, werk en
gedachtenwisseling is besteed: het zijn niet de slechtste bouwmeesters, die vóór alles
veel zorg aan de grondslagen besteden!’
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De Maart-aflevering van het Letterkundig Maandschrift onde edactie van den heer
F.A.C. Ruysch (uitgave M. v.d. Boek, -Gravenhage) bevat een stukje, getiteld:
Nederlandsch in Amerika.
De schrijver, de heer Van der Duyn, geeft daarin verslag van wat de Friesche
Vereeniging Uetspaning troch Ynspaning ende rederijkerskamer Harmonie te
Paterson, New Jersey, doen om de moedertaal in eere te houden. Door een liefdevolle
beoefening van de tooneelspeelkunst stellen zij de vele Hollanders te Paterson
schadeloos voor het gemis aan degelijke kunst.
Sprekend over het Friesch noemt de heer v.d. D. met eenigen trots schrijvers als
Halbertsma, Hettema, Starter, Dijkstra, Japick, Salverda; kunstenaars als Alma
Tadema en Pier Pander en wijst er zelfs op dat Rembrandt en Vondel hunne
echtgenooten onder de Friesche Schoonen vonden.
***
De Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor Transvaal en Oranje Vrijstaat,
komt in een klein geschrift tot het besluit: 1o. dat emigratie naar Transvaal en
Oranje-Vrijstaat voor Nederlanders betere kansen oplevert dan voor andere; in
Noord-Amerika hebben de Hollanders veelal met het Engelsch, in Zuid-Amerika
met het Spaansch te kampen; 2o. dat vooral het landbouwbedrijf maar ook vele
ambachten en vakken kans van slagen hebben in de republieken; 3o. dat vele
Nederlanders willen verhuizen.
En verder: ‘Het is te bejammeren, dat de handel voor het leeuwendeel in Engelsche
en Duitsche handen is, terwijl de meeste artikelen even zoo goed, zoo niet beter, uit
Holland betrokkekunnen worden’.
***
Sedert Januari zijn tot het Verbond toegetreden 723 nieuw leden, onder wie 59
beschermende en 3 begunstigers.

Uit verschillende Tijdschriften.
De Aarde en hare Volken. Afl. 5, 1900.
Brieven uit den Oranje-Vrijstaat, door S. Kalff, met mooie platen.
De Dietsche Warande. Afl. 2, 1900 geheel gewijd aan Guido Gezelle.
Eigen Haard.
J.A. Wormser: De Zuster-Republieken in Zuid-Afrika (vervolg).
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Afl. 3, 1900.
De Jong: Hollandsche Musici in den vreemde.
De Gids. Afl. 3, 1900.
Zwijgen is goud, of Stilblij is ook een woord, door een Vrijstater, met inleiding
van Dr. H.P.N. Muller.
Hollandsche Revue Febr. 1900.
Joe Chamberlain. - Karakterschets: O. Kamerlingh Onnes
(Emigratie-Maatschappij).
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De Kroniek. 4 Maart 1900.
Zuid-Afrika.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis. Afl. 3, 1900.
J.D. van der Waals, door J.J. van Laar.
Nederland. Afl. 3, 1900.
D.C. Nijhoff: Nederland en Engeland.
Noord en Zuid. Afl. 2, 1900.
Prof. Dr. Jan te Winkel: Geschiedenis der Nederlandsche taal.
Tijdschrift van het Willems-Fonds. Afl. 2, 1900.
Dr Maurits Sabbe: Zuid-Afrikaansche poëzie.
Tweemaandelijks Tijdschrift. Maart 1900.
J.V.: H.J. Coster. † - Frederik van Eeden: Gedachten over den Afrikaander krijg.
- Verwey: Tijdzangen.
Ons Tijdschrift. Rotterdam, 4e jrg., Afl. 12.
Willem de Clercq als vriend van Mr. Isaäc da Costa, door W. van Oosterwijk
Bruyn.
Ons Tijdschrift (Zuid-Afrika). Jan 1900.
Artikelen gewijd aan de Z.A. geschiedenis.
De Violier. 20 Febr. 1900.
Voor de Boeren, een zeer mooie teekening, door A. Vanneste.
De Vlaamsche Kunstbode. Afl. 2, 1900.
Uit het Vlaamsche kamp, door Lod. Opdebeeck.
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Algemeen Nederlandsch Verbond.
Groep A.
Algemeene vergadering van het groepsbestuur, de afgevaardigden der afdeelingen
en de correspondenten, volgens art. 6 van het Reglement der Groep, op Zaterdag 19
Mei 19 Mei 1900 des voormiddags elf uur stipt in de bovenzaal van W.J. Ponsen te
Dordrecht.
Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van het Verbond.
Dagorde:
I. Verslag van den toestand der groep.
II. Verkiezing van vijf leden van het groepsbestuur ten gevolge der verplichte
aftreding, (art. 3 en 4.)
Door het Hoofdbestuur worden voorgesteld de navolgende dubbeltallen:
o Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE (aftredende).
1.
Mr. C. TH. VAN DEVENTER (Den Haag.)
o Mr. J.A. FEITH. (aftredende.)
2.
Mevr. VAN ZUYLEN-TROMP (Den Haag.)
o Dr. F. BUITENRUST HETTEMA (aftredende.)
3.
J.A. WORMSER (Amsterdam.)
o O. KAMERLINGH ONNES. (aftredende.)
4.
Dr. J.B. SCHEPERS (Haarlem.)
o Prof. DR. J TE WINKEL (aftredende.)
5.
H.J. EMOUS (Amsterdam.)
III. Voorstellen der afdeelingen (art. 15.)
Het groepsbestuur verzoekt zoo spoedig mogelijk opgave der voorstellen van de
afdeelingen.
De Secretaris van het groepsbestuur
Mr. H.J.M. TIJSSENS.
Art. 3. Het groepsbestuur bestaat uit minstens 9 leden, die uit hun midden een
voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen
en hun werkzaamheden onderling verdeelen. Zij treden af in Mei, volgens
rooster, doch zijn herkiesbaar.
Art. 4. De leden van het groepsbestuur worden voor den tijd van 3 jaren gekozen
door de Afdeelingen in Nederland, elk uit een dubbeltal door het Hoofdbestuur
voorgesteld. Dit dubbeltal moet minstens 14 dagen voor den verkiezingsdag in
het Orgaan van het verbond aan de leden worden bekend gemaakt. De keuze
geschiedt bij meerderheid van stemmen; bij staking beslist het lot.
Art. 6. De voorzitter van het groepsbestuur belegt jaarlijks in Mei eene
Algemeene Vergadering van het groepsbestuur, de Afgevaardigden der
Afdeelingen en de Correspondenten.
Die vergadering wordt minstens veertien dagen te voren in het Orgaan van het
Verbond, ter kennis van de leden gebracht. Zij is toegankelijk voor alle leden
van het Verbond.
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Art. 15. Elke Afdeeling houdt eene vergadering van hare leden met het oog op
de punten van beschrijving voor de jaarlijksche Algemeene Vergadering. Zij
heeft te allen tijde het recht voorstellen te doen aan het groensbestuur.
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De Alduitsche Beweging.
ONDER dezen titel verscheen in 't Berlijnsche weekblad ‘die Woche’ van de hand
van Prof. Dr. Ernst Hasse, lid van den Rijksraad, een artikel waarop de aandacht der
lezers van ons maandblad wel mag gevestigd worden. De feiten en beschouwingen,
in dat stuk vervat, zijn te talrijk dan dat ze alle hier naar den eisch kunnen behandeld
worden; daarom zal ik slechts een paar punten ter bespreking uitkiezen.
In de eerste plaats zij de aandacht gevestigd op de volgende verklaring:
‘Hier setzt nun die alldeutsche Bewegung unserer Tage ein. Sie wird vielfach
irrthümlich als eine neue grossdeutsche oder als pangermanische bezeichnet. Eins
ist so falsch wie das andere. Die grosspreussischen Theorien der Mitte der XIX.
Jahrhunderts finden ihre heutigen Ausläufer in den legitimistischen Bestrebungen
der Welfen und der hessischen Reichspartei. Die Alldeutschen sind weit davon
entfernt die Geschichte rückwärts revidieren zu wollen’.
‘Aber auch mit dem Pangermanismus haben sie nichts zu thun. Diese Verwechslung
ergiebt sich vielleicht aus der Schwierigkeit das Wort alldeutsch in andere Sprachen
zu übersetzen’.
‘Die Alldeutschen wollen die nötigen Entwicklungsstufen der Menschheit nicht
überspringen. Sie wollen nur alles was ‘deutsch’ ist auf der Erde möglichst
zusammenschliessen. Aber sie verstehen hierbei ausdrücklich auch das
Niederdeutschtum ebenso wie das Hochdeutschtum als Teil und zwar als
gleichwertigen Teil des ‘Alldeutschtums’.
In deze woorden ligt veel opgesloten. De Alduitschers gaan uit van de grondstelling
dat alles wat Duitsch is in taal en afstamming onder de volken der aarde eene zekere
eenheid uitmaakt; zij erkennen dus het beginsel der volksindividualiteit. Willen zij
zich zelven gelijk blijven - en er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen - dan
moeten zij erkennen dat er in zulk een geheel schakeeringen van individualiteit
bestaan die zij eerbiedigen. Zij zullen niet trachten naar eene karakterdoodende
gelijkvormigheid der deelen, maar naar eene vruchtbare, eendrachtige samenwerking
tot bereiking van eene hoogere, geestelijke eenheid.
Bij elk streven naar dit doel stuit men op eene geduchte moeielijkheid: de
staatkunde.
De ‘Alduitsche Verein’ is geen staatkundige vereeniging, evenmin als het
‘Algemeen Nederlandsch Verbond’, maar geen van beide kan zich onttrekken aan
de macht van den Staat. Nu zijn de staten van oudsher er op uit geweest, niet zoozeer
om 't gelijkslachtige te verbinden, als wel om 't gebied en de macht des staats te
vergrooten door aanwinst van grond. Niet om harten te winnen en met stambroeders
samen te werken was en is het staatkunde te doen, maar om land te winnen, zoo het
niet anders kan: met broedermoord. De geschiedenis van Kaïn en Abel blijft eeuwig
waar.
Daargelaten nog het bewuste streven der staatkunde, zijn er nog andere factoren,
o.a. van geografischen aard, die de splitsing van volken in verschillende staten ten
gevolge hebben gehad. Eet kan niet anders of de staatkundig gescheiden deelen van
een volk zullen na verloop van tijd meer en meer van elkaar vervreemden, en
eigenaardigheden ontwikkelen die den stamgenooten des te onaangenamer voorkomen
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naarmate deze zich te meer van de oorspronkelijke stameenheid bewust zijn. Nu is
met goeden wil en 't noodige geduld hierin wel verandering te brengen; en de eerste
voorwaarde hiervoor is wederzijdsche kennis. Hieraan ontbreekt nog veel. Wij hier
in Holland zijn voorzeker, men mag wel zeggen voldoende vertrouwd met de
Hoogduitsche taal- en letterkunde, wij hebben de hoogste bewondering voor de
Duitsche wetenschap, voeden ons met de vruchten er van, eeren en begrijpen de
onsterfelijke gewrochten der Duitsche toonkunst, maar vraagt men of wij een ruimen
blik hebben geslagen in 't karakter van onze Duitsche stamverwanten in hun geheel,
dan zou ik geneigd zijn die vraag ontkennend te beantwoorden. Aan oppervlakkige
oordeelvellingen over ‘massregeln’, over den trots van ‘Pruisische officieren’ enz.
is er geen gebrek, maar dergelijke verschijnselen kenschetsen niet een geheel volk.
Kortom er ontbreekt nog veel aan vóórdat wij ons kunnen beroemen in alle opzichten
rechtvaardige beoordeelaars te zijn van 't Duitsche volkskarakter.
En hoe staat het nu in Duitschland met de kennis van ons volk? Nog veel slechter.
Vooreerst is ons geestelijk leven voor de meeste Duitschers een gesloten boek, omdat
zij onze taal niet kennen. Dat kunnen wij hun niet kwalijk nemen, want onze taal is
geen wereldtaal. Toch zouden er minder scheve voorstellingen over onzen landaard
in omloop zijn en minder algemeenheden aftrek vinden, indien de Duitschers zich
de uiterst geringe moeite wilden getroosten zooveel Nederlandsch te leeren, dat zij
boeken en nieuwsbladen konden lezen. Verder zouden de Duitschers weldoen uit
hun eigen oogen te kijken en niet alle aardigheden van Franschen of leugens van
Engelschen over ons land en volk als een evangelie aan te nemen.
In nauw verband met de voorgaande opmerkingen staat de volgende uiting van
Prof. Hasse: ‘Noch ist die Höhe des Volkstums nicht erklommen, noch fehlt der
Uebereinstimmung zwischen dem Umfang des Staates und den Grenzen des
alldeutschen Volkstums.’
Ja, daar zit de knoop. Tusschen de begrippen ‘staat’ en ‘volk’, in den zin van de
Alduitschers, bestaat vooralsnog een onoverkomelijke klove, en het laat zich niet
aanzien dat die klove ooit gedempt kan worden. Dit zou niet eens in 't algemeen
belang wezen, naar het schijnt. Doch hoe de staatkundige grenzen ook zijn mogen,
niets verhindert ons in alle oprechtheid te trachten de banden van vriendschap tusschen
ons en onze Duitsche stamgenooten nauwer toe te halen, want wij zijn ‘van
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Duitschen bloed’, wat meer zegt, wij zijn in Middel-Europa de eenige zuiver
Germaansche staat, want zooals uit de tabel in 't opstel van Prof. Hasse blijkt, is het
Duitsche Rijk voor 93% Germaansch, België voor 59%, ons land voor 99%. Juist
omdat wij Germanen zijn, de afstammelingen van Bataven, Franken, Saksen en
Friezen, hangen wij aan onze taal, onze overleveringen; hebben wij onze echt
Germaansche gebreken, maar ook onze niet minder Germaansche goede
eigenschappen. Men zij in Duitschland verzekerd dat wij de meest vriendschappelijke
gevoelens koesteren en het Duitsche volk dankbaar zijn voor zijne warme deelneming
in 't lot onzer broederen in Zuid-Afrika.
H. KERN.

Joubert.

Voor u geen glimmen meer der wachtersvuren,
Waarbij de nacht al wakend werd doorbeden,
De bijbel kortte de angstig-sluipende uren, Voor u geen strijden meer, gij hebt gestreden.
Wie zal voortaan in uwen voetstap treden,
Zoolang de smaad en 't lijden blijven duren?
Wie schenkt 't verleen een triomfeerend heden,
Wie zal de toekomstdaden wijs besturen?
Neem onzen groet, Joubert, die u geleide
Bij uwen gang naar 't zwijgend rijk der dooden,
Geringen lauwer, uwen moed geboden.
Rust zacht, gij door den strijd ten dood gewijde,
Uw val beziele, als die der martelaren,
Tot stervensmoed uw sterk-vereende scharen.

N.v.d.D.
EDWARD B. KOSTER.
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Maar ik zie op een Hooge Hand boven ons, en indien Engeland zoo sterk
was, dat het mij tot stof kon vermorzelen, dan zou ik, met Hare Hulp,
liever vermorzeld worden dan mijne vrijheid op te geven.

19 Maart 1879 te Kleinfontein.
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Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink, Dir. Staatsgymnasium. Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria; 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg.. Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever, Venterstad.
- Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De oorlog.
In de tweede helft van Maart hebben de vrienden der Boeren weer moed gevat. Het
eind van Februari en het begin van Maart waren voor de verbonden republikeinen
vol rampspoed geweest en daarbij was men in Europa nogmaals onder den invloed
van Engelsche pers gekomen, en die had den staat der zaken voor de Boeren zoo
wanhopig

Engelsche Krijgsgevangenen, Ladysmithstraat te Waterval.

voorgesteld, dat men, onder den indruk van Paardeberg, het ontzet van Ladysmith,
de inneming van Bloemfontein, waarlijk geneigd werd aan te nemen, dat de Engelsche
bladen, hoe smakelijk zij liegen kunnen, ditmaal, bij alle overdrijving, toch voor hun
triomfankelijken toon recht en reden hadden.
Maar weer hebben de Boeren de kleinmoedigen beschaamd. Eerst waren het de
Vrijstaters, van wie wij toch al betwijfeld hadden of zij waarlijk zoo spoedig bij de
pakken waren gaan neerzitten, die toonden, dat de Engelschen hen nog altijd niet
begrepen.
Het oude liedje was gezongen, dat de burgers van den Vrijstaat den oorlog nooit
uit vrijen wil begonnen en hem nu hartelijk moede waren; dat Steyn en Fischer, hun
booze geesten, hen verleid hadden en zij nu blij waren het geweer aan den
Engelschman te kunnen uitleveren en huis toe gaan. Maar die hun geweer uitleverden,
gaven slechts het oude roer, dat nog aan den wand hing, doch behielden den
treffelijken Mauser om hun weer te dienen zoodra de gelegenheid zich aanbood. De
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proclamatie der Engelschen, tegen alle beschaafd oorlogsgebruik indruischende,
waarbij in een groot stuk van den Vrijstaat de burgers met verlies van hun eigendom
bedreigd werden als zij bleven vechten, had wel velen schijnbaar tot onderwerping
gebracht, maar het bleek alras, dat niet weinigen van deze mannen van Engelsche
geboorte waren en dat de groote meerderheid der bevolking den indringer even
vijandig gezind was al te voren en weer op commando ging zoodra de kans schoon
was.
***
Neerslachtigheid toonden deze Vrijstaters evenmin als hun Tranvaalsche
bondgenooten. Dat zouden de Engelschen weldra bespeuren. Ofschoon Lord Roberts
te Bloemfontein een leger van ongeveer 50.000 man had met een geduchte artillerie
en de treinen uit het zuiden aldoor versterkingen aanvoerden, werd het spoedig
onveilig om het dorp. Den 29en Maart moesten de Engelschen bij het station Karee
Siding, eenige uren ten noorden van Bloemfontein, met een groot aantal troepen de
Boeren slag leveren. Door hun overmacht slaagden zij er wel in een reeks kopjes te
bezetten, waarvan de Boeren terugtrokken, maar deze konden dat ordelijk en met
weinig verliezen doen, en de dooden en gewonden aan Engelsche zijde waren vele.
Dit was nog maar het begin. Twee dagen later leed het Engelsche leger weer eens
een zware nederlaag. Toen Lord Roberts van Bloemfontein bezit nam, stonden de
generaals Olivier en Grobler met hun commando's nog in het zuiden van den Vrijstaat.
Hun lot scheen bezegeld. De Engelschen uit de Kaapkolonie waren de Oranjerivier
al over en drongen noordwaarts op, generaal French werd met een divisie ruiterij uit
Bloemfontein oostwaarts gezonden. Dus moesten de Boeren, die met een langen tros
wagens en hun geschut maar langzaam voortrukken konden, wel in de val loopen.
Maar zij kwamen, langs Basoetoland trekkende, veilig door. Aan wie de eer van
dezen, zelfs door Engelsche militaire deskundigen als meesterlijk geprezen, tocht
toekomt, aan Olivier of aan Grobler, weten wij nog niet. Maar het was een kranig
stuk.
French keerde zonder iets gedaan te hebben naar Bloemfontein terug. Intusschen
liet Roberts een legertje van 1500 man, onder kolonel Broadwood en kolonel Pilcher
in het oosten. Spoedig bleek echter, dat zij daar niet veilig waren, want eenmaal het
gevaar van insluiting te boven, waren de Boeren daar op hun schreden teruggekeerd.
Pilcher moest ijlings Ladybrand ontruimen en op Thabanchu terugvallen. Den 30en
Maart 's avonds vond Broadwood, die hier het bevel voerde, het
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veilig ook deze plaats prijs te geven en weer op Bloemfontein terug te trekken. Den
volgenden ochtend viel het grootste deel van zijn geschut bij Sannaspost, een 30
K.M. ten oosten van Bloemfontein, de Boeren in handen, en met zijn hoofdmacht
leed hij daar tevens een gevoelig verlies. De divisie Colevile en de onmisbare French
met zijn ruiterij waren hem wel ijlings te hulp gezonden, maar deze keerden na een
paar dagen onverrichter zake terug. De Boeren waren afgetrokken met hun veroverde
kanonnen, al de wagens met mondkost en munitie der Engelschen en eenige honderden
gevangenen op den koop toe. Het verhaal van het buitmaken van de kanonnen en
het konvooi bij de Koornspruit, waar de Engelschen met open oogen in de val liepen
en zij zich moesten overgeven zonder dat er haast een schot gelost was, behoort wel
tot de kostelijkste episoden uit dezen oorlog.
Den 4en April een nieuwe nederlaag van het Engelsche leger. Bij Reddersburg,
ten zuidoosten en ook niet ver van de hoofdstad, werden vijf compagniën van
Gatacre's divisie omsingeld en na nog geen etmaal stand gehouden te hebben gaven
zij zich met man en paard over. Drie dagen later werd een afdeeling van generaal
Brabant's leger, onlangs de Oranjerivier overgetrokken, bij Wepener vastgekeerd.
Tot nog toe heeft deze strijdmacht onder kolonel Dalgety - hun aantal wordt
beurtelings als 2000 en als 500 man opgegeven - moedig stand gehouden, en
intusschen zijn minstens twee divisies tot him ontzet opgedaagd: de 8e divisie, pas
uit Engeland aangekomen, onder generaal Rijndle en de 3e divisie onder generaal
Chermside, die dezer dagen den ongelukkigen Gatacre in het bevel is opgevolgd.
Tusschen deze troepen en de Boeren, die Dalgety omsingelen, is er al een
artilleriegevecht gevoerd, en een ontknooping kan niet lang uitblijven. Misschien
zullen de Boeren het beleg tegenover de overmacht der van alle kanten aanrukkende
Engelschen opbreken en na een snellen aftocht zich elders weer den vijand in den
weg werpen.

Engelsche Krijgsgevangenen te Waterval.

Op de andere punten van het oorlogsterrein zijn de Boeren al even wakker bezig.
Een verwoede uitval van de bezetting van Mafeking op 31 Maart, tegelijk met een
hernieuwde poging van kolonel Plumer om van het noorden de benarde veste te
bereiken, mislukte. Plumer's leger moest met bebloede koppen aftrekken en de
beschieting van de belegerde plaats werd met nieuwe kracht hervat. Bij Warrenton
kunnen de Engelschen de Vaal maar niet overkomen, en dezer dagen is een poging
van troepen van Lord Methuen om met een omweg naar het oosten door de Boeren
heen te breken, bij Boshof geëindigd met een nederlaag, waarvan wij nog weinig
weten; alleen dit, dat de Engelschen teruggetrokken zijn.
***
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Zoo hebben tot nog toe alle pogingen om van het zuiden uit de dappere bezetting
van Mafeking te verlossen gefaald. Zal men ten slotte uit het noorden fortuinlijker
zijn? Sedert het begin dezer maand zet het een na het andere transportschip troepen
aan wal te Beira; vandaar gaan zij met de spoor over Portugeesch gebied tot Oemtali
en dan verder door Rhodesië tot Salisbury. Dan hebben zij een afstand van een 250
K.M. te marcheeren, en vervolgens kunnen zij weer per spoor naar het zuiden, naar
Mafeking. Generaal Carrington voert het bevel over deze troepen, ettelijke duizenden,
meest kolonisten, met het noodige geschut enz. Misschien gaat een gedeelte van dat
leger niet mee naar Mafeking, maar trekt in Rhodesië dadelijk zuidwaarts om
Transvaal in het Zoutpansbergsche binnen te vallen. Mocht Mafeking zich intusschen
overgeven of op een of andere manier ontzet worden, dan kan Carrington zich geheel
aan dien inval wijden.
Dit is ongetwijfeld een gevaar voor de Boeren, aangezien zij van hun toch al kleine
legermacht nu een deel moeten afzonderen om den vijand in het noorden te keeren.
Evenwel, in Natal kunnen zij voorloopig wel wat mannetjes missen. Zij bezetten
daar een sterke stelling in de Biggarsbergen en de passen in het Drakengebergte zijn
met een kleine macht te verdedigen. Bovendien heeft Buller een deel van zijn troepen
ter versterking van Lord Roberts moeten afstaan Zoo sterk voelen de Boeren zich in
Natal, dat zij na een aantal stoutmoedige verkenningen, reeds een aanval op een
Engelsch kamp bij Ladysmith hebben gedaan, en het heeft er zelfs iets van alsof er
een tweede beleg van die stad gaat beginnen. Maar de Boeren zullen wel wijzer zijn
dan zich daar nogmaals vast te leggen.
***
Is de aanwezigheid van generaal Carrington en zijn nog steeds aangroeiend leger ten
noorden van Transvaal een nieuw gevaar voor de republikeinen, de wijze waarop
die troepen daar gekomen zijn heeft hun op pijnlijke wijze getoond welke
onbetrouwbare buren zij aan de Portugeezen hadden. De toestemming van de
Portugeesche regeering voor het trekken van Engelsche troepen over den
Beira-spoorweg is een brutale schending van de onzijdigheid, erger dan alle
zijdelingsche hulp die Amerikaansche en Europeesche staten in allerlei
oorlogsbehoeften aan Engeland hebben verleend. De Portugeesche regeering beroept
zich op een verdrag met Engeland, waarin het vervoer van Engelsche soldaten met
hun oorlogsbehoeften over dien spoorweg te rechtvaardigen zou zijn. Maar hare
plicht om Portugal's onzijdigheid te handhaven zou dat verdrag en nadere
overeenkomsten dienaangaande van nul en geener waarde moeten maken.
Tegenover de onmacht der Boeren om het te beletten schijnt echter zoowel
Engeland als vele zoogenaamde neutrale staten alles geoorloofd. Tegenover Portugal
zouden de Boeren
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wel niet onmachtig zijn. Het vervoer van de Engelsche troepen over den
Beira-spoorweg is ten volle een casus belli, en wat zou Portugal als een
Boerencommando de Komatipoort doorstoof en op Lourenço Marques aanrukte?
Maar de Boeren moeten ook nu nog Portugal te vriend houden. De Delagoabaai geeft
althans nog eenige gelegenheid om met de buitenwereld in aanraking te blijven. En
dat moet hun voorshands

Drie geslachten in den oorlog.

Brandwacht der Boeren bij van Reenenspas.

meer waard wezen dan de bestraffing van de schandelijke daad der Portugeesche
regeering.
***
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Den 27en Maart stierf generaal Joubert. Met hem is een groote figuur uit de
Transvaalsche geschiedenis heengegaan. Maar zijn grootheid lag meer in de
geschiedenis, in het verleden dan in dezen oorlog. Hij was een uitnemende generaal
uit de oude school, een school die nog wel in dezen oorlog haar voortreffelijke
deugden getoond heeft, maar op den duur tegen een strijd tusschen groote legers met
al de nieuwste wapenen niet opgewassen is. De burgers voelden dat zelf wel, en
hoeveel eerbied zij Joubert om zijn verleden toedroegen en hoezeer zij ook nu weer
zijn organiseerend talent moesten bewonderen, zij verlangden vuriger leiding, een
meer doortastend optreden tegen den vijand.
De leiders van de republikeinen en misschien Joubert

‘Lange Tom’, weder hersteld.

zelf hadden dan ook reeds begrepen, dat het beter zou zijn een jonger man aan het
hoofd van de burgermacht te stellen, en toen de commandant-generaal op het einde
van Maart te Pretoria kwam, was er al besloten, dat hij er blijven zou. Eenige dagen
later stierf hij. Aan den uitbundigen lof, dien de Engelschen nu voor den doode over
hadden, bespeurde men, behalve den leelijken lust om hem ten koste van president
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Gevallen in de loop voor een bedekking.

Op den Spioenkop, na het gevecht van 25 Januari j.l. Zestig Engelsche dooden op enkele meters
ruimte.
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Het jammerschouwspel op Spioenkop na het gevecht van 24 Januari 1900.

Engelsche Krijgsgevangenen te Modderspruit.
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Kruger te verheerlijken, ook nog de verademing, dat deze machtige tegenstander
gevallen was. Zij zagen er blijkbaar het begin van het einde in. Nu zouden de Boeren,
van hun beproefden generaal beroofd, wel haast het verzet staken.
Niet alzoo. De jonge Louis Botha, de held van Colenso en Spioenkop, stond klaar
om hem op te volgen. Joubert zelf had dat gewild. En wat deze uitmuntende generaal
met onderbevelhebbers als de Wet, de la Rey, Olivier, Grobler vermag, dat heeft de
verstreken maand getoond.
Maar een groot man blijft Piet Joubert. De geschiedenis van Transvaal staat vol
van zijn krijgsbeleid zoowel als van de bewijzen van zijn vaderlandsliefde en vasten
vrijheidszin.
***
Een enkel woord nog om het driemanschap, Abraham Fischer, A.D.W. Wolmarans
en C.H. Wessels, in Europa, in ons land welkom te heeten. Zij komen in Europa en
in Amerika de zaak der republieken bepleiten, de menschen en zoo mogelijk de
vorsten en hun raadslieden die er nog niet overtuigd van zijn, overtuigen van haar
goed recht, van haar vredelievende bedoelingen, van haar verlangen naar
onafhankelijkheid alleen. Zij komen ook om de staten te bewegen, een einde te helpen
maken aan dezen gruwzamen oorlog, dien de Boeren niet gewild hebben maar die
hun opgelegd is. Zullen zij gehoor vinden? Zullen zij slagen? Laten wij er het beste
van hopen. Het begin is goed geweest. H.M. de Koningin heeft het driemanschap
ontvangen, onze ministers hebben hen ontvangen. Dat heeft de natie goed gedaan,
want nergens meer dan hier te lande zullen deze buitengewone gezanten bemerken,
hoe het volk met heeler harte aan de zijde der Boeren staat. Maar hoe kan 't anders?
Hunne zaak is onze zaak.
20 April.

Over Emigratie naar Zuid-Afrika.
DOOR mijn tienjarig verblijf in Zuid-Afrika en mede door mijn betrekking
(onderwijzeres aan een meisjesschool in de Kaapkolonie), ben ik met vele menschen
en toestanden in dit land bekend geworden. In den laatsten tijd heb ik in verscheidene
Holl. bladen, ook in Neerlandia, gelezen over een emigratiefonds, zooals ik versta,
opgericht met het doel om landbouwers te ondersteunen, die zich in de Republieken
willen vestigen, om den band tusschen Nederland en Zuid-Afrika nauwer te binden,
en de Republieken van mannen tot den Holl. stam behoorende te voorzien, om de
ledige plaatsen door den oorlog ontstaan, aan te vullen. Emigratie naar de Republieken
en over 't geheel naar Zuid-Afrika zal ongetwijfeld tot dat doel zeer nuttig zijn, doch
mijns inziens moeten 't niet voornamelijk landbouwers zijn, die naar hier emigreeren.
Wat toch is 't geval? De grond van Zuid-Afrika is niet te veel voor de Afrikaners.
Daar de bodem lang niet overal vruchtbaar is, en er op vele plaatsen niet genoeg
regen valt, moet een Afrikaner boer meestal een enorme groote plaats bezitten, om
van de opbrengst te kunnen leven. Afrikaansche huisgezinnen zijn gewoonlijk groot,
en als een boer veel zoons heeft, die de plaats deelen moeten, worden die deelen
dikwijls te klein, om een behoorlijk bestaan op te leveren. Op die wijze zijn vele
goede Afrikaansche families achteruitgegaan, en heeft men in de Kaapkolonie zoowel
als in de Republieken de klasse van arme blanken gekregen, bestaande uit Afrikaners,
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die geen grond meer bezitten en daardoor in een toestand van al grooter verval
geraken, omdat bovendien ook nog tot voor korten tijd ambachten door Afrikaners
voor te min gerekend werden. Men tracht thans deze verarmde klasse op allerlei
wijzen er weer boven op te brengen. Te Stellenbosch heeft men o.a. een Te huis waar
aan 40 jongelingen het boerenvak onderwezen wordt; in andere plaatsen heeft men
dergelijke inrichtingen, om ambachten te leeren enz.
Deze jonge Afrikaners moeten nu langzamerhand weer aan eigen plaatsen komen,
en wat zal nu natuurlijker zijn dan dat, indien door 't sneuvelen van Vrijstaatsche en
Transvaalsche boeren plaatsen mochten openkomen, men voor deze klasse van
Afrikaners zal trachten dien grond in bezit te krijgen. Dit zal te meer 't geval zijn,
daar deze klasse door geheel Zuid-Afrika op schrikbarende wijze in den laatsten tijd
is toegenomen. Men dient ook niet te vergeten, dat 't voor een vreemdeling uiterst
moeielijk is hier te boeren. Als men niet van kind af aan in dien eigenaardigen toestand
van ontberen en zich zelf helpen is groot geworden, is 't haast onmogelijk daaraan
te wennen.
Een boer wordt hier nooit, of hoogst zelden, van 't boeren rijk. Zeker Hollander,
die hier sinds vijf jaar boert en vroortdurend zijn plaats bewerkt heeft, kan, hoe zuinig
hij ook leeft, met een gezin slechts uit 4 personen bestaande nog op verre na niet van
de opbrengst zijner plaats leven. Hij verklaart ook, dat hij gaandeweg ontdekt heeft,
dat hij al zijn kennis van 't boerenvak uit Holland meegebracht heeft moeten op zij
zetten en de Afrikaansche gewoonten en manieren eerst moest aanleeren, om iets tot
stand te brengen.
Er is echter een ander veld, waar het emigratiefonds veel nut zou kunnen stichten,
en dat is de handel. Van de Kaap tot de Zambesi, kan men wel zeggen, zijn de winkels
in Engelsche handen. Afrikaners zijn tot nog toe niet geschikt voor winkeliers; en
zoo vindt men op boerendorpen en zelfs midden in 't veld, waar louter Afrikaners
wonen, Engelsche winkels. En die winkels zijn goed, en men kan er van alles krijgen.
Dit is zoo in de Kaapkolonie; 't is in de Transvaal en den Vrijstaat 't zelfde.
Op 't oogenblik heerscht er in heel Zuid-Afrika een groote spanning tusschen
Engelschen en Afrikaners. Vele Afrikaners zouden thans niets liever willen dan de
Engelsche winkels te kunnen ‘boycotten’, maar er zijn geen andere. Als groote
Hollandsche firma's, gesteund dan misschien door 't emigratiefonds, 't nu wagen
durfden flinke zaken in de boerendistricten op te richten, zoowel in de Kaapkolonie
als in de Republieken, zou er een kans zijn, om Hollands handel in dit deel van de
wereld een toekomst te bezorgen. Men moet echter zorgen, dat die zaken op grooten
voet ingericht worden. Op kleinere dorpen kan men in zoo'n winkel van alles en nog
wat verkoopen: eetwaren, manufacturen, boeken, meubelen, glaswaren enz. Op groote
dorpen kan men ook winkels van verschillende soorten oprichten. Doch, om een
manufactuurwinkel tot voorbeeld te nemen, wil zulk een zaak met de Engelsche
kunnen wedijveren, dan moet ze gelijk staan met zaken bij ons, als die van Bahlman
en Sinkel. Ruime sorteering, veel keus, de nieuwste snufjes, want van kleeding en
modes wordt hier veel werk gemaakt. In Victoria-West bijv., een dorp midden in de
Karoe is een modezaak, waar men costumes kan laten maken, evengoed als in de
groote magazijnen te Londen en Parijs. Alles Engelsch natuurlijk, en 't heele district
bestaat uit Hollandsche boeren. Was er maar een andere winkel, dan gingen zij er
wel heen.
Op dezelfde wijze gaat het met alles: kruidenierswaren, ijzerwaren, landbouw- en
bouwmateriaal, alles is te krijgen, goed en in ruime sorteering; doch hoofdzakelijk
bij Engelschen.
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Op 't gebied der industrie zou ook voor Holland wel iets te doen zijn. Hier op 't
dorp is een jamfabriek, eigenaar een Schot. Dit district brengt veel vruchten voort;
vooral sinds de druifluis zulke verwoestingen in de wijngaarden heeft teweeggebracht,
hebben vele boeren zich op 't kweeken van perziken, abrikozen, pruimen, appelen
en peren toegelegd, en 't district belooft steeds meer van die vruchten op te brengen.
Die jamfabriek is klein begonnen, en ik zie ze ieder jaar in grootte en invloed
toenemen. Alle mogelijke vruchten worden daar nu reeds geconserveerd, tot jam
gemaakt, pickles en sausen bereid enz. Steeds meer handen worden gebezigd en
daardoor tot schade van 't Afrikaner element Engelsche invloed in 't district vergroot.
Met wat leede oogen de boeren dit ook aanzien, zij hangen toch ook weer van de
fabriek af, om hun vruchten te ver-
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koopen. Ik weet zeker, dat zij niets liever zouden zien, dan dat iemand van een andere
nationaliteit dan de Britsche zich hier zvestigde en een dergelijke fabriek oprichtte;
zij zouden dien ongetwijfeld allen steunen, vooral wanneer hij blanke arbeiders, 't
zij Europeesche, 't zij Afrikaners in plaats van gekleurde gebruikte, daar deze laatsten
in de politiek altijd tegen de boerenpartij zijn.
Veel meer dan op 't gebied van landbouw is 't naar mijn idee voor de Hollanders
thans de tijd op 't gebied van handel en industrie hun slag te slaan. Doch om daarmee
degelijk een begin te maken, zal altijd veel geld noodig zijn, en indien 't
emigratiefonds daartoe kon bijdragen, en geschikte lieden1) zulke ondernemingen op
touw zetten, kan daaruit niet anders dan voordeel te halen zijn, zoowel op stoffelijk
gebied, als wat betreft versterking van Holl. invloed en Holl. geest in deze Zuidpunt.
A.E. SCHRÖDER.
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Maandkroniek.
Op het Binnenhof. - Leerplicht. - De houding der uiterste linkerzijde. Het Leerplicht-paard. - De politieke toestand. - 9 jaar van belofte tot daad.
- Democratische stroomingen. - Volkshuisvesting en Volksgezondheid. Juvenalis uitgebreid. - De Liberale Unie. - Grondwetsherziening in zicht.
- Eentonig onrecht. - Een naspel der Vredesconferentie. - De
wereldtentoonstelling. - Nederlandsche Nijverheid en Kunst. - Insulinde.
DE vorige maand is op het Binnenhof tusschen de linkeren rechterzijde van ons
parlement een hevige strijd gevoerd over het Leerplicht-ontwerp, door den minister
Goeman Borgesius aan de Kamer voorgelegd en krachtig verdedigd. Er zijn door de
rechterzijde heel wat frontaanvallen en omtrekkende bewegingen beproefd om de
wet te doen vallen en van den uitslag was niemand zeker vóór de eindstemming.

1) Hiermede bedoel ik niet alleen menschen, die hun vak goed verstaan, maar die ook wat
karakter betreft met de Afrikaners kunnen klaarkomen, beleefd en bescheiden. Een verwaande
Hollander zal hier zeker in niets slagen.
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De kansen stonden over en weer zoo wat gelijk. Wel werd art. 1(1), dat het beginsel
der wet inhoudt, aangenomen met 52 tegen 37 stemmen en mocht men daaruit
opmaken, dat het meerendeel onzer volksvertegenwoordigers voor Leerplicht is,
maar al spoedig bleek uit de parlementaire welsprekendheid van de woordvoerders
der verschillende partijgroepen, dat het wel degelijk een strijd gold tusschen liberalen
en clericalen en dat de laatsten in het algemeen tegen het ingrijpen van den staat in
het huisgezin zijn.
Dat de staat belang heeft bij goed ontwikkelde burgers zal wel niemand ontkennen.
De strijd liep dan ook voornamelijk over de middelen ter bereiking van het doel.
Vele al te klemmende bepalingen maakten het den meesten katholieken en
antirevolutionairen onmogelijk met den minister mee te gaan. Gaf de wet dus voor
hen te veel, voor de uiterste linkerzijde - het nog maar sinds kort in onze Kamer
opgetreden sociaal-democratische groepje van 4 leden - gaf ze te weinig. Daardoor
heeft men het zien gebeuren, dat de besliste tegenstanders versterkt werden door de
socialisten, die tegen de wet hebben gestemd, omdat, volgens hun eigen zeggen, hun
meest bescheiden eischen in het sociaal belang zijn afgewezen. Zij kozen de ledige
dop, nu van het spreekwoordelijk te verkiezen halve ei in hun oogen nog geen achtste
deel was overgebleven. Zij hebben echter niet kunnen beletten, dat de wet op den
Leerplicht is aangenomen.
Het geschiedde met 50 tegen 49 stemmen.(2) Dit is zeker op het kantje af, te meer
als men bedenkt, dat het l00ste lid, graaf Schimmelpenninck, die stellig zou hebben
tegengestemd, door een beenbreuk verhinderd was de zitting der Tweede Kamer bij
te wonen. Deze omstandigheid heeft aanleiding gegeven tot de opmerking dat de
aanneming der wet zou te danken zijn aan het wilde paard van den graaf.
Het debat en de stemming over den Leerplicht werpen intusschen een helder licht
op den stand der partijen in onze Tweede Kamer, waar de regeering over geen
krachtige meerderheid beschikt. Zooals het C e n t r u m terecht opmerkte: ‘Eén lid
kan op een gegeven oogenblik den doorslag geven. Dit noopt de regeering rekening
te houden met de bezwaren ook van enkelen. En haar wetsontwerpen ondergaan
dientengevolge tal van wijzigingen, die het gemeenschappelijk overleg beter tot zijn
recht doen komen. Bezwaar is, dat e n k e l e afgevaardigden te ver kunnen gaan in
het uitoefenen van hun toevallige macht. Maar hiertegenover staat weder, dat de
Kamer, als geheel, geen groote kracht ontwikkelen kan, ja, tengevolge harer
verbrokkeling, zelfs vrij zwak is, bij de regeering vergeleken.
Beide partijen - de Regeering en de Kamer - hebben hunne zwakke zijde en
daardoor zijn zij feitelijk gehouden elkander te ontzien. Onder deze omstandigheden
is een practische politiek vanzelf aangewezen. Het “doode punt”, of wat daaraan
(1) Dit artikel luidt:
‘Ouders, voogden en anderen, krachtens de wet of overeenkomst met de verzorging van
kinderen belast, zijn verplicht, voor zoover die kinderen bij hen, in de inrichting onder hun
beheer of met hen bij anderen inwonen, zorg te dragen, dat aan die kinderen gedurende den
tijd en overeenkomstig de regelen, in deze wet gesteld, voldoende lager onderwijs wordt
verstrekt.
Deze verplichting wordt door hen nageleefd:
1. òf door te zorgen, dat het kind als leerling op een lagere school wordt geplaatst en
dat het de school geregeld bezoekt;
2. òf door het kind huisonderwijs te verstrekken of te doen verstrekken’.
(2) Vóór stemden de liberalen, de radicalen en de heeren Schaepman en Kolkman (katholiek),
tegen de overige katholieken, de antirevolutionairen, de sociaal-democraten en de
ond-liberalen Pijnappel, Van Karnebeek en Bastert.
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nabij komt, dwingt tot onderhandeling, tot concessies. En de beginselen worden thans
het best gediend, door een gematigdheid, die kleine overwinningen doet behalen,
waar de groote voorhands buiten het bereik liggen.’
Om nog even tot de Wet zelve terug te keeren.
Als ze door de Eerste Kamer wordt aangenomen, wat zeer waarschijnlijk is, zal
de Nederlandsche jeugd voortaan zes jaren lager onderwijs moeten ontvangen.
Behalve verschillende redenen tot verzuim, geldt ook als wettige reden veldarbeid.
Gedurende enkele maanden van het jaar mag het kind onder toezicht van de
gemeenteraden daarvoor van de school wegblijven. Het herhalingsonderwijs voor
den tijd van 8 jaar werd niet verplichtend gesteld; het blijft dus vrij. Ook zijn de
gemeenten nu bevoegd voeding en kleeding te verstrekken aan die kinderen, welke
door armoede de school niet bezoeken.
Dit alles ziet er niet afschrikwekkend uit. En als men zich nu herinnert, dat reeds
in de troonrede van 1891 door den heer Tak van Poortvliet. toenmaals minister van
Binnenlandsche Zaken, een regeling op den Leerplicht werd
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toegezegd, dan blijkt alweer dat er vele jaren in het staatkundig leven verloopen
moeten, eer een wenschelijke maatregel, aanvankelijk door een kleine groep menschen
voorgestaan, tot wet wordt.
De vooruitstrevenden vinden in deze wet zeker slechts een klein gedeelte van hun
wenschen bevredigd. Het voornaamste is echter, dat het beginsel in een wet is
neergelegd en dat het nu maar ligt aan het toezicht op de uitvoering, berustend bij
schoolopzieners en commissiën uit ouders, onderwijzers en andere gemeentenaren,
of de Leerplicht ons lager onderwijs, toch de grondslag van alle verstandelijke
ontwikkeling, ten goede zal komen.
Moge de wet, nu zij er eenmaal is, in staat blijken, het peil der volksbeschaving
in Nederland te kunnen verhoogen.
De politiek stuurt ten onzent meer en meer in democratische richting. Er is een streven
merkbaar, dat wil geven een zoo groot mogelijke som van geluk aan alle menschen.
Dit streven ziet in een degelijke ontwikkeling een grooten waarborg voor dat geluk.
Dit streven is het ook, dat de regeering er toe gebracht heeft de Ongevallenwet tot
een goed eind te brengen en wettelijke bepalingen betreffende Volkshuisvesting en
regeling van het staatstoezicht op de Volksgezondheid aan de orde te stellen.
We behoeven hier zeker niet in den breede uiteen te zetten, van welk groot belang
het is, wanneer ons volk, goed gehuisvest is en fabrieken, werkplaatsen, alsmede
zijn nederig tehuis, dat soms met zoo groote inspanning verkregen is, waarborgen
bieden voor lichamelijk welzijn niet alleen, maar zoodanig zijn ingericht, dat het er
met opgewektheid kan arbeiden.
Als het waar is, dat alleen in een gezond lichaam een gezonde ziel kan wonen,
dan moet ter bevordering van een frisschen volksgeest aan de oude spreuk van
Juvenalis deze worden toegevoegd: Alleen in een gezond huis kan een gezond mensch
wonen.
Als een laatste bewijs, dat de politiek in democratische richting wordt gestuurd,
moge het geruchtmakend manifest der Liberale Unie gelden, dat velen het schrikbeeld
eener Grondwetsherziening voor oogen stelt.
Het is nog maar 6 jaar geleden, dat minister Tak van Poortvliet viel, omdat zijn
kieswet het kritieke Grondwetsartikel 80, dat ‘kenteekenen van maatschappelijken
welstand’ eischt, zoo ver mogelijk uitrekte. Zijn tegenstander, Mr. S. van Houten,
trad in zijn plaats, en aan hem dankt men de tegenwoordige kieswet. En nu reeds
voldoet deze aan menigeen niet meer. Er is weer een roep om algemeen kiesrecht.
De Liberale Unie heeft als haar meening uitgesproken, dat het kiesrecht niet langer
afhankelijk moet zijn van het belastingbiljet en dat het daarom maar beter is om
regelrecht op grondwetsherziening aan te sturen.
Ten aanzien der mannen, verklaart het bestuur zich voor algemeen kiesrecht der
meerderjarige ingezetenen, tevens Nederlanders - behoudens enkele, voornamelijk
uit het strafrecht voortvloeiende uitsluitingen; ten aanzien der vrouwen voor vrijheid
van den gewonen wetgever om het kiesrecht te kunnen verleenen.
Er zijn er, die om deze, alleen in overweging gegeven hervorming de Uniemannen
reeds indeelen bij de socialisten. Dat is overdreven; maar dat het gevolg er van zal
zijn een hevige schommeling in de partijen, vooral als het belangrijke vraagstuk
(eigenlijk al van zoo ouden datum) de verkiezingen van 1901 beheerscht, schijnt
zeker. Onzekerder schijnt het slagen der poging. Menige lans zal nog in het politieke
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strijdperk gebroken moeten worden, menige zwaargeharnaste ridder uit den zadel
gelicht, voor het volk vrij mag binnenstroomen. En dat is zeer natuurlijk. De
ontwikkeling van een volk gaat nu eenmaal langzaam en geleidelijk.
't Was aanvankelijk mijn plan niet in deze kroniek weer over den oorlog te schrijven.
De geschiedenis wordt wat eentonig, als een ander bekend verhaal van onrecht.
Niet dan ook om nogmaals de verzekering te geven, dat de Nederlandsche stam
aan het Noordzeestrand een groote sympathie blijft gevoelen en openbaren voor den
geweldigen Kamp om Recht in Zuid-Afrika, niet om te melden, dat de geestdriftigen
altijd blijven hopen op de eindelijke zegepraal der Republieken, de moedeloozen
haar ondergang onvermijdelijk achten, de meesten, onzeker over den uitslag met
afschuw staren op die vreeselijke menschenslachting, niet daarom brengen wij den
oorlog ter sprake - maar om er even op te wijzen, dat ook in ons parlement Zuid-Afrika
ter sprake is gekomen.
Het ontwerp tot goedkeuring der Internationale Arbitrageovereenkomst kwam er
in behandeling. Dat dit niet zonder protest zou gaan, was te voorzien. Er werd zelfs
door een achttal leden een motie voorgesteld om de behandeling uit te stellen met
het oog op den oorlog.
Toch is het ontwerp in de beide Kamers goedgekeurd. De meesten vreesden
blijkbaar met den minister De Beaufort buitenlandsche moeilijkheden.
Ons volk wordt door een dergelijke vrees niet belemmerd in het uiten van zijn
sympathie voor de Boeren en in het rond de waarheid zeggen aan de eerste schenders
na '99 van het beginsel der Vredes-Conferentie.
Nu de Wereldtentoonstelling reeds eenige dagen geopend is, komt het ons zeer
gewenscht voor eens na te gaan op welke wijze Nederland aan de oevers van de
Seine zal vertegenwoordigd zijn. Te oordeelen naar de lijst der inzenders komt ons
land goed uit. Op onderwijsgebied (groep I) is heel wat ingezonden. We vinden o.a.
vermeld de Landbouwschool te Wageningen, de Ambachtsschool en Industrieschool
voor meisjes te Rotterdam, de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem, de
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam, het Nederlandsch
Schoolmuseum en verder middelbare en lagere scholen, alsmede verscheidene
particulieren waaronder ook prof. Sonnaville van Katwijk met zijn nieuw
muzieksysteem.
Groot-industrieelen als Stork en Co. te Hengeloo, Smit en Zn. te Kinderdijk, Van
Marken te Delft, Bouvy te Dordt, Kempen en Zn. te Voorschoten, enz. zullen den
naam der Nederlandsche fabrikanten hoog houden.
Friesche zuivelproducten, Hollandsch bier en Hollandsche cacao, Deventer tapijten,
Overijselsche linnen en katoenen stoffen, bloeiende tulpen en hyacinthen uit de
omstreken van Haarlem en nog zoovele andere artikelen zullen hun plaats van
herkomst weer eer aandoen.
Minder de aandacht trekkend, maar niet minder belangrijk zeker, zijn de onder
groep XVI ingezonden verhandelingen en geschriften van de heeren Dr. Schaepman,
Mr. Kerdijk, Jhr. Smissaert e.a. over de bescherming van jeugdige arbeiders, loon
en aandeel in de winst, veiligheid in de werkplaatsen, arbeiderswoningen, sociale
wetgeving en armenzorg.
De kunst is al bijzonder goed vertegenwoordigd, als ten minste de waarde in
evenredigheid staat tot de veelheid. Ruim honderd schilders en schilderessen,
teekenaars en beeldhouwers werden door de commissie aangenomen. Er hangt nu
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in het Palais des Beaux Arts o.a. werk van Apol, Blommers, De Bock. Bosch Reitz,
Siebe Ten Cate, Du Chattel, Dankmeyer, Gabriël, Hart Nibbrig, Hoynck van
Papendrecht, Jozef en Izaak Israels, De Josselin de Jong, Kever, Klinkenberg, Willy
Martens, Neuhuys, Rink, Roelofs, mevr. Ronner, mej. Th. Schwartze, Weissenbruch,
Willem en Jaap Maris, Toorop, Bauer, Jan Veth, Zilcken.
Er is beeldhouwwerk van prof. Leenhoff. Texeira de Mathos en Bart van Hove,
bouwkundige teekeningen o.a. van Berlage, Gosschalk en Verheul.
Op kunstgebied mogen nog vermeld worden tapijten van Colenbrander uit de
Amerfoortsche fabriek, Merckelbach met zijn artistiek bewerkte boekbanden, de
vermaarde Hindelooperkamer, de fraaie meubels en versieringsvoorwerpen der
bekende Roermondsche firma Cuypers & Co., het kunstaardewerk uit eenige
plateelfabrieken met Rozenburg aan de spits, de artikelen van ‘Arts and Crafts’ te
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's-Gravenhage, het drijfwerk van den heer Zwollo te Amsterdam en de kerksieraden
van den Utrechtschen goudsmid Jan Brom.
In het bijzonder vestigen wij nog de aandacht op de koloniale tentoonstelling. Zeer
veel is er uit onze Indiën bijeengebracht op het gebied der land- en volkenkunde,
waaronder oude en nieuwe kunst en kunstnijverheid. Vooral zal elk bezoeker met
bewondering opzien naar de reproductie van den Boeddhistischen Tjandi Sari en de
fragmenten van den Boro Boedoer en de tempels van Prambanan op Java.
De Nederlandsche regeering heeft er wel aan gedaan zich het lot der prachtige
overblijfselen van Hindoetempels in Indië aan te trekken en de oogen der beschaafde
wereld te richten op die bewonderenswaardige oude bouwkunst.
Mogen deze afgietsels, door de zorg van den heer E. von Saher, directeur der
School voor Kunstnijverheid te Haarlem, vervaardigd, de menschen van tijd en geld,
die niet weten welke keuze voor een zomerreis zij in de volgende jaren moeten doen,
er eens aan herinneren, welk een verrukkelijke reis er te doen is naar ‘het prachtig
rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd.’
C. v. SON.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter Dr. J. Obrie,
onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe, leeraar
Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe. leeraar Kon. Ath., 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 van de stad Antwerpen;
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.

Uit Vlaanderen.
Den 25 Maart had te Gent de Algemeene Vergadering plaats van de leden van groep
B van het A.N.V. De vergadering werd bijgewoond door een aantal leden buiten den
tak Gent. Brussel vooral was goed vertegenwoordigd en de Heer baron de Maere
d'Aertrijcke, die de vergadering voorzat, had een hoffelijk woord voor de dames, die
zoo talrijk uit Brussel de reis naar Gent hadden meegemaakt.
Aan de orde kwamen:
1. Verslag van den Secretaris. - 2. Gebruik van onze taal in de Burgerwacht. - 3.
Schrijfwijze van de namen van Vlaamsche Gemeenten. - 4. Wenschelijkheid van het
openen van een inteekenlijst in Neerlandia voor het dekken der kosten van de
propaganda voor de Vlaamsche Hoogeschool. - 5. Redactieraad Neerlandia voor het
aandeel van groep B. - 6. Samenstelling der Takken. - (Voorstel in te dienen door
den Tak Brussel.) - 7. Vernieuwing van ¼ van het Bestuur van groep B.
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Uit het verslag van den Secretaris bleek, dat groep B in 't afgeloopen jaar met
vrucht werkzaam geweest is, dat deze groep zich voortdurend ontwikkelt en dat het
met hare financiën bevredigend staat. Betrekkelijk het gebruik van het Nederlandsch
in de burgerwacht in Vlaamsche steden, vond het voorstel van den Voorzitter bijval
om Volksvertegenwoordiger Heuvelmans uit te noodigen den Minister van
Binnenlandsche zaken in de kamer te ondervragen over de verkrachting waarvan de
wet op 't gebruik van de Nederlandsche taal het voorwerp is bij de cavallerie en de
artillerie van de Gentsche burgerwacht (schutterij). Verder werd nog besloten een
gemotiveerd stuk over den toestand te zenden aan den Minister en aan de Kamer.
De Heer Van den Weyk (Oostende) vond het zeer te bejammeren, dat de
kommando-taal thans in de burgerwacht gebezigd, zoo vreeselijk veel
bastaardwoorden gebruikte, wat koren op den molen van de franskiljons was. Hij
wou het Verbond een vlugschrift over de kommando-taal zien uitgeven. De
vergadering stemt met dien wensch in doch verzendt het voorstel voor studie en
uitvoering naar de eerstkomende zitting van het groepsbestuur.
Het voorstel om in Neerlandia een inteekenlijst te openen tot het dekken van de
onkosten van de propaganda voor de Vlaamsche Hoogeschool wordt ondoelmatig
geacht op dit oogenblik daar de beurzen te diep aangesproken worden voor den
Zuidafrikaanschen worstelstrijd. Verzonden naar het Groepsbestuur om te gelegener
tijd overwogen te worden.
Op voorstel van Professor Vercoullie zal, betrekkelijk de schrijfwijze van
Vlaamsche plaatsnamen, een verzoekschrift aan den betrokken Minister gezonden
worden, hem vragende om de schrijfwijze door de Commissie ad hoc voorgesteld,
verplichtend te stellen voor de administratie.
De bestaande takken zullen uitgenoodigd worden een briefwisselaar te benoemen,
die voor het Vlaamsche aandeel in Neerlandia de onderwerpen zou behandelen,
welke die takken wenschen besproken te zien.
Betrekkelijk de samenstelling der takken krijgt Brussel voldoening; de leden
A.N.V. in 't arrondissement Brussel wonende zullen tot dien Tak gerekend worden.
Dezelfde maatregel zal ook voor de andere takken genomen worden.
Ten slotte wordt overgegaan tot de vernieuwing van het groepsbestuur. Daar er
geen candidaten gesteld worden in de plaats van de aftredende leden, worden deze
herkozen en wordt bepaald, dat Mevr. Cortebeeck den Heer Josson in het
groepsbestuur zal vervangen zoolang hij in Zuid-Afrika verblijft.
***
Wij meenen een enkel woord te moeten zeggen over een incident, dat zich in onze
hooge Kamer eenige dagen geleden voordeed.
De Heer Senator Montefiore Levi achtte het namelijk gepast bij de bespreking der
begrooting van buitenlandsche zaken de Belgische pers in 't algemeen te laken over
de vijandelijke houding die zij tegenwoordig tegenover Engeland aanneemt. Hij zou
zich kunnen plaatsen, zoo verklaarde hij, op een zeer verheven standpunt, kunnen
spreken over de hartelijke vriendschap, die Engeland in alle omstandigheden getoond
heeft voor België te bezitten. Dat zou hij echter niet doen: hij zou de zaken van een
lager standpunt beoordeelen namelijk van dat der stoffelijke belangen. Hij drukte de
vrees uit, dat die belangen groot gevaar liepen door wat hij noemde ‘aanvallen en
smaadachriften tegen alles wat Engelsch is, het volk, zoowel als het Staatsbestuur!’
De Heer Minister de Favereau meende zich bij de woorden van den Heer Senator
Montefiore Levi te moeten aansluiten. Al sprak hij ook slechts van een deel der
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Belgische drukpers. Hij zou zich op dat verheven standpunt plaatsen van waar de
Heer Montefiore Levi neergedaald was en hij zou er op wijzen dat op alle tijdstippen
van ons Volksbestaan Engeland ons eene werkzame hulp was en een vasten steun
bood.
Gelukkig was daarmede dat incident niet gesloten. Want sprak de Heer Montefiore
Levi over de stoffelijke belangen, en klom het peil der bespreking met den Minister
de Favereau reeds tot aan het ‘vriendschapspunt’, zoo bereikte zij hare wezenlijke
hoogte met de woorden van den Heer Senator Picard die zich stelde op het standpunt
der rechtvaardigheid.
Hij was verwonderd te hooren dat, volgens den Heer Montefiore Levi ons vrije
volk, om zekere stoffelijke belangen te vrijwaren, verplicht zou wezen de uitdrukking
te smoren van de verontwaardiging, die door heel de wereld gevoeld wordt. Wij zijn
niet te laken, zoo meende hij, wanneer wij eene groote natie, - die wij gewoon waren
te bewonderen, - op hare plichten wijzen. Ook zullen, zoo eindigde hij, zoolang
Engeland handelt gelijk het nu doet, noch stoffelijke belangen, noch vrees voor de
toekomst ons beletten luide te roepen dat wij van ganscher harte met de Zuid
Afrikaners zijn!
De Heer Lejeune Staatsminister ondersteunde krachtdadig de woorden van den
Heer Picard en verklaarde dat zijne overtuiging juist geput was uit Engelsche bladen
en boeken.
Wij meenen hier te mogen bijvoegen, dat men moeilijk een enkel Belgisch blad
zou vinden, van welke kleur het ook weze, dat niet ten volle met de woorden van
den Heer Picard instemt, en in dit geval is niet alleen de gansche Belgische drukpers,
maar ook gansch het Belgische volk, mits misschien eene uitzondering op duizend,
volkomen eensgezind!
***
De Gentsche Tak had het genoegen twee taalgeneoten uit het Noorden te hooren;
eerst Kapitein Van der Veur uit Amsterdam, die een zeer belangwekkende voordracht
hield over de droogmaking van de Zuiderzee, door hem met kaarten toegelicht. Zijn
voordracht over het droge onderwerp was voorwaar niet droog. Dat ze met gespannen
aandacht gevolgd werd, getuigen de vragen
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den Spreker na 't einde door belangstellenden over het onderwerp gedaan. Dan
Rooyaards, een waar buitenkansje voor ons. Niettegenstaande een zeer slecht gekozen
dag en het bepaald ongunstig uur (waarvan de impressario alleen de schuld had),
was een nogal talrijk en in elk geval een uitgelezen publiek opgekomen.
De jonge Nederlandsche kunstenaar heeft een machtigen indruk op de toehoorders
gemaakt. Men gevoelde Shakespeare herleven in al de kracht van zijn genie, in al
het wonderbare van zijn kunst, in al het aangrijpende van zijn diepe menschenkennis.
De heer Royaards heeft zich zoo in den Caesar ingewerkt, dat we, door zijn meesterlijk
talent meegesleept, alles vergaten: het podium, met sierplanten getooid, den jeugdigen
artist met zwarten rok, en ons waanden op het Forum, waar we het volk uitbundig
hoorden en zagen juichen en woelen, huilend en bulderend ter vernieling snellen.
Het was alsof we den Caesar in al zijn majesteit beschouwden, of we Cassius en
Marcus Antonius hun plannen zagen uitvoeren tot groot onheil van den Romeinschen
Staat. Met merkbare voorliefde heeft de heer Royaards de figuur van Brutus
uitgewerkt en kenmerkend voorgesteld in al de vereischte waardigheid en
aandoenlijkheid. De zoo bekende rede van Marcus Antonius bij het lijk van Caesar
was een glanspunt dezer heerlijke voordracht.
Dat één man die verschillende tooneelen zóó aanschouwelijk weet voor te stellen,
met de noodwendige verandering van stem en gelaatsuitdrukking, dat hij volkomen
illusie teweeg brengt, is iets wat den talentvollen kunstenaar boven allen verheft.
Bijna twee uur zonder tusschenpoozen, met behoud van volle kracht, heeft de Heer
Royaards gesproken en bekoord. Zijn stem, iets buitengewoons, zoo lenig en
buigzaam, zoo helder en zangerig, zoo diep indringend en roerend, wekte de diepste
bewondering.
We wenschen, dat Royaards naar Gent moge terugkomen en hopen vast, dat hij
dan een veel talrijker publiek zal hebben om zijn meesterlijk talent te bewonderen.
Een andere voordracht schonk ons eveneens het fijnste kunstgenot. Het was die
van Pastoor Hugo Verriest in de English Club over Guido Gezelle. De English Club
is nu geen letterkundige of strijdende Vlaamschgezinde Vereeniging. Het is eenvoudig
een inrichting, waar men moderne talen leeren kan volgens de Gouinmethode. Toch,
alhoewel volkomen vreemd aan onzen taalstrijd, doet zij meer dan menige
letterkundige vereeniging om onze taal te doen waardeeren. Zoo liet zij Pol De Mont
in een meesterlijke causerie de jongste richting in de Nederlandsche letterkunde
behandelen; nu liet zij Hugo Verriest vertellen over zijn onvergetelijken meester
Guido Gezelle.
Zelden wordt het ons gegund een zoo keurigen en fijnen spreker te hooren als
Pastoor Verriest. Zonder het minste effektbejag weet hij de toehoorders zóó te
bekoren, dat, wanneer hij na een uur sprekens de vergadering raadpleegt om te weten
of hij zijn rede zal staken of niet, eenmondig en geestdriftig hem wordt toegeroepen:
ga voort.
Werkelijk het was een levendige, roerende, indrukwekkende rede, die de
eenvoudige, gemoedelijke pastoor tot de toehoorders richtte. Hij heeft voor hun
verbeelding het geheele tijdperk doen ontstaan, waarin Gezelle heeft geleefd, geleden
en geschitterd en hij deed het op zoo'n aanschouwelijke, treffende wijze, dat de
aanwezigen met den spreker meegevoelden de diepe gevoelens, die zijne ziel
ontroerden.
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Vrijmoedig en luimig heeft spreker de verfransching, zooals die te zijnen tijde en helaas heden nog - in de bisschoppelijke colleges woedde, gehekeld, alsook de
verouderde onderwijsstelsels, die de jonge verstanden in enge, benauwde grenzen
gesloten houden, in plaats van vrij den geest te openen. Pastoor Verriest heeft dan
ook op aangrijpende wijze de voortreffelijke rol geschetst, die Gezelle zoo weinig
heeft mogen spelen, vermits hem gauw de middelen ontnomen werden om de harten
der jeugd niet meer te doen blaken van lust naar nieuwe kennis, naar hooger
wetenschap, naar minder onbekrompen behandeling. De dichter werd als leeraar
afgezet.
Hoe dan de moedeloosheid Gezelle's muze tot stilzwijgen bracht, tot ze in
eenigszins betere omstandigheden weer ontwaakte, hoe menschlievendheid het
kenmerk van dien brave was, hoe alles, wat hij zong, borrelde uit zijn hart, hoe hij
steeds zocht naar zangerigheid der woorden en klanken, hoe hij alles in zich opnam
om het dan eigenaardig, aantrekkelijk, roerend te uiten, dit alles wist Pastoor Verriest
zóó goed uiteen te zetten, dat de toehoorders met hem moesten instemmen dat Gezelle
een wonderlijk man was.
Zijn aardsche stof ruste in Vlaamschen bodem, zijn roem stijgt steeds hooger en
schijnt als een zonne over den Vlaamschen bodem en het Vlaamsche Volk door hem
zoo vurig bemind. Gezelle is niet dood. Hij leeft voor eeuwig.
Pastoor Verriest wist zijn rede optetooien met zoo menig treffend beeld,
schilderachtige uitdrukking en geestigen zet, dat het een waar genot is geweest zijne
‘causerie’ aan te hooren.
Onze vrienden uit het Noorden krijgen zoo weinig iemand uit het Zuiden te hooren
buiten de zeer enkele Vlamingen die in Holland zijn opgetreden, dat we hun mogen
aanbevelen Hugo Verriest eens te laten komen om te vertellen over Guido Gezelle.
We twijfelen er niet aan of het Nederlandsch van Verriest, zoo eigenaardig met
menige schilderachtige Westvlaamsche uitdrukking geschakeerd, zal hen bekoren.
Maar 't moet in een kleine zaal zijn, voor een niet te talrijk publiek, want de pastoor
heeft maar een zwakke stem.
***
Wat doet het Verbond voor onze Stamgenooten in Zuid-Afrika? Daarop antwoordde
onze Algem. Secretaris in 't Januari-no. dat het Verbond heel wat doet en gaf te
verstaan dat het later wel zou blijken, dat het heel veel heeft gedaan. Het inzamelen
van geld voor de gewonden, weduwen en weezen van gesneuvelden is in 't Noorden
hoofdzakelijk het werk van de Nederl. Z.A. Vereeniging. In 't Zuiden is het de Tak
Antwerpen van het A.N.V. die de sympathie-beweging op 't getouw heeft gezet en
die heeft uitgebreid tot Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland met de hulp van het
Alldeutschen Verbond Uit een verslag van het Antwerpsch Hulpcomité blijkt, dat
het ontving: Uit België 83.992.02 fr.; Duitschland 61.411.40; Oostenrijk 7260.24;
Zwitserland 155: Luxemburg 12,50; Amerika 633.45; Engeland 110.80. Samen
153.575.50 fr.
Te Gent was het onze Tak, die samen met de Gentsche Maatschappijen het werk
aanpakte. Door het Gentsche Comité werd tot heden ontvangen 12,000 fr. waarvan
5000 fr. werden afgedragen aan het Antwerpsch Comité, 2500 fr. gezonden aan
Consul Generaal Muller, in 't bizonder bestemd tot ondersteuning van de Vrijstaters.
H. MEERT.
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Oost-en-West
Mededeelingen uit Curaçao.
III.
Muntwezen.
INDIEN er één West-Indisch eiland is, dat in een eigenaardigen toestand verkeert
ten opzichte van zijn muntwezen, dan is het zeker wel het eiland Curaçao.
Venezolaansch zilvergeld doet er zijn volle waarde; de franc en de lire worden er
tegen f0.50 aangenomen, de shilling tegen f0.62½ en Hollandsch zilver doet van 4
tot 6% agio. Goudgeld en bankbiljetten, zoowel van Holland als van Spanje,
Venezuela, Amerika, Engeland en Frankrijk doen steeds een premie. Wissels doen
meer agio dan goud en bankbiljetten en dat agio verschilt voor bijna alle landen en
rijst en daalt ook met den koers der postwissels, voor wat betreft de landen, waarheen
postwissels gestuurd kunnen worden.
Die toestand duidt duidelijk op gebrek aan geld op het eiland en de oorzaak ervan
is, dat er op Curaçao veel meer in- dan uitgevoerd wordt. Bijna alle dagelijksche
behoeften en alle zaken, die onder luxe-artikelen kunnen worden gerekend, moeten
uit den vreemde komen. In ruil daarvoor kan het eiland slechts voornamelijk dividivi,
zout, huiden en oranjeschillen uitvoeren, doch lang niet in genoegzame hoeveelheid.
Hoevéél de uitvoer minder is dan de invoer, kan niet worden bepaald, daar er op
Curaçao geen uitvoerrecht wordt geheven en er ook geen statistiek van den uitvoer
wordt gehouden, doch zeker is het dat de eerste aanzienlijk lager is dan de tweede.
Ten deze dient er ook rekening mee te worden gehouden, dat vele koopwaren op
Curaçao worden ingevoerd om later naar Venezuela te worden overgebracht, zoodat
er op het eiland aanmerkelijk meer wordt ingevoerd dan er wordt verbruikt. Voor
hetgeen meer in- dan uitgevoerd is, moeten dus bankbiljetten of baar geld worden
overgemaakt of moeten wissels worden getrokken en, naar gelang van de behoefte,
stijgen of dalen de agio's daarvan. Men moet vracht en assurantie betalen
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voor het overmaken per scheepsgelegenheid van baar geld of van groote bedragen
in bankpapier, welk laatste men slechts tot een klein bedrag per post verzendt, daar
men van hier geen brieven met aangeteekende geldswaarde kan verzenden; aan
wissels daarentegen zijn onkosten noch risico verbonden en van daar het verschil in
agio tusschen deze en baar geld, bankbiljetten van kleine en groote waarde.
Ook het vanwege het Bestuur uitgegeven bankpapier, ofschoon het in den vreemde
niet in betaling wordt aangenomen, doet premie. De oorzaak hiervan is natuurlijk
ook weer gebrek aan dat geld, hetgeen hieruit ontstaat, dat het gouvernement meer
geld ontvangt, dan het uitgeeft en zijn uitbetalingen doet aan betrekkelijk weinig
personen (voornamelijk aan ambtenaren, werklieden en leveranciers van
bouwmaterialen), terwijl er honderden ingezetenen zijn, die belasting moeten betalen,
postwissels willen overmaken, gouvernements-wissels koopen, enz., hetgeen alles
in gouvernementspapier moet worden betaald. Op het eerste gezicht klinkt het echter
eenigszins vreemd, dat het bestuur van het hoofdeiland eener kolonie, die subsidie
geniet, minder uitgeeft dan het ontvangt, en daarom zij er hier op gewezen, dat een

belangrijk deel der koloniale uitgaven in Nederland geschiedt (aan op wachtgeld
gestelde, met verlof zijnde en gepensionneerde ambtenaren of hunne weduwen en
wezen), en een ander ook niet onaanzienlijk deel naar de bovenwindsche eilanden
wordt overgemaakt, waarvan niets of bijna niets op Curaçao terugkomt. Zoo overtreft
op Curaçao de aanvraag de levering voor wat betreft het vanwege het bestuur
uitgegeven geld en daarom doet het eene premie. Ten tijde dat de
phosphaat-ondernemingen nog werkten en die jaarlijks een zeer aanzienlijk bedrag
aan rechten aan het bestuur moesten betalen, steeg die premie zelfs tot 9%, doch
thans is die slechts 2 à 3%.
Van het gouvernementsgeld kan dan ook niet worden gezegd, dat het in omloop
is. Zoodra men het ontvangt, wisselt men het om de agio in tegen andere alhier
gangbare munt. In het moederland schijnt men te denken, dat dit inwisselen zal
worden voorkomen door het invoeren van Curaçaosche kwartjes en dubbeltjes,
munten van hetzelfde gehalte en gewicht en van dezelfde middellijn als de
Nederlandsche van dezelfde waarde, maar voorzien van een anderen stempel, zoodat
zij in Nederland niet gangbaar zullen zijn. In de kolonie koestert men dergelijke
illuseis echter niet, Wij hebben thans gouvernements bankpapier van f0.50 en f0.25,
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hetwelk evengoed agio doet als de grootere bankbiljetten van f5 tot f50 en welke
reden men nu kan hebben gehad om te veronderstellen, dat een zilveren
gouvernements kwartje niet evengoed agio zal doen als een papieren
gouvernementskwartje, is inderdaad moeielijk in te zien. Men zegt: het klein zilver
is pasmunt en men zal er niet meer dan een kleine hoeveelheid tegelijk mee kunnen
in betaling geven aan de koloniale kas. Goed, maar het gouvernement kan dan toch
ook niet meer dan die zelfde hoeveelheid tegelijk aan éên persoon uitbetalen en
tegenover één, die van het gouvernement moet ontvangen, staan er zeker tien, die er
aan moeten betalen.
Doordat het gouvernementsgeld niet in omloop is en goud geld en vreemde zilveren
standaardpenningen ook in het buitenland worden aangenomen, heeft Curaçao steeds
gesukkeld aan gebrek aan klein geld. Verschillende maatregelen werden van tijd tot
tijd genomen om dit gebrek te verhelpen, doch tot nu is geen dezer maatregelen
afdoende gebleken en men had zich meestal te behelpen met de muntspeciën, die op
het eiland uit den vreemde werden aangebracht. Vooral deed zich dit gebrek voelen,
vóór de regeering van Venezuela den invoer van zilvergeld verbood. Daar een
dubloen(*) in Venezuela maar f41 deed tegen f42 hier en een Amerikaansch 20
dollarstuk slechts f52 tegen f53 hier, maakten de kooplieden, die op Venezuela handel
dreven, er werk van het op het eiland door de gedurig daar aankomende Venezolanen
in circulatie gebracht Venezolaansch zilver weer naar Venezuela terug te sturen.
Gedurende mijn verblijf in deze kolonie heb ik den tijd gekend, dat men 5% betaalde
voor het wisselen van groot geld tegen pasmunt en b.v. voor een f2.50 stuk maar
f2.37½ in klein geld terugkreeg.
De firma ‘S.E.L. MADURO & SONS’ alhier voorziet thans in dit gebrek aan specie,
doch dit geschiedt op eene wijze, die zeker te wenschen overlaat. De firma geeft
papieren uit (van een nominale waarde van f2.50, f1. - f0.50 en f0.25) waarop staat
vermeld, dat zij tegen dubloenen of onderdeelen daarvan

(*) Een Spaansche gouden munt
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bij inlevering ten kantore van de firma inwisselbaar zijn. Die firma geniet hier
algemeen vertrouwen en het zal hier bij niemand opkomen hare bons niet in betaling
aan te nemen, maar dat algemeen vertrouwen is dan ook de eenige waarborg, die
men heeft. Er is misschien wel voor tweemaal honderdduizend gulden aan die bons
in omloop op het eiland, doch zekerheid om hare verplichtingen na te komen heeft
de firma nooit gesteld, noch daartoe gelden gedeponeerd**).
Hoe vast die firma nu ook moge staan - ongelukken zijn de wereld nog niet uit en,
mocht het gebeuren, dat die firma niet meer aan hare verplichtingen kan voldoen,
dan zullen vooral de lagere- en middenklasse der bevolking daaronder lijden.
Dat dit geen gezonde toestand is, zal een ieder volmondig erkennen, en van zelf
rijst de vraag of er dan geen middel is om uit deze moeielijkheid te geraken.
Verscheidene wegen werden hiertoe van tijd tot tijd aangewezen, doch niet steeds
waren het zulke als een eerlijk bestuur kon inslaan. Men heeft o.a. voorgesteld, dat
het Bestuur een koliniale munt zou uitgeven, en daaromtrent zou bepalen, dat zij ad
libitum door het Bestuur zou kunnen worden uitbetaald, doch slechts in een kleine
hoeveelheid of in het geheel niet in betaling aan de koloniale kas zou kunnen worden
aangeboden.***) Een ander voorstel was, dat de koloniale munt zou worden uitgegeven
tegen den koers, die zij feitelijk in den handel deed, d.i. de de waarde (face value)
plus het agio, doch slechts voor de op de munt uitgedrukte waarde door de koloniale
kas in betaling zou worden aangenomen. Dat het Bestuur echter tot het nemen van
dergelijke maatregelen niet wilde overgaan, ook al zou daardoor werkelijk in het
gebrek aan geld worden voorzien, is zeer begrijpelijk. Minder begrijpelijk acht ik
het echter, waarom het koloniaal bestuur niet is ingegaan op een voorstel tot
voorziening in de behoefte aan klein geld, indertijd door de kamer van koophandel
alhier gedaan, welk voorstel op het volgende neerkwam:
Dat het Bestuur koloniale munt zou uitgeven in geldstukken van dezelfde waarde
en hetzelfde gehalte als de Nederlandsche zilveren munten; dat het Bestuur niet in
die munt uitbetalingen zou doen, noch haar in betaling zou aannemen, maar ze slechts
inwisselbaar zou stellen tegen dubloenen of onderdeelen daarvan (halve en kwart);
dat bij dit inwisselen de waarde der dubloem niet zou zijn die, waartegen zij door
het Bestuur in betaling wordt aangenomen, maar die, welke zij in den handel feitelijk
doet, en dat omgekeerd tegen die waarde in koloniale munt ook weer op het
wisselkantoor een dubloen zou kunnen worden terug ontvangen.
Thans wordt de dubloen door het Bestuur in betaling aangenomen tegen f40 doch
hare waarde in het dagelijksch verkeer is sinds jaren en jaren op dit eiland f42. Stelt
men haar in koloniale munt inwisselbaar tegen f40, dan staat die munt natuurlijk
gelijk met andere door het Bestuur in betaling aangenomen geld - ook al werd bepaald,
dat het Bestuur haar niet in betaling zou aannemen - en evenals dit zou het agio doen.
Men zou immers slechts f40 van die munt aan het wisselkantoor behoeven aan te
bieden om daarvoor een dubloen terug te ontvangen en om daarmee f40 aan de
koloniale kas te betalen. Wisselt men haar echter tegen f42 in, dan staat de daar voor
verkregen munt gelijk met de andere op dit eiland gangbare speciën en men zou er
geen werk van maken om speciaal deze koloniale munt tegen dubloenen te gaan
**) Hier zij echter vermeld, dat men in de kolonie beweert, dat de heeren Maduro het koloniaal
bestuur hebben aangeboden om zekerheid te stellen voor het bedrag, door hen in bons
uitgegeven, welk aanbod zou zijn geweigerd.
***) Iets dergelijks deed men op het Deensche eiland St. Thomas.
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inruilen, daar men voor f42, aan welk soort van op het eiland gangbaar geld ook,
steeds een dubloen kan bekomen.
Het Bestuur zou m.i. volkomen gerechtvaardigd zijn te weigeren deze koloniale
munt in betaling aan te nemen. Het heeft die munt immers niet ter betaling uitgegeven;
het heeft haar slechts ingewisseld en door zich bereid te verklaren, het in ruil gegeven
geld weer tegen het gewisselde geldstuk terug te geven, voldoet het aan alle
verplichtingen, als men het billijkheidshalve kan stellen. Op deze wijze zou men een
toestand in het leven roepen als die thans bestaat door het in omloop zijn van de bons
der firma Maduro, met dit groot verschil echter, dat de ingezetenen een volkomen
waarborg zouden hebben en men ter betaling van kleine bedragen met specie in plaats
van met papier zou hebben te doen. Men zou de gerustheid hebben, dat voor de
koloniale munt, die men in zijn bezit heeft, de volle handelswaarde in goud op het
gouvernements-wisselkantoor ligt gedeponeerd en dat er van risico geen sprake kan
zijn, zooals thans het geval is met de bons der firma Maduro. Men zou bovendien
handelbare muntstukken hebben in plaats van die 8 bij 12 centimeter vierkante
papiertjes, die vaak in zoo'n haveloozen en smerigen staat verkeeren, dat men huiverig
is om ze aan te raken.
Onkosten zouden er aan zoo'n wisselkantoor niet verbonden behoeven te zijn, men
zou het met het ontvangerskantoor kunnen vereenigen. Inwisselen van koloniale
munt tegen dubloenen zou niet zeer vaak geschieden en het omgekeerde zal slechts
in den eersten tijd, totdat er genoeg klein geld in omloop is, eenige drukte geven,
zoodat het niet noodig zal blijken een extra ambtenaar speciaal voor dat inwisselen
aan te stellen. Voordeel zou men echter van zoo'n kantoor wèl kunnen trekken.
Aangenomen dat er eenmaal een voldoende pasmunt in omloop is gebracht, zeg b.v.
tot een bedrag van f200.000. -, dan zou men daarvan zeker niet meer dan de helft in
de kas behoeven te bewaren om te allen tijde aan de aanvragen om koloniale munt
tegen goud in te ruilen te kunnen voldoen. De rest zou men op solide wijze kunnen
beleggen en er rente van kunnen trekken, en zoo zou men èn de kolonie financiëel
steunen èn de ingezetenen van Curaçao een grooten dienst bewijzen.
Welke grondige bezwaren er tegen het inrichten van zoo'n
gouvernements-wisselkantoor kunnen worden ingebracht, is mij niet recht duidelijk,
tenzij men mocht vreezen, dat er in den vreemde zilvergeld als het koloniale zou
worden aangemunt en hier ingevoerd, hetwelk dan door het gouvernement tegen
goud zou dienen te worden ingewisseld. Maar dit in omloop brengen van niet van
wege het Bestuur vervaardigde munt zou men immers strafbaar kunnen stellen evenals
het maken of in omloop brengen van valsche munt en desnoods zou men den invoer
van zilvergeld kunnen verbieden. Een ander bezwaar is ook, naar men beweert, dat
het Bestuur risico loopt, omdat het goud in waarde kan dalen. Doch dit dalen zal in
geen geval zóó plotseling geschieden, dat men geen maatregelen zal kunnen nemen
om zich voor groot verlies te vrijwaren, en dan dient men ook niet vergeten, dat er
al heel wat op goud zal kunnen worden verloren, vóórdat dit verlies gelijk zal staan
met het voordeel, dat men, bij den tegenwoordigen prijs van het zilver, kan maken
op het aanmunten van zilvergeld. Geeft men b.v. f168,000. - aan dat geld uit, dan
vertegenwoordigd dat, met kosten van aanmunten en overzending, zeker op verre na
niet de waarde van de 4000 dubloenen, die men er voor in de plaats zou krijgen.
T.J.J. HAHELBERG.

Allerlei
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UIT een brief van een leerling der Dokters-Djawa te Weltevreden:
Het A.N.V. raakt al meer en meer bekend. Op onze vacantiereis door Midden-Java
hebben wij het genoegen gehad, een groot aantal personen te ontmoeten, die slechts
‘van hooren zeggen, dat er een vereeniging bestaat, die zich ten doel stelt, verbreiding
der Ned. Taal, ook onder Indiërs’, reeds met den Bond sympathiseerden.
***
Uit een brief van een ‘reverend’ te Holland Michigan (Noord-Amerika):
Het streven van het Alg. Ned. Verbond, waardeer ik zeer. Het is een van de
smartelijkste ervaringen, die ik in Amerika heb opgedaan, dat onder het opkomend
geslacht de Nederlandsche Taal zoo zeer wordt veronachtzaamd en daarmede de eer
en de macht van onzen stam. Het zou mij vreeselijk spijten, wanneer ik moest denken,
dat heel ons geslacht hier, zich straks moest laten gieten in een mengsel van Engelsche
kleur want dan zou men er spoedig de plaats niet meer van kunnen aanwijzen, omdat
het in dit mengsel van niet meer beteekenis zou zijn dan 1/150 van het geheel. Bij
zoo goeden wil als het Verbond openbaart om de eenheid van ons volk te bewaren,
zullen er, hoop ik, wel middelen gevonden worden om zulk een algeheele versmelting
te verhinderen. Vooral het denkbeeld, geopperd in de voordracht van 14 Juni 1899*)
onder op bladzijde 33, lacht mij zeer aan. Het

*) Zie Het Nederlandsch Element in den Vreemde, geschrift 6 van het A.N.V.
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werk van Douglas Campbell De Puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika,
vertaald door J.W.G. van Maanen, leeraar aan het gymnasium te Sneek, is voor het
volk te uitgebreid, maar voorzoover het gekend en gelezen wordt, wekt het bij ons
jonger geslacht eergevoel voor het land en het volk, waaraan wij zoo veel, om Gods
wil verschuldigd zijn. Zegene de Heere daartoe den arbeid van het Algemeen
Nederlandsch Verbond!
***
Uit een brief van Dr. E. van Rijckevorsel:
Hoe meer ik in het land ben, vooral nu ik meer van de Vrijstaters bemerk, des te
meer begin ik een besef te krijgen, dat het uitbreken van dezen oorlog nu, en niet
jaren later, een zegen is voor het Nederlandsche element, en dat op de regeerders
van Engeland in hunne verwatenheid alleen past het ‘Quem Deus vult perdere, primus
dementat’. De verengelsching ging zoo zeker vooruit, en was zoo onwederstaanbaar.
De Duitsche Zwitser spreekt, als hij kan, Fransch met u, om zijn gekras niet te laten
hooren; de Vlaming in Brussel spreekt, of sprak althans, Fransch met ons, omdat hij
het besef had, dat zijn zoetvloeiend Vlaamsch ons minderwaardig voorkwam, dan
ons Siegenbeeksch. Zoo schaamt zich de Vrijstater voor zijn Afrikaansch. Mevrouw
heet missus, haar man doet soms alsof hij alleen Engelsch kent, en krijgt een kleur,
als gij hem dwingt om Nederlandsch te spreken. Dat is het uiterste geval, maar dat
lang niet zoo zeldzaam is, en zachtere schakeering van dezelfde kleur ontmoet gij
elk oogenblik. Een Boer die voor het front komt, waar hij misschien een dozijn
Engelschen doodgeschiet heeft, opent dadelijk in den trein een Engelsch boek, en
wees zeker, dat zijne aangetrouwde dochter in elk geval u hare beschaving zal
bewijzen, door Engelsch te spreken. In het hotel hier hangen platen van hoogvereerde
jockeys met hun gemeene tronies en hooggekleurde zijden pakjes, die Heiligen van
het tegenwoordige Engeland; de opschriften op de winkels zijn bijna uitsluitend
Engelsch, in huis vindt gij de photografie van de oudste dochter, onder een portret
van ‘Her most gracious Majesty’ dat aan den wand hangt...... Als Engeland maar
gewacht had, twintig, vijftig jaren gewacht had, de rijpe appels zouden in zijn schoot
gevallen zijn. En nu, hoe ook de oorlog ten slotte moge uitvallen, er is niet heel veel
gevaar bij om te voorspellen, dat dat anders zal worden, en dat het Nederlandsch in
Zuid-Afrika gered is. Laat ons toch daartoe doen wat wij kunnen, al doen wij desnoods
nu en dan ook eens iets dwaas. Het is toch onze strijd, die hier gestreden wordt. Vijf
millioen Nederlandsch sprekenden in een uithoekje van Europa, of diezelfden versterkt
door een, voorloopig, voor een paar eeuwen althans wel, onbegrensd aantal millioenen
taal- en stamgenooten in het andere Halfrond, wat zou krachtiger wezen?
N.R. Ct.

Bericht.
Tegen onzen wil verscheen Neerlandia tot heden te laat in de maand. Het streven is
den 15en uit te komen. Medewerkers wordt verzocht hunne bijdragen vóór den 5en
in te zenden
Red.
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[Geleerd, maar oppervlakkig]
Onlangs heeft de Oxfordsche Professor Max Müller zich geroepen gevoeld zijn
oordeel over den oorlog in Zuid Afrika uit te spreken. In een open brief, verschenen
in de April-aflevering van de Deutsche Revue bepleitte hij het recht van Engeland
om de Boeren te knechten. Geen wonder dat zulk geschrijf in Duitschland heftige
tegenspraak uitlokte, o.a. van den geschiedschrijver Mommsen, doch een grondig
onderzoek van de gegevens waarop Prof. Müller steunde en die hij als feiten geliefde
voor te stellen, bleef achterwege. Daarom heeft de redacteur van Petermanns
Mittheilungen, Dr. H. Wichmann te Gotha, het noodig geacht de onhoudbaarheid
dier beweerde feiten aan te toonen. Onder den titel ‘Max Müller und die
Transvaal-Frage’, verschenen in het als Geographischer Anzeiger bekende bijvoegsel
van Petermanns Mittheilungen van April l.l. bewijst Wichmann dat de Oxfordsche
Professor al zijne wijsheid geput heeft uit een paar driestuivers vlugschriftjes en uit
één van zestig cent, zonder zich te verwaardigen degelijke werken als Mac Theals
History of South Africa en Voigts Fifty years of the History of the Republic in South
Africa in te zien, laat staan te gebruiken.
Hoe de Oxfordsche Professor met de geschiedenis en de waarheid omspringt, blijkt
reeds uit het begin van den Open brief, waarin beweerd wordt dat ‘het recht van
Engeland om oppergezag in Zuid-Afrika tot 25° Z.B. uit te oefenen, steunt op het
Congres van Weenen.’ De waarheid is dat gezegd Congres zich in 't geheel niet met
Zuid-Afrika bemoeid heeft; de handelingen van dat Congres behelzen geen woord
over Zuid-Afrika.
Alles wat verder door den verdediger van Engelands beweerd recht te berde wordt
gebracht, is van dezelfde kracht. Tot in de kleinste bijzonderheden wordt dit door
Wichmann aangetoond en
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tevens de voosheid der op geheel verzonnen of verdraaide feiten berustende
redeneeringen in 't licht gesteld. Indien de ruimte het toeliet, zouden wij het geheele
lezenswaardige artikel van Dr. Wichmann in ons maandblad in vertaling mededeelen;
nu wij hiervan moeten afzien, willen wij toch niet nalaten de lezers van ons blad op
te wekken met dat zaakrijk en met echt wetenschappelijken ernst geschreven stuk
kennis te maken. Alleen het slot moge hier eene plaats vinden.
‘Professor Müller’, lezen wij daar, ‘heeft het versmaad recht te doen aan het
rechtsbeginsel: Hoor ook de wederpartij; hij heeft zijne kennis van Zuid-Afrikaansche
toestanden uit eenzijdige jingoïstische uitgaafjes geput, terwijl hij zulke belangrijke
geschiedbronnen als Theals History of South Africa (4 deelen), en History of the
Boers of South Africa, alsmede Voigts Fifty years of the History of the Boers
1795-1845 (2 deelen), die met de strengste onpartijdigheid de ontwikkeling der
toestanden blootleggen, ter zijde heeft gelaten. Hij heeft het daarom zich zelf te
wijten, dat zijn woord geen weerklank vindt en dat men in Duitschland hem niet
meer als onpartijdigen beoordeelaar der Engelsche staatkunde zal beschouwen’.
‘De inbezitneming der Kaapkolonie, hoezeer rechtens onaantastbaar, dewijl het
geschiedde met toestemming van den vorigen bezitter, was van een zuiver menschelijk
standpunt beschouwd eene laagheid, want men trok partij van den geldelijken nood
van een bevrienden staat, het door Napoleons oorlogen verarmde Nederland en zijn
vorstenhuis. En de einduitkomst van de thans bijna honderdjarige Engelsche
heerschappij in Zuid-Afrika is niets anders dan eene bevestiging van het woord des
dichters:
Dat juist is van de slechte daad de vloek
Dat zij voorttelend nieuwe wandaad baren moet.

Jaarverslag van den Algemeenen Secretaris.
De statuten van het A.N.V. schrijven den Algemeenen Secretaris in Mei een
jaarverslag voor. Geen opsomming zal het zijn, de eerste maal, maar een overzicht
van het arbeidsveld. Dit is vooral om hen die thans reeds ongeduldig vragen naar
tastbare bewijzen van het Verbondswerk, alsof de vrucht onmiddellijk rijp ware op
zoo verwaarloosden akker. Het middel tot versterking van ons stamleven, wekking
van stambewustzijn, is tevens doel. Als een gepast gevoel van nationale eigenwaarde
bij alle Nederlanders is gewekt, dan zullen daarvan de geestelijke en stoffelijke
voordeelen voor den Nederlandschen stam duidelijk merkbaar zijn geworden; dan
heeft het A.N.V. zijn grootste taak volbracht. Maar zoover zijn wij nog niet. De
overgroote massa, ook van hen die beter moesten weten, beseft nog niet eens de
macht en de waarde onzer taal, en mist daarvoor dus hart en zorg. En toch is zij ons
plechtanker. Niet taal van spraakkunst en meesterigheid, maar zooals zij leeft, in
mond en schrift, bij alle leden van onzen stam. Daartoe behooren Groningers, Friezen,
Hollanders en Zeeuwen zoo goed als Vlamingen en Afrikaanders. Als zij dat maar
voelen en erkennen, wat geeft dan plaatselijk verschil in uitspraak, woordenkeus en
zinsbouw; volgende geslachten zullen een algemeene Nederlandsche spreek- en
schrijftaal scheppen, verstaanbaar voor onzen geheelen stam en mooi door van zelf
sprekende verscheidenheid. Wie éénvormigheid als einddoel wil, maakt jacht op een
leelijke schim.
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Onze taal is onze kracht en altijd ons behoud. Al lukt het Engeland nog eens de
republikeinsche Afrikaanders te knechten, het houdt ze niet onder, nooit, als zij zich
vastklemmen aan eigen taal. Daarin alleen ligt hun vaste waarborg voor eindelijke
onafhankelijkheid. Het groote gevaar ligt in het Engelsch, niet in Engeland. Wij
zullen steunen uit al onze macht, als het zoover komt dat men met lokaas en gevlei
het Nederlandsch uit het Afrikaansche hart wil dringen. Dan vangt het werk van het
A.N.V. in Zuid-Afrika eerst recht aan. En het zal zich niet onthouden van eenig
wettig, eerlijk en geoorloofd middel.
Door den oorlog is de arbeid van het Verbond aldaar plotseling gestuit. Het had
reeds, en niet zonder geluk, strijd gevoerd tegen het wantrouwen waaraan onze
landgenooten blootstonden, en de sporen van toenadering tusschen de republikeinsche
en koloniale Afrikaanders waren door zijn invloed zichtbaar geworden. Vooral de
tak Johannesburg had zich dapper geweerd. Daar had men belangrijke bijeenkomsten,
die als schermutselingen waren om de terreinen te verkennen, voorbereidingen tot
omvangrijken arbeid; daar werd een vrouwenafdeeling in het leven geroepen, op
voorbeeld der Gentsche. Maar dat alles ligt achter ons als een stuk afgeperkt verleden;
als de Mauser is weggeborgen, tijdelijk of voor goed, dan is het werk weer op te
vatten, van nieuw af, en het zal blijken dat de beginselen van ons Verbond
onuitroeibaar hebben wortel geschoten, ook bij hen die in den sleur der dingen
vervreemd waren van de echt Afrikaansche belangen.
De taal, het hoogste belang, zal moeten worden vastgehouden, thans niet alleen
meer op het platteland, maar ook door de vrouwen in de steden en dorpen. Zonder
hare hulp glipt het weg op den langen duur; bij haar alleen is het veilig. En de
Nederlandsche vrouw, in ons land, in Vlaanderen en waar zij verder moge wonen,
zal de Afrikaansche moeten helpen in dien strijd voor eigen taal in huisgezin, school
en samenleving. Het Alg. Ned. Verbond zal mede den weg wijzen, eenheid brengen
en door eenheid macht. Reeds bereidt het voor, onzeker echter van den uitslag, die
thans niet kan worden voorzien en groote omzichtigheid eischt. Deze is ook reden
waarom hier geen namen worden genoemd, daar eerst de tijd zal leeren wie in de
benarring de ware vrienden zijn geweest der Republieken, zonder wier
onafhankelijkheid het Afrikanerdom zijn grootsten steun zal missen.
Niet den ondergang van het Nederlandsche element zal zelfs een zegevierend
Engeland bewerken, mits wij allen onzen plicht doen, ginder en hier. Dan echter zal
het Hollandsch-Afrikanerdom als de palmboom gedijen onder druk.
Vervult Zuid-Afrika thans hoofd en hart der menschheid en onder haar het meest
wat Nederlandsch zich voelt, voor het Verbond is in het afgesloten tijdperk het jongste
verleden in Indië van uiterst groot belang. Een nieuw beginsel gaat in vervulling;
men wil onder de bewoners van Ned. Indië het streven steunen naar Europeesche
beschaving en ontwikkeling met Nederlandsch karakter; men wil de kennis van het
Nederlandsch bevorderen onder de Indo-Europeërs en onder de daarvoor geschikte
elementen der Inlandsche en daarmede gelijkgestelde bevolking; men wil
belangstelling wekken voor Nederlandsche kunst en wetenschap, vooral van practisch
wetenschappelijke Nederlandsche geschriften; men wil Indo-Europeesche of
Europeesche jongelieden hulp en aanbeveling verschaffen, zoo zij buiten de koloniën,
vooral in Nederland, hunne opvoeding wenschen; men wil Nederlandsche boekerijen
in Indië stichten en begunstigen en nuttige geschriften uitgeven en verspreiden. Tot
verwezenlijking van dat alles heeft zich de Groep Ned. Indië van het A.N.V. gevormd,
met Mr. Th. de Meester, Vice-President van den Raad van N.I. als voorzitter en Mr.
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Abr. van Oven. advocaat te Batavia, als waarn. secretaris. In het verdere bestuur, op
bl. 14 van den loopenden jaargang van Neer-
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landia genoemd, zal Mr. J.H. Abendanon, de plaats vervullen van Jhr. O. van der
Wijck, die naar Nederland terugkeert.
De nieuwe groep zal geheele zelfstandigheid verkrijgen. De afstand, de eigenaardige
werkkring, de wensch ook naar verbreking van financieele eenheid met het
moederland, hebben die zelfstandigheid geëischt, zonder dat Indië zich losmaakt van
het Hoofdbestuur; eigen huishouding dus en eigen beschikking, met behoud van
gemeenschappelijken band. In dien geest zullen o.a. de statuten van het Verbond
moeten worden gewijzigd, alvorens de Ned. Indische groep zich tot Z.E. den
Gouverneur-Generaal zal kunnen wenden met het verzoek om erkenning als
rechtspersoon.
Zonder eenige overdrijving mag de vestiging van het Alg. Ned. Verbond in
Nederlandsch Indië, op zoo hechten grondslag, door mannen van zooveel ervaring
en kennis, met zulke bedoelingen bovenal, een hoogst gewichtige gebeurtenis heeten
in de ontwikkelingsgeschiedenis onzer koloniën en het begin van een nieuw tijdperk
in de verhouding tusschen haar en het moederland. Indië wordt opengezet voor onze
taal en onze beschaving en dat niet op de gewone wijze door regeeringsdwang, maar
vrijwillig, door veranderd inzicht bij de Europeanen, door vragend tegemoettreden
der beschaafde inlanders. Dit laatste is eenig over de geheele wereld: de
onderworpenen verzoeken dringend om openlijke aanleering van de taal en de
wetenschap der overheerschers. Zoo kan voor het Nederlandsch langzaam maar zeker
op vreedzame wijze een nieuw taalgebied worden geopend, waardoor de geestelijke
en ook de stoffelijke invloed van onzen stam aanzienlijk wordt verhoogd.
De aandacht is meer dan vroeger gevestigd op den onhoudbaren toestand onzer
taal in de West, voornamelijk voor zoover Curaçao en onderhoorigheden betreft. De
juiste verhoudingen zijn den leden van het Verbond bekend uit het drietal stukken
in Neerlandia van den heer J.H.J. Hamelberg te Willemstad. Alleen heftige schokken
als in het begin van den Atjeh-oorlog en als op Lombok schudden het Nederlandsche
volk voor een oogenblik wakker; de mogelijkheid van het verlies zijner koloniën
doet het opschrikken. Thans draagt de Zuid-Afrikaansche oorlog, met al de
gebeurlijkheden die hij als mogelijk voortoovert, er toe bij om ons volk zijne
verplichtingen helderder te doen inzien. En die wijzen op geestelijken en stoffelijken
steun, vooral om het eiland Curaçao op te heffen uit onmiskenbaar dreigend algeheel
verval. De omstandigheden hebben gewild dat het Verbond den stoot heeft kunnen
geven aan een onderzoek, inhoever dat mooie bezit, welks hoofdstad Willemstad
altijd nog getuigt van de sierlijke netheid en degelijke orde onzer voorvaderen, parel
steeds te midden der verspaanschte koloniën, in luister kan worden hersteld. Want
vermeerderde welvaart zal de Hollandsch-sprekende jongelieden van staag verhuizen
weerhouden en anderen uit het moederland tot vestiging opwekken, zoodat het vroeger
Hollandsch karakter teruggegeven wordt in taal en levenswijs. Zelf zich onthoudende
natuurlijk van elke deelneming aan handelsdaden, kan en moet het A.N.V., waar de
gelegenheid wordt gegeven, anderen wijzen op leemten, wier aanvulling de uitbreiding
en versterking van ons taalgebied kunnen bevorderen. Het voorloopig onderzoek
naar 't loonende van den sisalbouw - een hennipplant - op Curaçao en aangrenzende
bezittingen is thans geëindigd; daaraan kan niet meer worden getwijfeld na de
uitgebrachte rapporten. De toekomst zal echter moeten leeren inhoever het kapitaal
zich dienstbaar toont aan dat groote koloniale belang.

Neerlandia. Jaargang 4

Prof. dr. A. Kuyper heeft eerst in zijn Standaardartikelen, toen in zijn Varia
Americana, een boekje dat ieder Nederlander moet lezen, de weinig bekende
Nederlandsch-Amerikaansche toestanden openbaar gemaakt en daardoor land en
stam ten zeerste aan zich verplicht. Sedert zijn bezoek en de daaruit voortgevloeide
stichting van de Groep Amerika van het A.N.V. is dat werelddeel dichter aan ons
getrokken; wij kunnen over en weer elkaar zien en spreken over de belangen, niet
rechtstreeks van onze taal, maar van den geestelijken invloed van onzen stam. Onze
taal zelf zal daar verdwijnen, na kort of lang; alle talen zinken weg in dien maalstroom
van Engelsch; ook Iersch en Duitsch. Maar de belangstelling in ons volk en onzen
stam zal levendiger nog worden, door meerdere beoefening van onze geschiedenis,
onze letterkunde en vooral van het Oud-Hollandsch recht
Door Leonard Charles van Noppen is een Engelsche vertaling uitgegeven van
Vondels Lucifer; die van Adam in Ballingschap en Samson is voltooid; eveneens
een bloemlezing uit onze geheele letterkunde, van Maerlant af tot de allerjongsten
toe. Dezen winter heeft hij in de beroemde Columbia University en Lowell-Institute,
te New-York en Boston, een twaalftal zeer gewaardeerde voordrachten over dat alles
gehouden; andere steden hebben hem daartoe reeds voor een volgend seizoen
uitgenoodigd.
Dat alles is een der middelen waarmede de jonge groep Amerika van het A.N.V.
haar doel wil bereiken. Een ander is de vestiging van een leerstoel voor genoemde
vakken, misschien in het Hollandsch, aan een of meer der beroemdste Amerikaansche
hoogescholen, en de gelegenheid tot onderwijs daarin aan zulke inrichtingen,
gymnasiën en hoogere burgerscholen, die gevestigd zijn in overwegend Hollandsche
omgeving. Verder het stichten van Hollandsche boekerijen en het verbreiden van
goede vertalingen van degelijke Hollandsche boeken en geschriften. En nog veel
meer, dat menig koopman misschien wel aardig doch onpractisch zal voorkomen,
overtuigd dat handel alleen een volk kan redden. Zonder stoffelijke welvaart kan
zeker een volk niet bloeien; evenmin echter zonder uitbreiding van zijn geestelijke
sfeer. Onjuist is het te meenen dat slechts handel en nijverheid behoeft voor te gaan
om volk en taal te doen volgen over de geheele wereld; handel en nijverheid zijn uit
den aard wereldburgerlijk en nemen dikwijls, als het verkleurmannetje, het uiterlijk
aan der nieuwe omgeving. Leer en daad zijn onontwarbaar vervlochten; de gedachte
is moeder der daad en deze op haar beurt baart nieuwe gedachte. Vereenigingen als
Handelsbelangen en Houw en Trouw en het Alg. Ned. Verbond moeten niet steeds
op grooten afstand evenwijdig gaan; zij moeten elkaar zoeken en steunen. En dat
zullen zij, als over en weer de belangen goed worden begrepen. Niets is beter in staat
om de oud Hollandsche ondernemingslust te verlevendigen en den handel zelf te
versterken door grootere bereidwilligheid van Nederlandsch kapitaal, dan de
verlevendiging van den Hollandschen geest. De klacht is onlangs geuit dat de
koopmansstand niet genoeg wordt gewaardeerd in ons land; voor een deel zeer juist.
Maar waardeert de koopmansstand voldoende wat niet koopman is? Is er
geesteshoogheid enkel van één kant? Waarom smalen op elkander, als onze
geschiedenis wijst op een tijdvak, waarin handel, kunst en wetenschap broederlijk
samengingen tot roem van 't kleine volk? Wie zal in cijfers uitdrukken wat onze
handel aan winsten heeft getrokken uit de glorie onzer kunst? Wie schat den invloed
onzer mannen der praktijk op haar ontwikkeling?
Het A.N.V. schuwt staatkunde - onthouding van steun aan de stamverwante
Republieken zou misdaad zijn geweest en zelfontwrichting; het A.N.V. onthoudt
zich van ondernemingen - het voorbeeld van Curaçao, al of niet bekroond door goeden
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uitslag, wijst in beginsel reeds aan dat waar men de taal zoekt men op handel kan
stuiten. En dan is de opmerkzaamheid op zulk verband een les voor ons heele volk:
verzorg uw taal en gij verzorgt, niet al uwe, maar een deel uwer stoffelijke belangen.
En velen, dat verband ziende. zullen geneigd zijn te helpen, die vroeger onverschillig
waren. Maar na verloop van een half jaar reeds ongeduldig vragen naar een tastbaar
bewijs van die verhoogde onderlinge waardeering en van dien ongekenden steun, is
het werk van hen die geestelijk bij den dag leven.
In de geldelijke verhouding tusschen de groep Amerika evenals die van
Zuid-Afrika, Indië en Vlaanderen, tot de algemeene kas zal door nieuwe
Statutenbepalingen moeten worden voorzien. De thans geldende regel schept
bezwaren; de ontwikkelingsgang van het Verbond was dan ook niet
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in bijzonderheden te voorzien; het is een groot omvangrijk stel geworden van
afzonderlijke gevaarten, met eigen aard en eischen. De eenheid schuilt in de gedachte,
uitgedrukt in de grondwet van het Verbond: handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal; behartiging van de belangen van den Nederlandschen stam.
Ook de verhouding tot Neerlandia moet nader worden geregeld. Het plan was
oorspronkelijk elk der groepen een eigen ruimte af te staan, waarbinnen de
verantwoordelijkheid berust bij een zelfstandige redactie. Of dat zal kunnen worden
volgehouden moet de tijd leeren; in het algemeen dient niet te worden vergeten dat
tal van onderdeelen in het bestuur voor noodzakelijke wijziging vatbaar kunnen
blijken. Zoo schijnt uit Neerlandia de Maandkroniek te moeten verdwijnen of strikt
te worden beperkt tot die verschijnselen, die rechtstreeks samenhangen met het
streven van het Verbond. Raakt men daarbuiten, tot enkele vermeldingen ook maar,
van feiten uit Kamerleven of maatschappelijken ontwikkelingsstrijd, dan heeft dat
wellicht voor een heel enkele buiten ons land aantrekkelijkheid, maar het gevaar van
onwillend en onwetend zijn eigen overtuiging te openbaren, en daardoor noodeloos
een ander te ontstemmen, weegt tegen dat voordeel niet op. Voor Vlaanderen is dat
iets anders; daar dient men zelf te weten hoe te handelen; maar voor Nederland moet
zelfs de schijn worden vermeden, alsof het Verbond de uiting was van een partij,
wat het dan ook in de verste verte niet is; integendeel het is het vereenigingspunt van
allen die iets voelen voor hun Nederlanderschap en wien het Nederlandsche stamleven
ter harte gaat. Daardoor zet het juist de schuiven open tusschen de hokken en hokjes,
waarin tot schade van gemeenschappelijke belangen ook in ons land de
menschengroepen zich vaak zoo grimmig opsluiten. Aanmerkingen of wenken zullen
dan ook altijd met dankbaarheid door de redactie worden aanvaard en overwogen,
want met de beste bedoelingen koerst men soms verkeerd.
Art. 3 der Statuten geeft de middelen aan, waardoor het Verbond zijn doel tracht
te bereiken; geen daarvan of het is in ernstig beraad geweest bij het Hoofdbestuur
en min of meer toegepast. De zes geschriften vanwege het Verbond voor de leden
beschikbaar gesteld, zijn bij duizenden verspreid; in België, waar de jonge
wielrijdende Vlamingen al te geleidelijk verfranschten, is de oprichting van een
Vlaamsch vakblad mogelijk gemaakt, als tegenhanger van het eenig bestaande
Fransche. Dit op aanbeveling van het Hoofdbestuur voor Groep B.
Steun is gegeven aan het schamel levende Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig
Genootschap te Willemstad, Curaçao, welks jaarverslagen, bij de Bussy uitgegeven,
zeer belangrijke bijdragen bevatten, o.a. over het Papiamentu en den sisal. Zulke
boeken moesten op elke uitgebreide Nederlandsche leestafel liggen, evenals dag- en
weekbladen uit onze koloniën, uit Zuid-Afrika en Amerika, Het is een leerzaam
genot, dat de meeste Nederlanders niet kennen, een courant te lezen uit verre landen,
in eigen taal; niets opent zoo wijd den inkijk in het dagelijksche leven onzer
stamgenooten in den vreemde en dringt zoo krachtig door tot het bewustzijn van
verwantschap.
Herhaaldelijk is ter sprake gekomen de vestiging van een goed in het Hollandsch
geschreven dagblad in België, evenals moeite is gedaan den verkoop der
Nederlandsche bladen aldaar stelselmatig te bevorderen; tot nog toe echter zonder
gevolg. Evenzoo is plotseling gestaakt de voorgenomen uitzending van boekprijzen
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naar de Z.A.R., in overleg met den Superintendent van Onderwijs aldaar en met den
heer H.J. Emous te Amsterdam. Wel hebben verspreidingen kunnen plaats vinden,
vooral naar Amerika, van Postma's boek over Humpáta en Reitz' gedichten, beiden
uitgegeven bij Höveker en Wormser; daarentegen moest tot zijn spijt door onvoorziene
omstandigheden het Hoofdbestuur voorloopig afzien van verdere pogingen tot steun
aan ons Tijdschrift, uitgaaf van de firma Dusseau.
Wat betreft punt c, van art. 3 der Statuten, bevordering van het bezoeken van Ned.
hoogescholen door buiten Nederland wonenden, inzonderheid door Zuid-Afrikaansche
jongelieden, de verzekeringen daaromtrent persoonlijk aan onzen voorzitter gegeven,
maakten verder aandringen op een desbetreffend wetsvoorstel voor Zuid-Afrika
overbodig; regeering noch volk vragen iets anders. In hoever de Nederlandsche
hoogescholen ook voor Amerikanen kunnen worden geopend en op die wijze een
deel hunner wereldvermaardheid hernieuwen, zonder schade voor haar
wetenschappelijken naam, ten bate echter van den roem van land en stam, dat is een
vraagstuk waarvan de oplossing van Amerika uit aan het Hoofdbestuur is aanbevolen
en dat hier te lande ernstig betracht moge worden. Wie uit een ander land in onze
taal om onze hoogste wetenschappelijke beschaving vraagt, die biedt ons eer en
winst, niet te versmaden.
Mogen dergelijke wijzigingen in ons wetsleven moeilijk zijn, ook door de taaie
kracht der sleur, een muur van onverschilligheid verspert den weg van den
hartstochtelijken ijveraar voor ons lied, den heer F. Coers Fzn., te Utrecht. Hij wil
en hij zal de uitgaaf voltooien van zijn Liederboek voor Groot-Nederland, maar de
taak is hem zwaar. Herhaalde malen heeft het Hoofdbestuur ernstig overwogen op
welke wijze het den heer Coers zou kunnen steunen in zijn stormend opstuwen van
het Nederlandsche lied, zooals het gezongen wordt in ons land, in Zuid-Afrika, maar
het was tot nu toe helaas, onmachtig. Niet uit onverschilligheid of onderschatting
van hetgeen de heer Coers beoogt, een der machtigste middelen ter bevestiging en
verbreiding onzer taal. Want in Zuid-Afrika kan het een bolwerk blijken, in ons land
zelf een machtig beschavingsmiddel, dat gebruikt wordt maar bij lange niet uitgeput.
Het is ook alweer de oorlog die in het wiel een spaak heeft gestoken: de
onderhandelingen over een liederboek opzettelijk voor Z.A. waren in gang. Zulk een
boek mocht niet zijn, in zijn geheel, b.v. het bekende boek van het Nut; het moet zijn
samengesteld uit voor Z.A. geschikte Nederlandsche liederen, uit bestaande
Zuid-Afrikaansche en uit door onze toonzetters op muziek te brengen geliefkoosde
Afrikaansche verzen. De gegevens werden uit Z.A. verwacht, hier was voor de
ontvangst alles klaar; nu rust het vraagstuk voor een wijl, maar niet voor altijd.
Hier te lande werkt de Amsterdamsche Vereeniging tot Verbetering van den
Volkszang aan een voor de verbreiding van ons lied belangrijke taak. Zij wil n.l.
trachten eenheid te brengen in keus, zoodat op denzelfden tijd dezelfde liederen over
ons geheele land zullen worden gezongen. Met dankbaarheid getuigt het hoofdbestuur
van het A.N.V. van den goeden wil tot samenwerking door het bestuur dier
Vereeniging, voorzitter de Heer Stamperius, in dezen betoond.
Den voorloopigen uitslag dezer en dergelijke pogingen vermeldt een volgend
jaarverslag.
Pogingen tot verbetering van het Nederlandsche consulaatwezen worden vanwege
het Verbond gesteund; onderzoek is ingesteld naar de mogelijkheid van verlaagde
posttarieven tusschen alle landen, waar de Nederlandsche taal bij de wet is erkend;
die mogelijkheid is echter voorshands niet groot gebleken.
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En buiten de geldmiddelen om van het A.N.V., is het Perskantoor nog altijd in
vollen gang.
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Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink, Dir. Staatsgymnasium. Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria; 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost. Jhbg., Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever, Venterstad.
- Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

Het Driemanschap.
WIJ zullen dezen keer ons overzicht van den oorlog in Zuid-Afrika kort samenvatten
om ons langer bezig te kunnen houden met het buitengewone gezantschap uit de
twee republieken.
Sedert wij ons overzicht in het vorige nummer van dit blad sloten, is de oorlog
weer een nieuw tijdperk ingetreden. De Boeren, die bij Wepener een legertje
Engelschen ingesloten hielden, moesten op het eind van April tegenover de overmacht
van troepen, die Lord Roberts tot ontzet van de belegerden had uitgezonden,
terugtrekken. Intusschen had de Engelsche opperbevelhebber zijn toebereidselen
voor den verderen opmarsch voltooid, en zoodra Wepener vrij kwam gingen zijne
troepen op weg: een leger uit het zuiden en een uit het oosten naar Thabánchu; een
ander met Lord Roberts zelf langs de spoor naar Brandfort en verder; toen ook een
derde, onder generaal Hamilton, van Thabánchu op Winburg aan.
En voor die geweldige machtsontplooiing moesten de Boeren al maar wijken. De
partijen waren en in aantal manschappen en in geschut te zeer ongelijk, en het terrein
bood de Boeren geen hulp genoeg. In de vlakten of het lage heuvelveld konden de
Engelschen met hun overmacht altijd flankbewegingen uitvoeren. Aan een aanval
in het front wagen zij zich niet licht meer. En zoo heeft Lord Roberts Brandfort bezet,
is hij de Vetrivier en nu juist de Zandrivier overgestoken. Hamilton heeft Winburg
bezet en is ook al doorgetrokken. Thabánchu is door Rundle en Brabant bezet, en de
Boeren zijn verdwenen in de bergen, die hen daar in het noordoosten en oosten een
sterke stelling bieden.
Ook in het westen hebben de republikeinen zich niet kunnen handhaven. Terwijl
de Engelsche strijdmacht te Warrenton hen bezighield, trok een ander leger zuidelijker
bij Windsorton de Vaal over en, zoo in de zijde bedreigd, braken de Boeren te Veertien
Stroomen hun lager op. De weg naar Mafeking - een lange weg nog weliswaar - ligt
nu voor de Engelschen open en misschien slaan zij met een deel hunner macht een
eind verder wel rechts af en vallen zoo Transvaal binnen.
***
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Het wordt dus nu doodelijke ernst met den strijd der Boeren voor hun
onafhankelijkheid. En omdat zij dezen loop al lang voorzien hadden en niets
onbeproefd wilden laten om die onafhankelijkheid te bewaren, hebben de regeeringen
van Transvaal en Vrijstaat een buitengewoon gezantschap uitgezonden om aan de
regeerders en volken van Europa hun rechtvaardige zaak bloot te leggen en de
mogendheden te bewegen voor den vrede in Zuid-Afrika en het voortbestaan der
republieken tusschenbeide te komen.
Voor dat gezantschap viel de keuze op drie voortreffelijke mannen, - de heeren
Abraham Fischer, A.D.W. Wolmarans en C.H. Wessels. Voor ons hier in Nederland
waren dat welbekende namen. Van Fischer hoorden wij het eerst in de dagen van
Jameson's inval. Hij was een der Vrijstaters die te Pretoria inzage kregen van de
geheime stukken, welke heel het komplot uitbrachten, en te Bloemfontein
teruggekeerd, nam hij met klem de zusterrepubliek tegenover hare vijanden in
bescherming en legde daar het laaghartige van de samenzwering, die haar bedreigde,
bloot. In de onderhandelingen, die aan het uitbreken van den oorlog voorafgingen,
beijverde hij zich met president Steyn om de Transvaalsche regeering over te halen
toe te geven zoover als hare eer en de zorg voor 's lands onafhankelijkheid gedoogden.
En geen Vrijstater stond vuriger dan hij het opvatten van de wapenen voor, toen het
bleek, dat Engeland alleen met de onderwerping der Z.-A. Republiek tevreden zou
zijn.
Wessels kenden wij als den voorzitter van den Volksraad van den Oranje Vrijstaat,
en voorzitter te zijn van de wetgevende vergadering van wat zelfs Engelschen wel
eens het best geregeerde land ter wereld hebben genoemd, is zeker een uitnemende
eer. Verleden jaar zomer bracht de heer Wessels nog een bezoek aan ons land. Hij
is toen o.a. in Friesland geweest, waar het vee hem als groot grondbezitter en eigenaar
van talrijke kudden beesten bizonder belang inboezemde. Voor het uitbreken van
den oorlog was hij echter op zijn post terug.
A.D.W. Wolmarans behoort tot een geslacht, dat de Z.-A. Republiek al menig
goed burger heeft geleverd. Zijn voorganger in den Uitvoerenden Raad was ook een
Wolmarans, een uitmuntend mensch en wijs staatsman. Het lid van het buitengewone
gezantschap werd uit den Eersten Volksraad geroepen om hem te vervangen. Nu
zitten er nog twee Wolmaransen in dat lichaam. Welk vertrouwen A.D.W. Wolmarans
onder zijn medeburgers geniet, kan hieruit blijken, dat hij al meer dan eens als de
opvolger van Paul Kruger genoemd is. Voorshands is hij een der trouwste helpers
van den president geweest, en toen hij in het begin van den oorlog mede op commando
was gegaan, schreef de Volksstem, dat de burgers dat in hem waardeerden, maar
hem toch liever te Pretoria wenschten te zien om president Kruger in de regeeringstaak
bij te staan.
De heer Wolmarans is nu bij de burgers te velde nog door zijn oudsten zoon, een
knaap van zeventien, maar al een fiksche kerel, vertegenwoordigd. De heer Wessels
heeft een zoon van vijftien op commando. De ouders vonden hem nog wel wat jong
voor den oorlog, maar de jeugdige Wessels was thuis niet te houden.
***
Het driemanschap is een week of drie, vier in ons land geweest. De eerste drie weken
of zoo hielden zij zich op den achtergrond; die tijd bleef gewijd aan hun diplomatiek
werk, waarin zij behalve door hun secretaris, den heer J.M. de Bruijn, een Hollander
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die eerst in Natal op commando is geweest, bijgestaan werden door dr. Leijds, den
gezant der Z.-A. Republiek te Brussel, en dr. Hendrik Muller, consul-generaal van
den Oranje Vrijstaat in den Haag. Toen de taak van het gezantschap hier afgeloopen
was, gaven zij gehoor aan de uitnoodiging van de ingezetenen van Rotterdam, den
Haag en Amsterdam, waar men hen met alle ge-
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weld zien wilde. Ook van elders kwam de roepstem, maar de tijd schoot te kort.
En zoo heeft een menigte menschen hier te lande het driemanschap leeren kennen
en wie met hen in aanraking zijn geweest, zijn allen gekomen onder de ernstige
bekoring, die van deze drie mannen uitgaat. Alle drie hebben hun eigen karakter.
Fischer, van huis uit een Kapenaar, is een man van Europeesche opvoeding. Hij is
advokaat geweest en is daartoe in Engeland, meenen wij, opgeleid. Hij is spraakzaam,
voert met groot gemak het woord tegenover wie hij zich ook bevindt; vindt
gemakkelijk een hoffelijk woord, is geestig en kan, waar het pas heeft, voor zijn
gedachten een scherpen vorm vinden.
De beide andere heeren zijn minder open, al bewegen zij zich ook ongedwongen
in alle gezelschap en hebben zij de gave van het woord, een gewoon verschijnsel bij
Afrikaanders, in hooge mate. Wessels heeft de gestalte van een reus; een goedige
reus zou men zeggen, als men hem in een vriendschappelijk gesprek ziet, maar dat
gelaat teekent ook kracht en vastberadenheid.
Wolmarans heeft een fijnen kop met een paar bizondere oogen: een man van
beteekenis, dien indruk maakt hij, als
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hij u onder zijn kalm spreken met dien scherpen blik van hem heeft aangezien. Van
de drie spreekt hij het meest Afrikaansch, maar toch is zijn taal goed Hollandsch.
Dat kunnen b.v. zij getuigen, die hem bij het vertrek uit den Haag op het perron van
de Hollandsche spoor met die klankvolle stem de menigte hebben hooren toespreken,
waarbij hij als het ware tot tekst had gekozen de woorden van Ruth: ‘Uw volk is
mijn volk, en uw God mijn Grod.’
***
Ja, dat hebben de afgezanten van de Boeren hier wel gevoeld, dat wij zonen zijn van
één stam, wij Afrikaanders en Nederlanders. De bladen hebben vol gestaan van de
ontvangst, die het driemanschap in den Haag, te Rotterdam en te Amsterdam gevonden
hebben van de autoriteiten, allerlei vereenigingen en van gansch de bevolking. Zij
waren er verbaasd over, waren er getroffen en geroerd door. Daaraan gaven zij telkens
uiting.
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Dan ook had hun de ontvangst bij de koninginnen goed gedaan. Al krijgt ons volk
gemeenlijk weinig vertrouwelijke mededeelingen uit de omgeving van Hare
Majesteiten, toch wist men wel zoo ongeveer, dat er aan het hof over den worstelstrijd
der Boeren gedacht wordt zooals wij allen in den lande er over denken. Maar zou de
beruchte hooge politiek het hof misschien koelheid tegenover het driemanschap
voorschrijven? Wij mogen het niet met stelligheid tegenspreken. De heeren zijn bij
de koningin zoowel als bij de koningin-moeder op audientie geweest, maar dat kon
ook een vormelijke en koele plechtigheid zijn geweest. En de afgezanten begrijpen
hun zending te goed om ruchtbaar te maken wat er bij dergelijke gelegenheden
verhandeld is. Maar de warmte, waarmede de heeren meer dan eens over Hare
Majesteiten gesproken hebben, kan reeds voor ons aanwijzing genoeg zijn hoe de
ontvangst ten hove is geweest. En het Nederlandsche volk is zijn vorstinnen daar
dankbaar voor.
Maar onze regeering, wat deed zij? Daarvan is nog minder publiek geworden. De
diplomatieke onderhandelingen, met den minister van buitenlandsche zaken gevoerd,
mochten de afgezanten niet openbaren. Maar wij vertrouwen, wij mogen wel zeggen,
het Nederlandsche volk vertrouwt, dat onze regeering alles gedaan heeft om het
gezantschap tegemoet te komen, te steunen in zijn streven om een einde te maken
aan dezen heilloozen oorlog op den grondslag van onaf hankelijkheid der republieken.
Als een der contracteerende partijen van de vredesconferentie en vooral als de
staat, die de vredesconferentie in zijn midden bijeen heeft geroepen, kan Nederland
in een oorlog, in dezen oorlog zonder gevaar van zelf in moeilijkheden te geraken,
bemiddelend optreden. Onze regeering kan haar eigen bemiddeling aanbieden, kan
andere mogendheden uitnoodigen het te doen. En er zijn misschien nog andere wegen.
Wij weten niet of zij iets van dat alles gedaan heeft. Wij laten in het midden of zij,
kennende de gezindheid van Engeland en van de mogendheden die in deze in
aanmerking komen, met eenige kans op goeden uitslag het een of het ander doen
kon. Wij hopen alleen, dat zij niets verzuimd heeft van wat de natie in deze
redelijkerwijs van haar verwachten mocht.
Heeft onze regeering uit een geest van overdreven voorzichtigheid - een
voorzichtigheid die de wijsheid bedriegt -, uit een schroomvalligheid en
kleinmoedigheid die maar al te dikwijls ons optreden tegenover het buitenland heeft
gekenmerkt en allerminst bijgedragen heeft om onzen naam over de grenzen
geëerbiedigd te maken, aan het gezantschap uit
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de Zuid-Afrikaansche republieken dien steun onthouden, dan heeft zij een misslag
begaan, waarvoor de natie haar ter verantwoording zal roepen.
Maar dan zal het kwaad nauwelijks meer goed te maken zijn. Want dan heeft het
gezantschap Europa moeten verlaten zonder dat de regeering, die in de eerste plaats
in aanmerking kwam, om het bij te staan, het geholpen heeft den weg te vinden tot
mogelijke bemiddeling van de groote mogendheden. En voorts zou het gezantschap
in Zuid-Afrika terugkeeren met de boodschap, dat het met de Hollanders al weer het
oude liedje is. Woorden en toosten en gejuich, maar iets voor de Boeren doen, kom
ze daar niet mee aan. En hoe 't dan met den oorlog loopen mocht, de Hollanders
zouden in Zuid-Afrika afgedaan hebben. En dat ware niet alleen een verlies voor
ons, Nederlanders - wij denken niet eens aan materieele schade -, maar voor de
Afrikaanders mede, want zij zouden in een strijd tegen het Engelsche element den
steun, dien zij anders bij onze landgenooten ginds en ons volk hier zouden vinden,
maar dan niet meer zoeken, tot hun eigen blijvend nadeel missen. En de Nederlandsche
stam zou onder die vervreemding lijden.
Dat zou, wij herhalen het, het gevolg zijn van den onwil onzer regeering om te
doen, te durven doen wat in redelijkheid van haar gevergd mocht worden. Maar wij
hopen, dat zij wel gewild en gedurfd heeft. Het zou ons diep teleurstellen, als het
niet zoo was.
***
Het driemanschap is nu op weg naar Amerika. Behalve in ons land is het met de
regeering van geen anderen staat in aanraking gekomen. Wij hebben het bedroevende
schouwspel beleefd, dat vorsten en regeeringen van groote rijken, uit vrees om
Engeland te ontstemmen of om zich geen last op den hals te halen, aan deze mannen,
die de zaak komen bepleiten van een volk dat de geheele wereld toejuicht en
bewondert, en die alleen een eervollen vrede voor dat volk verlangen, bedekt of
openlijk getoond hebben, dat zij maar weg moesten blijven.
Nu gaan zij het in Amerika beproeven. Daar is een sterke strooming onder het
volk voor bemiddeling, en om de stemmen der burgers te winnen, willen de
staatslieden daar wel wat doen. Was de verkiezing van den staatspresident niet
ophanden, de Boeren zouden voorshands van president McKinley en zijn ministers
misschien evenmin iets gedaan krijgen als van Europeesche regeeringen. Maar nu
is er wel een kans voor hen. Intusschen staat hun al een grootsche ontvangst te
wachten. Boston, het Amerikaansch Athene; New York, de grootste koopstad,
bolwerk, naar 't heette, van de Engelsche gezindheid; Washington, zetel van het
bewind - die steden hebben al gesproken, en met geen onzeker geluid.
Amerika heeft ruim een eeuw geleden zich van datzelfde Engeland vrijgevochten.
Misschien dat het volk, hetwelk meer dan de volkeren van Europa voor een
gevoelspolitiek te winnen is - en misschien is die ten slotte nog wel zoo deugdelijk
als de handelspolitiek die tegenwoordig schier overal den doorslag geeft - zich zijn
eigen onafhankelijkheidsoorlog herinnert en de Boeren helpt, aan den hunnen een
goed einde te maken. En als broeder Jonathan zijn schouders er onder zet, dan schieten
wij een eind op.
10 Mei.
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Jan Moora.
Geboren te Doetinchem, 25 Dec. 1882, gesneuveld bij Elandslaagte, 21 Oct. 1899.
Met Cars Geert de Jonge Fz., bij wiens beeltenis wij in een vorig nummer een
bijschrift mochten plaatsen, is op het veld van eer, dat voor de Engelsche wapenen
een veld van onuitwischbare schande blijven zal, op het vreeselijk moordveld bij
Elandslaagte, nog een jeugdige held gevallen, Jan Moora, geen volle zeventien jaar
oud, eenig kind van den heer H. Moora, inspecteur van scholen in de
Zuid-Afrikaansche Republiek.
Ook hij was een zoon van Oud-Nederland.
Te Doetinchem geboren op Kerstdag 1882, toen zijn vader nog aan de
Groen-van-Prinsterer school aldaar werkzaam was, werd hij reeds een jaar na zijne
geboorte moederloos. Zijn vader, die in November 1891 naar de Republiek vertrok,

liet hem bij zijne familie achter, doch deed hem, toen hij zich in Augustus 1896
opnieuw in den echt verbond met mej. Wiersma te Amsterdam, die hij in Z. Afrika
had leeren kennen, mede naar Pretoria overkomen.
Welk eene vreugde des wederziens voor vader en zoon
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tot een teruggekeerd huiselijk leven. En de jeugdige knaap bechtte zich met groote
kinderlijke genegenheid aan zijne tweede moeder, voor wie hij een gezellige steun
was gedurende de veelvuldige en vaak langdurige inspectietochten van zijn vader.
Te Pretoria bezocht hij het Staatsgymnasium, waar hij onder de beste leerlingen
gerekend werd. En terwijl hij hier
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te lande tenger van gestalte was, had het verblijf in de Republiek de gunstigste
gevolgen voor zijne lichamelijke ontwikkeling.
Toen hij in zijn nieuwe vaderland kwam, vervulde de verontwaardiging over den
snooden Jameson-inval nog aller gemoed. Was het wonder, dat de knaap, die een
sterk gevoel had voor recht en onrecht, ontgloeide in afkeer van de laagheid en
hebzucht, die alles beproefde om het rijke land te overweldigen? En die afkeer was
geen opgewondenheid van een oogenblik. Het dreigend gevaar vond hem gereed om
nu ten strijde te trekken. Zwaar werd zijn geduld op de proef gesteld, toen zijn vader
weinige dagen voor den oorlog nog niet van eene inspectiereis terug was. Toch
verkreeg hij nog vroeg genoeg de afgesmeekte vergunning om mede het jeugdige
leven te wagen in den ongelijken kamp. Zoo vertrok hij dan 2 October 1899 naar de
Natalsche grens onder commando van zijns vaders besten vriend De Jonge.
Evenals deze is hij door het moordwapen der beruchte Engelsche lanciers van het
vijfde regiment op den aftocht geveld. Ons hart deelt in den stillen rouw des vaders,
die zijn geliefd en veelbelovend kind beschreit, en het bidt hem vurig toe, dat hij de
zaak des rechts moge zien zegevieren.
Dat geve de Almachtige, Die het onrecht soms gedoogt, doch het niet wil.
Dan zal het bloed van Jan Moora niet te vergeefs gevloeid hebben.
Amsterdam.
H.J. EMOUS.

Ter Gedachtenis.
Krijgscommissariaat
GLENCOE JUNCTION
Natal 2.4'00.
Mevrouw Louw, geliefde echtgenoote van den heer H.J. Louw, voorz. tak
Johannisburg A. N, V. en lid van den Stadsraad, is niet meer. Na een langdurig lijden
bezweek zij op 28 Maart.
Zij was de oudste dochter van den Edelen M.L. Neethling van Stellenbosch KK.,
't oudste lid van de wetgevende vergadering van de Kaapkolonie en voorzitter van
Comité's van dit lichaam.
Allen die haar edel, patriotisch hart gekend hebben zullen haar missen, en haar
gastvrijheid en oprechtheid.
In haar, een vrouw van smaak, gevoel en godvruchtigheid, is een oprechte en
degelijke afrikaansche vrouw uit ons midden gerukt, een der vrouwen die ons volk
zoo noode kan missen, als opvoedsters van 't geslacht, dat zich voor zijn
onafhankelijkheid, recht en vrijheid opofferen moet en er goed en bloed voor moet
veil hebben.
En ongetwijfeld had de landstoestand, de worsteling waarin haar volk gewikkeld
was, grooten invloed op 't verloop van haar ziekte, waar kommer, verdriet en
bezorgdheid aan haar hart knaagden, zoo ontvankelijk voor indrukken.
Goed was ik met haar en hare familie bekend. In haar hart zetelde een onwrikbaar
gevoel van vrijheid, van liefde voor haar natie en taal, waarvoor haar diepbedroefde
echtgenoot zijn krachten zoo onvermoeid met ons wijdde.
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Met geduld droeg zij haar lijden. Vol hoop de brave vrouw en moederlijke vriendin
weer te zien, verliet ik 5 maanden geleden Johannesburg voor Natal en gewerd mij
plotseling de treurige tijding van haar dood, nadat zij 26 jaar met haar echtgenoot
vereenigd was.
De warmste sympathie, het oprechtst meegevoel is met onzen onvermoeiden
strijder voor taal en onafhankelijkheid en zijn kinderen in dit zware verlies.
Mogen zij in de voetstappen hunner moeder tredend, een eer worden en een
voorbeeld onzer afrikaansche natie, waarvoor hun vader bewezen heeft een steun en
leidsman te zijn.
Haar assche ruste in vrede.
F. OUDSCHANS DENTZ,
Oud-Secr. A.N.V.
Treurig samentreffen; in ditzelfde blad wordt gewaagd van de vrouwenafdeeling
Johannesburg van het A.N.V.; Mevrouw Louw was het die haar heeft opgericht, en
om wie zich in hare woonplaats die Hollandsche en Afrikaansche vrouwen en meisjes
schaarden, die trouw waren aan onze taal en dus aan eigen volk. Wij ook, uit de verte,
spreken ons innig leedwezen uit aan den heer Louw, wiens naam ons zoo gemeenzaam
is als van een der kampvechters voor onze taal in Zuid-Afrika, en die in deze dagen
van beklemmenden maar ook van verheffenden strijd voor vrijheid en voor recht,
dien steun en die bezieling dubbel zal missen, die enkel de moedige vrouw den man
in tegenspoed verleent.
RED.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J.
Obrie. onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe. leeraar Kon. Ath., 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 van de stad Antwerpen;
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.

Uit Vlaanderen.
DOOR de aanstaande verkiezing voor de Belgische Kamer op 27 Mei, zullen aan de
Vlaamsche Beweging in de Kamers van Volksvertegenwoordigers twee van hare
verkleefde verdedigers ontvallen, onze bestuursleden de H.H. Juliaan De Vriendt en
Floris Heuvelmans. Bij hun heengaan brengen we gaarne op deze plaats een
erkentelijke hulde aan de krachtdadigheid, waarmede ze in de bres sprongen telkens,
wanneer onze taalbelangen op het spel stonden.
De Heer De Vriendt heeft, als politiek testament, in de zitting van 23 April, nog
een redevoering uitgesproken in 't Nederlandsch over de vervlaamsching van de
Gentsche Hoogeschool. Hij vroeg, dat de vier faculteiten: wetenschappen -
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geneeskunde - wijsbegeerte en letteren - rechten - volkomen zouden vervlaamscht
worden.
1. De thans aangestelde professoren en docenten zouden door de Regeering
verzocht (maar niet verplicht) worden voortaan hun onderwijs in 't Nederlandsch
te geven.
2. Alle nieuwe professoren en docenten zouden bij hunne benoeming verplicht
worden van den beginne af in 't Nederlandsch te doceeren.
3. Alleen voor de leergangen over levende Romeinsche taal- en letterkunde zou
op den regel een uitzondering kunnen gemaakt worden.
Aldus zouden geen bestaande rechten geschonden, zou geen enkel leeraar in zijn
belangen gekrenkt worden, Voor de technische scholen, door talrijke vreemdelingen
en Walen hezocht is er voor 't oogenblik een uitzondering te maken, omdat de
volledige vervlaamsching hier te groote moeilijkheden zou opleveren.
Vervolgens deed de volksvertegenwoordiger de noodzakelijkheid uitkomen van
die vervlaamsching, opdat ons volk een volkomen harmonische ontwikkeling zou
kunnen genieten en bestreed hij de opmerkingen, die gedaan worden tegen de
vervlaamsching van de Hoogeschool.
De Heer Heuvelmans viel hem bij en herinnerde er aan, dat toen verleden jaar de
zaak in de Kamer te berde gebracht werd, Minister Schollaert verklaard had, dat er
ernstige bezwaren bestonden tegen de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
Het was te vreezen dat ze gansch ontvolkt zou geraken en hij had toen gewezen op
een verzoekschrift bij 't ministerie ingekomen, vanwege Gentsche studenten. De
Heer Heuvelmans had dit verzoekschrift gezien en bevonden, dat het meerendeel
van de onderteekenaars vreemde studenten waren uit de genieschool, die zich met
onze landszaken niet te bemoeien hebben en waar-
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onder er zijn - zonderlinge tegenstrijdigheid - die in hun land, voor hunne taal een
hevigen taalstrijd voeren. Maar daartegenover is van Belgische studenten een
verzoekschrift ingekomen voor de vervlaamsching, waarop de handteekeningen heel
wat talrijker waren. Verleden jaar had zelfs de Société flamande pour la vulgarisation
de la langue flamande bij de bevolking te Gent rondgeloopen met een verzoekschrift
tegen de vervlaamsching onder voorwendsel, dat de Hoogeschool alsdan zou
leegloopen, dat geen kamers meer zouden verhuurd worden en dat aldus groote
schade aan de inwoners zou veroorzaakt worden. Aldus werd dat vraagstuk van
volksontwikkeling verlaagd tot eene gewone geldkwestie.
Men heeft beweerd, dat de ouders hun zonen niet meer naar de Hoogeschool van
Gent zouden laten gaan. Maar toen de taalwet van 1883 in de Athenaea moest
toegepast worden heeft men ook beweerd, dat de ouders hun kinderen niet meer naar
de Athenaea zouden zenden. Dat is het geval niet geweest en thans zijn de Athenaea
en middelbare scholen meer bevolkt dan in 1883.
Minister Schollaert had nog gezegd, dat hij bij de benoeming van hoogleeraars,
meer had te letten op hun wetenschappelijke waarde dan op hun vakkennis en dat
men de wetenschappelijke krachten niet zou vinden om in 't Nederlandsch te
onderwijzen. Dat was een dwaling. Sedert 1883 hadden een aantal jongelieden in de
Athenaea hun opleiding gedeeltelijk in 't Nederlandsch genoten en onder hen zouden
er stellig wel zijn, die in staat zouden wezen om hooger onderwijs in 't Nederlandsch
te geven. Indien de Heer de troog, thans Minister van onderwijs, geen andere
tegenwerpingen had te opperen, wanhoopte de Heer Heuvelmans niet dat binnen
korten tijd de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool een stap zou gedaan
hebben.
De Minister antwoordde aan beide heeren, dat de zaak nog niet rijp was. In het
leeraarskorps, onder de studenten, bij de ouders bestond krachtige tegenstand. Hij
sprak daarover geen oordeel uit. Hij stelde dit alleen vast. Hij liet het aan de openbare
meening over zich uit te spreken. Het stond aan de studenten, de ouders, de stad Gent
hun oordeel op dat punt uit te spreken. Wanneer het vraagstuk vandaar, aangevuld
door die verschillende elementen, weer voor de Kamer kwam, zou het mogelijk zijn
na te gaan welke oplossing er aan te geven.
Dus heeft de zaak nog geen stap vooruit gedaan.
Het is de taak van de Vlaamschgezinden den Minister te overtuigen, dat de
vernederlandsching van de Gentsche Hoogeschool door de meerderheid van de
Vlamingen gewenscht wordt. Het is hun plicht de openbare meening over het
vraagstuk voor te lichten. Tot bereiking voor dat doel heeft Groep B van het A.N.V.
reeds in 15.000 ex. het Verslag van Prof. Mac Leod over de wenschelijkheid en de
mogelijkheid van de vernederlandsching van de Hoogeschool uitgegeven. Dat is nog
niet toereikend en er is meer te doen. Wanneer de openbare meening is voorgelicht,
moet ze zich uiten en daartoe moet haar gelegenheid geboden worden. Het zal noodig
zijn het vraagstuk in iedere Vlaamsche gemeente in 't openbaar te bespreken en door
iedere vergadering een verzoekschrift naar de Kamer te doen zenden ten bewijze dat
het verlichte deel van de Vlaamsche Bevolking met kennis van zaken hooger
onderwijs in zijn moedertaal wil. Dat zal veel inspanning vergen en veel geld kosten.
Doch wie het doel wil, mag voor de middelen niet terugschrikken.
***
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De Vlaamsche Hoogeschool is een nieuwe verovering te behalen in de toekomst.
Heden komt het er op aan te behouden, wat we veroverd hebben, want de vijand laat
het veroverd terrein zoo maar niet goedschiks in ons bezit. Jaren lang kan hij het ons
soms betwisten. In 1883 werd de taalwet op het Middelbaar onderwijs aangenomen
en nog is de strijd daarover niet volstreden.
Thans is weer de strijd aan den gang over het gebruik van het Nederlandsch in de
Burgerwacht (Schutterij). In Augustus 1897 werd een wet aangenomen, waardoor
de schutterij heringericht werd. Art. 137 van die wet bepaalt, dat in de Vlaamsche
gemeenten het bestuur, de briefwisseling, de berichten en mededeelingen uitgaande
van de overheden in 't Nederlandsch zullen gesteld zijn, dat de schutters in 't
Nederlandsch zullen gedrild en gekommandeerd worden. Doch in België schijnen
de wetten gemaakt en niet uitgevoerd te worden. In verschillende Vlaamsche
gemeenten hebben franskiljonsche overheden zich dan ook aan dat artikel niet
gestoord en gaan maar eenvoudig voort met te kommandeeren in 't Fransch. De
franskiljons hebben een geweldigen hekel aan de Nederlandsche kommando's. Zij
haten en verfoeien de volkstaal, spreken Fransch en nu komt er een wet die hun
verplicht de verfoeide taal te gebruiken en dat wel in 't openbaar! Hun tegenstribbelen
is te begrijpen.
De heer Heuvelmans, de vader van bewust artikel in de wet, heeft de
wetsverkrachting dan ook te berde gebracht in de Kamerzitting van 20 April en heeft
den Minister aangespoord om de wet met kracht te handhaven. Den 21sten nam de
franschgezinde Heer Ligy, volksvertegenwoordiger voor Gent en kolonel van de
schutterij in die stad het woord en zei, dat hij dit art. niet gesteund had en betreurde
dat het in de wet stond en dat hij ook hoopte, dat het binnen kort uit de wet zou
verdwijnen.
Hij erkende, ‘dat het past de schutters te drillen in de taal die ze kennen’ - en te
kommandeeren in de taal die ze niet kennen! O logika - ook dat het billijk was ‘dat
de landstaal gebezigd werd in 't bestuur en bij de vervolgingen wegens overtredingen
van de tucht.’
Na hem zei de Minister: ‘M. Ligy herinnert er aan, dat hij die bepaling van de wet
niet gesteund heeft, maar dura lex, sed lex, het is wet en ze moet uitgevoerd worden.’
Verder: ‘het is onbetwistbaar, dat iedereen de wet moet eerbiedigen.’
Om de niet-toepassing op enkele plaatsen te verklaren zei de Minister, dat vele
oude officieren van vroeger dienst in de heringerichte burgerwacht dienst hadden
genomen; ‘maar dat het geen wetstekst was, die maar dadelijk aan alle burgers de
kennis van een taal kon schenken; dat zulks een werk van den tijd was en dat men
door te groote overhaastig moeilijkheden zou doen rijzen.’
Na deze verklaringen willen we de incidenten mededeelen voorgevallen in de
Gentsche Schutterij. Hier bestaat o.a. een cavalleriekorps. Het eerste werd nooit in
het Nederlandsch onderricht noch gekommandeerd. Het tweede werd verleden jaar
het jaar door in 't Nederlandsch geoefend en gekommandeerd, doch met veel tegenzin
bij de officieren, die zelfs tijdens een oefening een verzoekschrift lieten rondgaan
onder de schutters ten einde opheffing te verkrijgen van de Vlaamsche kommando's.
Doch toen werd er reeds door artilleristen daartegen verzet aangeteekend en toen
had een der officieren zich laten ontvallen: ‘Nous les trouverons bien les flamingants,
qui ne veulent pas signer.’
In den aanvang van dit jaar ging het kommandeeren in het Nederlandsch voort,
tot op 20 Maart Majoor Stassinet van dat korps aan zijn mannen mededeelde: ‘qu
'en vertu d'un ordre émanant de l'autorité supérieure, les commandements se feraient
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dorénavant en français.’ En, waar de kommando's bij het vertrek naar 't oefeningsplein
nog in 't Vlaamsch gegeven werden, klonken ze bij den terugkeer in 't Fransch. Dat
is sedert dien zoo gebleven.
Vóór de Kamerzitting van 21 April had het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Groep B, naar aanleiding van een besluit genomen op de Algemeene Vergadering,
een betoog aan den Minister gezonden, waardoor deze volkomen op de hoogte
gebracht werd van hetgeen er te Gent omging en waardoor hij verzocht werd de wet
te doen eerbiedigen. Dat heeft hij blijkbaar nog niet gedaan.
Zondag 29 April, toen de bevelen dan weer in 't Fransch gegeven werden, hield
een van de artilleristen, die de wet wou zien toepassen, zich alsof hij ze niet verstond
en voerde ze niet uit. Toen de adjudant bij hem kwam en hem in 't Fransch
toesnauwde: ‘Portez armes, je vous dis!’ antwoordde hij: Dat is geen Vlaamsch en
de wet beveelt Vlaamsche kommando's.’ Toen werd hij ‘huistoe gezonden’ zooals
onze Zuid-afrikaansche broeders zouden zeggen.
's Anderen daags reeds schreef hem Majoor Stassinet eigenhandig, alsof hij het
pleizier wou genieten de mettre cet écervelé à la raison, een brief in 't Fransch nieuwe verkrachting van art. 137, - waardoor hem werd meegedeeld, dat hij, wegens
die ‘acte d'indiscipline,’ voor 6 maanden teruggezonden werd naar de
onderrichtingscompagnie om daar 30 oefeningen bij te wonen. Zoo werd dus een
burger, die weigerde mede te werken aan de verkrachting van de wet, door den
overtreder gestraft.
Het staat te bezien of wetten in België zoo brutaal zullen mogen verkracht worden.
De artillerist heeft den Franschen brief van Majoor Stassinet beschouwd als niet
bestaande, daar die brief, zich beroepende op art. 112 van de wet, zelf een verkrachting
was van art. 137; hij heeft dat den Majoor geschreven en is den 5den Mei weer naar
de oefeningen gegaan.
Ondertusschen had de heer Heuvelmans persoonlijk een nieuw vertoog van het
Alg. Nederl. Verbond aan den Minister overhandigd waarin op de krachtigste wijze
verzet werd aangeteekend tegen de wetsverkrachting te Gent, en waarin o.a. werd
gezegd, dat de woorden van den Minister, hooger aangehaald, ‘dat een wetstekst aan
de burgers de kennis van een taal niet schenken kon,’ onmogelijk kon slaan op
Gentsche toestanden, daar we immers wel weten, wie de bevelvoerende officieren
zijn en dat de wet door die officieren reeds een jaar was uitge-
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voerd geworden en dat zulks ook dit jaar werd gedaan tot op 20 Maart. Men kan niet
aannemen, dat, waar dien dag bij 't vertrek van de artilleristen, de officieren nog
voldoende taalkennis hadden om in 't Nederlandsch te bevelen, ze die kennis bij den
terugkeer hadden verloren. De Minister wil dat de wet zal toegepast worden. Dat is
het werk van de toekomst zegt hij. Neen, hier gebeurt het anders om: de wet werd
toegepast, thans wordt ze het niet meer. En de moeilijkheden, die de Minister vreesde
van een te overhaaste toepassing, rijzen hier juist door het niet toepassen.
Want, toen den 5den Mei de protesteerende artillerist naar de oefeningen kwam,
was hij niet alleen. Een tweede artillerist weigerde eveneens mede te werken aan de
wetsverkrachting. Hij ook werd ‘huistoe’ gezonden en is nog wachtende op de dingen
die komen zullen.
Daags te voren had het Alg. Ned. Verb. op de muren der stad een biljet laten
plakken, waarin de woorden van kolonel Ligy en van den Minister werden aangehaald
en krachtdadig geprotesteerd tegen de wetsverkrachting van majoor Stassinet. En
toen de majoor nu aan 't hoofd van zijn korps naar 't oefeningsplein reed, bevond hij
zich in een kader van vijf groote plakkaten die om hem gedragen werden, waarop
het protest te lezen stond en verzekerd werd, dat het laatste woord aan de wet zou
blijven. Zoo werd gewandeld tot op het oefeningsplein. Of de majoor daar pleizier
van zal gehad hebben! Hij was dan ook erg zenuwachtig. Maar ongehoord is wat hij
op het plein verklaarde: ‘Dat de artilleristen, recht hadden op Vlaamsche bevelen en
dat ze die maar te vragen hadden’ en de wet legt hem op in 't Nederlandsch te
kommandeeren. En toen nu weer een nieuwe artillerist verklaarde, dat hij Vlaamsche
kommando's verlangde, werd hij afzonderlijk door een sergeant in het Nederlandsch
geoefend. Dergelijke dwaze tooneelen kan men alleen in België bijwonen.
Doch, de Majoor schijnt zich toch niet zeer op zijn gemak te bevinden, want toen
de Adjudant C. hem kwam mededeelen, dat een tweede artillerist - hij wist het op
dat oogenblik nog niet - had geweigerd de kommando's uit te voeren en ook huistoe
gezonden was, viel hij uit tegen den Adjudant, dat hij dat niet had moeten doen; dat
hij niets mocht doen buiten zijn bevel, - het was den vorigen Zondag, wel zoo gebeurd!
- hij zou hun in moeilijkheden brengen, maar daar zou hij, de Adjudant, de
verantwoordelijkheid van dragen!
Tot zoover de dwaze historie. Het woord is aan den Minister. Het is de vraag thans
of Vlaamsche Burgers streng zullen gestraft worden omdat ze verlangen, dat een van
's Lands wetten geëerbiedigd worde en de Majoor, die de eene wetsverkrachting na
de andere heeft begaan, ongehinderd zal vrijloopen en of aan dat schandaal te Gent,
geen einde zal komen.
Een vraag moet opgelost worden: welke is de ‘autorité supérieure’, die aan Majoor
Stassinet toeliet om in't Fransch te kommandeeren? Dat kan toch de Minister niet
zijn! Zal artikel 128 van de wet, dat zegt: De overtredingen dezer wet, gepleegd door
de officieren van alle graden.... worden door den opperbevelhebber, hetzij ambtshalve,
hetzij op verslag van het hoofd der wacht, aan eenen onderzoeksraad onderworpen,’
toegepast worden of zullen tuchtbepalingen in de wet alleen maar bestaan voor
Vlaamsche artilleristen, die hun taal niet willen verloochenen en niet willen vertrapt
zien?
EUG. BOUTE.
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Mededeelingen
Uit een brief van den heer Jac. Post, Secr. Tak Johannesburg A.N.V.
‘Natuurlijk staat de propaganda thans vanwege den oorlog hier te lande stil. Toch
meende ik, als secr. van 't A.N.V. te dezer plaatse aan de firma's Van Houten en
Driessen, cacaofabrikanten, te moeten schrijven over de volgende zaak. Deze firma's
hebben n.l. op hun bussen cacao uitsluitend Engelsche etiketten. De Hollanders, die
dit vaderlandsch voortbrengsel willen gebruiken, en die geen Engelsch verstaan,
moeten maar zien, dat zij de Engelsche gebruiksaanwijzing ontcijferen. En dat in
een land, waar de handhaving der landstaal van zoo groot gewicht is. Waarom het
Hollandsch niet voorop; daarna kon men dan de Engelsche (en ook Fransche en
Duitsche) gebruiksaanwijziging laten volgen.
Van den heer Driessen, wien ik over de zaak schreef ontving ik het volgende
antwoord, dat m.i. geen verontschuldiging mag heeten:
Weled. Heer!
Hiermede bevestig ik de ontvangst Uwer letteren van 21 Dec. l.l. en nam
van Uwe opmerking goede nota.
De handel was toen meest in Engelsche handen en de bussen zijn in
Engelsch gewicht, vandaar met Engelsche etiketten.
De beide Republieken in haren gerechten strijd succes wenschende, teeken
ik
hoogachtend,
A. DRIESSEN.’

Ingezonden
Paarl, Zuid-Afrika, 9 April 1900.
Om twee redenen wensch ik iets te zeggen over den inhoud van het Februari-nummer.
Wel mocht de schrijver der Maandkroniek waarschuwen tegen het aankweeken
van rassenhaat (zie bl. 21) en zeggen, dat 't gemakkelijk is de kwade hartstochten
van de groote menigte op te wekken. Ik voor mij heb al lang voor een uitbarsting
gevreesd. tot de revolverschoten gelost op den Prins van Wales te Brussel ten dezen
beter hebben gesproken dan boekdeelen vol waarschuwingen.
Laat men toch voorzichtig zijn en ook waar blijven. Zoo schrijft de heer Schepers
(zie bl. 26) over wijlen Dr. H.J. Coster, exstaatsprocureur van de Zuid-Afrikaansche
Republiek, dat hij, Coster, niet gedwongen, niet als burger de wapenen opnam. Weet
men in Holland niet, dat niemand een gouvernementspost of ambt hoog of laag kan
of kon bekleeden in Transvaal zonder afzwering van zijn Nederlanderschap en zonder
tegelijk te worden burger van Transvaal?
Ik kom nu op den nuttigen kant van den worstelstrijd in Afrika ook voor Nederland.
De Boeren zoowel als de Engelschen geven onschatbare lessen aan alle volken, maar
aan de kleine natiën niet 't minst ten opzichte van verdedigbaarheid. Bij mij staat 't
onwrikbaar vast, dat Holland even zoo goed, zoo niet beter verdedigbaar is, als Natal
of de O. Vrijstaat. Ik neem mij voor ten dezen uitvoeriger te schrijven aan Volksu
eerbaarheid, alleen enkele grondstellingen moeten vooral goed in 't oog worden
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gehouden en bestudeerd; hiervan hangt 't slagen van 't plan in tijden van practische
proefneming geheel en al af.
Ik zou willen vragen, of 't nu werkelijk het juiste of raakschieten der Boeren is,
waar men in Holland bij zweert? Schieten de Engelschen, vooral de Kaap- en
Natal-kolonisten en Australiërs en Canadeezen dan zoo slecht? (Men vrage dat de
Boeren zelf eens na den strijd). Of is het 't veel- en 't vèrschieten waartoe 't nieuwe
geweer zich boven elk vroeger wapen leent?
Is 't het slecht schieten van de Engelschen, dat hen doet vallen gemiddeld twee
tegen één van de tegenpartij, of is 't de tijd, welke die tegenpartij gegeven wordt om
zich telkens te verschansen en 't daar dan tegen in loopen van de Engelschen als
wilde stieren? Dat aanvallen van troepen onder tucht tegen minder gedisciplineerden
is niet het ergste. Het Engelsche textboekje, waar elk Engelsch officier bij zweert,
zegt: bij 5 à 7 ½%, hoogstens 10% verlies terug (retireeren) en de dapperste Brit
gehoorzaamt, maar deze oorlog leert dat juist dàn de grootste verliezen aan Engelschen
kant volgden. Men heeft er later op gevonden om in Godsnaam maar liever door te
vechten en 's nachts een onneem of onhoudbare stelling op te geven. De Duitschers,
die op de verliezen (blijkens het gebeurde in den Fransch-Duit-
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schen oorlog) nagenoeg niet letten, zouden bij elken aanval met een gelijk getal
aanvallers aan hun kant in dezen oorlog zijn geslaagd. Alleen Spioenkop, ten minste
't punt door de Engelschen genomen ware ook voor hen onhoudbaar geworden. Ik
geef 't zelfs Duitschers te doen om, staande op de ladder, terwijl hun tegenstanders
op zolder staan, op dien zolder te komen. De hoogte bij Spicheren in 1870 is
eenigszins te vergelijken met Spioenkop maar was niet zoo gevaarlijk. En wat heeft
Spicheren gekost? In dien tijd was de rekening vier tegen één als gelijke kans bij
aanval en verdediging. Bij 't nieuwere wapen en vooral bij de lichtere soort snelvuur
artillerie, (welke de Engelschen nota bena eerst de vorige week voor 't eerst in 't veld
brachten) kan men zeggen 10 à 15 tegen een, ook zonder dat die eene tegen de
overmacht 'n scherpschutter behoeft te zijn, mits hij zorgt voor goede dekking. Ja
maar die dekking, die kopjes zal men zeggen, die hebben we niet in Holland, alsof
de Boeren altijd op de kopjes gaan zitten! Neen liefst aan den voet er van, en liever
nog aan de oevers van rivieren, trenchen of ingravingen, dat is je kracht, en nu leent
Holland zich bij uitstek voor ingravingen in den zachten bodem, in de duinen en de
hei, in droge of droog te pompen en af te dammen sloten met de dijken voor
geschutstelling. De zware artillerie maakt een rotsachtigen kop hier, alleen door 't
rondvliegen van de klippen onhoudbaar, en na Telana of Elandslaagte kwam men er
van terug. Maar een gelijke baan voor je van 2000 meters en met
Mauser-magazijngeweren of soortgelijke gewapend biedt Holland ideale velden voor
verdediging; ook door zijn water, hetwelk flankbewegingen van cavalerie
onuitvoerbaar maken zal. En toch moeten we zelf cavalerie hebben, tienmaal meer
dan er nu is. Naast onze waterwegen zijn we alsdan even mobiel of snelverplaatsbaar
als de Boeren, in Holland is geen Afrikaansche paardenziekte bovendien. Verder
moeten we geen kostbare en onhandelbare monitors, of kanonneerbooten hebben,
maar zolderschuiten met zware kanonnen à 15 c/m. bij honderden, zinkt er een, dan
een andere bijgesleept, en er op overgezwommen.
Ontzaglijk dure forten hebben we in Holland, waar een paar honderd menschen
in kunnen, maar zal men nu met die forten uitrichten, of doen wat Mafeking deed en
uitstond als dorpje in 't vlakke veld bijna zonder artillerie en Kimberley eveneens
met in der haast gemaakte loopgraven en dekking?
Doch genoeg voorloopig, ik zou (en mijn betrekking als technisch adviseur voor
een der grootste artillerie-inrichtingen zou me er toe verleiden) voor Neerlandia te
uitvoerig worden. Alleen dit: wie twijfelt aan de verdedigbaarheid van Holland door
Hollanders in onze dagen, die twijfelt uit vergeeflijke onkunde. Gebrek aan moed
of goeden wil mag men geen Nederlander verwijten.
J. VAN ZWIETEN.

Serang, 16 Maart, 1900.
Toen de Ind. Bond, die voor beter onderwijs strijdt, geboren werd, zei men dat ze
was een doodgeboren kindje. Hij bestond toen uit Andriesse, Bijvoet en mij. Na de
eerste vergadering op Goenong Sari kregen we 25 leden en nu zijn er in den tijd van
2 jaar 3000 leden bijgekomen.
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Onze in Indië geboren kinderen spreken over 't algemeen 't Hollandsch zeer slecht
en 't gevolg zou kunnen zijn, dat 't een brabbeltaal wordt, evenals in België, en men
dan Engelsch gaat spreken en 't Hollandsch heelemaal vergeet. De kennis der
Engelsche taal is hier onmisbaar, daar wij te midden van Engelschen leven en
genoodzaakt zijn handel met hen te drijven, doch m.i. is dit geen reden om het
Hollandsch te verwaarloozen en te radbraken. Ik ben geen letterkundig man, maar
hoor gaarne begrijpbaar Hollandsch. Het goed spreken en verstaan van de Holl. taal
is ook in het belang der Indo's om betrekkingen te erlangen. Men kan veel meer doen
dan Soerja Soemirat opgeeft om de Holl. taal te bevorderen. Laat men inlandsche
kinderen (Javanen) op de Eur. scholen toe, tegen betaling, dan behoeven er geen
groote uitgaven (zooals Mr. van Deventer eischt voor nieuwe scholen) gedaan te
worden. De Javanen profiteeren dan en de Indo's, die in de eerste plaats goed
Hollansch moeten spreken, ook, want een school wordt daardoor tot een hoogere
klasse verheven en waar geen Eur. kinderen genoeg zijn om een school op te richten
zijn er dan wel genoeg.
Verder moet men de Ind. kinderen stoffelijk steunen door kleeren te geven en
voeding op school, dan durven ze beter voor den dag te komen en dan worden ze
aangetrokken tot de school. Uit 't Bondsblad kan men zien, dat de armoe erg toeneemt
onder die afstammelingen van Hollanders. Vele worden Mohamedaan en vergeten
't beetje Hollandsch, dat ze vroeger leerden. Helpt men hen stoffelijk dan doen zij
hun best, steeds beter Hollandsch te leeren spreken, ook nadat zij van school zijn.
Dit wil de I.B. en hij steunt dus 't streven van Neerlandia. Zelfs de kinderen begrijpen
dat hier en men ziet ze dan ook gretig 't Bondsblad lezen; maar er zijn Hollanders,
die de Indo's van zich afstooten door advertenties van volbloeds. 't Gouvernement
stelt de Indo's gelijk, dus moeten mij geen vooroordeel tegen hun kleur hebben. Als
er hier zooveel scholen waren als in Holland en als die even makkelijk bereikbaar
waren, zouden de Indo's goed Hollandsch spreken en meer vertrouwen stellen in
Nederland. In de binnenlanden zijn vele Eur. kinderen geheel verstoken van onderwijs
en toch zijn er knappe lui onder die half volbloeds, hier geboren. Men wilde hen
vroeger geen officier laten worden of ze moesten eerst inlander worden. Zij lieten
zich vernederen omdat zij nu eenmaal bij een inlander ten achter gesteld werden.
Later werden zij luitenant en kapitein gemaakt, doch hoofdofficier mochten zij niet
worden of zij moesten zich laten naturaliseeren als Nederlander. De overste de Sturler,
uit Nederl. ouders in Indië geboren, heeft nog moeite gehad om hoofdofficier te
worden en werd in zijn eigen land als vreemdeling beschouwd, terwijl de Hollanders
(vreemdelingen) er als thuisbehoorend werden beschouwd. Dit is nu veranderd, doch
in sommige opzichten worden de civiele ambtenaren en particulieren, als zij Indo's
zijn, nog wel eens als niet gelijkgesteld behandeld en dit maakt dat zij, als de B.V.
komt, wellicht dezen zullen helpen, in plaats van Nederland. 't Is dus zaak hen
rechtvaardig te behandelen en zij, die op inl. tractement de betrekkingen van inl.
haltechef en inl. machinist willen vervullen aan te nemen, want als zij koetsier en
huisbediende gaan worden bij een rijken Chinees, zooals reeds gebeurt, dan lijdt ons
prestige erg. Laten de inlanders dan regent, wedono, copiïst en calqueerder worden
of wel landbouwer. Eur. betrekkingen moeten voor Europeanen blijven, doch
overigens ben ik 't volkomen eens met den eminenten regent van Demak.
Men heeft hier vele ex-soldaten wonen o.a. te Buitenzorg en deze met de actieve
soldaten bezorgen 't gouvernement veel soesah, door een massa kinderen te verwekken
bij Javaansche vrouwen en die dan zonder opvoeding 't bosch in te sturen. 't Best
zou zijn, dat 't Gouvernement die ex-soldaten naar Holland zond of ze dwong een
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middel van bestaan te zoeken op straffe van als landloopers over de grenzen te worden
gezet. Die heeren werken niet en drinken veel Holl. jenever. Men kan begrijpen welk
een opleiding die kinderen krijgen. Moeder en vader zijn beide onbekwaam en te
arm om ze een zedelijke en wetenschappelijke opvoeding te geven of te laten geven.
De I.B. deed veel voor Neerlandia en door hem in dit blad te bespreken zal er nog
meer samenwerking komen. De I.B. doet veel voor soldatenkinderen, doch 't
Hoofdbestuur is te ambtelijk en houdt te veel van loodjes leggen. 't Behandelt de
voorstellen te vormelijk en let te weinig op 't wezen der zaak. Handelslieden zijn
werkzamer en zeggen: ‘Tijd is geld’. Die moeten in 't Hoofdbestuur komen om de
gepensioneerde en actieve ambtenaren te vervangen.
De Hollanders zijn voorzichtig, soms te voorzichtig en komen dan te laat. Laten
zij dat in Indië niet doen!
't Maakt nu op den Engelschman een armzaligen indruk, dat de haltechefs niets
dan Maleisch spreken. Zoolang de Javanen geen Hollandsch kennen, moet men Indo's
nemen, liefst zij die goed Hollandsch en Engelsch spreken.
't Vuur dat noodig is om iets geboren te doen worden komt in België meer voor
dan in Nederland. ‘De Vrouw’ en ‘Neerlandia’ werden er geboren, en toen namen
de voorzichtige Nederlanders de zaak over. De zaak is dus beproefd en sterk; maar
toch moet men oppassen om de band tusschen N. en Z.-Nederland niet losser te zien
worden. De vurige gemoederen in België houden van waardeering en de koele
Hollanders vergeten dat soms. Noem den Belg zijn fouten; maar waardeer zijne
deugden, dan zijt ge rechtvaardig en bewaart de vriendschap. Zoo is 't ook met de
Indo's.
TH.K.J. VAN KUIJK.
Betaalmr. S.S.

Bericht.
De zaal van W.J. Ponsen te Dordrecht, waar de Algemeene Vergadering van Groep
A zal gehouden worden op Zaterdag 19 Mei, des voormiddags elf uur stipt, is
tegenover het station.
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[Hoofdartikel]
Men verwijt Engeland averechtsche kennis van Zuid-Afrikaansche toestanden, en
vaak terecht. Treffend als voorbeeld zijn de ervaringen door Mej. Emma Krogh
opgedaan, de dochter van den bij Ladysmith aan typhus gestorven
onder-staatssecretaris der Z.A.R. Vrij natuurlijk, het zij met bitterheid gezegd, had
zij een Kaapsche, dat wil zeggen een geheel Engelsche opvoeding, genoten en was
naar Engeland gegaan ter verdere ontwikkeling.
Maar de oorlog brak los; het werd haar te bang in de vijandige omgeving, welke
lieve vrienden zij in Engelandook had, en zij kwam naar Dordrecht om op het
perskantoor van het A.N.V. te werken voor haar land en volk. En dat heeft zij gedaan
met eere en met talent. Nu is zij terug naar haar land en heeft een plaats open gelaten.
Niemand zal met heiligen gloed en roerende overtuiging het werk meer doen, als zij
het deed.
Zij vroeg om bekend te maken, ook met haar naam, wat zij ondervond. Anders
zou haar te noemen een onbescheidenheid zijn; thans echter geeft die naam aan het
volgende een stempel van echtheid.
Zij was in haar Londensche omgeving een zeldzaam wonder: a Boer! In groote,
voorname gezelschappen werd dan wel eens kiesch uit de verte gewezen op die jonge,
bleeke dame, met haar schrander fijn gezichtje. En zij hoorde zeggen door een, die
hoog den blik over haar liet glijden: ‘O no, that is not a Boer; she is not black!’
Een andermaal ving zij met afgewend gelaat een korte gedachtewisseling op,
tusschen twee hoogadellijke dames. ‘Do you see that young lady? She
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is a Boer.’ ‘Impossible! She speaks English.’ Waarop een derde dame zegt: ‘Of
course, some of them are allowed to speak English.’
Sommigen hebben genadig verlof gekregen Engelsch te spreken! De
laatdunkendheid overtreft hier verre de domheid. Engelsch te mogen spreken de
gunst, uit neerdalende goedertierendheid bewezen! Welk een berg van verwaandheid.
En te weten dat het Afrikaansche volk bedelde om die gunst! Dat Pretoria zelf
verengelschte!
Tot Jameson. Toen vielen de schellen van de oogen. Maar ook velen bleven kruipen
in het stof, kwispelend als honden.
Zulke hebben den verrader gespeeld, menigmaal, in dezen oorlog. Wie volk en
taal afzweert, die verwijdt zijn geweten.
***
Van de Tantallon Castle, op weg naar Madeira schrijft zij den 14en Mei: ‘Er zijn
gelukkig vijf of zes Afrikaansch- Kaapschen aan boord. Zij zijn erg op de Boerenhand.
Spreken wij maar Afrikaansch en de Engelschen zeggen: “how funny!” dan zeg ik:
“de Engelschen trachten nooit een ander ras te verstaan en al wat hun vreemd is,
vinden zij funny.” Dan zijn ze stil. Twee of drie malen heb ik mij al verergerd en hun
de waarheid gezegd. Zij worden nu een beetje bang voor mij.’
Maar een juweeltje van beknoptheid, is wat zij vertelt van den trein tusschen
Londen en Southampton. Twee Engelschen begonnen in den wagen te spreken over
den oorlog. Een zeide: ‘May God help the right!’ De andere stoof op en riep: ‘I
perceive sir, that you are a Pro-Boer!’
Zoodra men Gods hulp inroept voor de rechtvaardige zaak, verdacht te worden
vijand te zijn van eigen volk!
***
Al dat bovenstaande bewijst niets dan dat er zoo zijn. Maar ook in Holland zijn er
van dien aard in overvloed. Niet dat men hier de rechtvaardige zaak met de Engelsche
zal verwarren, maar velen ook onder ons hebben slechts zeer oppervlakkige kennis
van het Afrikanerdom. Dikwijls hoort men de bewering dat in Zuid-Afrika alles
Engelsch moet worden, als de Boeren verliezen. Dat is in zijn soort even onjuist als
dat de Boeren negers zijn.
De Boeren worden alleen Engelschen als zij hun eigen taal prijsgeven! Waarom
zijn de Polen in honderd jaar nog geen Russen geworden? Omdat zij hun taal
behielden. Niemand kan voorzien of die zoo liefdevol behoede schat nog niet eens
hen vrij maakt en zelfstandig. De taal, dat is het leven; zoolang die er is, is er hoop.
In hun taal moeten wij de Boeren helpen, na zege of onderwerping. Dat is onze
plicht. En dezer dagen heeft onze Tweede Kamer getoond den plicht te begrijpen.
Zij heeft een wetsvoorstel aanvaard, niet weldadig fier, maar zonder gerucht. 't Scheen
beter zoo.
***
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Art. 43 van de Wet op het H.O. schrijft voor dat aan minstens een onzer hoogescholen
onderwijs wordt gegeven, voorzoover betreft de faculteit der rechtsgeleerdheid, in
het Mahomedaansche recht, ons koloniale recht en het internationale privaatrecht.
De Regeering wilde aanvulling met: ‘in het Zuid. Afrikaansche recht’. En de Kamer
nam het aan zonder hoofdelijke stemming. Het sprak van zelf.
Dr. Kuyper alleen maakte opmerkingen, niet uit strijdlust maar tot afbakening van
begrippen. Hij wilde van de Regeering hooren dat, hoe de afloop zij van den oorlog,
stamgenooten uit Zuid-Afrika toch altijd nog de Hollandsche hoogeschool zullen
zoeken; hij wilde verder eenige omschrijving van de zaak van den toekomstigen
hoogleeraar in het Z.A.sche recht en eenige aanduiding wat de Minister onder dat recht
verstaat; maar dan vooral of alleen de rechten zullen worden begunstigd en niet de
letteren, de medicijnen en de wis- en natuurkunde.
Het antwoord van Minister Borgesius was: alle faculteiten, onverschillig welke.
Na de noodige bekrachtiging zal dus is 1900, door drang van buiten, na
wakkerschudding der openbare meening, een maatregel zijn goed gevonden, waarom
Paul Kruger reeds in 1884 heeft gevraagd.
Dat is voor de toekomst. Kunnen wij Nederlanders, nog iets doen voor het heden?
Steunen kunnen wij, ieder voor zich en voor eigen kring, de pogingen die nimmer
mogen verflauwen, om het onrechtvaardige van dezen oorlog in steeds wijder kring
te bewijzen en altijd levendig te houden den afschuw van dit wereldbedrog. Men
denke niet dat Engeland voor goed zedelijk is veroordeeld. Als een oorlog lang duurt
zooals deze, vooral als hij beslist schijnt en enkel zich nog stuiptrekkend rekt, dan
verslapt ook de verontwaardiging over zijn oorsprong en dringt na de vermoeidheid
van het zenuwspannend aanschouwen, het berusten in, met het wenschen naar het
eind. Invloedrijke machten benutten die stemming om den stroom van genegenheid
af te wenden. En zoo zien wij in Duitschland en Amerika duidelijke pogingen om 't
beleedigd rechtsgevoel te sussen door het zalvend zegenen van Engelsche beschaving.
Met die beschaving moge het zijn als het wil, zeker is het dat deze oorlog velen
onzer het geloof ontneemt in wat zij niet kunnen missen. Droombeelden van
vooruitgang der menschelijke beschaving, Engeland trapt ze in; de toekomst wordt
zoo benauwend. Wij moeten onze kinderen inprenten dat recht sterker is dan macht,
en de overtuiging van dien waan is ons zelf ontzonken.
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Ten onrechte? Toch vooruitgang, ook na schijnbaren terugval? Al ware het niet zoo,
het ideaal is onsterfelijk en wie geloofd heeft, zal blijven gelooven. De toekomst
voor Zuid-Afrika is voor het Hollandsch-Afrikaansche ras.
***
In de laatste weken zijn twee geschriften verschenen, die wij allen in zoo ruim
mogelijken kring moeten verspreiden, vooral naar Amerika en Engeland; verder
overal waar Engelsch wordt gelezen. Zij zijn beiden in hun soort voortreffelijk, maar
de soort verschilt. Het eerste is de zeer mooie open brief van den heer Charles
Boissevain, den onvermoeiden, geestdriftigen penvoerder voor der Boeren zaak, aan
een Amerikaansche dame gericht, en getiteld The Struggle of the Dutch Republics.
Mooi gekozen is die titel, die doet hopen op een vervolg: The Rise. Heden nog In
Dagen van Strijd; voor den geschiedschrijver van later De Opkomst.
Bondig door eerlijken feitenrijkdom, meesleepend door dichterlijken
overtuigingsgloed, is dit vlugschrift van blijvende waarde, naast den bekenden brief
aan den Hertog van Devonshire. Het blijft een bron voor wie het onrecht in dezen
ongelijken strijd bekampen, zoo betrouwbaar als een geschrift kan zijn, dat in de
woeling der tijden zelf is ontstaan.
Het andere is een nummer van Hollandia, welks kort, 3-jarig bestaan reeds eervol
is geweest en dat den blijvenden steun verdient van alle leden van het A.N.V. Zijn
ijverige en talentvolle leider, de heer L. Simons, heeft thans voor de tweede maal
een Engelsch nummer geschreven, thans voor Amerika, waarheen reeds een
honderdduizend exemplaren zijn verzonden.
Het is meer berekend voor het groote publiek, dat vluchtig leest en in een oogenblik
een overtuiging moet krijgen of het ziet er van af, voor wie dus bijtende en pakkende
korte gezegden de taak overnemen van geleidelijke redeneering.
Het boekje van den heer Boissevain, uitgave van het Handelsblad, kost 30 cent,
benevens 7½ cent voor porto naar Amerika; wie adressen weet, verzende het, met
het Hollandia-nummer. Dit laatste is van de Uitgevers Mij. Nederland in Den Haag,
die over voldoend aantal adressen beschikt om nog meer dan honderdduizend
exemplaren te verzenden en voor elke toegezonden 50 cent vijf of zes nummers
kosteloos verspreidt. Ook al heeft men dus zelf geen betrekkingen in het buitenland,
kan men door geringe bijdrage tot dit doel krachtig medewerken.
Geen klacht dus dat men zoo graag iets zou willen maar niet kan. Men kan en wie
kunnende nalaat, blijft ingebreke.

Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink, Dir. Staatsgymnasium. Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria; 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg., Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: Ed. Heer J.H. Hofmeyr, Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann,
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Paarl; Ds. J. Lion Cachet, Burgersdorp; Ds. A. Moorrees, Paarl; B.H. de
Waal, Consul-Gen. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever,
Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De oorlog.
Mafeking ontzet, de Engelschen in Transvaal, Johannesburg en Pretoria in hun macht.
Dat is de geschiedenis van de maand die achter ons ligt.
Dat Mafeking voor de Boeren verloren zou gaan was te voorzien. De bezetting
had het zoo lang volgehouden en de belegeraars toonden zich zoo weinig geneigd,
zich aan de gevaren van een bestorming van het tot een sterke vesting geworden dorp
te wagen, dat een inneming te elfder ure, terwijl van het Zuiden en het Noorden een
krijgsmacht tot ontzet aanspoedde, onwaarschijnlijk werd. Toch, tegen de verwachting,
beproefden de Boeren op het laatst nog een aanval, maar hij mislukte, en den 17en
Mei was het beleg opgeheven.
Dat de bezetting van Johannesburg en Pretoria zoo snel in haar werk zou gaan,
hadden wij hier niet verwacht. Wel slonk de hoop gaandeweg, dat het leger der
republikeinen in het Noorden van den Vrijstaat Lord Roberts nog op zou houden.
Brandfort, Smaldeel, Kroonstad eindelijk, al die plaatsen, waar men op tegenstand
had gerekend, werden niet verdedigd. Telkens trokken de Boeren terug, de eene
stelling na de andere, enkele tot verdediging reeds zorgvuldig ingericht, werden prijs
gegeven. Maar aan de Vaal toch, daar, meenden wij, zouden zij de Engelschen wel
met alle macht den doorgang betwisten. Doch neen, ook daar geen strijd.
Nu lag Johannesburg aan de beurt. Dat deze plaats op den duur niet te verdedigen
zou zijn, kon men weten. Er was een fort, maar dat was meer gebouwd om de stad
in bedwang te houden dan om een vijand van buiten te keeren. De omtrek van de
goudstad bood echter gunstig terrein te over om stand te houden. Nu, dat hebben de
Boeren ook gedaan, maar lang hielden zij 't niet uit en 't was weer terugtrekken naar
het Noorden, op Pretoria aan. Een oogenblik van spanning nog: zouden de mijnen
vernield worden? Neen, de stad werd in goede orde aan den vijand overgegeven.
Dat was de 31e Mei. Vijf dagen later, den 5en Juni trok Lord Roberts met zijn
leger Pretoria binnen. De zetel van de regeering was de stad niet meer. President
Kruger en de andere leden van den Uitvoerenden Raad waren reeds oostwaarts
vertrokken. De zetel van de regeering was een spoorwagen, waar president Kruger
te Machadodorp zijn bezoekers ontving.
Toch was de bezetting van Pretoria niet zonder slag of stoot geschied. Op
verschillende punten hadden de Engelschen zich den doortocht met geweld te banen.
Aan de Zesmijlspruit, ten zuiden van Pretoria, was het verzet het hevigst, en eerst
moesten nog veertig Engelsche kanonnen hun bommen tegen de forten richten voor
de stad overgegeven werd. Het Boerenleger was intusschen weer afgetrokken.
***
Het scheen wel alsof het haast met den oorlog uit was. Niet zoozeer, omdat de
Engelschen de eene overwinning na de andere behaalden, met een verbijsterende
snelheid de eene stelling na de andere vermeesterden en ten slotte Pretoria, dat een
zoo geduchte vesting leek en op een langdurig
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beleg ten volle voorbereid heette te zijn, in een ommezien bezetten kon, maar de
oorlog scheen het einde nabij, omdat de moed er bij de Boeren uit was. Zoo althans
stelden de Engelsche berichten, van Lord Roberts zoowel als van de correspondenten
der bladen, het aanhoudend voor, en met de feiten, het gedurig opgeven van stellingen
die verdedigbaar schenen, het loslaten van Johannesburg, van Pretoria vooral zonder
een stevig verzet, voor zich kon men schier aan den indruk niet ontkomen, dat het
hart de Boeren in de schoenen gezonken was.
En zoo als het aangezicht van den oorlog geheel veranderd was, veranderde de
stemming voor de Boeren in Europa, zelfs in ons land. Men kwam er niet zoo openlijk
voor uit, maar het straalde door in de gesprekken, in de beschouwingen van de bladen,
een enkele maal werd het ook onbewimpeld erkend. Men had zich in de Boeren
vergist. Het waren toch niet die stoere kerels waarvoor men ze gehouden had. De
vrijheid was dat volk toch niet het hoogste goed. Anders zouden zij het niet zoo
spoedig opgegeven hebben. En zoo voorts.
Nu was er in de houding der Boeren gedurende de laatste maanden wel iets dat
den toeschouwer uit de verte zonderling voorkwam. Die telkens terugkeerende
berichten van Boeren die huis toe gingen, en van anderen die hun wapenen inleverden,
dat leek ons hier onbegrijpelijk in een volk, dat zoo kloekmoedig den strijd aangedurfd
had. En was het niet zonderling, dat de mannen die aan de Toegela, en in het Noorden
der Kaapkolonie en aan de Modderrivier, en zelfs nog nadat Lord Roberts zijn
zegevierenden tocht naar Bloemfontein begonnen was, zoo dikwijls met een klein
hoopje mannen een heel leger hadden tegen gehouden, verslagen, dat die mannen
nu geen kopjes konden vinden, geen schansen konden graven om dekking te zoeken
en vandaar met hun doodelijke Mausers de Engelsche legerscharen terug te werpen.
En hun ver dragend, snelvurend geschut, hun Lange Toms en pompoms, van de
verschrikking waarvan de Engelsche oorlogsberichten uit het eerste tijdperk van den
oorlog vol stonden, waar was dat gebleven?
***
Zoo kon men vragen en zich verwonderen, maar goed gezien en wel overwogen,
was het zeer onbillijk de Boeren hard te vallen.
Laat ons eerst zeggen, dat het ons voor de zaak der republieken van ondergeschikt
belang voorkomt of zij al den laatsten tijd de sympathie van de wereld voor haar
strijd gingen verliezen. De wereld is maanden lang tot overloopen vol geweest van
sympathie en het heeft de Boeren luttel gebaat. Van hen te verlangen, zooals er
waarlijk deden, dat zij wat meer vochten al ware 't slechts om de sympathie niet te
verliezen, was werkelijk te mal.
Maar verdienden de Boeren, dat men hun gaandeweg ontdeed van de voortreffelijke
eigenschappen, waarmede men hun aanvankelijk had aangedaan? Wij meenen van
niet.
Vooreerst weten wij nu dat er van een algemeene moedeloosheid geen sprake
onder hen is. Dat heeft de kroniek van de laatste paar weken overvloedig aangetoond,
en vervolgens zijn er zeer geldige redenen, waarom de hoofdmacht der Boeren aan
het leger van Lord Roberts niet meer en krachtiger slag heeft geleverd.
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Dezer dagen hebben wij gelezen, dat een der Amerikaansche officieren, die den
oorlog meemaakt, aan zijn regeering heeft gerapporteerd, dat er nooit meer dan
25,000 Boeren in het veld hebben gestaan. Uit de vele brieven van Hollanders, in de
Nederlandsche pers opgenomen, en uit de verslagen van de Vrijstaatsche en
Transvaalsche bladen weten wij ook, hoe gering het aantal Boeren is geweest, dat
zelfs in de grootste veldslagen tegenover de Engelschen stond. Dr. Lingbeek, leider
van de eerste Nederlandsche ambulance, schrijft in een brief aan den voorzitter van
ons Roode Kruis, in een brief van den 27sten April: ‘Indien de Engelsche
informatiedienst ook maar half goed ware, waren de Tommies al in Pretoria. Maar
zij denken altijd met tienmaal meer Boeren te doen te hebben dan er werkelijk zijn.’
Om Ladysmith, zoo zegt hij verder, hebben er na December nooit meer dan
drieduizend man gelegen.
Dit is een punt van overweging. De getalsterkte van de Engelschen was te groot.
Met een tegen tien vechten gaat nog, als die tien recht op dien eenen in zijn verdekte
stelling aankomen; maar als er zes van voren aanvallen, en twee aan weerskanten
met een boog om dien eenen heen trekken en hem in den rug dreigen te vallen, dan
zit er niet anders op, dan dat die eene zich uit de voeten maakt.
Dat is de verklaring van het gedurig terugtrekken van de Boeren in het noorden
van den Vrijstaat en toen van Johannesburg op Pretoria en van Pretoria verder naar
het oosten. De overmacht van de Engelschen zal telkens niet veel minder en in enkele
gevallen wel meer dan van tien tegen een zijn geweest. De Boeren waren telkens
van plan stand te houden, groeven schansen enz., maar als zij de liniën der Engelsche
zich mijlen ver zagen uitbreiden en de vleugels links en rechts zagen toevouwen,
waardoor zij van drie kanten tegelijk bestookt en ten slotte ingesloten zouden worden,
dan moesten zij wel aftrekken. Dat waren gemakkelijke overwinningen van Lord
Roberts. Het was een uitnemende taktiek van hem, alleen geeft men er hem wel wat
te veel de eer van in Engeland. Het is geen uitvinding van hem, al hebben de andere
Engelsche generaals in het begin van den oorlog gedaan of er nog nooit gedacht was
aan het nut van een omtrekkende beweging.
Dan is er nog iets, de artillerie. Hoeveel stukken geschut Lord Roberts tot zijn
beschikking had, weten wij niet. Te Paardeberg had hij er al ruim honderd, en dat
getal is gedurende zijn oponthoud te Bloemfontein aanmerkelijk vermeerderd.
Daartegenover konden de Boeren misschien ook niet veel meer dan een tiende gedeelte
stellen, en tegenover het zware scheepsgeschut der Engelschen waarschijnlijk niet
eens hun Creusots, die voor de bewegelijkheid welke de Boeren hier moesten in acht
nemen, te zwaar zijn. In het slechts heuvelachtige terrein van het noorden van den
Vrijstaat is dat een overwicht, dat meetelt.
Johannesburg verdedigen ging niet; de stad was niet op een verdediging ingericht.
Men zou daarvoor ook een aantal burgers hebben moeten afzonderen die men niet
missen kon en het eind was geweest, dat men zich met man en paard had moeten
overgeven, en nog eens, de Boeren hebben geen paar duizend man te missen. Dit
geldt ook voor Pretoria. Hier had men 't stellig langer kunnen volhouden, maar de
plaats is hoogstwaarschijnlijk tegen een geregeld beleg door een van alle
benoodigdheden voorzien leger niet bestand. Er was te weinig geschut; zoowel zware
stukken voor de forten als kleine stukken voor de verdediging van de ruimte er
tusschen waren er niet genoeg. En had men al wat er beschikbaar was voor gebruikt,
dan was er voor het leger te velde niets overgebleven. Men heeft dus de stad
prijsgegeven, niet omdat men den oorlog als gedaan beschouwde, maar om met
grootere kans op goeden uitslag hem op gunstiger terrein hardnekkig voort te zetten.
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***
En nu is er nog een punt, waarop in dezen oorlog te weinig de aandacht is gevestigd
en dat ter beoordeeling van den geest onder de Boeren toch van groot gewicht is.
Het Engelsche leger heeft een uitmuntende intendance, die over onbeperkte
geldmiddelen beschikt en zonder eenige stoornis uit alle hoeken der wereld kon laten
aanvoeren al wat tot verlichting van den dienst te velde kon strekken. Kleeren voor
de manschappen, bedekking, tenten, voedsel - de Engelschen mogen er in sommige
gevallen voor korten tijd gebrek aan gehad hebben, spoedig was toch al waaraan
men behoefte had aanwezig.
Maar de Boeren? Zij hadden eigenlijk geen intendance. In hun vroegere oorlogjes
namen de burgers zelf mee wat zij noodig hadden. De veldtocht duurde dan
gewoonlijk niet
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lang en er was wel gelegenheid om voor de behoeften van die kleine commando's te
zorgen. Nu was het heel wat anders. Om de duizenden burgers te velde, dikwerf op
enormen afstand van de stapelplaatsen, gedurende zoo langen tijd van het noodige
te voorzien, daartoe schoot het haastig in elkaar gezette commissariaat geheel te kort.
Een jarenlange voorbereiding van een uitgebreid vast korps van officieren en
manschappen zou noodig zijn om dat behoorlijk te doen. Ook in dit opzicht hebben
die bij uitnemendheid practische Boeren wonderen gedaan, maar dat neemt niet weg,
dat de commando's te velde groote ontberingen hebben geleden.
De voeding was in vele gevallen geheel ontoereikend, bestond soms weken lang
uit een stuk hard brood en vleesch; soms was er zelfs geen zout. Dan was er groot
gebrek aan tenten; weken lang moesten de burgers onder den blooten hemel slapen,
in den regen, in de scherpe koude. Weet men, dat het bijv. in Mei 's nachts tien en
meer graden Fahrenheit vroor? Een correspondent van Reuter heeft het dezer dagen
nog gemeld. En dan had men niet eens altijd goede kleeding.
De gevolgen zijn niet uit gebleven. Als men in de brieven van de doktoren onzer
ambulances tusschen de regels las en men sprak eens met mannen, die goed ingelicht
waren, dan hoorde men wat liefst verborgen werd gehouden, dat er nl. zwaar geleden
werd onder de burgers, dat allerlei ziekten schromelijk onder hen huis hielden:
ingewandsongesteldheden ten gevolge van slechte voeding, veel rheumatiek, typheuse
koortsen door het slechte drinkwater enz. En daarbij bedenke men, dat de Boer het
thuis goed gewend is, zich krachtig voedt, aan kleeding noch dekking gebrek heeft
- is 't wonder, dat er in de lange, lange maanden van zulk ontberen, dat er in die
mannen met slechte gezondheid een geest van moedeloosheid kwam gevaren en
velen wanhopig huis toe gingen?
Hooren wij nog even wat dr. Lingbeek in den aangehaalden brief zegt: ‘'s Nachts
is 't hier inderdaad koud en kan men gerust in huis en daarbuiten twee dekens
verdragen. U kunt zich voorstellen, wat de arme burgers, die thans op
paardencommando zijn, moeten uitstaan.... En 't eind? Wel, als er geen interventie
komt, en die zal wel niet komen, dan kunnen we 't toch niet uithouden, hoe dapper
de menschen ook zijn - het duurt te lang om een pressie van een paar honderdduizend
soldaten tegen te houden.’ En dan volgt wat wij al aangehaald hebben over de
getalsterkte der Boeren.
Dus, laat ons onverzwakt onzen eerbied houden voor dit kleine volk der Boeren
dat onder zoo nijpende omstandigheden het zoo lang heeft uitgehouden tegen de
geweldige overmacht van het Engelsche leger, tegen de Britsche wereldmacht, en
dat het nog niet opgeeft, neen waarlijk niet.

Het Nederlandsch lied in Zuid-Afrika.
Uit een schrijven van 23 Mei l.l. van den heer D. Balfoort, Ambtenaar van het
Gezantschap der Z.A.R. te Brussel, aan den secretaris van het A.N. V:
‘Met zeer veel belangstelling las ik in het Handelsblad van 20 dezer het uittreksel
uit het jaarverslag van het A.N.V.
Hetgeen mij daarin het meeste belang inboezemt, is de poging om in Zuid-Afrika
de Nederlandsche taal te verspreiden door het lied, omdat dit een der dingen is
geweest, waarvoor ik gedurende mijn negenjarig verblijf in de Z.A. Republiek zeer
veel heb geijverd. Vergun mij eenige opmerkingen, in het belang der goede zaak.
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De mededeeling in uw verslag dat de onderhandelingen over een liederenboek
opzettelijk voor Zuid-Afrika, in gang waren, maakt mij eenigzins ongerust, daar ik,
de invoering van zulk een liederenboek van het allerhoogste gewicht achtende, daarbij
tevens de zeer groote moeilijkheden besef, aan de samenstelling verbonden.
Zullen zulke liederen werkelijk ten bate van de Hollandsche taal komen, dan
moeten zij allereerst zoodanig zijn, dat zij door de jeugd gaarne worden gezongen.
Behalve de eischen, die daartoe aan de toonzetting moeten worden gesteld, zijn
het onderwerp en de bewerking van den tekst zeer gewichtige factoren.
De Afrikaansche jeugd kan alleen die denkbeelden van een lied in zich opnemen,
die ontleend zijn aan de natuur, de geschiedenis en de begrippen van het land en het
volk. Een kind, dat in Z.-Afrika is groot gebracht, kent, om eén voorbeeld te geven,
geen weide en geen beek.
Zal dus het lied van blijvenden invloed wezen, dan moet het allereerst nationaal
zijn. De praktijk heeft dit reeds meer dan volkomen bewezen. Wil het lied tevens
dienstbaar zijn aan de vereenzelving van het Hollandsch en het Z.-Afrikaansch
element, dan kan dit alleen geschieden, indien het weerspiegeling zij van
Zuid-Afrikaansche toestanden.
De vele gedichten nu, die gedurende den laatsten tijd in het buitenland voor de
Z.-A.-Republiek en Zuid-Afrika zijn geschreven, hebben mij dikwijls doen zien, dat
men in Europa zoo weinig weet van het karakter van het Hollandsch sprekend
Z.-Afrikaansche volk, en dit is de reden, dat bovenaangehaalde mededeeling mij
ongerust maakt.
Ik ben er van overtuigd, dat de samenstellers der liederen voor Z.-Afrika met de
edelste bedoelingen zijn bezield en daarom zou het mij zooveel leed doen, wanneer
later mocht blijken, dat door onbekendheid met het Zuid-Afrikaansch volkskarakter
hun werk vergeefsch zou zijn.
Er moet niet uit het oog worden verloren, dat de Hollandsch sprekende Afrikaner
het Hollandsch, zooals dit in Nederland gesproken en geschreven wordt, niet begrijpt
en daarom nooit lust gevoelt om er naar te luisteren, nog veel minder om het in den
vorm van een lied te zingen.
In mijn betrekking aan De Volkstem, die ik 7 jaren vervulde, had ik dikwijls
gelegenheid dit onderwerp met den echt Transvaalschen Burger te bespreken en
steeds was het dezelfde klacht: “Ons verstaat die hoog Hollandsch niet”.
Zal dus het lied voor Z.-Afrika bij de hoofdbevolking ingang vinden, dan moet de
taal uiterst eenvoudig, het onderwerp nationaal en de muziek zeer gemakkelijk zijn.
Langzamerhand kan in die richting schrede voor schrede een weinig vooruit gegaan
worden, doch plotselinge sprongen zullen alle overige pogingen ten eenenmale
nutteloos kunnen maken.
Ook moet men wel rekening houden met het feit, dat een Afrikaner niet spoedig
iets aanvaardt, wat niet van Afrikaanschen oorsprong is en moet dus vooral elke
schijn van opdringen vermeden worden.
Wat de zetting der op muziek gebrachte liederen betreft, komt het mij zeer
wenschelijk voor die zoodanig te maken, dat zij ook op het seraphine-orgel uitvoerbaar
is; dit instrument n.l. is bij de Afrikaners op het platteland en in de kleine dorpen
veel meer in zwang dan de piano.’
Dit schrijven was ons zeer welkom daar het komt van een man van ervaring; de Heer
Balfoort toch is getuige geweest van het feit hoe niet in Bloemfontein alleen, maar
ook in Pretoria de landstaal, de taal dus der regeering en der wetten, het Hollandsch,
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verdrongen werd door het Engelsch. Zonder hechter aaneensluiting der Hollanders
en oud-Hollanders dreigden ook daar de beschaafden voor goed de taa over te nemen
van hen, die te ongeduldig zijn gebleken om af te wachten tot de korte tijd zelf hun
zou hebben gebracht, wat zij thans in schandebarenden rooftocht willen koopen voor
stroomen bloeds.
Onder hen die de rederijkerskamer Onze Taal, te Pretoria in '90 opgericht, tot
tijdelijken bloei hebben gebracht, behooren de heer Balfoort en zijne vrouw. Zeer
juist zagen de leden daarvan in dat tooneelvoorstellingen, voordrachten en muziek
machtige hefboomen zijn voor de opwerking eener veronachtzaamde taal, en toen
in '93 te Burgersdorp het gedenkteeken werd onthuld van de gelijkstelling, in de
Kaapkolonie, van Hollandsch en Engelsch, werd Onze Taal, door een feestredenaar
tot voorbeeld gesteld. De jonge vereeniging
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schreef in '93 een prijsvraag uit voor een tooneelstukje in het Hollandsch,
Zuid-Afrikaansch leven teekenende. Vier antwoorden kwamen in, waarvan drie van
Afrikaners.
Voor het Nederlandsche lied vormden de werklieden der echt Nederlandsch
gebleken Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij, het Hollandsch Mannenkoor,
dat onder leiding van den heer Balfoort toonde dat men geen Engelschman behoeft
te zijn om eigen, vaderlandsche liederen te zingen. Dat koor ondervond den steun
der meeste Hollandsch sprekenden in Pretoria.
Alles bewijzen, dat wij iets weten van hetgeen de heer Balfoort heeft gevoeld en
gedaan voor zijn taal, tijdens zijn verblijf in de Republiek. En dat wij dus groote
waarde hechten aan zijn oordeel.
Gelukkig dat wij zijn vrees, dat bij de samenstelling van een Z.-A. liederenboek
zonder zaakkennis zal worden gehandeld, kunnen wegnemen. Wat is het geval? Niet
van Holland uit werd deze aangelegenheid bestierd; wel komt de N.Z.A.V. en daarvan
inzonderheid haren penningmeester Mr. Loman, de eer toe den stoot te hebben
gegeven. Tijdens zijn verblijf in Afrika in '98, heeft deze met den Superintendent
van Onderwijs, dr. Mansvelt, te Pretoria en onzen Consul Generaal aldaar, den heer
Domela Nieuwenhuis, een bespreking gehouden over de uitgaaf van een dergelijk
liederenboek, waarvan het gevolg is geweest dat te Pretoria eene commissie van
voorbereiding is gevormd, bestaande uit de heeren Mansvelt, Nieuwenhuis, Reitz,
toenmaals reenter, H. Hofmeyr, leeraar aan het Staatsgymnasium en Sausenthaler,
tweeden secretaris van het Dep. van Onderwijs. Ook de rechter Esser zou worden
uitgenoodigd; met welken uitslag is ons op dit oogenblik niet bekend. In de eerste
bijeenkomst dier Commissie is besloten, dat elk der leden uit het liederenboek van
het Nut die liederen zoude kiezen, door hem voor Z.A. geschikt geoordeeld, terwijl
enkele leden zich verbonden verschillende Z.A. liederen te verzamelen, benevens
Z.A. verzen, geschikt om op muziek te worden gezet
Kort na de oprichting van het A.N.V., had de secretaris namens het Hoofdbestuur
o.a. over dit onderwerp een gesprek met eenige bestuursleden der Z.A.V., waarbij
door hen de medewerking van het Verbond in dezen, op dezelfde gulle wijze werd
toegestaan, waarop ze ook in andere werkzaamheden steeds is aanvaard en
aangeboden. Hier te lande was en is men klaar om uit te voeren naar den wensch van
Zuid-Afrika, hetgeen door de bestaande of eene andere even bevoegde commissie
zal worden voorgelegd.
Onzes inziens dus voldoende waarborg voor volkomen welslagen.
Een noodlottige afloop van den oorlog maakt een Hollandsch-Afrikaansch
liederenboek des te meer gewenscht.

Nederland
Groepsbestuur: Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer St.-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; Mevr. N. van Zuylen-Tromp, Den Haag; Prof. Dr. H.J. Gallée,
Utrecht: Dr. F. Buitenrust Hettema. Zwolle; Dr. J, W. Muller, Leiden; Th.
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Nolen, Rotterdam; O. Kamerlingh Onnes, Amsterdam; Prof. Dr. J. Te
Winkel, Amsterdam; Prof. Dr. J. Woltjer, Amsterdam; Mej. Cornelia van
Zanten, Amsterdam; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.

Vergadering van groep A. van het A.N.V. op Zaterdag 19 Mei 1900
te Dordrecht.
Aanwezig volgens de lijst 24 personen.
De voorzitter, prof. Kern, opent de vergadering met den wensch dat de
beraadslagingen zich zullen kenmerken door welwillendheid en eensgezindheid in
dien zin, dat men eendrachtig en gemeenschappelijk zal trachten naar het bereiken
van het doel der Vereeniging: ‘bevordering der belangen van den Nederlandschen
stam.’
De secretaris brengt verslag uit van den staat der groep, als volgt:
Dames en Heeren,
Het verslag van den toestand der groep A van het Alg. Ned. Verbond zal uitteraard
slechts zakelijk zijn en kan maar weinig nieuws bevatten.
De werkzaamheden der groep Nederland als zoodanig toch bepalen zich in
hoofdzaak tot inwendig administratief gebied.
De groep heeft geen afzonderlijke geldmiddelen en kan dus slechts weinig doen.
Bovendien behoeft, waar in ons land de taal noch de stam wordt bedreigd, door de
groep - en dit in tegenstelling vooral met Vlaanderen en Zuid-Afrika - niet tot
verdediging te worden gestreden en daardoor valt van zelf minder de aandacht op
ons.
Gelukkig daarom voor ons, dat het Verbond hier te lande gevestigd is, zoodat in
de oogen der meesten het Verbond allicht wordt vereenzelvigd met de groep, en de
werkzaamheden van het geheel en van het ijverige hoofdbestuur - ook waar het buiten
de grenzen werkt - op goede rekening van onze groep worden geboekt.
Op het oogenblik telt de groep 1715 gewone leden, 160 beschermende leden en
13 begunstigers. Zeker is dit betrekkelijk nog maar weinig, doch met voldoening
mag worden vermeld, dat het aantal elken dag toeneemt en we dus mogen vertrouwen,
dat het Verbond steeds meer zal worden gewaardeerd en in kracht toenemen, zoodat
de toestand der geldmiddelen het Hoofdbestuur zal gaan veroorloven om, wanneer
in onze groep, of ook daarbuiten - want zelfzuchtig willen we niet zijn - een of ander
te doen wenschelijk blijkt, daartoe flink in de beurs te tasten.
Afdeelingen zijn gevestigd te Amsterdam, Brielle en O., Breda (K. Mil. Academie)
Dordrecht, Eindhoven, Oostelijk Flakkee, 's-Gravenhage, Haarlem, Hoorn, Leiden,
Loosduinen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht (studentenafdeeling.)
De oprichting van de meeste afdeelingen is te danken aan propaganda-voordrachten
van den alg. secretaris. Deze sprak te 's-Gravenhage, Nijmegen, Haarlem, Schiedam,
Eindhoven en Hoorn van wege het Verbond, en in overleg met de Mij. tot Nut van 't
Algemeen te Oude Tonge, Zwolle, Leeuwarden, Groningen, Zwammerdam en
Hengelo.
De zoo belangstellende voorzitter Prof. Kern sprak te Amsterdam en te Rotterdam,
terwijl ook de heer O. Kamerlingh Onnes eenige malen als spreker voor het Verbond
optrad.
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Van de werkzaamheden der afdeelingen valt betrekkelijk weinig te vermelden, de
meeste klagen, dat zij door gebrek aan eigen fondsen belemmerd worden in haar
werk. Verschillende voorstellen hierop betrekking hebbende zullen in deze
vergadering worden behandeld.
De afdeeling Rotterdam hield in Augustus de eerste zoo welgeslaagde
Transvaalmeeting, die met openlijken of onderhandschen steun van het Verbond
door verscheiden andere werd gevolgd, en bereidde onlangs aan het driemanschap
uit Zuid-Afrika een ontvangst zoo hartelijk en welgemeend, dat zeker de
afgevaardigden op hun droevigen tocht, ver van hun geteisterd vaderland, de
overtuiging met zich kunnen dragen dat het lot van hun land geheel Nederland ter
harte gaat.
De afdeeling Amsterdam behandelde in overleg met de Vereeniging Hou en Trouw
het consulaatwezen in verband met de motie van mr. van Raalte bij onze Tweede
Kamer aanhangig Een zoo belangrijk en toch op politiek gebied onzijdig onderwerp
verdient zeker de volle aandacht van het Verbond; allen toch zijn het wel eens dat
goede practische consuls voor den Nederlandschen stam in den vreemde van
onschatbaar gewicht zijn.
Een voorstel van deze afdeeling betreffende de taal in onze wetten en ambtelijke
stukken zal straks aan uw oordeel worden onderworpen.
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De afdeeling Haarlem schrijft, dat zij behalve de oprichtingsvergadering een
bijeenkomst hield van leden en gasten, waarin mevr. Ypes - Speet de schoonheid
van een goede uitspraak onzer moedertaal behandelde.
Nog hield de afd. een vergadering, waarin propaganda gemaakt werd o.a. door
een spreker, een zangeres en een a capella koor, zonder dat de propagandisten geld
vroegen. Dientengevolge vermeerderde het aantal leden met 60. Zeker een voorbeeld
ter navolging. Voor de belangeloosheid der medewerkers past hier wel een woord
van dank.
De afd. Schiedam hield twee vergaderingen; in een waarvan door den voorzitter
o.a. bestreden werd de meening als zou het A.N.V. zijn een bond van taalgeleerden.
Ook buiten Schiedam ontmoet men dikwijls deze opvatting, die inderdaad niet met
de bedoeling van het Verbond overeenkomt.
In het bijzonder te Helmond, gelijk de correspondent aldaar (er is daar geen
afdeeling) schrijft, schijnt dit denkbeeld te moeten worden bestreden.
De afd. Breda (K. Mil. Academie) houdt geen vergaderingen, doch vermeld mag
worden dat zij betrekkelijk een der meest bloeiende is; 48 leden, alleen onder de
cadetten, is zeker veel. Vooral is dit te danken aan den ijverigen secretaris
(briefwisselaar gelijk hij zich noemt) den cadet sergeant Werner. Aan hem en ook
aan de andere afdeelingsbesturen en correspondenten onze dank voor hun
medewerking.
De heer Buitenrust Hettema schrijft, dat in Zwolle eigenlijk geen afd. van het
Verbond bestaat, allereerst wel omdat de meeste van de 80 leden reeds van zooveel
gezelschappen lid zijn, dat men tegen het lidmaatschap van een afd. met den nasleep
van vergaderingen, bijdragen enz. opziet en ook dat men het bijzondere nut van een
afd. daar niet inziet.
De afd. Leiden deed niet anders - schrijft mij de secretaris - dan het aantal leden
zooveel mogelijk vergrooten.
Op zich zelf een verdienstelijk werk.
Door het bestuur der groep werd een propaganda-commissie benoemd, bestaande
uit de heeren O. Kamerlingh Onnes, mr. W. de Ridder en spreker, welke commissie
nog niet op gedane werkzaamheden kan wijzen, doch met de beste voornemens
bezield is. Een volgend verslag moge resultaten daarvan vermelden.
Ziedaar, dames en heeren, wat ik omtrent den toestand van groep A op het
oogenblik weet mee te deelen.
Het verslag, dat ik u gaf, steekt zeker wat vorm en inhoud betreft af bij het zoo
opgewekt en vloeiend geschreven jaarverslag van den alg. Secretaris in het jongste
nummer van Neerlandia.
Ik hoop intusschen, dat een en ander bij u de overtuiging zal verlevendigen, dat
onze groep veel doen kan voor de belangen van den Ned. stam.
Moge - om met een aan voormeld jaarverslag ontleend woord te eindigen - het
Verbond ook in groep A weldra bewijzen het vereenigingspunt te zijn van allen, die
iets voelen voor hun Nederlanderschap en wien het Nederlandsch stamleven ter harte
gaat!
De voorzitter dankt den secretaris voor het gegeven verslag.
Aan de orde is de benoeming van 5 bestuursleden.
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De voorzitter deelt mede, dat de door het bestuur gestelde dubbeltallen in
Neerlandia van April zijn vermeld en dat de heer mr. J.A. Feith uit Groningen heeft
geschreven een herbenoeming niet te kunnen aannemen.
De aftredenden worden met bijna, algemeene stemmen herbenoemd en ter
vervanging van mr. Feith gekozen mevrouw N. van Zuylen - Tromp te 's-Gravenhage.
Hierop stelt de voorzitter de afgevaardigden der afdeelingen in de gelegenheid tot
het doen van voorstellen.
De heer W. Beukers stelt namens Schiedam voor, dat in het vervolg niet meer de
geheele bijdragen in de algemeene kas zullen gestort worden, doch een klein gedeelte
- b.v. ⅓ - ter beschikking der afdeelingen zal blijven.
De voorzitter zegt overweging van dit punt toe bij de aanstaande herziening der
statuten, die noodig is, ook met het oog op de door de pas opgerichte groep Indië
kenbaar gemaakte wenschen.
De heer Coers stelt namens de Utrechtsche studentenafdeeling voor de minimum
bijdrage te verhoogen tot f2.50.
De penningmeester, mr. W. de Ridder, wijst op den toestand van overgang, waarin
het Verbond verkeert. Uit Afrika is tengevolge van den oorlog niets ontvangen,
België is nog niet geregeld, evenzoo Amerika en O.-Indië; de leden uit het overige
buitenland, die door de vroegere administratie zijn opgegeven, betalen slechts bij
uitzondering.
Vandaar dat het Verbond tot dusverre eigenlijk alleen uit de groep A iets getrokken
heeft. Wanneer nu, gelijk nog dagelijks het geval is, het aantal leden blijft toenemen,
zal misschien over 1900 een sluitende rekening kunnen gemaakt worden, doch hij
durft de verantwoordelijkheid niet aanvaarden, wanneer niet alle bijdragen in de
algemeene kas worden gestort.
De heer dr. Kiewiet de Jonge ontraadt verhooging van de minimum bijdrage, hij
wenscht de deuren zoo wijd mogelijk open te zetten en acht het beter te trachten vele
begunstigers en beschermende leden te verwerven. Over 1899 is nu een aanzienlijk
nadeelig slot, dat door de mildheid van den penningmeester gedekt is geworden.
De groepssecretaris leest een schrijven voor der afd. Haarlem, die ook een deel
der bijdragen voor hare kas verlangt, doch de regeling aan het hoofdbestuur wenscht
over te laten.
De voorzitter acht dit de juiste beschouwing en geeft nogmaals in overweging bij
de aanstaande herziening der statuten een voorstel van het hoofdbestuur af te wachten.
Aldus wordt, na nog eenige besprekingen, besloten.
De heer Hijmans van Veenendaal stelt namens de afd. Rotterdam voor ter
bevordering van het doel der vereeniging, volgens art. 3 e der statuten, de hulp in te
roepen van de vele tegenwoordig in het buitenland zoo gunstig bekende Nederlandsche
zangers en zangeressen en den muziekhandel.
De voorzitter wijst op wat de Ned. Toonkunstenaars hier te lande reeds doen, ook
op de Vereeniging tot verbetering van den Volkszang te Amsterdam. Het
Hoofdbestuur hoopt den wenk van Rotterdam dankbaar ter harte te nemen.
Na de pauze verkrijgt dr. A.W. van Geer het woord en bespreekt namens de afd.
Dordrecht de wenschelijkheid der uitgave van een reclame-gids, ten doel hebbende
op kundige wijze zooveel mogelijk propaganda te maken voor het Verbond opdat
de onbekendheid van zoovelen met de strekking er van zal ophouden. In dat boekje
zou kunnen worden opgenomen een uiteenzetting van wat onze taal is, een overzicht
van ons taalgebied met kaartjes, een wijzen op de schoonheid onzer taal met citaten
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en verzen, een oorlogsverklaring aan allen die vreemde talen gebruiken, daar, waar
het Nederlandsch alleen recht van bestaan heeft, enz.
De voorzitter beaamt wel, dat zulk een boekje nut kan stichten maar er zijn ook
andere middelen, het denkbeeld om een soort jaarboek samen te stellen is herhaaldelijk
door het hoofdbestuur besproken. Reclame maken acht hij ongewenscht; als wij
dingen schrijven, waarvan het de moeite waard is, dat de vreemdelingen ze leeren
kennen, dan zullen we onze taal meer bevorderlijk zijn dan door het verspreiden van
zulk een boekje.
Dr. Kiewiet de Jonge verklaart zich een voorstander van het door dr. Van Geer
voorgestelde vlugschriftje, ook acht hij het noodig nog meer voordrachten te doen
houden en Neerlandia op groote schaal te verspreiden. Het doel van het Verbond is
nog maar al te weinig bekend.
De eischen aan zulk een boekje te stellen, de inhoud, de kosten enz. worden nog
in den breede besproken, waarna de afd. Dordrecht, bij monde van dr. B. van Rijswijk,
op zich neemt een boekje, zooals zij beoogt, te ontwerpen en dit in te zenden aan de
door het hoofdbestuur reeds eenigen tijd geleden benoemde propaganda commissie
bestaande uit de heeren O. Kamerlingh Onnes, mr. W. de Ridder en mr. H.J.M.
Tijssens.
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Alsnu komen aan de orde de schriftelijk van de afdeelingen ontvangen voorstellen.
A. Van de afd. Haarlem 1o. Om de bijdragen der leden voortaan te doen innen
door de penningmeesters der afdeelingen, wat naar Haarlem meent goedkooper zal
zijn.
Goedgekeurd met dien verstande, dat aan de afdeelingen zal worden gevraagd,
waaraan zij de voorkeur geven.
2o. Om de agenda voortaan vroeger in Neerlandia op te nemen en daarbij te voegen
de voorstellen der afdeelingen, opdat de afgevaardigden en de leden beter beslagen
ten ijs zullen komen.
De voorzitter zegt dat het bestuur hiertoe de noodige maatregelen zal treffen.
B. Van de afd. Hoorn een voorstel, dat het Hoofdbestuur pogingen in het werk
stelle om jongelieden, die in het buitenland een voor hen passenden werkkring zoeken
op gebied van handel, landbouw, nijverheid, onderwijs of wetenschap voor te lichten
en te steunen.
De heer R. van Duinen licht namens Hoorn dit voorstel toe vooral op grond, dat
de vereeniging Het Buitenland zich alleen bemoeit met plaatsing buiten Europa.
Nadat de heeren Hijmans van Veenendaal en dr. Kiewiet de Jonge hebben gewezen
op de gelegenheid, die Neerlandia biedt om met vraag en aanbod tot elkaar te komen,
en de voorzitter er op heeft gewezen dat z.i. het bestuur niet in staat is de gewenschte
inlichtingen te geven, wordt besloten zich in dezen voorloopig tot Neerlandia te
bepalen.
C. Van de afd. Amsterdam een voorstel, dat het Hoofdbestuur zal trachten te
bevorderen, dat in de wetgeving en in ambtelijke stukken meer zorg aan de taal worde
besteed en dat het A.N.V. de pogingen van Hou en Trouw betreffende het Ned.
consulaatwezen steune, door zich aan te sluiten bij het, naar aanleiding der motie-Van
Raalte door Hou en Trouw aan de Tweede Kamer gezonden adres.
De afgev. van Amsterdam, mr. P.W. de Koning, licht deze voorstellen toe, waarna
de Voorzitter overweging van beide door het Hoofdbestuur toezegt, terwijl mr. De
Koning zich bereid verklaart het onderwerp ‘taal in wetten en ambtelijke stukken’
in Neerlandia in te leiden.
Hierna doet dr. Kiewiet de Jonge eenige mededeelingen over de nieuwe groep
Oost-Indië en de voornaamste artikelen uit haar ontwerp-statuten. De groep zal
zelfstandig werken, maar verband houden met het Verbond. Voor Indo-Europeesche
Javanen zal het aanleeren onzer taal gemakkelijk gemaakt worden. Daardoor gaat
Indië op taalgebied een nieuwe toekomst te gemoet.
Met dankzegging aan den alg. Secretaris, den Penningmeester en den
Groepssecretaris sluit de Voorzitter de vergadering, terwijl de heer Hijmans van
Veenendaal den Voorzitter dank zegt voor de voortreffelijke leiding der vergadering
en de groote belangstelling door hem aan het Verbond getoond.
De groepssecretaris,
Mr. H.J.M. TIJSSENS.

De Nederlandsche Taal in onze Wetten.
Onder de grootste verrassingen die onze letterkunde ons biedt behoort zeer zeker de
eerste kennismaking met de ambtelijke brieven van Pieter Corneliszoon Hooft. Heeft
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men den grooten purist leeren kennen in al de keurige zuiverheid van zijn
Vaderlandsche Historiën, dan is 't wel bevreemdend, hem, zoodra hij tot de gestelde
machten het woord richt, zich te hooren bedienen van een Nederlandsch, dat zoozeer
is doorspekt met stadhuis- en bastaardwoorden, dat men zich nog eens overtuigen
moet, dat geen vreemde schrijver de pen heeft gevoerd. De drossaert was te hoffelijk
om beter Hollandsch te willen schrijven, dan zijn ambtelijk meerderen.
Mocht in ons hedendaagsch Nederland, die hoffelijkheid algemeen worden, en
ook in het dagelijksch leven doordringen, ik vrees dat de dagen onzer taal spoedig
geteld zouden zijn. Waarop onze wetten en verordeningen ook mogen bogen, aan
angstvallige taalkeus zijn ze zeer zeker vreemd. Men zegt aan allen, wat men zeker
niet zóó zou zeggen aan enkelen, en haast iedere vergadering heeft minder zorg voor
haar woorden, dan in doorslag elk der leden voor zich. De kernige zinsbouw, het
oorspronkelijk woord, worden vaak teruggewezen naar 't enger gebied der letterkunde,
met streng verbod daarbuiten goed te doen.
Daaronder lijdt onze taal niet alleen.
Het kan niet genoeg gezegd worden: Alleen volkomen zuiver Nederlandsch, kan
volkomen duidelijk zijn. De weinige keurigheid onzer wetten laat telkens verschillende
verklaring toe. Ze is een bron van hoogst kostbare gedingen voor ons volk. De eenigen
die er vreugd aan hebben zijn de raadslieden van partijen.
Maar daarnaast wordt schade gedaan aan den eerbied voor onze taal.
Niet bij den Waal alleen, die met groote vreugde de vreemde woorden uit onze
wetgeving opdiept ter heilzame afschrikking van mogelijke Flaminganten. Ook bij
ons volk versterkt zij de dwaling, dat onze taal niet is een gelijkwaardige, een
gelijkgeborene, dat aan haar niet die zorg behoeft te worden besteed, die men bij
elke andere noodig acht.
En toch heeft het geloof aan de eigen taal een zeldzame opvoedende kracht, die
bij geen der groote volken wordt verwaarloosd. Hoort dit soms niet onder de dingen,
waarin ons klein volk groot kan zijn?
Toen onlangs de boterwet in onze Tweede Kamer behandeld werd, stelde men
voor het woord ‘botervisiteur’, te vervangen door ‘boterkeurder.’ Ik durf niet zeggen,
of de woorden goed waren, maar het laatste was in elk geval een goede vertaling van
het eerste. Ze waren beiden goed of slecht, op de taal na.
Maar onze Hoogmogenden beslisten, dat de man die dit ambt zou bekleeden een
‘botervisiteur’ zou zijn.
Men zegt dat men meende dat er een grootere keuze zou wezen van sollicitanten,
indien het vreemde woord de ambtelijke benaming was.
Is er dan waarlijk iets verhevens in de namen: cuisinier tailleur, coiffeur en
confiseur?
Is dan werkelijk een Franschman meer dan een Nederlander?
Het is gebeurd in Nederland, in den jare 1900, maar bij een groot volk zou dit
verhaal een sprookje zijn.
Er zijn twee dingen waarop te letten valt: op de juistheid der Nederlandsche
uitdrukking, op het weeren van het onnoodige vreemde woord. Maar als men die
beide dingen verwaarloost, handelt men door één fout: door gebrek aan eerbied voor
zichzelf.
Hoezeer volk en taal zich vereenzelvigen is ons weer ten overvloede geleerd. Het
is weer met bloed en tranen neergeschreven. Wij weten 't nu allen, wie zijn taal
verzaakt, is half op weg een landverrader te worden. De klank der woorden kan
beslissen, waar de kanonnen en 't staal dit niet vermogen.
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En is het dan te veel gevergd, dat onze regeering en elk gemeentebestuur ons in
zorg en liefde voor onze taal voorgaan, dat het goede voorbeeld van hoogerhand
gegeven worde, te meer waar 't slechte voorbeeld slechts voedsel geeft aan een
ingekankerd vooroordeel?
Ik heb mij afgevraagd wat in dezen het Alg. Ned. Verb. kan doen: het heeft mij
toegeschenen dat de geschiedenis onzer wetgeving een kostbare vingerwijzing bevat.
Bij de tot stand koming van ons Strafwetboek, een wet waarop wij trotsch kunnen
zijn, als de beste onzer latere wetgeving, wendde zich onze regeering niet alleen tot
rechtsgeleerden, ze riep ook Prof. Matthijs de Vries, den ons allen bekenden
taalgeleerde te hulp, om aan zijn kennis der taal, de taal der wet te toetsen, en ieder
erkent dat hij onschatbare diensten bewees.
Wanneer nu al niet iedere tak van ons staatsbestuur zich van zulke diensten
verzekeren kan, is het dan toch niet mogelijk dat onze taalkenners en taalgeleerden
trachten, waar een ontwerp van wet of verordening het licht heeft
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gezien, die ontwerpen te zuiveren van noodeloos vreemde woorden en duistere
stijlwendingen en aldus te maken dat de staat zelf ten minste goed Hollandsch spreekt.
Nu reeds achten talloozen zich geroepen hun licht te doen schijnen over den inhoud,
meer, minder en niet deskundigen; is het dan onbillijk te verlangen dat de deskundigen
zich ook eens bezighouden met den vorm.
Ik weet nu wel, dat velen een groote kieskeurigheid in taalzaken pedant, het streng
vermijden van bastaardwoorden onuitstaanbaar vinden, maar de woorden worden
gangbaar door het gebruik, en men went zelfs aan goed Nederlandsch.
En ook weet ik wel dat velen zeggen, het komt er niet op aan hoe men het zegt,
als het maar gezegd wordt.
Maar dat is zuiver bijgeloof. Die twee zijn in zake van wetgeving onverbrekelijk
een.
P.W. DE KONING.
Amsterdam.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J.
Obrie, onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Ath., Brugge; Dr. Van
Steenkiste, Brugge; Prof. J. Mac Leod. Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg.
de Backer, id.; Dr. I. Bauwens gemeente; raadslid. Aalst; I. de Beuker.
Antwerpen; Mr. Jan van Rijswijck, Burgemeester van de stad Antwerpen;
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.

Uit Vlaanderen.
DE uitslag van de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 27
Mei is, van een Vlaamschgezind standpunt beschouwd, zeer bevredigend.
Zooals we in het vorige no. zeiden, ontvallen ons, aan de rechterzijde, twee trouwe
strijders, de HH. Heuvelmans en De Vriendt. De rechterzijde behoudt evenwel nog
een viertal goede Vlaamsch-gezinden, de HH. Coremans (Antwerpen), Van der
Linden (Brussel), Begeren, Gent) De Brabander (Brugge).
Aan den liberalen kant kwamen, door de toepassing van de evenredige
vertegenwoordiging in de Kamer de HH. Jan Van Rijswijck, Verheijen (Antwerpen),
De Vigne (Gent), Van de Walle (Mechelen), Buyl (Oostende-Veurne), Termote
(Brugge). Deze laatste spreekt Fransch in den Brugschen gemeenteraad, doch heeft
aldaar verklaard, dat hij dit alleen doet tengevolge van zijn verfranschte opvoeding,
die hem het spreken van de volkstaal moeielijk maakt. Overigens schijnt hij de
Vlaamsche zaak genegen te zijn. Wat er van zij, hij zal in de Kamer gelegenheid te
over hebben om zijn gevoelens te doen blijken.
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De eenige christendemocraat, die een zetel in de Kamer veroverde, de Heer De
Backer (Aalst) is een bekend Vlaamschgezinde.
Minder bekend tot nog toe is de Heer Van den Bogaerde (Thielt), die naar het
schijnt, beloofd heeft Nederlandsch te spreken.
Zullen we, nu er in de Kamer een groep is van een 12-tal Vlaamschgezinden, meer
Nederlandsche redevoeringen hooren? De tijd zal het moeten uitwijzen. Vroeger
werd er af en toe wel Nederlandsch gesproken, doch er werd zeer weinig naar de
Nederlandsche redevoeringen geluisterd. Thans zijn de toestanden gewijzigd. Een
groep van 12 Vlaamschgezinden heeft het in zijn macht om een heelen ommekeer
teweeg te brengen. Worden nu, inplaats van redevoerinkjes om het groudbeginsel te
handhaven, l belangrijke redevoeringen in 't Nederlandsch gehouden, dan zal men
wel luisteren. Jan Van Rijswijck, De Vigne, Van de Walle, Coremans, Begeren zijn
mannen naar wie men luistert. Gaan zij voor, dan zullen anderen volgen. Zij hebben
het thans in hun macht om den tijd voor te bereiden, dat het niet meer mogelijk zal
zijn deel uit te maken van en een rol te spelen in de Belgische Kamer zonder een
grondige kennis van het Nederlandsch te bezitten. Het Vlaamsche volk verwacht van
hen, dat ze hun plicht zullen doen.
***
Een van de quaestiën, die in de nieuwe kamer het eerst aan de orde zullen moeten
komen, zal de toepassing zijn van de wet op het gebruik van het Nederlandsch bij
de Burgerwacht.
Te Gent gaat het kommandeeren in 't Fransch bij het artilleriekorps voort. We
weten thans, dat het niet de Minister is, die aan Majoor Stassinet toeliet in 't Fransch
te bevelen. Dat blijkt uit een interview van bestuursleden van de Association flamande
pour la vulgarisation de la langue française met Majoor Stassinet, die een van de
adhérents de la première heure is van bewuste Vereeniging.
Majoor Stassinet heeft verklaard, dat het artilleriekorps thans tweeërlei oefeningen
te verrichten heeft: infanterieoefeningen en artillerieoefeningen (met kanon) wat
voorheen niet het geval was. Voor de laatste oefeningen bestaan de kommando's in
't Nederlandsch niet. Het gebruik van twee verschillende talen voor de bevelen der
infanterie en der artillerie was niet bevorderlijk voor de goede onderrichting der
artilleristen. Dan zijn er onder de Vlaamsche bevelen, die verkeerd kunnen opgevat
worden; nog andere, die doen lachen. Om deze redenen vroeg Majoor Stassinet den
12 Maart en kreeg reeds den 15 van Generaal Busine de toelating om uitsluitend
gebruik te maken van de Fransche taal voor de onderrichting (dus niet voor het
kommandeeren) van het artilleriekorps, totdat het Nederlansch reglement op de
oefeningen voor de artillerie zou verschenen zijn. Aldus te lezen in het Bulletin no.
6 de l' Association flamande enz. van 21 Mei.
Het staat nu vast, dat Generaal Busine verantwoordelijk is voor de wetsverkrachting
en dat het Ministerie schuld heeft, daar het, drie jaar na de afkondiging van de wet,
de reglementen, noodig om haar uit te voeren niet heeft bezorgd. Deze vaststelling
te vergelijken met 's Ministers woorden in de kamer.
Ondertusschen wordt de protestbeweging tegen de wetsverkrachting volgehouden:
nog twee andere artilleristen weigerden den 20 Mei, tijdens de oefeningen, hun
medewerking aan de wetsovertreding. De hoogleeraar Scharpé deed te Leuven
hetzelfde.

Neerlandia. Jaargang 4

***
In 't zelfde Bulletin lezen we:
Cyriel Buysse, le très-distingué littérateur néerlandais, - qui est un des fondateurs
de notre Association, - publie actuellement dans la revue Nederland un roman intitulé:
Een Leeuw van Vlaanderen - Cet ouvrage commancé en mai sera terminé dans la
livraison du mois de juillet - Nous en donnerons prochainement quelques extraits.
***
Den 27 Mei nam Mevr. M. Coeling-Vorderman, verbonden aan de Nederlandsche
tooneeltroep van Gent, afscheid van ons met een feestavond. Willem Van Zuylen,
die in 't Zuiden altijd een welkome gast is, verleende zijn medewerking. Een talrijk
en uitgelezen publiek was opgekomen, om de sympathieke kunstenares voor het
laatst te zien optreden en gaf er ondubbelzinnig blijk van, dat het haar met leedwezen
zag weggaan.
***
Beoefenaars van Nederlandsche letterkunde zijn vanwege de Belgische Regeering
nooit verwend geworden door onderscheidingen, die hun te beurt vielen. Voor de
laatste verkiezingen viel een ware ‘kruiskensregen’ en daarvan ook enkele droppels
op Vlaamsche letterkundigen. Onder onze leden werden benoemd tot ridder in de
Leopoldsorde: Mejuffrouwen Virginie Loveling Hilda Ram, de HH. Jan Bols, Julius
Vuylsteke, Nestor De Tière, Sermon. We wenschen hun van harte geluk.
***
In de Hollandsche Club te Gent, hield de Heer De Bruyn, laatst directeur van de
industrieschool te Bloemfontein, en die, bij de bezetting van die stad door de
Engelschen, een paar uren in den tronk werd gesloten, een zeer boeiende voordracht
over Zuidafr. toestanden, den oorlog, het leven te velde, de toekomst van het
Afrikaansche Volk: de Boeren konden tijdelijk overwonnen worden, voor goed
onderworpen nooit.
EUG. BOUTE.
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Bij de foto's van het gedenkteeken voor Jan Frans Willems.
VOOR Willems, den vader der Vlaamsche beweging, geen beeld, omhangen met
zwierige toga of in span broek en plakkenden rok. Mooi was hij al bij zijn leven niet
en gebeiteld of gegoten zou hij geen figuur hebben kunnen worden, waar naar de
nakomelingen met trots en welgevallen opzien.
Zeer juist heeft de Brusselsche beeldhouwer, Isidoor de Rudder, dit ingezien. Hij
schiep een groep, vol gedachte, verzinnelijkend hetgeen Jan Frans Willems voor zijn
volk is geweest. Het is Vlaanderen, naar Ledegancks woord: ‘als maagd die uit den
doodslaap schiet’. In haar vollen luister wordt zij herboren voor het jonge leven,
omgolfd nog van het Gothische kleed, dat zij droeg in het schitterend tijdperk, toen
zij machtig was en rijk. De sluier die haar dekte, wordt opgeheven door den genius
van Vlaanderen, als jongen, forschen man.
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HET VLAAMSCHE LIED.
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Op de zuil Willems borstbeeld. Hoog het ideaal, lager het leven
Mooi zijn aan de zijkanten de beide basreliefs, het half verheven beeldwerk, de
Vlaamsche moeder het lied zingende voor haar kind, dat die tonen nooit vergeet. En
dan de Zegepraal van Reinaert de Vos, het onsterfelijke dierendicht, waaraan Willems
zijn naam heeft verbonden. Koning Nobel en zijne gemalin, Ezel Herrie, Haan
Cantecleer, Wolf Isegrim en Kater Tibert deinzen weg naast Reinaerts krachtige
figuur.
Het staat op het St. Baafsplein te Gent vóór den nieuwen Vlaamschen schouwburg,
omgeven door de statig voorname hoofdkerk, de Lakenhal, het Belfort, zinnebeelden
van Gentschen bloeitijd in geloof, in handel en in vrijheidszin. Beter plaats kon
Willems niet verlangen.
De geschiedenis van dit standbeeld is een les voor ons Nederlanders, die onze
groote mannen begraven in de boeken.
Toch niet altijd! Haarlem heeft zijn roem, Frans Hals, openlijk geëerd. Voor hem
onnoodig, voor Haarlem zelf vervulling van een eisch. Een volgenden keer daarover.
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Mededeelingen
Reeds herhaaldelijk heb ik er op gewezen, hoe slecht de goede bedoelingen der
flaminganten, die in het behoud der ‘moedertaal’ het hechtste bolwerk van België's
onafhankelijkheid zien, worden gediend, hoe zonderling zelfs zij, die die bedoelingen
in de hand trachten te werken, met de taal omspringen.
Dezer dagen kwam mij een zoo kras voorbeeld voor oogen, dat ik mij niet
weerhouden kan het mede te deelen. Of liever ik had het al wellicht honderdmaal
voor oogen en in de hand gehad, zonder er acht op te slaan!
De maatschappij, die alle electrische tramwegen en een groot deel der
paardentramwegen in handen heeft, geeft ‘correspondances’, overstapkaartjes uit.
Deze zijn, evenals in den laatsten tijd de wegopschriften der wagens tweetalig. Raad
nu eens, hoe het woord c o r r e s p o n d a n c e vertaald is?..... Door
o v e r e e n k o m s t ’! Ik nam Kramer en Bonte's woordenboek ter hand om den
oorsprong uit te vorschen. De oplossing van die zonderlinge vertaling bleek weldra.
Kramer vertaalt c o r r e s p o n d a n c e door ‘onderlinge gelijkvormigheid,
o v e r e e n k o m s t , overeenstemming.’ Verder noemt hij wel ‘onderlinge
gemeenschap of verkeer’, maar tot zoover heeft de opsteller van het kaartje niet
gelezen! Hij heeft (het is niet de eerste keer, dat ik zoo iets waarnam), uit gebrek aan
taalkennis, het eerste het beste woord goed genoeg geacht!
Lezen wij verder. ‘Die (C e ) koepon is persoonlijk en moet voorgesteld worden
op ieder aanzoek van eenen bediende der Maatschappij en verwisseld door den
ontvanger der koets (v o i t u r e ) van de gemeenschapslijn door een tegenkaart
(c o n t r e m a r q u e ) ter waarde van 5 centiemen’.
Op de rijtuigen zelf prijkt een kaart, waarop ‘reizigers’ wordt geschreven ‘rijzigers’:
de vertaler heeft hier zeker gedacht aan het Duitsche dichterwoord ‘Reisigen’ voor
soldaten. Verder verbiedt de maatschappij in de rijtuigen te stijgen of er af te treden
vóór het volkomen stilstaan, of langs den kant d e r t u s s c h e n b a a n ! Waarlijk,
een kunststukje koorddansers waardig!
Het zou lachwekkend zijn, als het niet zoo diep treurig ware! De schooljongen,
die j e s o u f f r e vertaalde met i k z w a v e l . en de kantoorklerk, die ‘vente de cent
balles de liège’ in v e r k o o p v a n h o n d e r d L u i k s c h e k o g e l s overzette,
zijn er geleerden bij!
Hoe kan het echter anders, bij twee uur Vlaamsch in de week?
Algem. Handelsblad (Brieven uit Brussel.)
***
Op de Algem. Vergadering van Groep A. stelde de afd. Haarlem voor, de inning
der contributie te vereenvoudigen door er de afdeelingsbesturen zelf voor te laten
zorgen, die alsdan de gezamenlijke bijdragen opzenden aan den algemeenen
penningmeester.
Den afdeelingen, die aan deze regeling de voorkeur geven, wordt verzocht daarvan
kennis te geven aan het secretariaat.
***
Secretaris van het Alg. Ned. Verbond voor Midden-Azië, is de heer Joh. Pater te
Teheran (Perzië).
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***
De herbenoemde leden van het bestuur der groep A en Mevr. N. van Zuylen Tromp hebben kennis gegeven, dat zij hunne benoeming aannemen.
***
De heer Jac. Post uit Johannesberg verzoekt ons, in verband met de verkeerde
gewoonte van overbodige vreemde woorden te gebruiken, de aandacht te willen
vestigen op het misbruik dat in vele boeken, o.a. die van Anna de Savornin Lohman,
gemaakt wordt van Engelsche meisjesvoornamen. Als cr geen Mary, Fanny, Kitty
enz. in die boeken voorkomt, dan deugen ze niet, naar 't schijnt. Waartoe de
Nederlandsche voornamen overboord gegooid?
***
Uit een brief van prof. Henri E. Dosker te Holland Michigan:
‘Gisteren woonde ik de begrafenis bij te Grand Rapids van den heer J. Steketee,
Vice-Consul der Nederlanden en penningmeester van den westelijken tak van het
A.N.V. in Amerika. Hij was een goed man en in hem verliezen we veel.’
En verder:
‘In Z.-A. gaat het treurig. Arme Boeren! Zal dan al hun pogen te vergeefs moeten
geweest zijn? Heeft God dan vergeten genadig te zijn? Ik kan en wil het nog niet
gelooven. Wij hebben thans de Z.-A. gezanten hier. Van onze administratie kunnen
zij niets verwachten. De groote natiën hebben geen conscientiën meer, slechts beurzen.
‘Will it pay?’ - ‘Zal het betalen’, ziehier de levensvraag. Maar ons volk, als volk,
voelt diep voor de Boeren en ik verwacht, dat het geding in het najaar aan de stembus
zal worden beslecht. God helpe de Boeren! Zij moeten, zij mogen niet vertrapt worden
onder den hiel van den hardvochtigen Brit.

Uit verschillende Tijdschriften.
De Aarde en hare Volken. Afl. 5, 1900.
Brieven uit den Oranje-Vrijstaat, door S. Kalff, met mooie platen.
De Dietsche Warande. Afl. 2, 1900 geheel gewijd aan Guido Gezelle.
Eigen Haard.
J.A. Wormser: De Zuster-Republieken in Zuid-Afrika.
Elsevier's Geïillustreerd Maandschrift. Afl. 3, 1900.
De Jong: Hollandsche Musici in den vreemde.
De Gids. Afl. 3, 1900.
Zwijgen is goud, of Stilblij is ook een woord, door een Vrijstater, met inleiding
van Dr. H.P.N. Muller.
Hollandsche Revue Febr. Maart 1900.
Joe Chamberlain. - Karakterschets: O. Kamerlingh Onnes
(Emigratie-Maatschappij). Onze belangen in Zuid-Afrika.
De Kroniek. 4 Maart 1900.
Zuid-Afrika.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis. Afl. 3, 1900.
J.D. van der Waals, door J.J. van Laar.
Nederland. Afl. 3, 1900.
D.C. Nijhoff: Nederland en Engeland.
Noord en Zuid. Afl. 2, 1900.
Prof. Dr. Jan te Winkel: Geschiedenis der Nederlandsche taal.
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Tijdschrift van het Willems-Fonds. Afl. 2, 1900.
Dr. Maurits Sabbe: Zuid-Afrikaansche poëzie.
Tweemaandelijks Tijdschrift. Maart 1900.
J.V.: H.J. Coster. † - Frederik van Eeden: Gedachten over den Afrikaander krijg.
- Verwey: Tijdzangen.
Ons Tijdschrift (Zuid-Afrika). Jan 1900.
Artikelen gewijd aan de Z.A. geschiedenis.
De Violier. 20 Febr. 1900.
Voor de Boeren, een zeer mooie teekening, door A. Vanneste.
De Vlaamsche Kunstbode. Afl. 2, 1900.
Uit het Vlaamsche kamp, door Lod. Opdebeeck.
Taal en Letteren, afl. 4.
J. Koopmans: Middelnederlandsche romans. - Baron van Heeckeren: Over
Willem van Haren.
Letterkundig Maandschrift, 3e jaargang.
Een Nederlandsch-Belgisch Verbond, door F.A.C. Ruijsch.
Boon's Geïll. Magazijn. April 1900.
Frontispice: Cronjé.
De Gids. April 1900.
Letterkundige Kroniek, gewijd aan den jongen Vlaamschen schrijver Stijn
Streuvels.
Op den uitkijk. (Bijblad van de Aarde en hare Volken) 10 Maart.
Een blijde dag uit Transvaal's kalender geschrapt, met nieuwe teleurstellingen
in zijn gevolg.
De Nederlandsche Spectator. 7 April.
A.C. Loffelt: Een groot Engelsch kunstenaar over den Oorlog.
Van Nu en Straks. Maart 1900.
Jac. Mesnil: Over onderscheiden kenmerken van de Vlaamsche en Italiaansche
Schilderkunst.
Vragen van den Dag. April 1900.
Dr. H. Blink, Hervorming van ons consulaatwezen, een algemeen Nederlandsch
belang!
Wetenschappelijke Bladen. April 1900.
Manning: Oorzaken van Oorlogen.
Woord en Beeld. April 1900.
H. Dekking, Rotterdam's Ontwikkeling.
Germania, April 1900. O. Wattez: In en om de Vlaamsche Beweging; Baron
von Ziegesar: Die Besiedelung von Deutsch. Südwest-Afrika.
Katholieke Illustratie, 10, 34 j.g. Generaal Joubert en een klompje van zijn
menschen, kost makend.
Maandelijksche Revue, 4. 1900. Het onderwijs in den Vrijstaat.
Nieuwe Gids, April 1900. W. Kloos, Zuid-Afrika. Sonnet.
Ons Tijdschrift, Kaapstaad, Februari 1900. Vier en twintig uur te Pretoria. - Joh.
Diepenhorst: Transvaalsch Zegelied.
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Omkoopbaarheid der boeren.
Het zoogenaamde Selati-proces te Brussel heeft overal een onaangenamen, laat ik
liever zeggen, pijnlijken indruk gemaakt bij de Boerenvrienden.
We spraken er liefst zoo weinig mogelijk over, gaven stilzwijgend toe dat hier een
rotte plek voor den dag was gekomen, we zagen in onze verbeelding den half
medelijdenden, spottenden blik onzer tegenstanders als of ze vragen wilden wat wij
nu eigenlijk wel te zeggen hadden.
Schrijver dezes leefde vele jaren in Zuid-Afrika, hij drukte menigmaal de hand
van bijna alle grooten en toongevers, had urenlange vertrouwelijke gesprekken met
hen die de meest tegenovergestelde gedachtenrichtingen vertegenwoordigden, met
de leiders der jingo's, eerlijke en oneerlijke, met de leiders der Afrikaanderpartij,
heldere en eenzijdige, met speculanten en goudkoningen, was zeer nabij betrokken
in de wording van een der grootste ondernemingen in Zuid-Afrika en kwam dagelijks
in aanraking met de materieele belangen, die in tal van nijverheids- en
handelsondernemingen haren zetel hadden.
Ik mag me dus uitgeven voor eenen min of meer ingewijde en ik zal hier zoo kort
mogelijk mijne meening uiteenzetten over de tegenwoordig weer veel besproken en
meer nog, veel overdachte vraag, hoe het toch met de eerlijkheid der meer ontwikkelde
en maatschappelijk hooger staande Boeren gesteld is.
Wij weten allen hoe in Afrika, onder de Boeren-vijandelijke Uitlandersbevolking
een gekoesterd lievelingsdenkbeeld is, dat de Regeering der Zuid-Afrikaansche
Republiek in den grond bedorven (gecorrumpeerd) is, dat elk ambtenaar van den
hoogsten tot den laagsten voor geld of geschenken koopbaar, dat de naaste
familieleden van President Kruger, even als wijlen de schoonzoon van een
Europeeschen
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President eener Republiek, niet zoo heel lang geleden, diensten verkochten enz.
Toen nu de groote pers-veldtocht begon die het Europeesche publiek moest
bewerken om den zedelijken steun aan de Boeren te ontzeggen en het daardoor aan
de kapitalisten-omwentelingsgezinden gemakkelijker te maken ongehinderd hun
oogmerken te vervolgen, sprak het van zelf dat die omkoopbaarheid bovenaan op
het veldtochtsplan voorkwam, en even verstaanbaar is het dat de verdedigende partij
in het Selatischandaal haar hoofdpleidooi trachtte te doen draaien om de aan
hooggeplaatsten en volksraadsleden gegeven geschenken.
Het zou ons te ver voeren en ook staan mij de bewijsmiddelen niet op 't oogenblik
ten dienste, deze geschenkengeschiedenis in alle onderdeelen op te helderen.
Dat hier veel menschelijke zwakheid en onvoorzichtigheid, kinderlijke
onnoozelheid en verlangen naar geschenken bij elkander zijn, zal ik niet loochenen.
Wij van ons Europeesch negentiende-eeuwsch standpunt zouden zulke dingen hier
niet doen of wanneer we ze deden ons schuldig voelen.
Zeker. Vroeger, voor een of een paar eeuwen geleden, misschien niet eens zoo
lang, dachten we hier in Europa er ook anders over en het was een openbaar geheim,
dat mannen die alle aanzien genoten en leiders waren der volken of partijen, steun
ontvingen, rechts en links, in den vorm van belooningen, toelagen en wel van die
zijden, waarvan men, om een vrijen geest en onpartijdigheid te behouden, zeker beter
ze niet moest aannemen.
Lang geleden? Herinner ik mij niet dat in schulden geraakte ministers van een
groot Europeesch land, met een onberispelijken ambtenaarsstand en een zeer hoog
eergevoel der openbare ambtsdragers, door het eigen vermogen van hunnen vorst en
heer uit den brand werden geholpen? Men stelle zich zoo iets voor in Nederland!
Hier zou zoo iets tegen alle gevoel van ministers-waardigheid indruischen en men
zou de verhouding tot zijnen vorst en tot zijn volksvertegenwoordiging eenvoudig
onmogelijk achten.
Zoo verschillend zijn de opvattingen. Men vertelde mij dat toen de zeer geschokte
financiën van een der Europeesche landen door een welgeslaagde operatie (zeker
een goed woord) weder voor een tijdje rollend gehouden waren, de dankbare bankiers
aan de Koningin van dat land een geschenk van diamanten brachten dat dankbaar en
genadig werd aanvaard. Toch hadden we hier te doen met smettelooze gezindheden
en duizendjarige vorsten-overleveringen.
Zoo nu en dan wordt het luid uitgesproken en nog wel als niet onrechtmatig
aangezien, dat de getitelde steunpilaren van groote Engelsche ondernemingen, als
Chartered Companies, hun aandeelen niet vol betalen maar uit dankbaarheid ten
geschenke krijgen en toch hebben we hier te doen met hen voor wie het ‘noblesse
oblige’ het levensdevies is en die U diep verachtelijk zouden aanzien, wanneer gij
hen kwaamt beschuldigen aan hun ridderplicht te kort te zijn gekomen. Nog één
voorbeeld hoe verschillend het kieschheidsgevoel in hetzelfde Europa en terzelfder
tijd, doch in verschillende landen, is. Wie een Ministerszetel bij ons in Nederland of
in vele andere landen van het vasteland aanvaardt, weet dat hij afstand moet doen
van een werkzaam aandeel te nemen in geldelijke ondernemingen, als directeur,
commissaris of werkzaam deelhebber. Dit spreekt in die landen van zelf. Aan de
overzijde van het Kanaal is dat geheel anders en men heeft zelfs eens opgeteld van
hoeveel naamlooze vennootschappen de leden van eene regeering in het bestuur
aandeel hebben.
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Er is eene strooming gaande, die het zelfs aan leden der volksvertegenwoordigingen
euvel duidt dat ze als bestuurders aandeel hebben aan ondernemingen, die in botsing
kunnen komen met de landsbelangen; zelfs in Engeland zien velen het met leede
oogen aan dat de groote spoorweg-maatschappijen zoo overweldigend in het Parlement
door hun Commissarissen (directors) vertegenwoordigd zijn en niet onmogelijk is,
dat wij in een volgende eeuw zoover zijn dat wij dezelfde zedelijke eischen stellen
aan onze vertegenwoordigers als nu aan onze Ministers.
Dat de belangen die ze vertegenwoordigen, in ons openbaar leven wel veel invloed
hebben zal niemand loochenen. Treffend drukte Bismarck dit uit toen hij zeide, van
het oogenblik af, dat hij de buitenlandsche aangelegenheden van het Rijk bestuurde,
alle aandeelen in buitenlandsche ondernemingen verkocht te hebben, omdat hij zich
niet onbepaald vrij kon voelen door de belangen die hij persoonlijk bij die aandeelen
had.
Laat ons nu tot de Boeren terugkeeren. Het zijn eenvoudige, onwetende menschen,
zeer scherpzinnig, helder, koppig, niet vrij van de helaas boven alles in deze eeuw
vervolgde overmatige zucht naar bezit. Ik bedoel hier nu juist de hoogere standen
onder de Boeren, leden der Regeering en vertegenwoordigers, hoogere en lagere
ambtenaren, in één woord zij die met Europeanen in aanraking zijn gekomen, en de
nomadennatuur en idyllische jagersgewoonte afgelegd hebben.
Ze komen in aanraking met eene geheel nieuwe beschaving, de zoozeer geroemde
Europeesche. Ze zien en hooren van de wijze waarop men fortuin maakt en die
verhalen zijn zeker niet stichtelijk. Ze beginnen als dogma te begrijpen de lijfspreuk
der Europeesche en nieuwe landen, dat men niets voor niets doet. Wanneer een
europeesch ondernemer bij u komt om uw steun of voorspraak of uw naam onder
borgen wenscht, hij legt dadelijk aan uwe voeten een aandeel in zijne onderneming
en wanneer ge daarvan niet gediend blieft, geeft hij u een cheque. Die sommen komen
dan in de boeken voor als ‘voor studies’ ‘bewezen diensten’ enz.
Doch er is meer. Die Europeanen die bij u komen om u dit aan te bieden zijn
joviale, eerlijke, fijn voelende menschen, onberispelijk in hun beursreputatie! Het
rapport van uwen bankier over hen luidt: ‘volkomen reëel, in elk opzicht solvent.’
Nu moet die Boer de zwavellucht ruiken, verholen staart en bokkenpooten
ontdekken!
Hij zal helaas in zijn eenvoud de volgende gedachtengang als juist gaan erkennen,
die ik tallooze malen heb hooren verdedigen door menschen, volkomen ter goeder
trouw, eerlijk en niet onedel. Ze zeiden: ‘zie, wij zijn hier niet voor onze gezondheid’
(een typische veel gebruikte afrikaansche zegswijze om min of meer vieze
beweegredenen te bemantelen) ‘we willen zaken doen. Om zaken te doen moet men
de gewoonte des lands volgen en de gewoonte des lands is dat men geschenken geeft,
dit doet men overal in de wereld, de eene dienst is de andere waard enz. enz.’ En de
Boer die niet anders doet nu hij ₤ 100 gekregen heeft, dan wanneer men hem een
flesch fijne wiskey had te huis ge-
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zonden of zelfs een vriendelijk woord had gezegd, neemt dat geschenk aan in volle
onschuld.
Ik kan daar van mee praten. Eens reed ik een paar dagen opgepakt in een postwagen
met een spraakzamen duitschen speculant. Hij had eindelijk uitgevonden wie ik was
en keek me met bewondering aan omdat ik toen als de gelukkigste lieveling der
transvaalsche regeering doorging. Hij zeide mij kinderlijk: ‘Ik zou gaarne in tien
jaren zooveel willen verdienen als gij moet hebben uitgegeven om uw doel dat jaar
bereikt te hebben.’ Met volkomen openhartigheid en volkomen naar waarheid kon
ik den verbaasden man antwoorden, dat de geheele som die ik voor dat doel had
uitgegeven was een six-pence die ik aan een bar van de Club betaald had voor een
glas portwijn, aangeboden aan een volksraadslid.’
De vraag der omkoopbaarheid werd dikwijls onder vrienden besproken. De Minister
Sivewright uit Kaapstad had te Pretoria de naar hem genoemde Conventie afgesloten.
Te Kaapstad teruggekomen vroeg men hem lachend hoeveel geld die Conventie wel
gekost had. Hij noemde een cijfer, ik geloof het was zoo iets van f1500 aan
schrijfloonen, vertaalkosten, adviezen, alles liefst verdeeld onder kleinere
regeeringsambtenaren die hem goed en spoedig en goedkoop hielpen, dan voor een
lunch hier en een ‘drink’ daar, alles met de bekende vriendelijke joviale hartelijkheid
van den man. ‘En wat denkt ge dat die zelfde conventie in Londen zou gekost hebben,
voor dezelfde hulp?’ vroeg Sivewright. ‘Zeker het honderdvoudige’, was het antwoord
‘en ge hadt zesmaal zooveel tijd noodig gehad.’
Hetzelfde onderwerp der omkoopbaarheid kwam eens ter sprake in een gesprek
met een der grootste Johannesburger ondernemers. ‘En gij, vroeg ik, in uw lange
ervaring wat hebt ge zelf op dit gebied ondervonden, niet hooren zeggen.’ ‘Wel,
zeide hij, ik heb tallooze lunchen en dineetjes en “drinks” gegeven, ik heb schrijfhulp
goed betaald, maar ik verzeker u, dat is alles.’
Een werkelijk grappig licht op de toestanden geeft een gesprek dat ik eens had
met den goudkoning Barnato. 't Was na den Jameson inval. De reformers zaten in
de gevangenis, beducht voor hun hals. Het gerucht liep dat ze ₤ 100.000 hadden
gegeven aan een paar bekende agenten om rechters en regeering om te koopen. Ik
vroeg den heer Barnato, die alles wist en hij antwoordde: ‘ik ben vast overtuigd dat
die groote millioen gulden aan de agenten is gegeven en even vast dat die voor het
allergrootste deel in de zakken van die agenten verdwijnt.’ ‘Maar,’ riep ik verbaasd,
‘het zijn toch geen kinderen die reformer-leiders.’
‘Wat zal ik je zeggen, zei Barnato, ben jij wel eens in gevaar voor de galg geweest?
Welnu, die millioen is voor die lui van zoo ondergeschikte beteekenis dat ze er hun
hand niet voor behoeven om te draaien en die gewetenlooze agenten (alle Engelschen)
hebben hun verteld van hun grooten invloed en de reformers hebben gedacht, ‘je
kunt niet weten, misschien helpt het.’
Toen de Selati-consessie gegeven was, reden te Pretoria vele volksraadsleden, in
volle welbehagen met nieuwe spiders (open rijtuigjes) rond, andere hadden nieuwe
gouden horloges. Elkeen wist dat dat geschenken waren van het volksraadslid Barend
Vorster en diens vrienden, die Concessionarissen geworden waren en volgens de
Concessie zelf daarvoor ₤ 20.000 mochten gekregen hebben uit het maatschappelijk
kapitaal.
Vele Europeanen spraken daarover hun afkeuring uit en het kwam tot eene
bespreking in den Volksraad. Kruger, in dat opzicht al even nieuw in de europeesche
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opvattingen, zeide in volle onschuld, dat men toch wel een geschenk mocht aannemen,
waarom niet, geschenken waren toch gebruikelijk tusschen vrienden, maar dat men
zijn geweten en eer en plicht zou verkoopen, dat mocht men van een volksraadslid
niet veronderstellen, dat zou te laag en schandelijk zijn.
Men moet dat zeldzame mengsel van hooge gezindheid, staatsmanswijsheid en
vossen-slimheid, menschen- of liever Boerenkennis en onnoozelheid, dat Kruger
heet, kennen om de volkomen oprechtheid van dat antwoord naar waarde te schatten.
De meeste van die spider, horloge en cheque giften in de Selatiaffaire zijn onder
geheel misleidende omstandigheden aangenomen en hebben ook op de stemming
niet den allerminsten invloed gehad. Barend Vorster kwam en sprak ongeveer als
volgt: ‘Lieve oom, je hebt me dikwijls gezegd dat wanneer ik eens een gelegenheid
zou zien in eene goede onderneming winst te behalen of een goede koop te doen, ik
je dan moest helpen, welnu, die gelegenheid is er, ik heb een mooie winst gemaakt,
ik heb de Selaticoncessie aan Oppenheim voordeelig verkocht, nu wil ik je gaarne
laten deelen in mijn winst.’
Toen de zaak die hun zoo onschuldig voorkwam, dat ze openlijk met de geschenken
te koop liepen, algemeen afgekeurd werd, toen kroop in het gemoed der meesten
voor het eerst een voorgevoel dat de zaak toch eigenlijk niet in den haak was en de
grond werd gelegd voor de ontwikkeling van een gevoel van wat recht is op dat punt.
Dat de vijandige wereld, gretig gebruik maakte van die feiten en dat die
johannesburgsche en later de europeesche jingopers met heilige verontwaardiging
die ‘grenzenlooze en bodemlooze poel van corruptie’ ten toon stelde is een der niet
minst walgelijke zijde van dien persveldtocht.
Maar wat het meest wonderbaarlijke daarbij is, dat het nooit een dier zedeprekers
inviel dat toen twee fouten of misdaden, of hoe ge dat noemen wilt, begaan werden.
Men heeft hier een gunstenverkooper en een gunstenkooper. Wie is onder deze
omstandigheden de meest schuldige? De geslepen, zelfbewuste Europeaan ‘die niet
voor zijn gezondheid in Afrika is,’ die zeer goed weet dat hij de verleider is of wel
de half onnoozele, ten minste op dat gebied zich bewegende als een kind dat pas
begint te loopen?
Er bestaat een verhaal dat Keizer Jozef II in een gezelschap eens zeide: ‘ik ken
niets naarders en verachtelijkers dan dat iemand adeldom voor geld koopt,’ waarop
eene moedige dame brutaal antwoordde: ‘Sire, ik ken iets dat nog naarder en
verachtelijker is, en wel, adel te verkoopen.’
Wij hebben bij het proces te Brussel een merkwaardig voorbeeld gezien van
blindheid voor al het verachtelijke dat er ligt in het nieuwere promotor- en
concessiewezen. De beschuldigden verklaren dat zij volgens stipte zakenbeginselen
gehandeld hebben en wijzen met veel misbaar op de schandelijke lui, die geschenken
van hen hebben aanvaard, die ze in geheel anderen geest hebben aangenomen dan
de gevers bezielde.
De eigenlijke moraal moest zoo zijn, wanneer we de hand slaan in onzen
Europeeschen boezem, dat we zeggen, ‘dat wij
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slecht en bedorven zijn wisten wij wel, maar 't is verdrietig dat we de beginselen van
verrotting ook ontdekken bij de Boeren, die ze hebben overgeërfd in ons verkeer en
in aanraking met ons en onze wijze van handelen om deze wereld door ons werk een
stapje beter te maken,’ Dat zou juister zijn.
G.A.A. MIDDELBERG.
Baarn 6 Juli 1900.

Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink. Dir. Staatsgymnasium. Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg. Ed. Volksstem, Pretoria; 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost. Jhbg.. Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever. Venterstad.
- Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De Afrikaanders.
Wij willen iets zeggen over de houding der Afrikaanders in dezen oorlog. Eerst
vastgesteld wat wij in dit verband onder Afrikaanders verstaan. Het woord wordt in
verschillenden zin gebruikt.
Ons Land, het bekende orgaan van den Afrikaander Bond, wil er mede aanduiden
allen die Zuid-Afrika als hun vaste woonplaats hebben gekozen en het als hun
vaderland liefhebben, onverschillig van welken stam men is. Zoo beschouwen het
ook on-Hollandsch Kapenaars als Olive Sehreiner en Cronwright, haar man.
En dan omvat de naam natuurlijk ook Vrijstaters en Transvalers en wie er in de
Britsche koloniën aan de eischen, die Ons Land stelt, voldoen.
Dan is er een engere beteekenis van Afrikaanders, nl. die van de bewoners van
Zuid-Afrika, daar gewonnen en getogen, en sprekende het Afrikaansche Hollandsch.
Daaronder zijn dan ook de Boeren uit Transvaal en Vrijstaat en de stamgenooten in
Natal en andere Engelsche gewesten begrepen. De Afrikaander Bond, nu een
uitsluitend Kaapsche vereeniging, heeft er vroeger ook naar gestreefd, takken in de
twee republieken op te richten. Daartoe is het zelfs al gekomen.
Vervolgens beperkt men den naam Afrikaanders tot de Kapenaars of, zooals men
ginds zegt, Kaapkolonisten of, korter nog, Kolonisten, - uit het gansche gebied der
kolonie, waartoe tegenwoordig ook Britsch-Betsjoeanaland behoort. En dan weer
kan men in den ruimen zin alle Kapenaars die Zuid-Afrika als hun vaderland
beschouwen tot de Afrikaanders rekenen, dus ook mannen als Schreiner, de oud
minister, de zoon van een Duitschen vader en een Engelsche moeder; Solomon,
eveneens lid van het Bondsministerie, en zelfs een man als Sir James Sivewright,

Neerlandia. Jaargang 4

die, schoon Engelschman en lid van het vorige kabinet Gordon Sprigg, lid van den
Afrikaander Bond was of misschien nog is.
Maar door de bank ziet men in de Afrikaanders in nog strikter zin de Kapenaars
van Hollandschen stam en van Hollandsche sprake, waaronder men ook de
Afrikaanders rangschikt van Fransche of Duitsche afkomst, maar sedert lang
verhollandscht. Spreekt men van de Afrikaanders dan denkt men aan de leden van
den Afrikaander Bond en hun geestverwanten, en dat zijn, al wil men zijne grenzen
nu over alle nationaliteiten uitbreiden en zijn ook mannen als Sivewright er lid van,
de Hollandsche Afrikaanders. En in deze beteekenis gebruiken wij het woord hier.
***
De houding van de Afrikaanders, om 't maar dadelijk te zeggen, is ons
tegengevallen. Wij hadden gedacht, dat zij met de republikeinen gemeene zaak
zouden hebben gemaakt, niet slechts met woorden, maar metterdaad. Het was toch
ook hunne zaak, waarom het ging. Het Afrikaander volksbestaan, waaraan, dat is
genoegzaam bekend, het hun gelegen lag, had zijn bolwerk in de republieken staan.
Werden Transvaal en Vrijstaat Engelsch dan zou de tijd niet verre meer zijn, dat ook
de Afrikaanders in de Engelschen opgingen. Hun taal, hun zeden en instellingen
worden in de republieken, in Transvaal vooral, nog het zuiverst bewaard. Kon
Engeland ook daar ongestoord zijn invloed laten gelden, gelijk het al in de Kolonie
gedaan had, dan zou het zijn taal en zijn zeden en instellingen gemakkelijker in heel
Zuid-Afrika kunnen invoeren. Het onrecht, dat Engeland Transvaal aandeed, de
ondergang, waarmede het de zusterrepublieken bedreigde, was tegen de geheele
Afrikaander natie, in den ruimeren zin van alle Hollandsche Afrikaanders van
Zuid-Afrika, gericht en dus ook tegen de Afrikaanders der Kaapkolonie.
De Afrikaanders zagen dat ook in. Zij hebben geprotesteerd en georeerd en
gepetitioneerd vóór den oorlog en tijdens den oorlog; zij doen het dezer dagen sterker
dan ooit. En aan den ernst en de kracht van de gevoelens, die zich aldus uiten, valt
niet te twijfelen. De Afrikaanders zijn werkelijk ten diepste verontwaardigd over de
behandeling, hun stamgenooten in de republieken aangedaan, en ook ten deele hun
zelf beschoren, en gegriefd tevens, dat Engeland zich om hen, trouwe onderdanen
van koningin Victoria, en om hun regeering, vertegenwoordigende de meerderheid
der Kaapsche bevolking, in deze zaak, die hen zoozeer raakt, zoo weinig bekommerd
heeft.
Maar als dat zoo is, waarom dan de gruwel, aan de twee kleine broedervolken
gepleegd, lijdelijk aangezien? Waarom niet te wapen geloopen? Niet belet, dat de
Kaapkolonie tot de groote operatiebasis van het Engelsche leger werd, dat de soldaten,
het schiettuig en de leeftocht voor die soldaten rustig langs hare spoorwegen naar
het noorden werden gezonden? In 1881 gaf de regeering van Gladstone aan Transvaal
zijn onafhankelijkheid terug, misschien in de eerste en voornaamste plaats, maar
zeker óok, omdat zij voor een opstand van de Kaapkolonie vreesde als zij het niet
deed. Hoe geheel anders zou nu de oorlog geloopen zijn, indien Engeland zich eerst
door de Kaapkolonie heen had moeten vechten en dan zijn verbindingslijnen tot aan
zee onveilig had gevoeld! Ja, had het wel ooit een oorlog begonnen, als het de
zekerheid had gehad ook de Afrikaanders in het geweer te zullen zien?
***
Een ding moet men echter bedenken. De Afrikaanders zijn Britsche onderdanen en
zij hebben als zoodanig geen groote grieven. Zij hadden die wel in het verleden. Zij
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zijn ook achteruitgezet, met geringschatting behandeld, bespot en belasterd. Zij
hebben hun aandeel aan de eeuw van onrecht gehad. Maar die tijden zijn voor de
Afrikaanders grootendeels voorbij. Er zijn nog wel grieven, en geen kleine ook, maar
velen voelden die niet meer. De gelijkstelling van de talen, nog maar enkele tientallen
jaren geleden verworven, is veelal slechts een gelijkstelling in naam, maar een groot
aantal Afrikaanders was al aardig op weg zijn taal zoo zoetjes aan te laten glippen.
Ook werden de belangen van den landbouw en de veeteelt, waarin de meerderheid
der bevolking haar bestaan vindt en met name de Afrikaanders, dikwijls achtergesteld
bij die der steden, maar de invloed, waaraan de Afrikaander Bond in de laatste jaren
gewonnen heeft, had daarin al verbetering gebracht. En er is inderdaad in de Engelsche
instellingen, in het Engelsche maatschappelijke leven veel aantrekkelijks. Het
onderwijs was er ook op ingericht om de Afrikaander jeugd te vervullen van liefde
en eerbied voor Engelands grootheid, Engelands roem, Engelands bescha-
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ving. De Afrikaanders voelden zich inderdaad trouwe onderdanen van koningin
Victoria. Alleen hadden de betuigingen van aanhankelijkheid, naar onzen smaak,
wel wat minder hevig kunnen zijn. Men had er te veel den mond van vol, en het deed
pijnlijk aan, daarvan telkens te hooren in tijden, dat er in naam van die Most Gracious
Queen zooveel gemeens bedreven werd. Men werd geneigd te vragen, wat de
Afrikaanders er toch tegen konden hebben, dat die Vrijstaters en Transvalers gebracht
werden onder die Britsche onderdanen, waartoe zij het zich zoo uitnemende eer
schenen te rekenen te behooren.
Maar hoe dit zij, men dient er rekening mede te houden, dat de Afrikaanders hun
Britsche nationaliteit lief hadden; zij waren er trotsch op te behooren tot het Britsche
rijk, in welks geestelijke en zedelijke grootheid zij inderdaad geloofden. Ja zij
geloofden er in, ondanks alles wat Engeland al in Zuid-Afrika slechts gedaan heeft.
Het waren dan
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altijd booze staatslieden of gewetenlooze kapitalisten, die de koningin en het
Engelsche volk misleidden, maar het echte Engeland heette er altijd vreemd aan. Nu
nog zijn er Afrikaanders die zoo spreken, maar demeesten zijn eindelijk toch wel tot
de ondekking gekomen, dat, de uitzonderingen niet te na gesproken, het heele
Engelsche volk aansprakelijk is voor de ellende over Zuid-Afrika uitgestort. Maar
het heeft moeite en de ernstige Afrikaanders bitter verdriet gekost voor het zoover
kwam.
***
Er is nog een overweging, die tot verklaring van de houding der Afrikaanders kan
strekken. Zij keurden in het inwendige bestuur der Z.-A. Republiek veel af, hetzij te
recht of ten onrechte. De lasterveldtocht der Rhodes-pers, moest ook in de
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Kaapkolonie invloed hebben. Dan waren er nog oeconomische grieven. De
Kaapkolonie trok groote inkomsten van haar spoorwegen naar het noorden. Dat was
een van de groote bronnen van inkomsten, - dat en de doorvoerrechten, geheven op
de goederen die naar de republieken gingen. Toen de spoorweg naar de Delagoabaai
was aangelegd, krompen die inkomsten bedenkelijk en steeds meer in. Het werd nu
een wedijver tusschen de Republiek en de Kaapkolonie. De Republiek had er belang
bij den invoer zooveel mogelijk over de Delagoabaai te leiden; dat was al dadelijk
goedkooper, omdat de afstand van zee zooveel korter was, en bovendien drukten de
Kaapsche doorvoerrechten zwaar op de goederen. In dezen strijd valt de geschiedenis
van het sluiten der driften over de Vaal voor overzeesche goederen, door de Kolonie
aangevoerd en met ossewagens naar Johannesburg gebracht om de hooge tarieven
op het Transvaalsche gedeelte van den spoorweg te vermijden. In de laatste jaren
heeft de Republiek door afschaffing of vermindering van invoerrechten op Kaapsche
voortbrengselen, tabak, wijn, gedistilleerd, de Afrikaanders weer aan zich verplicht.
Intusschen, die strijd van belangen heeft ook er toe bijgedragen om den band tusschen
Transvalers en Afrikaanders, en, sedert de Vrijstaat zich, vooral met zijn spoorweg,
van de Kaapkolonie losgemaakt en zich enger bij de zusterrepubliek aangesloten
heeft, ook tusschen Vrijstaters en Afrikaanders losser te maken.
Wij hechten aan deze laatste overweging echter niet te veel waarde. Na den inval
van Jameson en de onophoudelijke plagerijen en vernederingen, die de Z.-A.
Republiek sinds dien van Engeland te verduren had, en toen dit verleden jaar zich
tot den grooten slag bereidde, werden die veeten vergeten en voelden de Afrikaanders
nog alleen het onrecht, dat aan de Transvalers geschiedde. Hoe is het dan dat de
verwachting, die wij hier hadden, die men in de republieken zelf had, bedrogen
uitkwam en zij het bij woorden van verzet lieten?
***
Een eerste verklaring vinden wij in het feit, dat het de Afrikaanders aan de ware
leiders ontbrak. Jan Hofmeijr, Onze Jan, is ontegenzeggelijk een man, die voor de
Afrikaander zaak veel gedaan heeft, en hij oetent onder zijn partij nog een ongemeen
grooten invloed Geen is er die daarin zijn evenknie is, maar voor den grooten tijd,
dien de Afrikaanders doormaken, lijkt hij niet meer de kracht tot voorgaan te hebben.
Wij weten dat er zijn die er anders over denken, die zijn politiek in deze verdedigen:
hij was terecht van oordeel, zeggen zij, dat de Afrikaanders, als zij zich buiten den
oorlog hielden, meer voor de republieken kunnen doen dan wanneer zij in den
hopeloozen strijd mede de nederlaag lijden. Dit lijkt ook ons juist, als men begint
met toe te geven, dat de strijd met de nederlaag eindigen moest ook als de
Afrikaanders medegevochten hadden Maar dat geven wij niet toe. En wat ons dan
in Hofmeijr tegenvalt,
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is dat hij geen geloof genoeg in de kracht van zijn zaak heeft gehad. Misschien dat
zijn leeftijd en zijn zwakke gezondheid hem tot het nemen van een kloek besluit in
den weg hebben gestaan.
In elk geval zijn wij van meening, dat hij als voorganger is tekort geschoten in de
keuze van de mannen, aan wie hij de leiding van de partij toevertrouwde. Hij heeft
eens het lot van den Afrikaander Bond vastgekoppeld aan Rhodes, hij heeft hare
belangen daarna toevertrouwd aan een ministerie, waarin ook mannen zaten als
Schreiner, Solomon, Herholdt. En beide malen heeft hij zich schromelijk vergist.
En nu hebben wij meteen een andere reden genoemd waarom de Afrikaanders in
dezen oorlog niet de rol hebben gespeeld die men van hen verwachtte. Onder de
voorname, invloedrijke leden der partij waren er al velen die meer dan het echte volk
verengelscht waren, en het ministerie, waarin men vertrouwen had, hield de partij
in bedwang en liet haar ten slotte in de steek. Het kabinet Schreiner en daarin vooral
de drie genoemde leden hebben er voor een groot deel schuld aan, dat Engeland zich
niet hoefde te bekommeren om een opstand van de Kolonie en rustig zich aan de
onderwerping van de republieken kon wijden.
En nu nog iets. Men moet er vooral niet te gering over denken, wat het voor de
Afrikaanders inhield, zich bij de republikeinen aan te sluiten. Misschien de doodstraf
als landverraders, zeker gevangenisstraf, verbeurdverklaring van hun eigendom,
vernieling van hun plaats, de armoede voor hun gezin. De republikeinen zouden
oorlogvoerende partij zijn en, liep het verkeerd af, naar hun hoeve kunnen terugkeeren,
de Kapenaars zouden rebellen zijn; gevangen genomen, niet als krijgsgevangenen
worden behandeld, en terwijl zij op commando waren, hun gezin en erf aan de
willekeur en wraakzucht van den Engelschman prijsgeven. En wat dit beteekent is
gruwelijk gebleken.
Dan ook was men in de Kaapkolonie niet op den oorlog voorbereid. De boeren
hadden er hun geweren, maar geen ammunitie. Er was geen organisatie als in de
republieken, geen commandanten en veldkornetten, reeds in vredestijd aangewezen,
die op het eerste bevel de burgers konden oproepen. En het ontbrak aan mannen, die
van zelf tot zoo'n taak aangewezen waren. In vele districten wilde men wel, maar de
aanvoerders ontbraken. Waren de republikeinen maar sneller de Kaapkolonie
ingedrongen en hadden zij zich verder zuidwaarts begeven, dan was 't anders
geloopen. Dat mag nu als vaststaande aangemerkt worden. Overal waar een
republikeinsch commando zich vertoond heeft, de noodige wapenen en munitie voor
de Afrikaanders medevoerde en vooral de organisatie bracht, schaarden zich de
Afrikaanders in grooten getale aan zijne zijde. Hadden de Boeren om Mafeking en
Kimberley maar een troep achtergelaten, groot genoeg om de bezetting in bedwang
te houden, en waren zij stoutweg naar den Tafelberg getrokken, men had wat gezien!
Maar zij deden dat niet, verspilden hun krachten aan het beleg, en de generaals, die
de Kaapkolonie waren binnengedrongen, draalden en toefden en dorsten niet verder.
Ja, wat de onbekwame en banghartige aanvoerders in dezen oorlog voor de Boeren
al niet bedorven hebben!
***
Maar, eindelijk, hebben de Afrikaanders, door het gebrek aan moed van hun leiders
en hun eigen weifelen ook schuld, dat het niet anders geloopen is - misschien waren
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de replublikeinen wel stouter in de Kolonie doorgedrongen, als zij er krachtiger
aanmoediging hadden ondervonden - die schuld is voor een aanmerkelijk deel gedelgd
door de Afrikaanders die dan toch wel het geweer hebben opgevat. En zoo zijn er
duizenden geweest, in de districten ten zuiden van de Oranjerivier, in Prieska,
Kenhardt, Grikwaland, Betsjoeanaland, - van de Natalsche Boeren spreken wij nu
niet. En die Afrikaanders behooren tot de dapperste burgers die de Engelschen
tegenover zich gehad hebben. Eere dien mannen! Zij hebben, zelfs meer nog dan de
republikeinen, lijf en goed voor de groote zaak over gehad. Voor het meerendeel
waren dat welgestelde of zelfs rijke lieden; zij hebben hun plaats, erfstuk hunner
vaderen, met al de werken tot vruchtbaarmaking van den grond, al hun levende have,
hun huis, waarin vrouw en kinderen achterbleven, op het spel gezet.
En wat hebben zij er al om moeten lijden! Hoevelen hunner hebben niet de
smadelijkste, hardste behandeling ondervonden, doen er kettinggangersdienst, zijn
tot vele jaren gevangenisstraf veroordeeld. En hun hoeve is vernield, hun vrouw en
kinderen zijn van hun plaats verdreven, lijden gebrek, zijn misschien van ellende
bezweken, en zij weten het niet. Zij hebben zich nu op genade en ongenade - de
genade van den Engelschman! - moeten overgeven of zijn nog in de wegslinkende
commando's der republikeinen. Deze kunnen, wanneer zij van het vechten genoeg
hebben, huis toe gaan, zij niet.
Enkelen, leiders meestal die vooral alles van de Engelschen te vreezen hebben,
zijn, toen de zaak hopeloos scheen, naar Europa uitgeweken. Er zijn er in ons land.
Wie er ontmoet heeft en ze heeft hooren vertellen, op hun kalme en sobere manier,
van wat zij doorstaan en verloren hebben, moet diep medelijden hebben met deze
mannen, en tegelijk hen met eerbied aanzien voor den moed, waarmede zij het al
gewaagd hebben. Zelf stellen zij het anders voor: zij moesten mee, zeggen zij
eenvoudig; zij konden niet anders. De zaak was zoo rechtvaardig. En droevig schudden
zij het hoofd, als zij hooren, dat de republikeinen zelf het opgeven en huis toe gaan.
Zij begrijpen het niet. Hebben zij daarvoor nu alles op het spel gezet?
Moed gehouden, mannen! De zaak is nog niet verloren. En ziet eens hoe nu dan
toch de geest onder al de Afrikaanders vaardig wordt, en zij Engeland een
onophoudelijken, onverpoosden strijd in heel Zuid-Afrika voorhouden, als er geen
recht geschiedt aan de republieken, En moet ook deze oorlog eindigen met den
ondergang van de twee vrije staten, de Afrikaander natie is wakker geschud en zich
zelf bewust geworden. Engeland zal haar niet overwinnen.

Onze Taal in Zuid-Afrika.
Dr. E. van Rijckevorsel te Rotterdam, die als geleider van een aanvullingsambulanse
van het Nederlandsche Roode Kruis naar Transvaal is gegaan en met de
Nederlandsch-Russische ambulance in den Vrijstaat heeft gewerkt, behandelt in
brieven, die hij uit Zuid-Afrika heeft geschreven en in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant worden opgenomen, herhaaldelijk ook het vraagstuk van het Hollandsch in
Zuid-Afrika. Zoo schrijft hij uit Kroonstad:
‘En nu is er nog een punt, waarop ik mij eerst langzamerhand een denkbeeld gevormd
heb: de taalkwestie. En die is niet zoo moeilijk, wanneer men maar afziet van pogingen
om die kunstmatig of geweldadig op te lossen. Als men van twee waarheden uitgaat,
die ons de gescheidenis leert, dan ligt de conclusie voor de hand. De eerste is, dat
eene taal zich niet laat dwingen, maar ontstaat, en zich vervormt en ontwikkelt als
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elk levend organisme. En de tweede, dat een dialekt, een volkstaal, tot taal verheven
wordt door een of meer groote, werkelijk groote schrijvers. Dat het Florentijnsche
dialekt de Italiaansche taal werd - wij weten dat dat door den ontzettenden invloed
van Dante's werk is geweest. Het tegenwoordige Hoogduitsch werd door Luther's
bijbelvertaling tot de beschaafde taal van Duitschland verheven; hetzelfde kan men
met weinig moeite van andere talen uitwerken. En totdat dat heeft plaats gegrepen
is het geen ongewoon feit, dat men zich voor de eigene taal min of meer schaamt,
dat de hoogere standen eene vreemde taal spreken. Gelijk bv. nu nog de Duitsche
Zwitsers gaarne met vreemden Fransch spreken om hun Duitsche dialekt niet te laten
hooren, dat dan ook niet welluidend is. En dat, niettegenstaande toch het Duitsch
juist in Zwitserland zijne taalgrenzen van jaar
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tot jaar uitzet ten koste van het Fransch. Hoe lang heeft in de losgerukte deelen van
het Romeinsche rijk het Latijn niet stand gehouden als de taal der aristokratie, hoe
lang niet het Fransch in Engeland, zij het ook aardig verbasterd?
Neemt het volk van Nederduitsche afkomst in Zuid-Afrika de hooge vlucht, die
wij thans allen hopen mogen dat het nemen zal, dan zal ook vroeg of laat de schrijver
onder hen opstaan die hun taaltje, dat ons thans kinderachtig klinkt, tot eene taal
maakt door de macht van zijn werk, tot eene die de evenknie is van Nederlandsch,
Engelsch, Fransch, van welke taal ook. Maar totdat die reus opgestaan is - en wie
voorspelt wanneer dat zijn zal? - is het nutteloos en verkeert de zaken te willen
dwingen. De toestand blijve gelijk die is: hier het Afrikaansch de volkstaal, het dialekt
dat zich niet om zijn bestaan schaamt, bij ons het Nederlansch. Is het Rotterdamsch
dialekt zooveel edeler dan het Afrikaansche, of soms het plat-Zeeuwsch?
Maar voor beide taaltakken blijve er eene beschaafde taal bestaan - laat mij die
nu maar eens in navolging van mijne omgeving het Hoog-Nederlandsch noemen eene taal die, ofschoon door niemand ter wereld volstrekt zuiver gesproken, voor
den ganschen stam het voermiddel der beschaving is, de drager der edelste gedachten
en fijnste gevoelens, de inkleeding voor wat boven het alledaagsche gaat. En laat
daarnaast gerust het dagelijksch leven zijn eigen gang gaan, zijn spraak naar de eigen
behoeften vormen en wijzigen, zijne schriften van den dag drukken in het dialekt dat
ieder het handigst is.
Zien wij niet, mutatis mutandis, juist hetzelfde in Noord-Amerika gebeuren? Daar
verkeert de taal in hetzelfde stadium. Zij is nog Engelsch, in ongeveer dezelfde mate
als het Afrikaansch nog Hollandsch is. En toch: een Engelschman die pas in Amerika
aan wal stapt is daar niet dadelijk thuis. Hij moet eerst leeren, dat de helft der woorden
ginds eene gewijzigde beteekenis hebben aangenomen, dat honderd zaken geheel
anders heeten, dan thuis; dat tal van Duitsche, Fransche, Noorsche woorden zijn
opgenomen waaraan Engeland geen burgerrecht verleend heeft, vooral ook
Nederlandsche woorden. Maar vooral moet hij leeren, dat de uitspraak, de intonatie,
geheel anders is, en de zinsbouw anders, de uitroepen anders zijn... En toch beijvert
zich ook nu nog het werkelijk beschaafde deel der Amerikaansche samenleving, om
zuiver Engelsch te spreken en geen Amerikaansch, doen de schrijvers, voor zoover
zij niet juist dialekt willen schrijven, hun best om de taal van Tennyson en Shelly
hoog te houden.
Maar twijfelt er niet aan: dáár zoowel als hier zal eens de machtige geest komen
die aan het volk toont, dat zijne taal geen Asschepoetster moet blijven, maar in de
vorstelijke zaal mag gehoord worden. En dan zal de moeder haar volwassen geworden
kind ook in liefde van zich zien gaan. Maar tot zoo lang geen kunstmiddeltjes die
toch niet helpen zullen: daarvoor zijn de behoeften en de omstandigheden ginds bij
u en hier te verschillend. Geen pogingen om het Nederlandsch pasklaar te maken
voor de Afrikaanders of aan het Afrikaansch wat te vijlen. Voor beiden blijve
voorshands de taal van Vondel en Bilderderdijk het hoogste, de taal van den kansel
de standaard. En vooral, ik herhaal het met dezelfde woorden als boven: zij, en zij
alleen zij het voertuig der beschaving, en in Godsnaam niet het Engelsch! Men ziet
er hier de wrange vruchten van. En dan maar kalm afwachten wat de toekomst brengen
zal: één Shakespere is toch machtiger dan honderd taalgeleerden; als Luther den
Bijbel in het voorzeker onschoone Zuri-Dütsch vertaald had, dan zou dat gekras
thans het Duitsch der beschaafden zijn.’
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In een volgenden brief uit Kroonstad schrijft Dr. van Rijckevorsel:
‘Gisteren had ik een gesprek met onzen schoolmeester. Ik heb in een der zalen den
rooster gezien: in de eerste klassen is bijna alles Engelsch. Ik heb de kaarten zien
hangen: Engelsche kaarten niet alleen, maar wat er hangt is de Wereld, Europa,
Zuid-Afrika en Engeland. De wandplaten - allerbespottelijkst geleerde dingen voor
eene lagere school, brokken geologie en stukjes ontleedkunde - zijn Engelsch. Behoef
ik er over uit te weiden, hoe dit de nationaliteit langzaam, maar zeker moet
uitwisschen, wijzigen althans? En de man zag het ook in, betreurde het, maar, hij
heeft gelijk: zijne schuld is het niet.
De Boeren, de eigenlijke Boeren... wonen op hunne plaatsen verstrooid. En in de
dorpen - wel, daar wonen Engelschen, ten minste voor een groot gedeelte. Alle
winkels zijn Engelsch, en daaruit bestaat een dorp hier voor een groot gedeelte. Van
de schoolkinderen is dus de helft Engelsch. Wordt nu het onderwijs van den aanvang
af in het Nederlandsch gegeven - ik citeer eenvoudig mijn zegsman - dan vervreemdt
men de Engelsche ouders, die eigen, Engelsche scholen gaan stichten. Dan zullen
de kinderen als volslagen Engelschen, als vijanden opgroeien. Nu krijgen ze
gaandeweg onderwijs in het Nederlandsch, en worden - wil ik ze nationale siujo's
noemen? En, zegt hij, één feit heb ik altijd opgemerkt. Breng twintig Engelsche
kinderen en twintig Afrikaansche te zamen, en na korten tijd spreken zij allen, niet
Engelsch, maar Afrikaansch.
Zeker: hetzelfde zien we in Indië, het gemakkelijke keukenmaleisch spreken de
kinderen liever dan Hollandsch Maar belet dat, dat ze later toch zich voor het Maleisch
een beetje schamen, en als ze kunnen, Nederlandsch radbraken, en trachten
Nederlanders te zijn? De geheele redeneering komt mij verkeerd voor. Want is dat
gevaar nu zoo heel groot, van die bijzondere Engelsche scholen, waar de betalers
daarvan toch ook voor de staatsscholen daarneven zullen moeten betalen? En is het
gevaar dat van openlijke, bekende vijanden dreigt niet kleiner dan dat, dat schuilt in
de rijen van halve, vermomde vijanden, beste Afrikaanders - o ja, totdat het gunstige
oogenblik aanbreekt om Judas te spelen?
... En dan, het zou vechten tegen de bierkaai zijn, om er aan te veranderen. De
hoofdleiding van het onderwijs, zegt hij mij, was Engelsch en er werden ons uit
Bloemfontein toch niet anders dan die Engelsche leermiddelen toegezonden. Bij de
spoorwegen, klaagde hij, is het nog wel erger: daar was alles, alles in Engelsche
handen Ja, zeker. Daaraan is het dan ook te wijten, dat zooveel spoorwegmaterieel
in handen der Engelschen gevallen is. dat de bruggen niet alle vernield werden, dat
de wagen van den President niet gereed was, en deze te nauwernood met een rijtuig
naar Brandfort kwam.... Ik ben den vriendelijken stationschef te Winburg nog niet
vergeten, die geen woord Afrikaansch verstond!
Zou die schoolbehoeften-kwestie niet een arbeidsveld openen voor de Z. Afr.
Vereeniging en haar medestanders?’
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Naar aanleiding van het Frans Hals-monument.
In deze zwaarwichtige jaren, nu benauwende levensernst haast weerbarstig is tegen
elke uiting van te zeer opbruisende levenslust, blijft Frans Hals ons nog de
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verkwikkende herinnering geven aan blijdere tijden, toen kloeke mannen van de
daad, zelf bewust, in zwierige kleeding, geen triestig maskerade-vertoon maar levende
werkelijkheid waren, en men met open oogen, frank en onbenepen van een fleurig
bestaan dorst genieten. Dat deze Frans Hals geleefd en gewerkt heeft op denzelfden
bodem, waarop wij wonen, dat hij het glanzend verleden van dit volk voor het
nageslacht heeft bewaard in zijn kunst, tot verheuging van allen die de taal des
schilders vermogen te verstaan, daarop mogen wij wel een oogenblik trotsch zijn en
ons in onze kleinheid groot gevoelen, mits wij ons daarna en terdege tot
deemoedigheid en beschaamdheid willen stemmen over de niet te schatten afstand,
die het toen van het nu scheidt.
Frans Hals is bij uitnemendheid de kunstenaar die de zeventiende eeuw in haar
eigenste kern heeft gegrepen en in beeld gebracht. Want al leefde er een grooter
tijdgenoot, kan men dezen wel een man van een bepaalde periode noemen, hij die
buiten elk begrip van den tijd staat en van alle eeuwen is?
In Hals' jeugd toen het jonge gemeenebest opleefde uit den strijd tegen den
vreemden overweldiger, doordrong een sterk gevoel van persoonlijk en
volksbewustzijn de geesten. In trotsch gevoel van voorspoed lieten mannen en
vrouwen zich portretteeren, afzonderlijk of in den kring hunner familie, in magistraatsen regentencolleges, in hun gilden of vendels. Elke stad had zijn portretschilders en
de besten legden zich toe op dezen tak der schilderkunst. Portretschilder werd ook
Frans Hals in de eerste plaats.
Haarlem is de stad van Hals, al is hij ook vermoedelijk in Antwerpen geboren, in
welk feit sommige kunsthistorici vroeger aanleiding vonden hem lichtvaardiglijk tot
de Vlaamsche school te rekenen. In zijn werk merkt men niets van Vlaamsche
invloeden en wat er in den beginne nog minder Hollandsch aan is, kan op rekening
geschreven worden van den invloed zijns leermeesters Karel van Mander, die een
vertegenwoordiger was van de akademisch-Italianiseerende richting.
Noord-Nederlander was hij ook van afstamming, want Haarlem was de stad zijner
voorouders,
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die er reeds in de vijftiende eeuw overheids-ambten bekleedden terwijl ook zijn vader
Mr. Pieter Claeszoon Hals er schepen was. Waarschijnlijk waren zijn ouders met het
oog op den oorlog tijdelijk uitgeweken naar Antwerpen en aldaar werd, gelooft men,
Frans Hals in 1584 geboren. Van zijn jeugd weet men even weinig stelligs als van
geboorteplaats en jaar. Het eerste zekere feit is dat hij in 1611 te Haarlem een zoon
liet doopen, maar het is zeer aannemelijk dat hij reeds veel vroeger in die stad is
teruggekomen, immers zijn leermeester Karel van Mander, bij wien hij te Haarlem
werkte, was reeds in 1602 van daar vertrokken.
Frans Hals mag dan al niet door burgerlijke braafheid hebben uitgemunt, hij was,
wat ons meer aangaat in zijn kunst, zoo door en door menschelijk, ver van het
wonderlijke droomen in het verledene, ver van het leven in zich zelf buiten de
werkelijkheid der dingen, een mensch met wonderlijk gullen en somtijds lichtelijk
spottenden blik op het afschijnsel van het leven zooals dat van buiten af aan hem
geopenbaard werd. Feilbaar mensch alleen in zijn dagelijksch bestaan, vol van allerlei
zwakheden en buitensporigheden, die men vroeger wel schromelijk overdreven heeft
voorgesteld, maar die toch niet ganschelijk uit te wisschen zijn.
Zijn tijdgenooten kenden zijn gebreken, maar waardeerden ook zijn deugden. Er
zijn eenige uitingen overgeleverd, die voor hun oordeel kenschetsend zijn. Theodorus
Schrevelius zegt van hem in zijn beschrijving van Haarlem: ‘Hier kan ich ook met
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stille swijghen niet verbij gaen Frans en Dirk Hals ghebroeders, van de welcke d'eene
die deur een onghemeene manier van schilderen, die hem eyghen is, bij nae alle
overtreft, want daer is in sijn schilderij sulcke forse ende leven, dat hij te met de
natuur selfs schijnt te braveren met sijn Penceel, dat spreecken alle sijne Conterfeitsels,
die hij ghemaeckt heeft, ongelooflijcke veel, die soo ghecolereert, dat se schijnen
asem van haer te gheven, ende te leven’.... Een andere mededeeling is van een
Hamburger schilder Mathias Scheyts, die te Haarlem gewoond en Hals gekend moet
hebben, zij luidt: Den treffelicken Conterfeiter Frans Hals van Harlem heeft geleerd
bij Carel Vermander van Molenbeke, hei is in zijn jeugt wat lustich van leven geweest,
doen hij out was ende mit sein schilderen (hetwelk nu nit meer wass als weleer) nit
meer den kost verdienen kon, heeft heij eenige jaren, tot dat hij starff, van de Ed
Ovricheit van Haerlem, seker gelt tot sein onderhouding gehat, om de deugd seinder
Konst. Hei iss omtrent Ao. 65 of 1666 gesturven, ende na mijn gissen wel 90 jaren,
off niet veel minder out geworden.’
Voor ons, die er verder afstaan, wegen zijn deugden als schilder natuurlijk
ruimschoots op tegen deze zwakheden als mensch. Maar het doet goed te weten, dat
zijn tijdgenooten die den mensch van nabij zagen, hem als kunstenaar toch zoo
waardeerden, dat de besten en aanzienlijksten zijn omgang zochten en zich door hem
lieten uitschilderen. In geldelijke moeilijkheden schijnt hij herhaaldelijk verkeerd te
hebben, in 1652 moest hij voor een schuld van 200 carolus guldens aan den bakker
Jan Yken wat meubelen en een vijftal schilderijen in pand geven. Later kreeg hij op
zijn verzoek subsidies van de stad in geld en brandstof, tenslotte zelfs een vaste
toelage van 200 carolus guldens in het jaar. Triestige bijzonderheden, maar die ook
bewijzen dat Haarlem zich voor het genie van den meester niet geheel ongevoelig
toonde.
Het Haarlem van later heeft deze traditie niet altijd voortgezet. In de achttiende
eeuw was de waardeering van Hals zoo gedaald dat men de portretten, regenten- en
schutterstukken, die nu de glorie van Haarlem's raadhuis zijn op een of anderen zolder
had weggemoffeld, tot in 1860 op initiatief van den burgemeester Fock besloten
werd de tegenwoordige zalen in te richten, die in 1862 zijn geopend en waar thans
de glorierijke nalatenschap op niet al te onwaardige wijze te zien is. En al zal men
nu van den schilder geen volledig beeld krijgen zonder naar het buitenland te gaan,
waar men hem in een kunstsoort, die wij hier te lande feitelijk niet van hem bezitten,
in het blijgeestige gezelschapsstuk, als een Molière in de schilderkunst kan
waarnemen, wie het museum in Haarlem niet bezocht
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heeft, zal evenmin kunnen beweren Frans Hals te kennen. Daar toch kan men, behalve
in eenige portretten, in acht omvangrijke corporatie-stukken, die Vosmaer terecht
mijlpalen op den weg zijner ontwikkeling noemde, zijn gansche loopbaan op den
voet volgen: van 1616 af toen hij 32 jaren oud de officieren van de St. Joris-Doelen
afbeeldde, - nog niet de weelderige Frans Hals zooals wij hem ons gewoonlijk
voorstellen uit zijn beste werken - tot zijn regenten en regentessen van het oude
mannenhuis, waarvan hij, over weelde en blijheid, over kleur en zwierigheid heen,
tachtig jaren oud, werken maakt van minder uiterlijken schijn, toch van inniger
levensdoorschouwing.
Haarlem mag trotsch zijn op dit bezit, waaraan wij wel in de eerste plaats mogen
denken, als wij spreken van een monument voor Frans Hals.
Vreesde men dat deze werken zelve niet genoeg spraken van den meester, dacht men
misschien dat de plaats van Hals in de Nederlandsche kunst tòch niet onvergankelijk
genoeg was, of wilde men wellicht, uit verontwaardiging over het feit dat kostelijke
werken van den kunstenaar over de grenzen waren gegaan, het Nederlandsche volk,
dat dit lijdelijk had toegelaten, in verootmoediging doen boeten voor zijn zonden in
dit opzicht?... Ik zou niet durven zeggen of men aan dit alles gedacht heeft, toen in
het hoofd van een of meer Haarlemmers het plan opdook ook nog een bronzen
standbeeld van Hals te doen vervaardigen.
Ware Frans Hals een man geweest wiens daden niet waren omgezet in zichtbare
werken, ware hij een staatsman of veldhêer, een historische figuur, symbool en
beheerscher van een roemrijk tijdperk in de geschiedenis geweest, wiens invloed en
daden minder tastbaar zijn, wie zou er iets tegen gehad hebben voor hem een
monument op te richten, vooral als dit gedenkteeken zelf een levend kunstwerk kon
geworden zijn.
Nu was er in dit geval die reden niet. Er werd ook volstrekt niet als bewijsgrond
aangevoerd de vrees, dat men zonder gedenkteeken zou gaan ophouden te gedenken
wie Frans Hals was, men kon zelf niet zeggen dat er een of ander groot beeldhouwer
met een prachtigen droom van een Halsbeeld rondliep, slechts wachtende in staat
gesteld te worden om het werk aan te vangen, - men wees slechts op het feit, dat wij
zoo weinig kwistig waren met het oprichten van standbeelden. Had men dit tenminste
nuchter onder de oogen gezien, dan ware men noodzakelijk tot de juiste
gevolgtrekking gekomen, dat onder de eigenschappen van het Nederlandsche volk
nu eenmaal niet behoort werkelijke geestdrift voor het oprichten van standbeelden
en dat men in dit geval dus ook beter deed onzen aard, die immers zijn deugden ook
heeft, geen geweld aan te doen. In de voorloopige uitkomst lag reeds het bewijs voor
de juistheid van deze bewering. Het geld kwam zoo karig in, dat men slechts door
het toepassen van een kunstmiddel zooveel bijeen kreeg, dat men een prijsvraag kon
gaan uitschrijven.
Voor de zaak zelve is het thans van geen belang meer over de hoedanigheid van
het monument te spreken; men ziet het op bijgaande afbeelding, zooals het in het
Florapark te Haarlem nu onlangs met officieele plechtigheid is onthuld. Laat men
het vooral opvatten als een in brons gegoten leering voor de toekomst.
BUSSUM.
JOHAN COHEN.
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Over het gebruik van vreemde woorden.
De taal is gansch het volk’, zoo luidt een overoude spreekwijze, die altijd en overal
opgaat.
Niet alleen het karakter kenschetst zich in de taal, ook het verleden, de geschiedenis
van het volk. Degene, die een taal bestudeert met wat meer ijver, dan voor gewone
schoolgeleerdheid noodig is, voelt, dat niet alleen de letterkunde, maar ook de taal
zelf een groote bijdrage is tot de kennis van de geschiedenis der volken. En dat is
wel 't meest merkbaar in de taal der natiën, die hebben geleefd onder overheersching
van of in verbinding met andere volken. Een volk, dat alleen blijft staan, behoudt
zijn taal als 't ware ongeschonden, zonder verbasteringen.
Het is onnoodig te zeggen hoe een en ander merkbaar is in ons Nederlandsch. Een
klein land ontwikkelt zelden de kracht en de macht van eene groote natie. Een klein
land met goeden grond, goed gelegen, met een nijvere bevolking, is een begeerig
bezit voor naburen, en zoo er niet in dat land een volk leeft, dat zijn goed recht met
hand en tand verdedigt, blijft er van dat eigenlijke volk, de kern, niet veel meer over;
onder de gestadige overheersching van verschillende landen, wordt het cosmopoliet
- een vreemd woord - dat ik niet beter vertalen kan, dan door te zeggen, dat allerlei
vreemdelingen er zich vestigen - anderen komen er hun dagelijksch brood eten, zij
brengen hunne vreemde taal, hun vreemde zeden en gewoonten mee, die dikwijls
navolging vinden.
Zoo doet het vreemde zijn intrede.
Indien we even de verschillende landen van Europa nagaan merken we dadelijk
op, dat België en Zwitserland geen afzonderlijke taal hebben. In België spreken de
Vlamingen Zuid-Nederlandsch, de Walen Fransch en de Luxemburgers heel veel
Duitsch, ofschoon er vele Fransch sprekenden onder hen zijn. In Zwitserland is 't
land verdeeld in Duitsch- en Fransch Zwitserland; aan de Italiaansche zijde wordt
Fransch en Italiaansch gesproken. De talen van Noorwegen, Zweden Denemarken
hebben heel veel van elkaar, ook het Spaansch en Portugeesch zijn naverwant.
Nederlandsch wordt niet zelden Nederduitsch genoemd, vanwege zijn sterke
verwantschap met het Hoogduitsch. Onze taal is dan ook vol ‘germanismen’,
uitdrukkingen en vooral spreekwijzen uit 't Duitsch overgenomen en door ons
verhollandscht.
Bijv.: ‘Wij vangen aan met’: van ‘wir fangen an mit,’ inplaats van: ‘Wij beginnen
met.’ Het is opvallend (Es ist auffallend) inplaats van: ‘het is in 't oog loopend,’ ook
het woord wondervol, ofschoon gewoon Hollandsch, is bij ons een weinig gebruikt
woord, dat ingang vond door het welgebruikte: ‘wunderfoll.’ Iets wat kranig is, noemt
men dikwijls snijdig, het verhollandschte schneidig en men spreekt van Smink, het
verbasterde Schminke.
Ofschoon deze taal het meest aan de onze is verwant, zijn het toch niet de duitsche
woorden en uitdrukkingen, die zich bij ons het grootste burgerrecht hebben verschaft.
De druk der fransche overheersching blijft zich zelfs na een eeuw nog doen
gevoelen in de taal. Het is nog geen kwart-eeuw geleden, dat, om eens iets te noemen,
in het militaire leven de fransche uitdrukkingen verreweg de overhand hadden. Hoe
versch ligt ons het woord chambrée voor soldatenkamer nog in 't geheugen. We
hooren nog dagelijks de woorden corvée, excerceeren, defileeren, tirailleeren,
waarvoor men toch even goed zou kunnen zeggen, kazernearbeid, oefenen,
voorbijtrekken enz. Het is misschien wat langer, doch is dit een reden om geen
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Hollandsche termen in te voeren? De Nederlandsche taal is nu eenmaal niet kort;
toch verdient zij zuiver te worden gesproken
In de sportwereld zijn we Engelsch-gezind. Een wielrenner maakt een mooie
‘spurt’ wat zoo ongeveer wil zeggen snelle afzet. Bij het tennisspel telt men steeds
in 't Engelsch, zelfs met 't bepalen wie samen spelen, wordt er met de ‘racket’
geworpen: rough, smooth, om aan te toonen de gladde en de ruwe kant van 't speeltuig.
We hebben in Holland de gewoonte overgenomen om afternoon-tea te drinken,
maar nog steeds missen we daarvoor een goed Hollandsch woord. Met 't grootste
genoegen vraagt de eene dame aan de andere: ‘Zeg, kom je vanmiddag bij me tea-en?’
Wat dunkt u van zulk verengelscht Hollandsch?
En 't vreemde element (dit woord is ook niet zuiver Nederlandsch) heeft zich zóó
vast gewrongen in onze taal, dat het door ieder gebruikt wordt, rijk en arm, oud en
jong, beschaafd en onbeschaafd.
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Een tuinman praat van oculeeren ofschoon hij even goed enten kon zeggen.
Ik heb eens een baker, die graag deftig wilde schijnen in haar manier van spreken,
tot haar eigen verrukking telkens de uitdrukking hooren gebruiken: een tout-même,
waarmee ze wou zeggen: dat is 't zelfde. Ook sprak ze van ‘melisseeren’ waarmee
ze verminderen wilde aanduiden. Waarvan 't goede mensch dat woord had afgeleid,
ben ik nooit te weten gekomen, doch ik nam deze voorbeelden ook maar om aan te
toonen, hoe iedereen, te pas of te onpas, vreemde uitdrukkingen, zelfs gaarne, in zijn
taal inlascht, en dat is een zeer bedroevend verschijnsel.
Ons volk stelt er prijs op zijne rechten, zijne vrijheid, zijne onafhankelijkheid te
handhaven, waarom dan niet zijne taal? Moet die taal verbasteren tot een mengelmoes
van allerhande maaksel, of moet zij zich weten hoog te houden, vrij van vreemde
smet; moet zij zich laten omlaag halen, tot zij wordt een soort volapük, dat een ander
met wat moeite wel zal kunnen verstaan, omdat er zooveel Engelsche, Fransche en
Duitsche woorden in voorkomen; of moet die taal zijn, de uiting van 't volkskarakter,
van den volksgeest, van het volksstreven, de uiting van Nederlands
nationaliteitsgevoel, de openbaring van wat dat kleine, maar ferme volk in zich heeft?
Waarlijk, zoo wij voortgaan met teverslappen, zoo wij onze geestdrift laten
verkoelen, zoo wij aflaten van onze broeders te helpen, maar onzen weg gaan,
lachende tegen en huilende met de groote heeren, wier taal wij willen spreken, wier
manieren wij overnemen, wier kleeding wij trachten na te maken, omdat dit alles
zoo mooi en voornaam lijkt; ja, dan vrees ik dat het Algemeen Nederlandsch Verbond,
ter bevordering en verbreiding der Nederlandsche taal, weinig nut zal stichten, want
't is vruchteloos een groot doel na te jagen voor enkele personen, ieder afzonderlijk;
de massa, het volk moet medewerken, steunen, medestreven; eerst dan is vervulling
mogelijk, eerst dan kan het ideaal werkelijkheid worden, dat de Nederlandsche taal
zij een zuivere taal, die niet leeft van, nòch staat onder vreemde invloeden.
Doch wat wij allen beoogen, is nog zoo makkelijk niet. Het is lichter om een
nieuwe gewoonte in te voeren, dan om een oude uit te roeien en nog wel een, zoo
vastgeroest en zoo vastgegroeid met 's menschen doen en laten.
We weten hoe moeielijk 't is, om eene hervorming in Nederland tot stand te
brengen, op welk gebied dan ook. Ons sekuur volkje, wat traag van aanleg, blijft zoo
graag in den ouden sleur, 't lacht spottend om elke aangebrachte verandering, dat 't
lang niet altijd verbetering noemt. En dan we zijn wat lui; we doen niet graag veel
moeite. We vinden veel dingen goed indien... de gebraden duifjes ons in den mond
vliegen, anders: ‘och, 't was immers zoo goed, 't voornaamste is toch, dat je je
verstaanbaar kunt maken, wat doet de rest er toe?’
En die rest juist doet 't 'm, en 't is noodig, dat ieder zich zelf aanpakt, zich zelf
opvoedt, ten opzichte van zijn moedertaal. Indien ieder eens zorgvuldig naging wat
en hoe hij sprak en zijne woorden wikte vóór hij ze uitte, zouden we heel wat verder
zijn.
En dan de school! Ziehier een uitgebreid veld voor den taal-arbeider!
Indien het jonge kind wordt geleerd om zuiver te spreken, zal het den volwassen
mensch niet moeielijk vallen om dat te blijven doen.
Waarom bijv. vraagt men elkaar: Goed geamuseerd, inplaats van: veel genoegen
gehad? en aan tafel: ‘Passeer me de boter even, wanneer die door verschillende
handen moet gaan, inplaats van: Geef de boter even aan mij door?’
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Men zou iemand uitlachen, die, wanneer hij U op de teenen trapte, hoorde zeggen:
‘O, neem mij niet kwalijk’, in plaats van kort en bondig: ‘pardon’ waarmee
allesgezegd schijnt.
Kuischheidshalve betitelen we ons ondergoed vaak met Fransche namen, en men
is minder beschaamd als men spreekt van een chemise, dan van een hemd.
Is 't niet belachelijk? En moet aan dit misplaatst veroordeel geen eind komen?
Welnu, laten allen, die voelen voor de zuiver Nederlandsche taal en als zoodanig
steunen het Algemeen Nederlandsch Verbond, zich zelf de zedelijke verplichting
opleggen, om de Nederlandsche taal hoog te houden in alle opzichten, om vreemde
woorden en uitdrukkingen te bannen uit spreek- en schrijfwijze, om de kinderen, die
wij te onderwijzen of op te voeden hebben, in te prenten, dat Hollandsche woorden
in de Hollandsche taal steeds mooier zijn, dan vreemde, dat de taal de uiting is van
het karakter en dat wij dus zoowel 't een als 't andere te verzorgen hebben.
Amersfoort, 2 Juli 1900.
EGBERTHA C. VAN DER MANDELE.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J.
Obrie, onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Ath., Brugge; Dr. Van
Steenkiste, Brugge; Prof. J. Mac Leod, Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg.
de Backer, id.; Dr. I. Bauwens, gemeente, raadslid. Aalst; I. de Beuker.
Antwerpen; Mr. Jan van Rijswijck-Burgemeester van de stad Antwerpen;
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.

Vlaamsch rechtskundig congres te Antwerpen.*)
Onder de feiten, die zich in den laatsten tijd op het gebied der Vlaamsche Beweging
hebben voorgedaan, is er zeker geen, dat zoozeer de aandacht verdient als het
Vlaamsch Rechtskundig Congres, dat op 24 Juni jl. te Antwerpen vergaderde. In de
eerste plaats bewijst zijn volkomen welslagen, dat de Bond der Vlaamsche
Rechtsgeleerden, die verleden jaar opnieuw te Brussel werd opgericht, niet alleen
volkomen leefbaar is, maar ook tot eene schitterende toekomst is geroepen.
Niet minder dan 162 rechtsgeleerden - advocaten, hoogleeraars, notarissen - waren
tot het Congres toegetreden en van vele anderen, die door omstandigheden verhinderd
waren het Congres bij te wonen, waren betuigingen van instemming ontvangen.
Twee oud-Ministers, Mr. V. Begerem, oud-Minister van Justitie en Mr. C.
Cooreman, oud-Minister van Arbeid, hadden het eerevoorzitterschap aangenomen
en voerden in de algemeene vergadering het woord. Ook de tegenwoordige Minisster
van Justitie, Mr. J. Van den Heuvel woonde de morgenvergadering der eerste afdeeling
bij.
*) Groep B. vindt het wenschelijker haar vaste rubriek niet langer te onderteekenen. Dat neemt
niet weg dat zij de volle aansprakelijkheid er voor behoudt. Red.
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Zooals Mr. F. Heuvelmans het in zijne openingsrede zeer juist zeide, leverde dit
Congres het onomstootbaar bewijs dat, wat sommige verguizers der Vlaamsche
Beweging ook mogen beweren, in onze taal alle wetenschappelijke begrippen, zoowel
op het gebied van het recht als op elk ander gebied, uitstekend kunnen worden
weergegeven. Tevens werd door dat Congres door de beoefenaren der
rechtswetenschap onder al hare vormen hulde gebracht aan de taal van het volk.
Mr. Juliaan Van der Linden, volksvertegenwoordiger voor Brussel, werd tot
voorzitter van het Congres uitgeroepen, en hield bij die gelegenheid eene toespraak,
waarbij hij vooral wees op den bloeienden toestand van den Bond, die niet alleen
leden telt te Gent, Antwerpen en Brussel, waar Nederlandsche pleitgezelschappen
gevestigd zijn, maar ook in al de andere steden van het Vlaamsche land.
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In drie verschillende afdeelingen werden vervolgens zeer belangrijke lezingen en
besprekingen gehouden over Burgerlijk en Notariëel Recht, over Strafrecht en
Rechtspleging en over Handels-, Nijverheids- en Bestuursrecht.
Na afloop der afdeelingsvergaderingen werden de Congresleden door den Tuchtraad
(in Noord-Nederland Raad van Toezicht en discipline) op de hartelijkste wijze
verwelkomd bij monde van den staf houder (deken) der orde, Mr. G. Stoep, die het
edele doel prees, dat de Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden zich voorstelt, namelijk
het beoefenen der rechtswetenschap door middel van de Nederlandsche taal en het
waken op de toepassing der taalwetten.
Na den middag werd een algemeene vergadering gehouden, waar door Mr. Alb.
De Swarte gesproken werd over de dikwijls gebrekkige wijze, waarop in
Zuid-Nederland sommige rechtsbegrippen worden weergegeven. Hij waarschuwde
vooral tegen het overdreven purisme en de vertaalwoede, die alhier algemeen
heerschen en waarvan men in de vertalingen van Ledeganck en De Hondt zoovele
voorbeelden vindt. In Noord-Nederland was z.i. een rijke oogst van goede, degelijke
rechtstermen te garen, hoewel ook daar wel wat af te keuren valt, dank zij het al te
veelvuldige, noodelooze gebruik van basterdwoorden. Ook van de medewerking der
Nederlandsche Juristenvereeniging die, naar hij hoopte, niet zou uitblijven, verwachtte
spreker veel goeds voor de uitbreiding der Nederlandsche rechtswetenschap in België.
Onder de sprekers, die nog het woord voerden, behaalde zeker Mr. V. Begerem
den meesten bijval. Hij handelde over de gelijkheidswet, m.a.w. de wet, waarbij het
gebruik onzer taal bij de wetgeving wordt geregeld en wees op het hooge beginsel
van billijkheid en rechtvaardigheid, dat aan die wet ten grondslag ligt. Niets toch is
billijker, zeide hij, dan dat de Vlaming die, naar luid der Grondwet, evenals de Waal,
geacht wordt met 's lands wetten bekend te zijn, evenals deze in de mogelijkheid
gesteld worde die wetten te leeren kennen. Nu, dat kon alleen verkregen worden door
het uitvoeren eener wet, waarbij bepaald wordt, dat de wetten in het Nederlandsch
evenals in het Fransch zullen voorgedragen, gestemd, bekrachtigd en afgekondigd
worden.
Het welgelukken van dit Congres zal ongetwijfeld van zeer grooten invloed zijn
op den vooruitgang der Vlaamsche Beweging. Hadden de Natuur- en Geneeskundige
Congressen, die door Prof. Mac. Leod het eerst werden op touw gezet, het voorrecht
onze taal meer en meer bij de beoefenaren der geneeskunde en aanverwante
wetenschappen te doen binnendringen, het behandelen van allerlei rechtsvragen met
betrekking tot de wetgeving zal natuurlijk krachtig bijdragen tot de hervorming dier
wetgeving in een meer nationalen geest, iets wat er tot nog toe maar al te zeer bij
ontbrak.

Cyriel Buysse.
De Association flamande pour la vulgarisation de la langue française had aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs een toelage gevraagd
tot het verspreiden van een boekje, waaruit de ‘Franschmans’ Fransch zouden kunnen
leeren. De ‘Franschmans’ zijn de arbeiders, die ieder jaar bij honderden uit de twee
Vlaanderen naar het Noorden van Frankrijk trekken om daar door landbouwarbeid
een stuiver te verdienen. De Minister heeft de toelage geweigerd. De Association
heeft zich dan tot den Provincieraad van Oost-Vlaanderen gewend om een toelage
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te bekomen. Hier werd het toekennen der toelage bestreden, o.a. door Mr. O. Buysse,
niet omdat eenige kennis van het Fransch aan de Franschmans niet zeer goed zou te
stade komen, maar omdat bewuste Association door het verspreiden van kennis der
Fransche taal geen ander doel heeft dan den ondergang van het Nederlandsch in
België. De toelage werd evenmin door den Provincieraad toegestaan.
Een lezer van den Bien Public doet opmerken, dat er reeds sedert lang werkjes
bestaan in den geest van het door de Association gewenschte. Hij vestigt o.a. de
aandacht op een dergelijk werkje, dat reeds zijn twintigste uitgave beleefde en doet
er de degelijkheid van uitkomen. Dan voegt hij er bij: ‘Dat handboek kan trouwens
tot twee doeleinden gebruikt worden: aan de Vlamingen Fransch te leeren, aan de
Walen Vlaamsch. De Association zou dat boekje nuttig kunnen raadplegen, wanneer
ze een tweede Vlaamsche uitgave van hare statuten zal bezorgen: de eerste uitgave
bevat, van haar tweede tot haar laatste woord, inderdaad vele uitdrukkingen, die
onvlaamsch zijn in de beteekenis, waarin ze gebezigd werden.’
Hierop komt een der secretarissen van de Association uit den hoek met een uiterst
verrassende mededeeling.
‘Indien het Vlaamsch, dat we gebruikten bij 't opstellen van onze statuten, uw lezer
niet kan bevallen, dan is het waarschijnlijk omdat hij zich vergist omtrent zijn eigen
bevoegdheid in deze zaak.
Daar we van het eerste oogenblik af voorzagen, dat we deswege aan domme
aanvallen (ineptes attaques) zouden blootgestaan hebben, hebben we zorg gedragen
ons voor het opstellen van den Vlaamschen tekst van onze statuten en van ons manifest
te wenden tot onzen collega, Cyriel Buysse, Nederlandsch letterkundige.’
Die Nederlandsche letterkundige, die door de uitgave van zijn werken in Holland
en door de opneming van zijn romans en novellen in Hollandsche tijdschriften een
aardigen duit verdient, helpt in België een handje om 't Nederlandsch uit te roeien.
Bizonder stichtend!
***
Hollandia (30 Juni) bevat de mededeeling, dat voor de leden, werkzaam bij het
Belgisch Gezantschap in den Haag, de kennis van onze taal verplichtend gesteld is.
‘'t Schijnt eigenlijk zoo vanzelf sprekend, dat 't meer verbazing wekt, dat dit nu
pas gebeurt!’
Er zijn zoovele dingen, die ‘zoo vanzelf sprekend schijnen.’ Zoo zal het den
Vlaming ‘vanzelf sprekend schijnen’ dat hij bij 't reizen op Nederlandsche spoorwegen
Nederlandsche spoorwegkaartjes zal krijgen. Toch niet. Als hij van Amsterdam naar
Antwerpen terugkeert, krijgt hij een kaartje, waarop de bestemming alleen in 't
Fransch gedrukt staat. Onze kaartjes naar Amsterdam zijn ten minste tweetalig.
***
Onder de ‘zoo vanzelf sprekend schijnende’ dingen, behoort ook nog, dat de Belgische
Regeering de wetten door het Belgische Parlement aangenomen zou naleven, b.v.
art. 137 van de Wet op de Burgerwacht van 1897. De Majoor-Bevelhebber van het
korps der jagers-verkenners van Gent had aan den Minister voor zijn korps de toelating
gevraagd om zich naar Middelburg te begeven om de uitnoodiging te beantwoorden
van de schutterij van die stad. Het weigerend antwoord van den Minister is in 't
Fransch en is in die taal gezonden geworden aan de jagersverkenners: aldus wordt
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het art. 137 toegepast, dat zegt dat alle berichten, mededeelingen enz. aan de schutters
in Vlaamsche gemeenten in 't Nederlandsch zullen gesteld zijn.
***
Den 8en Juni werd door de Vlaamsche Wacht van Antwerpen een banket aangeboden
aan den vader van de Gelijkheidswet, Juliaan De Vriendt, bij zijn aftreden als
kamerlid. Aan het feestmaal zaten talrijke flaminganten aan. Dat er getoast en
gezongen werd hoeft niet gezegd te worden. Aan te stippen een kernachtige rede van
A. Buyl, waarin hij verklaarde, dat de Vlaamsche Beweging in de Kamer volkomen
op hem mocht rekenen.
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Boekbespreking
Geschiedenis van den Vlaamschen Taalstrijd van Maerlant tot op onze dagen,
onpartijdig geschetst door Jef Rechts. Prijs 2.00 fr. of f1.00, voor Duimpjes
inschrijvers 1.50 fr.
Eindelijk hebben we in 't Nederlandsch eene beknopte geschiedenis, van al wat hier
in Vlaanderen onze taal geleden en gestreden heeft, eene samenvatting van vele
werken en honderden vlugschriften, een duidelijk panorama van onzen taalslag.
In kernachtigen historiestijl zijn de gebeurtenissen verhaald, maar het werk is, op
ver na geene bloote opsomming van feiten; het is een wijsgeerige geschiedenis met
lessen uit de daden, vermaningen, woorden tot bezieling en opwekking.
Het werk is volledig in dien zin, dat het voorname, het alleen zeggenswaardige er
in vermeld is. Het is onpartijdig; aan vriend en vijand werd de waarheid gezegd.
De schrijver zegt in zijn inleiding: ‘Eene geschiedenis is aanklaagster of
lesgeefster.’
Om wille der onpartijdigheid dus, en tot grooter onderricht voor alle tegenwoordige
en toekomende ‘Flaminganten’ hebben wij de gebreken der Vlaamsche strijders en
hunne misslagen noch verzwegen, noch verontschuldigd, en met Vlaamsche
rondborstigheid - ofschoon dikwijls met spijt - over allen en in alles onze gedachte
steeds vrij en vrank uitgedrukt; de voorvaderlijke leus indachtig: ‘Doe wel en zie
niet om.’
Vooral den Noord-Nederlanders zij het boek warm aanbevolen, het is in tamelijk
goede, van Fransche wendingen vrije taal geschreven en er gaat een tocht van
symphatie door het werk voor Holland, voor verbroedering, voor één vereenigd rijk
der Nederlanden.
Met het ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND is schrijver blijkbaar ingenomen.
Oorsprong, doel, inrichting worden er in opgegeven,
‘Een nooit genoeg aan te prijzen gevolg van het inrichten van een ALGEMEEN
NEDERLANDSCH VERBOND is de hulp, die de leden van de Noordergroep de
Vlaamsche beweging verleenen.
Onze Noorderbroeders hebben nu eindelijk hunne onverschilligheid voor goed
afgeschud, en beginnen ons hun zedelijken en stoffelijken steun te schenken. Eere
en dank aan de mannen, die het Hollandsche volk hebben opgeroepen ter uitbreiding
onzer taal over den aardbodem, vooral den geleerden Dr. Kern, den onvermoeiden
kamper Dr. Kiewiet de Jonge en den in België zoo diep geliefden dichter en redenaar
Dr. Schaepman. Aan ons Vlamingen de wereld te toonen, dat het ons ernst is. Is het
niet beschamend, dat wij in het NEDERLANDSCH VERBOND in getal achter staan; niet
alleen bij de Hollandsche maar zelfs bij de Zuid-Afrikaansche groep? Al wie Vlaming
heet, tot welke partij hij ook behoore, dient het VERBOND in zijn streven te
ondersteunen.
Alle Vlaamsche maatschappijen moeten er zich bij aansluiten.’
Die Geschiedenis is een uitmuntend propagandawerk. ‘Eene geschiedenis der
Vlaamsche beweging’ zegt schrijver, moet ons erachtens ook hare rechtvaardiging
wezen. Onzen strijd rechtvaardigen was eilaas niet moeilijk; we hadden slechts
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nauwkeurig de omstandigheden af te schilderen, waarin de beweging ontstond, waarin
zij haren gang ging; beurtelings werd verslagen en zegevierde.....
‘Wij hebben getracht, in den loop van het werk en op het einde klaar uit een te
zetten: ‘Daar waren we, dat hebben we verkregen, dit hoeven we nog te bekomen.
‘Moge ons werkje iets bijbrengen tot den vooruitgang der Vlaamsche beweging.’
Dien wensch kunnen we slechts herhalen.
FLAMINGANT.

Zuid-Afrika.
Schaal 1:1250000, bewerkt door M. ten Bouwhuis en geteekend door J. de
Jong Czn. W. de Haan, Utrecht 1900.
Als één wandkaart aanspraak kan maken op actualiteit, dan is het zeker deze, en het
ligt in de eerste plaats op den weg van Neerlandia, om op die verschijning de aandacht
harer lezers te vestigen. Daarom voldoen wij gaarne aan het verzoek der Redactie,
een korte aankondiging daarvan te schrijven.
De geographie van Zuid-Afrika wordt meestal op de scholen nog stiefmoederlijk
behandeld, en hetzelfde is met de geschiedenis het geval. Wij zijn er al lang aan
gewend geweest de oude geographie van Griekenland, Klein-Azië en Italië
nauwkeurig te leeren, de Peloponnenische en andere oorlogen met al de veldslagen
in bijzonderheden behandeld te zien, naar de bijstroomen van den Donau, de Taag,
de Loire enz. te hooren vragen op examens, en wij zagen zelfs examinatoren voor
de hoofdakte, die zenuwachtig het hoofd schudden als een candidaat een der namen
uit het rijtje niet kon vinden op het gegeven oogenblik. Maar van den zelfden kant
behoefde men er zich niet over te verwonderen, naar een paar steden uit het
‘Kaapland’ te hooren vragen, terwijl aan de kennis van het land in Zuid-Afrika, waar
verder de Nederlandsche taal gesproken wordt, nauwelijks de aandacht werd
geschonken.
Gelukkig wordt het anders; de geschiedenis heeft ons gedwongen op Zuid-Afrika
den blik te slaan, en langzamerhand zullen de scholen en examinatoren wel volgen.
Tot een hulpmiddel bij het onderwijs in de kennis van Zuid-Afrika is bovengenoemde
kaart uitstekend geschikt. De bewerkers hebben getracht een beeld van dit land te
geven, in duidelijk sprekende lijnen en kleuren, zooals dat voor een wandkaart
noodzakelijk is, en dat is hun uitnemend gelukt. Ook de uitvoering van de kaart is
goed.
Van groot nut is het, dat naast de hoofdkaart Nederland op dezelfde schaal is
geteekend; hierdoor wordt het vergelijken gemakkelijk. En een andere bijkaart geeft
door sprekende kleuren een overzicht van de staatkundige kaart van Zuid-Afrika op
de schaal 1:10.000.000, met een vergelijkingskaartje van Engeland op die zelfde
schaal. Het Engelsche gebied hebben de bewerkers hel rood geteekend; of hierin een
symbolische bedoeling ligt?
De hoofdvormen van het relief des bodems komen goed uit op deze kaart, de loop
der rivieren is sprekend, en bij het plaatsen der namen is ook gelet op de geschiedenis
van den laatsten tijd. Hierdoor kan de kaart zoowel bij het onderwijs als in de
aardrijkskunde met veel vrucht gebruikt worden; zij stelt ons het tooneel van den
laatsten strijd duidelijk voor oogen. Door de geheele geschiedenis der Boeren komt
het verbond tusschen het land met zijn reliefvormen en de gebeurtenissen des volks
telkens sterk uit, misschien sterker dan bij eenig ander volk. Hierdoor biedt de
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geschiedenis der Boeren talrijke bouwstoffen voor de anthropogeographie, en bij de
behandeling der geschiedenis kunnen die in het licht gesteld worden, om de doode
feiten door het aantoonen van het oorzakelijk verband te doen leven.
Moge deze kaart veel gebruikt worden, en moge zij vooral dienen, om bij de
beschouwing der vernieuwde ontwikkeling voor de Boerenrepublieken in de toekomst
het gesproken woord toe te lichten. Dat hopen wij in naam der gerechtigheid.
DEN HAAG.
H. BLINK.

Bladvulling.
Uit een Hollandsche courant:
Het zeer bijzonder succes van La Fille Elisa is een krachtig bewijs geweest voor
den terugkeer van die gezonde kunstopvatting, welke..... de compositie, die abstractie,
dat resultaat van hersenwerking als van secundair belang beschouwt. Het stuk bestaat
uit brokken leven, alleen om de intensiteit van reëel leven is het van beteekenis.
***
Over het Boheemsch kwartet, uit een Hollandsch Dagblad:
Geen kwartet, dat als het hunne in zulk een mate den indruk geeft van spontaniteit
en impulsieve kracht. De groote eenheid in samenspel laat ruimte aan ieders
individualiteit. Het zijn vier kunstenaars van gelijke orde, ook wat temperament
betreft......
In het bijzonder is dat spontane merkbaar in het niet constante van de tempi.
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Ingezonden
Simonstown, Kaap-Kolonie, 10 Juni 1900.
Waarde Heer Meert.
Reeds sedert lang had ik het plan opgevat, U iets van mij te laten hooren. Tot nu toe
had ik daar geen gelegenheid voor vanwege den Oorlog.
Op het oogenblik echter, nu ik als krijgsgevangene hier zit opgesloten, heb ik
daartoe ruimschoots de gelegenheid. Over politiek, mag door of aan de
krijgsgevangenen niet geschreven worden, want alle brieven van en aan hen worden
nagelezen. Op den 1en Mei werd ik bij Tubakop, tusschen Brandfort en Bloemfontein
gevangen genomen. Ik had een schampschot aan het hoofd bekomen en kon mij niet
tijdig genoeg meer uit de voeten maken, daar mijn paard reeds geschoten was. Thans
zit ik hier, met nog circa 1000 lotgenoten in een afgesloten ruimte aan het strand
voor de Simonsbaai. Dat het hier zeer eentonig is, behoef ik U wel niet te zeggen.
Men ziet niets anders dan de zee, en bij afwisseling zoo nu en dan eens een
visschersbootje of kuststoomboot passeeren. En de toestand laat zich ook al niet erg
rooskleurig aanzien. Volgens berichten welke ons ter oore komen, hebben de
Engelschen Pretoria genomen en zijn de Boeren naar Lijdenburg terug getrokken.
Wat zal de toekomst wezen der twee kleine Republieken? Doch alle hoop moet nog
niet opgegeven worden; wie weet wat nog komen kan.
Hoe staat het nu met het Algemeen Nederlandsch Verbond? Mijn collega
Steuerwald is nog steeds aan de zijde der Boeren, met het geweer in de hand. Ik
hoop, dat hij gelukkiger moge zijn dan ik.
Neem mij niet kwalijk, dat ik deze brief met potlood schrijf; dit moet ik doen,
aangezien de inkt hier een weelde-artikel is.
Ontvang de hartelijke groeten van
uw toegenegen
M.E. HESSING,
Krijgsgevangene.

Mededeelingen
Aan een brief van een O.I. Ambtenaar op Java, ontleenen wij het volgende:
‘Ik was blij in Neerlandia te lezen, dat de kommissie in Batavia niet heeft stil
gezeten. Iets, waaraan ook wel de aandacht mag geschonken worden, is 't Onderwijs
in 't Nederlandsch op de Europeesche lagere school. Daar moet hier veel meer tijd
aan besteed worden, dan in patria, omdat velen buiten de school geen dragelijk
Hollandsch hooren. En bibliotheken zijn alleen op groote plaatsen.
Dat ze zich moeilijk in 't Hollandsch kunnen uitdrukken, maakt de menschen
schuw en verlegen. Geen enkele taal kennen ze goed, dat hindert hen; overigens
flinke menschen kunnen geen brieven schrijven, om zich te verantwoorden tegenover
hun chef; reeds meermalen heb ik iemand moeten helpen met eenvoudige briefjes.
Dat waren brave zielen, ze wouen wel, maar konden 't eenvoudig niet. De gevolgen
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zijn allerlei moeilijkheden. Toevallig heb ik den laatsten tijd een paar treffende
gevallen waargenomen.’.
***
De heer Leonard Charles van Noppen van New-York heeft gedurende de
wintermaanden ook te Boston in het Lowell Institute zes lezingen gehouden over de
Nederlandsche Letterkunde, welke groote belangstelling wekten en ten zeerste werden
gewaardeerd. Hier volgt het programma.
26 Februari. - De vroegste Nederlandsche Letterkunde (met een overzicht over
de Ned. Taal en den oorsprong en groei der Letterkunde). De lyrische
schoonheden der Ned. poëzie. Haar bekoring en beperktheid.
1 Maart. - De gouden eeuw van Holland. De Muiderkring. De dichters Hooft,
Huygens, Vondel, Tesselschade, Brederôo, Coster en de Rederijkers.
5 Maart. - Vondel, de Mensch en de Dichter: de voornaamste tooneelschrijver
en grootste lierzanger van zijn tijd.
8 Maart. - Vondels Lucifer, het hoofdtreurspel en schoonste gedicht der
Nederlandsche Letterkunde. Invloed van den Lucifer op Miltons Verloren
Paradijs.
12 Maart. - Jacob Cats, de dichter van het huiselijk leven, de meest gelezene
der Ned. dichters.
15 Maart. - De jongere Hollandsche dichters. De Nieuwe Gids-School. Kloos,
Van Eeden, Verwey.

Allerlei
Papiameentoe.
Uit de Mededeelingen van den heer J.H.J. Hamelberg, (zie het Februari-nummer)
weet men, dat de groote meerderheid der bevolking van Curaçao papiameentoe
spreekt. Het is een mengsel van Spaansch, Portugeesch en Hollandsch. Hier volgt
een staal er van:
Ta keende ta ai? Ta mi.

Wie is daar? Ik ben het.

Dreenta si bo ta goesta.

Kom binnen als 't u belieft.

Sera poorta. Sienta.

Doe de deur toe. Ga zitten.

Schijf bo stoel oen poko atras.

Schuif uw stoel wat achteruit.

Mi a bini pasa oen ora koe bo.

Ik kom een uurtje met u door. brengen.

Die oenda ba ta bini?

Waar komt gij vandaan?

Papia Oolandees.

Spreek Hollandsch.

Prenoenciamentoe no ta difikoeltoso.

De uitspraak is niet moeilijk.

Papia sin berguensa libra mente.

Spreek onbeschroomd, vrij uit.

Bo tien razoon.

Gij hebt gelijk.
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Meneer L. ta na kas?

Is de heer L. thuis?

Laga noos holuga kaarta.

Laat ons kaart spelen.

Mi ta sinti masja kalor.

Ik ben zeer warm.

Mi a schirbi oen brifi na mi oom Jan.

Ik heb mijn oom Jan een brief
geschreven.

Mi a hasi hoopi roopoondi.

Ik heb verscheidene boodschappen
gedaan.

Ta falta oen kwartoe pa seis.

Het is kwart vóór zessen.

Keda oen oen poco mas.

Blijf nog wat.

Ta tempoe pa mi bai.

Het is tijd, dat ik heenga.

Mi ta desea bo bon anotji.

Ik wensch u goeden nacht.

Lo mi bai te na porta.

Ik zal u uitlaten.

No hasi kompliment.

Geen plichtplegingen.

Kwiedau, stoepita masja glad.

Pas op, de stoep is zeer glad.

Een woord van Matth. de Vries.
Wie zal zeggen, hoe onze nationaliteit zich nog eenmaal kan ontwikkelen, welke
taak Nederland nog te vervullen kan hebben? Maar dan moet het zijn kracht dáár
zoeken, waar die gelegen is: in zijne taal, in zijn volksaard, in zijne vrijheid. En
bovenal handhave het de rechten zijner taal, want een natie, die hare taal niet in eere
houdt, verloochent haren volksaard, verspeelt hare vrijheid, en is den ondergang
nabij.
Inleiding tot het Woordenboek der Ned. Taal.

Bij het bericht van de nederlaag der Transvaalsche Boeren.
Nu rijst in 't Nederlandsch gemoed,
een walm van bitterheden:
Zij zijn geveld, in 't juk gekneld,
die voor hun vrijheid streden,
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De kloeke Boeren van Transvaal,
de eenvoudige grootsche helden!
Schand, schand op 't lage rooversvolk,
dat, laf, ze nedervelde!
Dat, om wat goud en raar gesteent,
in 't ver gewest te vinden,
Tot 't plengen van onschuldig bloed,
vermat zich te onderwinden.
Gij, die, gesleund door de overmacht,
veel hooger wordt geprezen,
Dan die verwaand victorie kraait,
gij zult nooit slaven wezen.
Zoodra des vijands leger trekt,
rijst ge op, gelijk het koren,
Dat voor den stormslag buigen moest,
doch, taaier dan te voren,
Zijn halmen recht, aan zon en dauw
nieuw vêerkracht weet te ontleenen!
Vat moed! staat op! steekt handen uit!
den helden past geen weenen.
HILDA RAM.

Antwerpen, 1-6-1900.

Fratsen.
Te Leeuwarden werd examen afgenomen voor Onderwrjzer. Opstel: Het
verwaarloosde kind. Punt van bespreking o.a. preventieve en repressieve middelen.
Ander opstel: Een tendenzroman. Punt: Is het werk van den auteur een letterkundig
kunstwerk?
Het overweldigende van dit ‘punt’ daargelaten, het zou de moeite waard zijn heeren
slachtoffers, laat ons maar zeggen heeren ondervragers ook, te polsen over de
beteekenis dier volmaakt overbodige vreemde woorden, vooral van het laatste.
Zij allereerst moesten een schijn versmaden, die enkel hen zelf en hunne minderen
verrukt, maar die anderen het treurige gebrek aan eerbied verraadt voor de taal zelf
die zij de kinderen moeten leeren.
Zulk examenwerk is natuurlijk ontworpen, gezien en deugdelijk bevonden door
hooge, hoogere en hoogste gezaghebbers op lageronderwijsgebied. Is er geen
allerhoogste om zulke fratsen te stuiten?

Uit verschillende Tijdschriften.
De Aarde en haar Volken, 1900, Afl. 6: Het Vredesgezantschap der Z.-A.
Republieken.
Boon's Geïll. Magazijn. Juli 1900. Platen: Een Veldcollation v. Boeren in het
kamp. - De Guerilla in den Vrijstaat. - Het Staatsmuseum te Pretoria. - Gen.
Louis Botha.
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Eigen Haard, 23 Juni 1900. Plaat: President Kruger en zijn oogarts.
Gids, 1900, Juni. Prof. Max Weber: De Siboga-expeditie, haar doel en enkele
harer resultaten.
Holl. Revue, Juni 1900. De Siboga-expeditie.
Maandelijksche Revue, No. 6. 1900. J. Huisman. Welke taal moet het zijn? (Er
dient gebroken te worden met de oude sleur en de rangorde Fransch, Duitsch,
Engelsch dient omgekeerd te worden.)
Nederland, 1900 No. 7. C. Buysse: Een Leeuw van Vlaanderen.
Nederland, 1900 No. 6. Dr. D.C. Nijhoff. Nederland en Engeland.
Nederl. Spect. 23 Juni 1900. Blink: De landgrenzen van Nederland. - Dr. C.J.
Wynaendts: De Anglomanie bestreden.
Noord en Zuid, 23 j.g., No. 3. Taco H. de Beer: Vanwaar dat getob met de
Nederlandsche taal?
Ons Tijdschrift (Nederl.) 5 j.g. IV, Zuid-Afrika's pracht, door G.J.v.d.B. - Paul
Kruger. door G.J.v.d.B.
Ons Woord, Juli 1900. De Fransche taal in de betalende scholen van Antwerpen.
Taal en Letteren Juni 1900 Dr. D.C. Hesseling, Over de Taal en Letterkunde
van Zuid-Afrika - Nederlands en Afrikaans - V.d.B. Oude Taalwijsheid - Dr.
J.B. Schepers. Een paar gedachten over het Tweede Philologen Congres te
Leiden - Betekenis van het Histries Lied.
Vragen v.d. Dag, 1900 Juli. I.C.H. Peters: Opmerkingen over den bouw en de
ontwikkeling der Nederl. steden.
Woord en Beeld, Juli 1900 Nederl. Inzendingen op de Parijsche Tent. 1900.
Plaat: Hoofdgeb. afd.: Ned. Koloniën.

Bladvulling,
Okkerneutjie.
Na tijd kom raad.
Engelse dame (in di spoortrein): ‘Waarom gee di Boere ni di oorlog op ni? Hulle
weet mos, dat ons altijd op onse reserve kan terug val, terwijl hulle geen reserve het
ni.’
Engelse heer (die al ongeduldig word van di oorlog): ‘Hulle het reserve!’
Engelse dame (verbaasd): ‘Wie?’
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Engelse heer: ‘Hulle kinders.’
ONS LAND.
***
Uit een Indische courant:
De antecedenten van den heer Rooseboom zijn de argumenten, waarop de tolken
der openbare meening hun opinie baseeren.
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Nasionalieteit en Indieviedualieteit en het Algemeen Nederlands
Verbond.(1)
Het Algemeen Nederlands Verbond stelt zich ten doel handhaving van de Nederlandse
taal, levendig houden van de Nederlandse geest. Te zamen zouden we dit kunnen
noemen: handhaving van ons nasionaal karakter.
Maar wat is ons nasionaal karakter?
Stelt men die vraag aan een Kongres, verbond of vergadering van Nederlanders,
dan wordt zeer luidruchtig verkondigd, dat ons nasionaal karakter bestaat uit eene
verzameling van uitstekende eigenschappen, ons nagelaten door roemruchte
voorouders, waarop wij trots moeten zijn, en in stand gehouden door biezonder goed
bloed, dat wij zorgvuldig vrij hebben te houden van vreemde smetten.
Stellen wij evenwel onze vraag aan iedere Nederlander afzonderlik, dan horen we
pruttelen, dat wij van onze roemruchte voorouders niet veel meer hebben, dat er op
onze voortreffelikheid van bloed nog al wat af te dingen valt, dat wij, vergeleken bij
andere volken, erg dikwijls, Jan-achteraan spelen en dat een Nederlander goed doet
als hij op reis zijn landgenoten zoveel mogelik ontwijkt.
Laat ik u even zeggen welke voorstelling ik me maak van een nasionalieteit, u als
't ware het symbool, mijn symbool er van geven.
Een kind heeft twee ouders, niet waar? Die hebben er samen vier; die vier hebben
er weer

(1) Genomen uit een rede, gehouden op het 25ste Ned. Taal- en (Letterkundig Congres te Gent.
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acht en zo voorts. We kunnen dus zeggen, dat een kind, door zijn ouders heen, met
zijn ganse volk is verbonden. Het wortelt in dat volk evenals dat volk wortelt in het
ras en dat ras in de geheele mensheid.
Als ik me dus de enkele mens voorstel als de top van 'n pieramiede, dan zie ik
hem onmiddellik voortgekomen uit zijn ouders, voorts uit de bredere laag van zijn
volk, uit de nog bredere van zijn ras en eindelik uit de breedste, nl. uit de gehele
mensheid. Uit al die lagen heeft hij door middel van onzichtbare worteldraden de
eigenschappen getrokken, waarvan de samenwerking ten slotte vormt hetgeen hij
voelt als zijn indieviedueel ik. Zo komt het, dat de Nederlander met alle mensen
samen zich anders voelt dan het dier, dat hij met alle Germanen verenigd zich
verschillend voelt van het Romaanse ras, dat hij met zijn landgenoten zich
tegenovergesteld voelt aan de Duitsers en dat hij als indieviedu zich onderscheiden
voelt van alle indievieduen om hem heen. En nu is 't duidelik, dat wij met onze
indievieduele wil niets vermogen te wijzigen aan de worteldraden, die ons verbinden,
door tal van andere, meest gestorven indievieduen heen, met 'n geheel volk, 'n geheel
ras. Al leer ik Frans praten gelijk 'n Parijzenaar, al aap ik alle Franse gewoonten
bedriegelik nauwkeurig na, een Fransman word ik toch niet. Hoogstens kan ik enige
kenmerkende Nederlandse eigenschappen van me laten verkwijnen, verdorren,
vergroeien en dus òf eenvoudig 'n stuk karakter verliezen, iets meer naderen tot de
persoon van wien DE GÉNESTET zong: ‘wees u zelf, sprak ik tot iemand; maar hij
kon niet, want hij was niemand’, òf wel 'n soort monstrum worden, 'n kuriozieteit,
die - waarom 't te ontkennen? - eigenaardig kan zijn.
De gemakkelikheid om zogenaamd op te gaan in 'n vreemde nasionaliteit mag
schijnbaar een voordeel zijn, op de keper beschouwd blijkt het zwakheid te wezen,
zwakheid van nasionaal karakter, waar zwakheid van indieviedueel karakter in de
regel mee gepaard gaat. Wie gemakkelik nabootst, geeft meestal ook gemakkelik
iets van zich zelf prijs.
Wie 'n flink ontwikkeld persoonlik karakter in zich voelt, wie graag in de strijd
des levens zijn indieviedualieteit tegenover andere indieviedualieteiten handhaaft,
wie beseft, dat navolgen altijd blijft volgen en nooit wordt vóórgaan, die laat dan
ook evenmin zijn persoonlike eigenschappen als die van zijn nasionaliteit gauw
varen, die voelt, dat de draden, welke hem verbinden aan zijn volk, hem even goed
maken tot wat hij is, als de draden, welke hem onmiddellik verbinden aan zijn ouders
en de draden, welke hem verder verbinden aan de mensheid in haar geheel.
Het besef, dat men zijn nasionalieteit in ere moet houden, behoeft dus volstrekt
niet vergezeld te gaan van grote ingenomenheid met eigen landen volksaard. Ik voor
mij beschouw 't in 't geheel niet als een voorrecht in Nederland geboren te zijn. Het
teren op de roem van onze voorouders maakt me eer beschaamd dan fier; er is veel
in onze volksaard, dat me tegenstaat en ik heb 't altijd een dwaasheid gevonden een
moeras te ontwoekeren aan de baren en in onze vochtige polders te gaan wonen.
Maar dat belet niet, dat ik bestuurslid ben van het Algemeen Nederlands Verbond,
dat ik me zou schamen mijn nasionalieteit te verloochenen, dat ik integendeel alles
zal doen wat in mijn vermogen is om die nasionalieteit tot eer te strekken en haar te
verdedigen tegen vijandelike aanvallen.
En dit alles eenvoudig, omdat ik besef, dat het prijsgeven van mijn nasionaal
karakter gelijk staat met het ondermijnen van mijn indieviedueel karakter. Is het
laatste mijn huis, dan is het eerste het fondament er van. En evenals we indievieduen
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ontmoeten klein van stuk, schraal voorzien van geld, machteloos in de maatschappij
door hun ondergeschikte poziesie, maar toch geëerd, omdat zij niet gezind zijn zich
door wie ook te laten vernederen, omdat zij hun recht verdedigen zich zelf te mogen
zijn, welnu, zoo zien wij ook in de kamp der nasionalieteiten kleine nasies, die eerbied
en achting afdwingen, omdat zij liever willen ondergaan dan prijs geven: niet hun
onafhankelikheid - dat is maar 'n polietiek begrip - maar hun zelfstandig karakter.
Dit zelfstandig karakter kan geen macht ter wereld hun ontnemen, als zij maar de
vaste wil hebben het te handhaven.
Maar wat zijn zulke nasies? Verbonden, waarvan elk lid zegt: ik hoef zelf niets te
doen, want wij hebben ons verbond? - Neen, integendeel: zulke nasies bestaan uit
indievieduen, die alle voelen, niet als LODEWIJK XIV: ‘de staat, dat ben ik’; maar
wel - ik ben een deel van mijn volk; de eer van dat volk, dat is ook mijn eer en van
dat volk kan ik me evenmin afscheiden als ik in staat ben me te ontdoen van al
datgene, wat mij maakt tot 'n persoon, tot een indieviedualieteit.
Wie ontzien, geëerd wil worden, beginne met zich zelf te ontzien en te eren. Dat
weten de Denen en de Noren; maar dat bedenken de Nederlanders veel te weinig. Ik
zeg de Nederlanders, omdat het mij voorkomt, dat èn Noord-Nederlanders, èn
Zuid-Nederlanders in dit opzicht niet van schuld vrij te pleiten zijn; maar erkend
moet het worden dat de Noord-Nederlanders, die geen strijd hebben te voeren, zich
veel meer te verwijten hebben. Hoe zelden huldigen zij flinkweg de leer: tracht van
je zelf het beste te maken, dat er van te maken is; maar heb je dat eenmaal gedaan,
durf dan ook zeggen: Neem me zoals ik ben; ik eis mijn plaats onder de zon en ik
verkies op die plaats in mijn eigenaardigheid geëerbiedigd te worden.
Ieder, die reist, weet, dat het aan vertegenwoordigers van grote nasies niet moeilik
valt zo te denken en zo te spreken. De Engelsman dringt aan de hele wereld zijn
talloze, Engelse eigen-
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aardigheden op. Maar de vertegenwoordigers van kleine nasies hebben 't zwaarder
te verantwoorden. Komen zij ook eens met hun eigenaardigheden aan, dan worden
zij bespot en voor die spot zijn zij gewoonlik zó bang, dat zij al, wat in hun macht
staat, aanwenden om, zo zij al niet van een andere nasionalieteit kunnen worden, dan
toch ten minste van een andere nasionalieteit te kunnen schijnen. Maar wie voelt
welk een lafheid er in schuilt de gek te steken met 'n klein volk, niet omdat men zelf
indieviedueel zo biezonder hoog staat, maar omdat men achter zich voelt de macht
van zijn eigen groter volk, die moet ook beseffen, dat het laf en karakterloos is, uit
angst voor die spot, zijn eigen nasionaliteit te verloochenen en de eigenaardigheden
van 'n groter volk na te apen, of de schijn aan te nemen alsof men tot dit groter volk
behoort. Aan die karakterloosheid lijden wij helaas schrikbarend en waarlik niet
alleen de Nederlanders, die zich de weelde kunnen veroorloven van op reis te gaan.
Het bewonderen, nadoen en overnemen van het vreemde, alleen omdat het in ere is
bij een groter, machtiger volk, is 'n treurige trek in ons volkskarakter, een trek, die
aan een groot staatsman van een naburig rijk het recht gaf te zeggen: Nederland...
dat annexeert zich zelf wel; met andere woorden: dat werpt zijn zelfstandig karakter
wel uit eigen beweging over boord.
Nu staat daar ongetwijfeld tegenover, dat weinig volken zo goed als wij op de
hoogte zijn van hetgeen er nagenoeg op elk gebied en in nagenoeg alle landen van
de wereld gebeurt, dat weinig volken zoo goed als wij vreemde talen lezen en spreken;
maar de onmiskenbare voordelen van dit kosmopolietisme mogen ons niet blind
maken voor de even onmiskenbare gevaren van benadeling van onze eigen nijverheid,
van benadeling en miskenning van onze eigen kunst, van noodlottig achteraanhinken
op elk gebied, omdat de moed ontbreekt zelfstandig voorwaarts te gaan en van 'n
achteruitgang, 'n ontaarding van ons ganse volkskarakter, dat van een eigenaardig
zelfstandig geheel dreigt te verlopen tot een verzameling van trekjes, die geen geheel
meer vormen, grotendeels aan vreemden zijn ontleend en die, in stede van voort te
komen uit de innerlike kern van ons wezen, er uitzien of ze ons eenvoudig op zijn
geplakt.
Wij kennen ze alle, de wezens, waarvan 't vooral in onze grote steden wemelt, die
er zo Engels uitzien, of die zo Frans doen, of die zo biezonder veel simpatie voor
Duitsland gevoelen en die voor 't echt Hollandse de neus ophalen, zonder te beseffen
dat juist door hun schuld dit neus-ophalen betrekkelik gerechtvaardigd wordt.
Bestonden er niet veel dergelike exemplaren van Nederlanders, dan zou de invoer
van vreemde romanliteratuur niet zo verbazend veel groter zijn dan het debiet van
oorspronkelike boeken; dan zou er bij elke nieuwe uitvinding niet zulk een weinig
eervolle strijd gestreden worden tussen het nieuwe woord, dat overeenkomstig ons
taaleigen kan worden gevormd en het vreemde, dat uit zuivere nabauwlust wordt
overgenomen; dan zou ons publiek niet geregeld door zijn afwezigheid schitteren
als er in onze schouwburgen oorspronkelike stukken worden vertoond, waarvan het
sukses nog niet vaststaat; dan zou uit tal van oorden over de hele wereld niet aan het
Algemeen Nederlands Verbond gemeld worden: het gaat moeilik hier een afdeling
te stichten, daar de hier gevestigde Nederlanders terstond hun volkskarakter verliezen
en daarmee hun belangstelling voor al wat Nederlands is.
Juist uit dit laatste blijkt, dat het Algemeen Nederlands Verbond alleen dan iets
zal kunnen uitrichten, wanneer alle leden van het Verbond zich ten plicht stellen, in
hun partiekulier leven te doen doen wat het Verbond in zijn statuten schrijft, dat is:
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handhaving van de Nederlandse geest. Doet niet ieder dit op zijn klein terrein, dan
zal 't ten slotte blijken, dat het Verbond op zijn groot gebied evenmin iets heeft tot
stand gebracht.
En wat kan ieder nu doen?
Mij dunkt het ligt voor de hand.
1o. Zich niet schamen Nederlander te zijn. Misschien zal 't velen vreemd klinken,
dat dit 'n Nederlander nog eens ingeprent moet worden. Wie gereisd heeft, zal 't
echter zo vreemd niet vinden. Ik herinner me - om 't bij één voorbeeld te laten - eens
op reis twee uren lang Duits te hebben gesproken met een Hollander uit onze provinsie
Utrecht. Op eens hoor ik de man een echt Hollandse fout maken. Ik zeg: maar u is
Hollander net als ik. Welnu, de man was woedend over mijn ontdekking. Zulke
mensen strekken een volk tot schande.
2o. Trachten zo zuiver mogelik Nederlands te spreken en te schrijven. Al valt het
niet te ontkennen, dat er op dit gebied enige verbetering valt waar te nemen, het blijft
nog altijd waar, dat wij blozen voor 'n fout in het Duits, Frans of Engels, terwijl wij
met onze eigen taal op de luchthartigste en slordigste wijze omspringen. In dit opzicht
kan de Kollewijnse spelling veel goed doen. Waar deze aan de ene kant door de
vereenvoudiging de kans om te zondigen tegen taalregels vermindert, dwingt ze ons
aan de andere kant vreemde woorden zoveel mogelik te vermijden, daar die er
allerpotsierlikst gaan uitzien, zodra men ze met Nederlandse klanktekens wil schrijven.
Maar meer, veel meer goed nog kunnen ouders doen, die van hun kinderen eerbied
vorderen voor hun taal. Niets doet 'n volk zekerder ontaarden dan ons gebruik om
kinderen zo vroeg mogelik thuis, door de omgang met vreemde personen, vreemde
talen te laten leren. Men beweert: ze leren zo die talen gemakkeliker en beter.
Gemakkeliker mag waar zijn; beter is zeker niet waar! Integendeel leren ze de vreemde
taal veel
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oppervlakkiger en achten ze zich naderhand genoeg boven hun medescholieren
verheven, om aan de grammatika geen aandacht meer te hoeven te wijden. Het
grootste gevaar bestaat daarin, dat ze de achting voor hun eigen taal, en dat is de
achting voor hun nasionaal gemoeds- en geestesleven, en dat is ten slotte de achting
voor zich zelf, op die manier geheel verliezen. Wie op te jeugdige leeftijd met de
gouvernante, mama en papa Frans of Engels of Duits moet spreken, dus zijn eigen
natuurlike uiting achteruit leert zetten voor 'n vreemde, opgedrongen, gekunstelde,
die komt onvermijdelik in de waan, dat het Nederlands de taal van de mindere mensen,
van de diensboden is en dat onnatuurlik-, gekunsteldzijn hoger staat dan natuurlik
en eenvoudig zich voordoen. Er zijn tal van Nederlanders, bij wie dat gevoel nooit
geheel meer verdwijnt. Wil men zijn kinderen dus vroeg een vreemde taal laten leren
- wat mij geheel overbodig schijnt - dan wake men er ten minste voor hun tegelijkertijd
in te prenten, dat aan de eigen taal toch altijd in de eerste plaats zorg moet worden
gewijd.
3o. De achting, die men zich zelf, zijn nasionalieteit zijn taal toedraagt, moet ieder
ook eisen van de vreemdeling, die woont in zijn land en eisen van de landgenoot.
Dat dit voorschrift nog gegeven moet worden, is zeker ook verbazingwekkend en
toch is 't niet minder verbazingwekkend te zien hoe dikwijls het wordt miskend. In
Noord-Nederland, dat niet als België zijn twee talen heeft, zijn Franse en Engelse
opschriften op magazijnen, Franse en Engelse gedrukte aankondigingen en
omzendbrieven aan de orde van den dag. Iedereen kent onze kleermakers, die tailleur
of taylor willen heten, onze coiffeurs, die er zich voor zouden schamen maar kappers
te zijn. En nu spreek ik nog niet eens van het heirleger winkel-, hotel- en
koffiehuisbedienden, die zich niet ontzien ons in ons eigen land in hun taal toe te
spreken. Zeker maakt de Hollandse kapper, die coiffeur wil heten, in de eerste plaats
zich zelf even belachelik als de moeder, die aan haar zoon leert, dat men niet over
zijn broek mag praten, maar wel over zijn pantalon. Maar waar zulke dingen
voorvallen is de reden er van heus niet, dat de mensen zich belachelik willen maken,
al doen ze 't ook. Integendeel wanen ze domweg zich er juist goed mee voor te doen
en dat dit wanen bestaat, is de schuld van de beschaafden, van de vermogenden, van
de toonaangevenden in ons land. Zoo is het woord Kursaal op het badhuis te
Scheveningen geen schande voor de Diereksie van dat badhuis; die handelt maar uit
winstbejag. Maar het is wel 'n schande voor de beschaafden van ons volk, die zulk
'n woord dulden, ja, die er door worden aangelokt. Die zijn er verantwoordelik voor,
want die hebben de dwaasheid in het leven geroepen door blindelings op het vreemde
aan te hollen zonder zich ooit af te vragen: is hetgeen wij zelf hebben niet even goed
of kan het niet zelstandig even goed worden?
In Neerlandia heeft al eens gestaan, dat een Hagenaar - mij onbekend - geen
rekening verkoos te betalen, die niet in de Nederlandse taal was geschreven. Dat is
het goede voorbeeld; die man behoren wij na te volgen.
Als ieder onzer aan zijn winkelier, aan zijn kleermaker, aan zijn kapper zijn
spottende minachting toonde voor hun nagebauw, dan zouden die mensen gauw
genoeg ophouden zich zelf belachelik te maken en hun klanten te beledigen door het
miskennen van hun taal. Dat wij de belediging doorgaans niet voelen, is al 'n teken
van grote karakterloosheid.
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En niet anders is 't gesteld met de vele vreemdelingen, die in ons land hun brood
komen verdienen. Gaarne gunnen wij hun daartoe de gelegenheid; maar willen wij
ten minste op ons eigen gebied geërbiedigd worden, dan moeten wij ook eerbied
voor onze taal van hen weten te eisen.
Moet ik hier nu nog bijvoegen, dat de Nederlander, die leest, allereerst zijn eigen
letterkunde moet kennen, dat de Nederlander, die de schouwburg bezoekt, allereerst
oorspronkelike stukken behoort te gaan zien, dat de Nederlander in 't algemeen het
zich tot 'n plicht moet achten pas dan in de vreemde en het vreemde te koopen,
wanneer 't hem gebleken is, dat hij in zijn eigen land en met nasionale waar minder
goed wordt bediend?
Chauvinisme, zal men mij mischien toeroepen. Ik tel het verwijt licht. Al paste
het woord op mijn beweringen, wat zou de naam mij kunnen schelen?
Ik geloof echter, dat het woord niet past. Ik verlang volstrekt niet, dat de Hollander
zich zijn naam van Chinees in Europa waardig zal maken. Integendeel kan het ons
tot op zekere hoogte tot 'n eer strekken, iets kosmopolieties te hebben. Het komt
echter aan op de juiste hoogte. Goedheid mag geen zwakheid worden, vrijgevigheid
geen verkwisting, kosmopolietisme geen karakterloosheid. Nooit mogen wij ons zelf
weggooien om 'n ander te kunnen schijnen. Willen wij van anderen leren, best; maar
dit voedsel moeten wij weten te verteren, dat moeten wij in ons assiemieleren tot het
omgezet is in eigen vlees en bloed, spier en zenuw. Gebeurt dit niet, dan zullen wij
altijd de indruk maken van het hondje op zijn achterste poten met 'n sjako'tje op zijn
kop en 'n geweertje in zijn pootjes, dat toch door niemand voor 'n soldaat wordt
aangezien. Wie geëerbiedigd wil worden moet de moed hebben zich zelf te zijn, ook
al blijkt het dan, dat hij in tal van opzichten bij anderen achter staat. Als ieder van
ons daar goed van doordrongen was, zou een Algemeen Nederlands Verbond eigenlik
geheel overbodig zijn. Dat dit verbond bestaat, bewijst voldoende, dat nog lang niet
iedere Nederlander
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het besef heeft van de samenhang van nasionaal en indieviedueel karakter. Daarom
kan het Algemeen Nederlands Verbond zeker heel veel goed doen; maar nog eens
zij 't gezegd: alleen wanneer ieder van ons zich krachtig afwerend overeind heft als
een pen op de rug van 'n egel, alleen dan kan de gehele Nederlandse nasie de kleine
egel blijven, waarnaar misschien meer dan één gretig opengesperde muil zal happen,
maar die elke muil, ook de vraatgierigste, wel weer gauw zal laten glippen.
MARCELLUS EMANTS.
Den Haag.

Nederland
Groepsbestuur: Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer St.-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; Mevr. N. van Zuylen-Tromp, Den Haag; 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; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.

Een nieuwe adresbeweging.
Aan het Nederlandsche volk.
Wanneer gij alles gedaan hebt wat gij vermocht, en gij slaagdet niet, waar is dan uw
schuld?’ Deze vraag wordt gesteld in een boek van oude Indische wijsheid. En het
antwoord moet luiden: ‘Dan is die schuld nergens.’
Hebt gij, Nederlanders, alles gedaan om steun te bieden aan uwe benarde broederen
in Zuid-Afrika? Fier moogt gij antwoorden: ‘Zonen van ons volk stortten ginds hun
bloed; wij, onze beste mannen en vrouwen, gaven zich met woord en daad. Nog meer
deden wij.’
En toch nog iets kunt gij doen. Verneemt het en handelt.
In Frankrijk is een machtige beweging voor de Boeren ontstaan. Te Parijs is
opgericht onder de bekwame leiding van den senator Pauliat het Comité pour
l'Indépendance des Boers. Dagelijks groeit het in ledental en invloed aan. Naar
Duitschland plantte de beweging zich over. Nederland is wel het laatste land, dat
zich afzijdig mag houden.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond ging reeds vóór. Het neemt de leiding op
zich. In het laatst der vorige maand richtten de heeren dr. H.F. Jonkman, jhr. mr. J.E.
Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, mr. C. de Wilde, te Utrecht, dr. H.J.
Kiewiet de Jonge en Chr. F. Haje, te Dordrecht, een rondschrijven aan degenen die
hun naam geleend hadden aan het beroep op de natiën, in de eerste helft van dit jaar
met zooveel arbeid en inspanning ontworpen en voorbereid doch onvoltooid gebleven,
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doordat de onmisbare eenheid van handelen niet voor geheel Europa kon verkregen
worden.
In genoemd rondschrijven worden deze onderteekenaars opgewekt tot een nieuwe,
krachtige poging, nu in vereeniging met Frankrijk. Verreweg de meesten gaven
hieraan met volkomen instemming gehoor en stonden hun naam af.
Voorloopig is noodig het vormen van comité's overal in den lande tot het
verzamelen van handteekeningen op een kort en krachtig gesteld adres, van dezen
inhoud b.v.:
‘Wij ondergeteekenden, Nederlanders, sluiten ons aan bij de nieuwe machtige
vereeniging van de vrienden der Zuid-Afrikaansche republieken in Frankrijk en
Duitschland in de verwachting, dat deze vereeniging zich weldra over geheel de
beschaafde wereld uitstrekken en door haren zedelijken druk de Engelsche staatkunde
beletten zal, een misdaad tegen recht en menschelijkheid ten einde toe te bedrijven.’
Voorwaarts landgenooten, nogmaals op voor Transvaal! Niet verflauwen,
volhouden! Ziet niet laag neer op het verzamelen van handteekeningen, als hielpen
die niets. Zij zeggen veel, zij helpen veel, als zij zijn het begin van daden.
Het perskantoor van het A.N.V. te Dordrecht, als orgaan der beweging in Nederland
aangewezen, belast zich met het geven van alle gewenschte inlichtingen aan degenen,
die comité's willen vormen. Het zal gaarne de door hen verkregen handteekeningen
ontvangen. Natuurlijk zijn ook de handteekeningen onmiddellijk aan dit kantoor
toegezonden, zeer welkom.

Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink, Dir. Staatsgymnasium. Pretoria, 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria; 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg., Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever, Venterstad.
- Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De Oorlog.
Het Zuid-Afrikaansche gezantschap is uit Amerika terug. En wat heeft hun reis
opgeleverd? Geestdrift onder de bevolking was er genoeg. Overal waar de heeren
kwamen grootsche betoogingen. Niet alleen de demokraten toonden zich voor de
Boeren, maar ook een groot deel, stellig wel de meerderheid der republikeinen. Zelfs
de kopstukken der republikeinen lieten zich niet onbetuigd, maar zij deden het zonder
gerucht om de regeering niet in moeilijkheid te brengen. Neen, het volk van hoog
tot laag is in de Vereenigde Staten zeker voor vier vijfden op de hand der Boeren.
Maar de regeering, zij die wat doen kan, krachtens de Haagsche conventie hare
goede diensten aanbieden tot vereffening van den strijd, haar invloed bij Engeland
aanwenden om het in Zuid-Afrika niet tot het uiterste te laten komen, bij haar vond
het gezantschap een ijskoude ontvangst. Toen het bij McKinley kwam - het niet te
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ontvangen dorst de president bij de stemming van zijn volk niet aan - zocht hij het
gesprek op algemeenheden te leiden. Uit de zaal van het Kapitool, waar het onderhoud
plaats vond, zag men de Potomac voorbijstroomen. Of de heeren 't niet een mooi
uitzicht vonden? De heeren vonden het mooi; daar kwamen zij echter niet voor, en
zij begonnen over hun zaak te spreken. Wat McKinley antwoordde weten wij niet
recht meer, en het doet er ook niet toe. Hij wou of hij kon niets doen, in elk geval
zou hij niets doen
Het gezantschap groette Amerika en zette in Frankrijk voet aan wal. Te Havre
werd het dadelijk hartelijk begroet. Er is een Fransch comité voor de onafhankelijkheid
der Boeren opgericht en dat roert zich wel. Het zorgde voor de ontvangst te Havre
en te Parijs. De bevolking betoonde de afgezanten, de tentoonstelling in aanmerking
genomen, wezenlijk belangstelling en genegenheid. Jammer maar, dat de nationalisten
zich van de beweging voor de Boeren wenschen meester te maken, zoodat vele
vrienden der regeering zich gedrongen voelen op den achtergrond te blijven. Het is
voor de groote zaak der geknevelde vrijheid van de twee republieken niet bevorderlijk,
dat de binnenlandsche
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politiek van Frankrijk er bij gehaald wordt. Dat bemoeilijkt de regeering, als zij iets
zou willen doen.
In Amerika was dat ook al een fout van vele demokraten, om van de
Zuid-Afrikaansche kwestie een partijzaak te maken. Dat voorstel b.v. om het
gezantschap op den vloer van den senaat toe te laten, was een partijzet en misslag.
Die eer verlangden de gezanten niet - was het voor hen een eer? - en door het vallen
van het voorstel, hetgeen onvermijdelijk was, wilden de republikeinsche senatoren
de regeering niet zijdelings treffen, leed de positie van het gezantschap. Maar ten
slotte, veel schade heeft die verkeerde ijver van vrienden in Amerika noch in Frankrijk
gedaan. De regeering was toch niet in beweging gekomen. In Frankrijk evenmin.
President Loubet en Delcassé, de minister van buitenlandsche zaken, hebben de
gezanten voorkomend ontvangen, en het gesprek, waarbij dr. Leyds als tolk diende,
was zelfs hartelijk, maar de daad blijft uit.
***
Toen zijn de heeren even in Brussel geweest, de heer Wolmarans nog in den Haag,
maar in geen van beide steden is er, voor zoover bekend is geworden, eenige aanraking
met de regeering geweest. Daarop is het driemanschap, weer in gezelschap van dr.
Leyds, naar Berlijn getogen. Daar hebben zij noch den keizer noch den rijkskanselier
noch den staatssecretaris noch den onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken
gesproken. Die waren allen uit de stad. Maar dr. Leyds heeft een onderhoud gehad
met den waarnemenden onderstaatssecretaris. En die zal hem wel gezegd hebben,
wat de gezant en het gezantschap al wel wisten, dat Duitschland niets voor de Boeren
doen kan. Als de heeren - zoo stelde voor eenigen tijd een Duitsch spotblad den staat
van zaken voor - met geen andere aanbeveling komen dan dat het geheele Duitsche
volk eenstemmig voor hen is, dan kan de Duitsche regeering hen niet helpen. Met
die deelneming moeten zij het maar stellen. Nu, eenige verwachting van zijn bezoek
aan Berlijn zal het driemanschap nauwelijks gehad hebben. Maar zij moesten het
toch beproeven. Misschien, als zij straks uit St. Petersburg terugkomen, treffen zij
keizer Wilhelm wel te Berlijn of althans minister von Bülow. Keizer Wilhelm kan
dan hoogstens weigeren de heeren te ontvangen, en in de oogen der gansche wereld
staat dit gezantschap te hoog dan dat zoo'n afwijzing hen deren kan.
Zou de tsaar het driemanschap ontvangen? Misschien wel, misschien niet. Het zal
er, dunkt ons, weinig toe doen. Rusland wil blijkbaar evenmin als de andere groote
mogendheden Engeland over Zuid-Afrika lastig vallen. En bovendien heeft het nu
in China geen lichte taak onder handen. Ja, dat China! De Boeren hebben met spanning
de gebeurtenissen in Oost-Azië gevolgd. Daar zagen zij nu eindelijk de moeilijkheden
beginnen die Engeland dwingen zouden zijn krachten te verdeelen, een deel van zijn
troepen aan Zuid-Afrika te onttrekken. IJdele hoop, vreezen wij. Het is wel
vernederend voor Engeland, dat het bij verwikkelingen in een rijk, waar het vroeger
de lakens uitdeelde en nu nog verreweg de grootste handelsbelangen heeft, een
ondergeschikte rol zal moeten spelen, en het laat zich wel aanzien, dat bij het bepalen
van de schadevergoeding, die de mogendheden van China zullen bedingen, Engeland
nu een kleiner brok zal krijgen dan het anders binnengehaald had.
Maar om in Oost-Azië met meer kracht voor zijn belangen te kunnen optreden zal
Engeland Zuid-Afrika niet loslaten. Het moge in China geldelijk ook nog zooveel
meer betrokken zijn dan in Zuid-Afrika, het gaat hier toch om begeerlijker goed.
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Hier staat zijn invloed als wereldmogendheid op het spel, hier denkt het een nieuw
Engelsch rijk te vestigen - dat de Hollandsche Afrikaanders niet spoedig de roede,
die hen thans kastijdt, zouden kussen, wil er bij de Engelschen niet in - een Engelsch
rijk niet alleen door het gezag, zooals in Indië, maar Engelsch door de bevolking,
gelijk Australië. En bovendien, wat zijn nu niet reeds de diamantvelden en goudlagen
van Zuid-Afrika waard! En wat zit er niet nog verborgen in den bodem! J.B. Robinson,
de slimme Johannesburger rijkaard, moest lachen - zoo zeide hij onlangs tot een
verslaggever - als hij de menschen in Engeland over de hooge oorlogskosten hoorde
klagen. Wat hebben honderd, wat tweehonderd millioen pond te beduiden bij de
onnoemelijke schatten, die in Transvaal nog in den grond zitten? Dus, Engeland zal
zich, gelijk minister Arthur Balfour dan ook in het Lagerhuis gezegd heeft, door
moeilijkheden in China noch ergens anders van zijn taak in Zuid-Afrika laten afleiden.
Eerder lijkt ons de Chineesche kwestie in het nadeel der Boeren dan in hun
voordeel. De groote mogendheden hebben nu zelf werk aan den winkel; zij kunnen
het zich minder dan ooit met die republieken in Zuid-Afrika druk maken. En de stem
van het volk in de onderscheiden landen wordt voor de benarde Boeren minder luid
vernomen. Het is al om China dat men zich bekommert. En geen wonder, daar vechten
nu of zullen vechten zonen van het eigen land, Amerikanen, Duitschers, Franschen,
Russen. De Boeren raken op den achtergrond.
***
En zoo kan Engeland rustiger zijn worgerstaak voortzetten. Al wreeder voert het
den oorlog. Het beschaafde oorlogsgebruik herinnert het zich met voorliefde, als het
gelegenheid meent te hebben zijn tuig van oorlogscorrespondenten misbaar te laten
maken over een vergrijp dat de Boeren er tegen begaan zouden hebben. En het kan
dat te gemakkelijker doen, omdat de telegraafkabels nog altijd voor de Boeren gesloten
en hun dagbladen onderdrukt zijn. Zoo kunnen de laster en de barbaarschheid rustig
hand aan hand gaan, en geen stem van protest, door de bevelhebbers of de regeeringen
der Boeren geuit, vindt zijn weg tot de wereld. Nog onlangs beschuldigde Lord
Roberts in een boodschap aan Louis Botha de Boeren weer op
onnoozel-schaamtelooze wijze van het gebruik van uitzetbare kogels. Geloof vrij
dat Botha hem daarop gediend heeft, maar noch Roberts, noch een der
correspondenten heeft ons dat antwoord medegedeeld.
Ook de barbaarschheid, waarmede de Engelschen meer en meer optreden, in hun
stijgende woede, dat de oorlog nog al niet uit is en vooreerst nog niet uit zal wezen;
en het verzet telkens weer opduikt, waar het voor goed gefnuikt scheen; en zij telkens
zoo smadelijk gevangenen en kanonnen verliezen, en voor hun hongerige legers de
konvooien telkens weggekaapt worden; en dat zij toch eigenlijk nooit een bepaalde
overwinning op den vijand hebben behaald, nooit een, waarbij de getallen over en
weer bij benadering aan elkaar gelijk waren, - de barbaarschheid, waarmede de
Engelschen in hun verbittering meer en meer tegen de Boeren optreden, wordt in de
wereld, die meest van de Engelschen berichten moet leven, maar onvolledig openbaar.
Toch wordt er genoeg van bekend, omdat de Engelschen - in den grond een wreed,
onmeedoogend volk, niet voelen hoe onmenschelijk vele maatregelen zijn die zij
door de omstandigheden gerechtvaardigd achten. Hun verblinding is zoo erg, dat zij
tegenwoordig telkens spreken van hun genadige bebehandeling van de Boeren, die
verkeerd is gebleken en door een strenge behandeling vervangen dient te worden.
Genadige behandeling! Een groot stuk van den Vrijstaat is verwoest; de huizen van
oorlogvoerenden zijn verbrand, hun paarden en vee weggeroofd; de boomen, de met
zorg gekweekte loofboomen en vruchtboomen zijn omgehouwen op erven van
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burgers, die hun plicht deden en op commando waren, zelfs van de leden van het
driemanschap, dat in Europa was; zieken zijn uit hun huis gesleept, waarna de roode
haan op het dak gezet werd; rustige burgers, die nooit meegevochten hadden,
predikanten, ambulancedokters zijn bij schildwachten gezet of op treinen meegenomen
om de Boeren te weerhouden er op te schieten; als een Boerenleger of patroelje een
aanslag op een spoor- of telegraaflijn deed, moesten de boeren uren in den omtrek
het ontgelden: hun woning werd vernield; onwelgevallige personen zijn zonder naar
wet of recht te vragen uit steden en zelfs het land uit gezet; wie van de burgers
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niet krijgsgevangen gemaakt en ver over zee weggezonden wil worden, moet een
eed zweren, die hen dwingt een landverrader te worden. Deze genadigde behandeling
moet ophouden, zeggen de oorlogscorrespondenten om strijd en de groote Engelsche
pers beaamt dat ten volle. Wat zal het nog worden?
***
En intusschen maken de Boeren weer en steeds sterker de bewondering gaande.
Niemand spreekt er meer van, als op het einde van Mei en in het begin van Juni, dat
de moed er uit is, dat zij allen huistoe willen. Ja, misschien wouen zij naar huis om
wat te bekomen van de maanden lange ellende, op het veld doorgestaan, maar uitgerust
treden zij opnieuw in het geweer. De commando's, die voor eenige maanden
gaandeweg slonken, zwellen nu weer aan, en er verrijzen nieuwe commando's waar
het land voor goed tot rust gebracht scheen. En er is iets in dit opleven van den strijd
dat grootscher is dan de eerste verheffing van het volk tot den oorlog. Toen kende
men nog niet zoo de kracht of liever de overmacht van den Engelschman, had men
nog niet kennis gemaakt met de ontzenuwende uitwerking van een overweldigende
menigte geschut, velen telden het gevaar niet. Nu weten de Boeren wat deze oorlog
beduidt en daarom is het zooveel te schooner, de burgers na tien maanden van
onophoudelijken oorlog nog zoo trouw onder de wapenen te zien.
En heldendaden zijn 't welke die Boeren verrichten. De strijd van de Vrijstaters,
aangevoerd door mannen als Steyn, de de Wets, Olivier - wij zouden er meer kunnen
noemen, als de Boeren half zooveel ophef van hun voormannen maakten als de
Engelschen hun generaals ophemelen - terwijl zij maanden lang door een ruim
tienvoudige overmacht achtervolgd, omsingeld, ingesloten werden, om dan weer
door te breken en elders denzelfden strijd te voeren; de tocht vooral van Christiaan
de Wet van Fouriesberg tot in Transvaal; met een keurbende van 1500 man,
waarschijnlijk meest Kapenaren en Natallers, zich baan brekende door een land, dat
zwermt van vijanden, en tot nog toe steeds ontkomende aan de vereenigde pogingen
van een half dozijn generaals met meer dan tienmaal zooveel troepen als hij zelf
onder zich heeft. Louis Botha, die Lord Roberts tweemaal ten oosten van Pretoria
tot den terugtocht heeft gedwongen; de la Rey, die het veroverde westen van Transvaal
weer aan de Engelschen ontrukt heeft - dat zijn voorbeelden van krijgsbeleid der
officieren en krijgsmanschap der burgers, zoo schoon als de roemrijke eerste maanden
van den oorlog ze nauwelijks kunnen aanwijzen.

Het ‘Special’ Amerikaansch Zuid-Afrika nummer van Hollandia.
Toen het altijd maar goed ging, wilde ieder alles doen wat hem gevraagd werd, om
de Boerenzaak te bevoordeelen. Stijgende met elke nieuwe overwinning, was de
offervaardigheid en toewijding zóó groot als zelden in ons land te voren. De tegenslag
viel onverwacht en van nu af gingen de belangstelling en werkzaamheid dalen. Men
was ontstemd over de ontmoediging der Boeren, vergetende dat men zelf buiten alle
gevaren en ellende, een oneindig minder rechtmatige moedeloosheid toonde.
Maar weet men dan niet dat de oorlog ginds niet uit is? Dat zoo ooit, thans
onvermoeide pogingen in het belang der Republieken plicht zijn? Aanhouden, steeds
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aanhouden met de verbreiding van het geloof in hun goed recht, kan juist in deze
dagen nu ook Engeland de lasten zwaar gaan drukken, meewerken tot eindelijke
zegepraal. Daarom doen wij een beroep op alle kringen in ons land waar men zich
vroeger opwond voor de Boeren, om thans nog een onderneming mee vruchtdragend
te maken, die in omvang en doortastendheid schaars in ons landje is geëvenaard. Dat
is het ‘Special’ Amerikaansch Zuid-Afrika nummer van ‘Hollandia’ waarvan de
uitgevers reeds 120.000 ex. kosteloos in Amerika hebben verspreid en waarin door
den Heer L. Simons, Hollandia's krachtige redacteur op pakkende wijze de
hoofdpunten zijn weerlegd der valsche beschuldigingen en dat bestemd is om vooral
in Amerika tegen den strijd bij de stembus, de sympathie voor de Boeren te versterken,
zóó dat hun kansen op onafhankelijkheid daardoor kunnen worden gebaat.
Wie zelf in Amerika vrienden of kennissen heeft, koope het nummer tegen een
minimum bijdrage van vijftig cent, en verzende het aan hem bekende adressen. Maar
wie die niet heeft, zende alleen of in verbinding met anderen geld in bij den Secretaris
van een der ondergeteekende Vereenigingen of bij den Directeur der
Uitgevers-Maatschappij ‘Nederland’, den Heer P.A. Nierstrasz in den Haag, uitgever
van ‘Hollandia’, die nog over een 100,000 ongebruikte adressen in Amerika beschikt
en op, zich neemt voor elke 50 cent bijdrage een ± vijftal exemplaren doelmatig te
verspreiden. Men heeft dan zelf geen moeite en draagt bij tot de mogelijke redding
der zaak die eens zoo na aan het hart bleek te gaan. Geen klacht dus dat men zoo
graag iets zou willen, maar niet kan. Men kan en wie kunnende nalaat, blijft in
gebreke.
De Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging, gevestigd te
Amsterdam:
G.A.A. MIDDELBERG, Voorzitter,
PAUL DEN TEX, Secretaris.
Leidsche Gracht 10, Amsterdam.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond, gevestigd te Dordrecht:
Prof. DR. H. KERN, Voorzitter,
Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, Secretaris,
Dordrecht.
AMSTERDAM,/DORDRECHT, Augustus 1900.

Vlaanderen
Groepsbestuur: A. Baron de Maere van Aertrijcke, voorzitter; Dr. J.
Obrie, onder-voorzitter; H. Meert, secretaris. Leden: Fr. van den Weghe,
leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbe, leeraar Kon. Ath., Brugge; Dr. Van
Steenkiste, Brugge; Prof. J. Mac Leod. Gent; Prof. P. Fredericq, id.; Eg.
de Backer, id.; Dr. I. Bauwens, gemeente, raadslid, Aalst; I. de Beuker.
Antwerpen; Mr. Jan van Rijswijck-Burgemeester van de stad Antwerpen;
Heuvelmans, volksvertegen, woordiger, 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.
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Uit Vlaanderen.
Vóór eenige maanden had in de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde een debat plaats over onze taal bij het Normaal
onderwijs, tengevolge waarvan aan den betrokken Minister uit naam der Academie
zekere wenschen werden overgemaakt. Dat optreden der Academie in zake onderwijs
had het voorrecht de woede der kopstukken van de Association flamande pour la
vulgarisation de la langue française gaande te maken. In de Flandre libérale van 17
Mei j.l. kon men reeds lezen, dat de Association besloten had bij den Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs op de krachtigste wijze verzet aan
te teekenen tegen deze ingrijping in zaken, waarmede de Academie niets te maken
heeft!
Dat de leden der Academie zich aan het drieste optreden,

Neerlandia. Jaargang 4

104
der beruchte Association zeer weinig gelegen lieten, behoeft wel niet gezegd te
worden. In de maand Juni werd dan ook bij de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde door den heer Th. Coopman een voorstel ingediend, daartoe strekkende,
dat aan de algemeene vergadering een wensch zou worden overgemaakt tot het
oprichten in den schoot der Academie van eene bestendige commissie voor het
onderwijs in de Nederlandsche taal bij het Hooger-, Middelbaar- en Lager Onderwijs,
met inbegrip der Kunst- en vakscholen in Vlaamsch-België.
Met de meeste ingenomenheid werd het voorstel van den heer Coopman begroet
en reeds op 18 Juli kwam het ter sprake in de algemeene vergadering der Academie,
waar met algemeene stemmen tot het oprichten der nieuwe Commissie besloten werd.
Reeds in de vergadering, die op 2 Augustus werd gehouden, had de aanstelling
der nieuwe Commissie plaats. Deze commissie, die uit tien leden bestaat, en waarin
het onderwijs in al zijn trappen en vakken vertegenwoordigers heeft, benoemde tot
voorzitter Prof. A. De Ceuleneer, tot ondervoorzitter Prof. Julius Obrie en tot
secretaris, den heer D. Claes. Dadelijk werd ook een algemeen plan van
werkzaamheden ontworpen, zoodat de nieuwe Commissie spoedig van zich zal laten
hooren. Een uitstekend middel tot verspreiding der door de commissie voorgestane
denkbeelden zal zeker zijn het uitgeven van een Bijblad bij de Academische
Verslagen, waarin de handelingen der commissie zullen worden opgenomen, en dat
tegen een zeer geringen prijs algemeen verkrijgbaar zal worden gesteld.
*

**

De Vlaamschgezinden hebben met begrijpelijke nieuwsgierigheid uitgezien of
verkozenen voor het Vlaamsche land zich in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
van de volks taal zouden bediend hebben. Er werd Nederlandsch gesproken; evenwel
niet door hen op wie men het meest het oog en wier voorgaan het meest belang heeft.
Over 't algemeen hebben de Vlaamsche Volksvertegenwoordigers den eed in 't
Nederlandsch afgelegd, ook die, welke niet bizonder als flaminganten bekend zijn.
Anseele evenwel, de socialistische leider, volksvertegenwoordiger voor Gent, lid
van de Association flamande pour la vulgarisation de la langue française heeft het
noodig geacht de taal van zijn volk te verloochenen en deed het in 't Fransch.
Nederlandsch werd dan gesproken door de H.H. Jac. Verheyen (Antwerpen), De
Backer (Aalst), Buyl (Oostende), Van Langendonck (Mechelen).
Toen de Heer Verheyen in 't Nederlandsch gesproken had, zei de Waalsche socialist
Demblon, dat hij voor de Gelijkheidswet gestemd had omdat ze rechtvaardig was.
Toch was hij van oordeel, dat zijn collega's die Fransch en Nederlandsch kennen,
wel zouden doen te vertalen, wat zij zeggen tegen degenen die ‘ongelukkig genoeg’
geen Nederlandsch kennen.
Dus om de onkunde van de Walen te gemoet te komen, dienen de Vlaamsche
Kamerleden in 't Fransch nog eens na te vertellen, wat ze in 't Nederlandsch zeggen.
Maar indien Waalsche Kamerleden het zoo ‘ongelukkig’ vinden, dat ze geen
Nederlandsch kennen, waarom leeren ze het niet? Een tweede taal voldoende aanleeren
om 't gesproken woord te verstaan is zoo'n heksenwerk niet. Een verstandig man
komt daar wel binnen drie maanden mee klaar.
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Aan den socialist De Fuisseaux, die hem in een andere zitting, toen hij
Nederlandsch sprak, zegde: ‘Ik versta u niet’ voegde de Heer Verheyen toe: ‘Ga heen
indien ge een van onze nationale talen niet verstaat’.
Door den Waalschen socialist Pouille werd de Heer Verheyen verder verschillende
malen in 't Nederlandsch in de rede gevallen. 't Is wel te denken, dat meer dan een
Waalsch kamerlid Nederlandsch verstaat. Door den Heer Hoyois,
Volksvertegenwoordiger voor Doornik, werd in den Messager de Bruxelles verklaard,
dat hij het, tijdens de laatste verkiezingen, noodig gehad heeft Nederlandsch te spreken
in sommige gemeenten van het arrondissement Ath om zijn candidatuur te verdedigen.
Door een ander Waalsch kamerlid, Terwagne, werd, enkele dagen geleden, een
Nederlandsche redevoering uitgesproken in den Antwerpschen Gemeenteraad. Van
verschillende andere Waalsche kamerleden is het bekend, dat ze Nederlandsch kennen.
Zoodat thans alleen een kleine minderheid in de Kamer geen Nederlandsch kent. De
meeste Walen hebben zeker gelegenheid gehad om het te leeren: in alle Athenaea
en Middelbare Scholen van het Walenland wordt het onderwezen. Waalsche
kamerleden, die in de toekomst geen Nederlandsch zullen kennen, zullen alleen
degenen zijn, die het niet hebben willen leeren en moedwillige onkunde moet door
Vlamingen niet tegemoet gekomen worden.
Naar aanleiding van dit Nederlandsch spreken vroeg de socialist De Fuisseaux dat
een beëedigd vertaler zou benoemd worden, die de Nederlandsche redevoeringen in
't Fransch zou vertalen. Op de bedreiging van de Waalsche socialisten Hubin en
Smeets, dat ze in 't Waalsch op Nederlandsche redevoeringen zouden antwoorden,
werd door den Heer Van der Velde, socialist (Brussel) geantwoord: ‘Moesten
collega's, die zich internationalisten noemen, er zich tegen verzetten, dat werklieden
zooals de Heer Verheyen en onze vriend Van Langendonck hier hunne moedertaal
gebruiken, dat zou mij onbegrijpelijk voorkomen.’
In de laatste zitting op 24 Juli verklaarde de Heer Buyl, dat hij zich voorstelde
dikwijls Nederlandsch te spreken, omdat hij zich als Vlaming daartoe verplicht achtte
en daardoor aan het verlangen zijner kiezers beantwoordde. Hij vroeg ingevolge de
Gelijkheidswet, dat men al de parlementaire bescheiden zooals de memoriën van
toelichting, verslagen enz. zou vertalen vermits de Vlaamsche Kamerleden het recht
hebben die stukken te kennen evengoed als de andere leden.
***
In deze laatste zitting kwam nog even de toepassing van de wet op de burgerwacht
ter spraak.
De Heer Coremans had op zich genomen den Minister van Binnenlandsche Zaken
te ondervragen over de voorvallen in het artilleriekorps te Gent en zijn voornemens
daaromtrent.
Zijn optreden heeft evenwel in 't geheel niet aan de verwachtingen beantwoord.
In plaats van den Minister in de Kamerzitting een categorisch antwoord af te dwingen
op een paar bepaalde vragen omtrent bepaalde feiten, heeft hij zich tot hem gewend
met een schriftelijke nota vervat in zeer algemeene bewoordingen - alhoewel hij
daarvoor gewaarschuwd was - sluitende aldus: ‘Ik heb de eer aan den Heer Minister
van Binnenlandsche Zaken te vragen welke dringende en doeltreffende maatregelen
hij vanzins is te nemen om de heeren officieren de wet te doen eerbiedigen, waaraan
die heeren getrouwheid hebben gezworen.’
Het antwoord van den Minister is geweest, wat men onder zulke omstandigheden
verwachte kon: ‘De vraag van den Heer Coremans is te onduidelijk om er een bepaald
antwoord te kunnen op geven. Over 't algemeen wordt artikel 137 van de wet op de
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burgerwacht thans toegepast, zooals gedurende de jaren, die onmiddellijk volgden
op het in werking treden van de nieuwe wet. Bij zekere korpsen gebeurden, wel is
waar, zekere voorvallen naar aanleiding van welke verslagen werden gevraagd aan
de bevoegde overheid. Men houdt zich thans bezig met het vertalen van verordeningen
betreffende de artillerie; zij zullen eerlang rondgedeeld worden. Voor het overige
verwijs ik naar de verklaringen gedaan tijdens de behandeling van de begrooting van
Binnenlandsche Zaken voor 1900.
Van ‘dringende en doeltreffende maatregelen’ sprak de Minister niet en hij schijnt
ook maar weinig haast te hebben met die maatregelen, want tot heden worden de
vier artilleristen, die te Gent gestraft werden omdat ze niet wilden meewerken aan
de overtreding van de wet, niets gewaar van de ministriëele tusschenkomst evenmin
als een onder hen eenig gevolg ziet op zijn aanklacht tegen zijn Majoor wegens
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beleediging. We gelooven niet, dat de Minister - die van alles zeer goed op de hoogte
is, - zich zoo gemakkelijk had kunnen redden, had de Heer Coremans hem bepaald
gevraagd: ‘Wat stelt gij u voor te doen met betrekking tot de straffen opgelegd aan
de Gentsche artilleristen omdat ze een Belgische wet wilden toegepast zien en wat
zult ge doen tegenover Majoor X., die een onderhoorige in 't publiek uitscheldt voor
sale jésuite?’
De verdedigers van de Vlaamsche Zaak in de Kamer, willen ze tot een uitslag
komen, zullen heel wat krachtdadiger dienen op te treden dan hier 't geval was.

Schetsen van land en volk
Een Hollandsche kolonie in Engeland.
Toen voor een paar jaar Dr. Kuyper zijn bekende reis naar Amerika maakte, deed
hij daarna uitkomen op hoe verscheiden plaatsen van het wereldrond de Hollandsche
taal wordt gesproken, en verbaasd kon men staan over de opgave van het aantal dag-,
week- en maandbladen, hetwelk over onze geheele aarde in de Nederduitsche taal
wordt uitgegeven.
Herinneren wij ons goed, dan vergat de scherpzinnige reiziger in die reeks eene
opgave van de vertegenwoordiging van het Hollandsche element in Engeland zelf,
voor zoover zich die uit in een boerennederzetting in Yorkshire.
Toch is het de moeite waard de geschiedenis dier nederzetting na te gaan, van
welke in Engeland zelve getuigd wordt, dat het wellicht de merkwaardigste kolonie
van ‘uitlanders’ is, die in het Vereenigd Koninkrijk wordt gevonden.
Men vindt deze ‘uitlanders’ in het kleine stedeke van Yorkshire, Thorne genaamd.
De tegenwoordige kolonie is eigenlijk eerst vijf jaar oud, maar merkwaardig is, hoe
Thorne en ons land al sedert de middeneeuwen banden hebben onderhouden. Reeds
toen beproefden Hollandsche krachten deze streken te bedijken en te draineeren.
Toch duurde het tot den tijd der Stuarts, eer een zekere Vermuijden, terwijl hij op
de jacht was met prins Henry, het idee vormde om stelselmatig deze streek in cultuur
te brengen.
Karel I, wien het jachtterrein hier toebehoorde, zag dat er in het plan van
Vermuijden wel iets zat en hij sloot volgens een oud handschrift, dat nog bestaat,
met genoemden Hollander en zijn rechtverkrijgenden in het tweede jaar van zijn
regeering eene overeenkomst, waarbij hij het land aan Vermuijden ter cultiveering
afstond. De koning zou recht hebben op een derde deel als eigenaar van den grond,
terwijl de concessionaris eveneens een derde deel zou krijgen en het resteerende zou
komen aan de pachters ten bate van het algemeen. Zoo kreeg door bemiddeling van
Vermuijden - later Sir Cornelius Vermuijden - Thorne zijn eerste Hollandsche
kolonisten.
Ten getale van ongeveer 200 kwamen zij uit verschillende deelen der Zeventien
Provinciën, sommigen met de bepaalde bedoeling om zich daar blijvend te vestigen,
anderen als trekvogels om geld te verdienen, anderen eindelijk ongaarne door hunne
regeeringen gezien, die tot alles bereid waren wat er van hen verlangd zou worden.
Vermuijden en zijn landgenooten slaagden, nadat zij verscheiden honderdduizenden
ponden aan het moeielijke werk hadden ten koste gelegd, in hun reusachtige taak en
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veranderden een uitgestrekt moeras van 70.000 morgen in het meest vruchtbare land
van het Noorden van Engeland,
Zij hadden ontzettend veel moeilijkheden te overwinnen, waarvan wel de
voornaamste was om de rivier de Don te regulariseeren, wat echter niet geschiedde
zonder de grootste misnoegdheid op te wekken van de omwonenden. Het resultaat
toch van het afleiden van het water was een overstrooming van de akkers van de
naburige bewoners, die in massa oproerig werden, de werken vernielden en alles
stuk sloegen wat zij konden vinden, terwijl zij bovendien nog een aantal werklieden
doodden. Na veel overreding gelukte het Vermuijden om de oproerige landlieden
tot rust te brengen door hen voor een hoog loon bij zijn onderneming in dienst te
stellen.
Na een groot vermogen aan zijn in cultuur brengen van het land ten koste gelegd
te hebben, trok Vermuijden zich in het Zuiden van Engeland terug, waar hij in groote
armoede, vergeten stierf. Zij, die uit zijn handen grond hadden ontvangen, kwamen
evenwel langzamerhand tot welvaart en nog wonen er in de streken afstammelingen
van de eerste bewoners, die zich daar vestigden.
Dit wat betreft de eerste Hollandsche kolonie daar.
De tegenwoordige kolonie, die veel belangrijker is dan die van 1626, werd voor
een jaar of vijf daar gevestigd door een vereeniging ‘Griendsveen’ genaamd, die er
de turfstrooisel-industrie op groote schaal uitoefende.
De aankomst van een zoo groot getal vreemdelingen wekte voor een korten tijd
in het kleine stadje van Yorkshire heel wat opschudding, maar weldra wende Thorne
zich aan die vermeerdering van zijn inwoner-aantal, en de krachtig gebouwde
Nederlander in zijn blauwen kiel en zijn wijde broek, met zijn klompen die klotsen
op de straatsteenen, is nu even bekend als de gemeenteveldwachter.
(De Huisvriend).

Ingezonden
Over het gebruik van vreemde woorden.
Geachte Redactie.
Met belangstelling nam schrijver dezes kennis van de beschouwingen over
bovenstaand onderwerp van mevrouw Van der Mandele. Bij hem rees echter de
vraag, die weleens meer onder den strijd tegen het gebruik van vreemde woorden
opkwam, of men zich soms niet aan eenige overdrijving schuldig maakt.
Waarom zijn woorden als aanvangen, opvallend, wondervol niet goed Hollandsch?
Omdat, lees ik in het artikel, ze ook in het Duitsch voorkomen. Doch wat doet er dat
toe? Evenzeer zou een Duitscher het gebruik van anfangen, auffallen, wundervoll
kunnen afkeuren, omdat de Hollanders gelijkluidende woorden hebben. Een dergelijke
overeenkomst mag, dunkt schrijver dezes, niet de uitsluitende maatstaf van
beoordeeling zijn.
Wanneer de geachte schrijfster voor uitdrukkingen als corvée, exerceeren,
defileeren, tirailleeren inderdaad goede Hollandsche woorden weet te geven, zal zij
er onze taal zeker door verrijken, doch dit geschiedt niet, naar het voorkomt, met ze
te vervangen door kazernearbeid, oefenen, voorbijtrekken, enz. Niet omdat ze ‘wat
langer’ zijn, zou men die vervanging minder gelukkig moeten noemen, doch omdat
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de aangehaalde Fransche woorden in onze taal eene zeer bepaalde beteekenis hebben
gekregen, zoodat met hunne schrapping wij er armer door worden. Niet alle
kazernearbeid is corvée en corveeën geschieden ook wel buiten de kazerne; niet
iedere oefening is exerceeren; niet ieder voorbijtrekken, zelfs niet van militairen, is
defileeren; enz.
Verder vindt de geachte schrijfster het ‘belachelijk’, ‘misplaatst vooroordeel’, dat
men ‘kuischheidshalve’ ons ondergoed vaak met Fransche namen betitelt, als chemise
voor hemd.
Een dergelijk gebruik, dat niet uitsluitend voor ondergoed en ook niet alleen bij
ons aan te wijzen is, heeft echter, naar het voorkomt, eene andere aanleiding, dan
mevr. Van der Mandele vermeent, zoodat het geene belachelijke of misplaatste
aanstellerij behoeft te heeten. Door er een vreemd woord voor aan te wenden,
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verzacht men den onverwachten indruk van hetgeen men er terecht of ten onrechte
stootend in vindt, eene verzachting die door de noodzakelijkheid om het in onze taal
over te zetten, ontstaat. Franschen zullen in een dergelijk geval Engelsche woorden,
Engelschen zullen er wellicht Fransche voor gebruiken. In ieder geval is deze
gewoonte niet toe te schrijven aan hetgeen men taalverbastering behoort te noemen.
Nu echter dit onderwerp wordt aangeroerd, mag misschien wel gewezen worden
op een Fransch-Hollandsch zeer leelijk woord, dat we best zouden kunnen missen.
Aanleiding er toe wordt gevonden in de dezer dagen binnengekomen
Comptabiliteitswet van minister Pierson. Nevens uitnemende schrijvers en dichters,
zijn het vooral de wetgevers, die zeer vruchtdragend den strijd tegen vreemde woorden
kunnen aanbinden en het ingang vinden van nationale uitdrukkingen bevorderen,
omdat de dagelijksche toepassing der wettelijke voorschriften de menschen dwingt
de daarin opgenomen woorden te gebruiken.
De § 3 van wet I zegt namelijk te handelen ‘Van de comptabelen’, terwijl
veelzeggend voor dit leelijke woord kon gesteld worden, ‘Van de rekenplichtigen’.
Dat dit werkelijk bedoeld wordt, verklaart de aanhef dier paragraaf zelf, n.l. de
bepaling in art. 19: ‘Alle personen en administratiën, die gemunt geld, bank- of
muntbiljetten, effecten of coupons, het Rijk toebehoorend of in 's Rijks kas
gedeponeerd, onder zich hebben, zijn comptabelen en als zoodanig, voor zoover zij
een zelfstandig beheer voeren, rekenplichtig aan de Algemeene Rekenkamer.’
Waarvoor men even goed zou kunnen lezen, b.v.: ‘Alle bewaarders van gemunt
geld... het Rijk toebehoorend of 's Rijks kas toevertrouwd, zijn rekenplichtigen, en
als zoodanig, voor zoover zij een zelfstandig beheer voeren, verantwoordelijk aan
de Algemeene Rekenkamer.’
Tegen de uitdrukking Comptabiliteitswet is daarentegen geen bezwaar; niet slechts
wegens hare welluidendheid en het burgerrecht dat ze in onze taal heeft gekregen,
doch omdat hare vervanging door b.v. Rekenplichtigheidswet door de beperkter
beteekenis minder gelukkig zou zijn. Er komen o.a. in zulk een verordening voor
bepalingen over aanbestedingen, die de rekenplichtigheid in engeren zin niet omvatten.
Voor eene opvolging harer voorschriften hebben toch in de eerste plaats te zorgen
de uitvoerders der begrooting, de departementschefs enz.
Nog ééne opmerking.
Schrijver dezes herinnert zich, dat Van Lennep het woord betrokken afkeurt. Zijne
volstrekte afkeuring deel ik niet; het woord is in eene verordening soms op zijne
plaats, ten einde geen aanleiding tot misverstand te geven; doch niet de geringste
onduidelijkheid zou ontstaan, als b.v. in de volgende slotzinsnede van art. 12 (en ook
elders) overal het betrokken werd weggelaten, aangezien de er voor staande bepalende
lidwoorden, afdoende duidelijk de bedoeling aanwijzen:
‘Door ons kan echter om bijzondere redenen, zoolang de betrokken dienst nog niet
is afgesloten, bij een aan de Algemeene Rekenkamer mede te deelen besluit de
voldoening van zoodanige vorderingen worden toegestaan, mits zij binnen 23 maanden
na den aanvang van het dienstjaar bij het betrokken Departement of de betrokken
administratie zijn ingediend.’
Wanneer men zoo doorgaat, verliest het bepalende in onze lidwoorden allengs
geheel zijne beteekenis, wat jammer zou zijn. De woordjes de en het willen zeggen
dat men het betrokkene bedoelt; anders zou men schrijven een.
DEN HAAG, 26 Juli 1900.
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P.H. VAN DER KEMP.

Antwoord van mevr. van der Mandele.
Met een paar woorden kan ik den schrijver van 't bovenstaande antwoorden. Het doet
me genoegen, dat mijn artikel de pennen in beweging brengt; niets toch kan meer de
goede zaak dienen, dan dat men er veel over spreekt of schrijft. Wrijving van gedachte,
doet de zaken van verschillende kanten bekijken.
Waarom ik woorden als aanvangen, opvallend, wondervol veroordeel in onze taal?
Niet, omdat gelijkluidende woorden in het Duitsch gebezigd worden, want indien
dit zoo ware, moesten wij beginnen met ons ja en neen af te schaffen, maar omdat
het Duitsche woorden zijn, die wij niet vertaald, maar verhollandscht hebben.
Zoo ongeveer als die Indische officier zijn Hollandsch verduitschte, toen hij tegen
een Duitsch collega sprak: ‘Baussen Dienst mögen wir weisse Brücke tragen’.
En als vrouw van een officier kan ik den schijver meedeelen, dat exerceeren alleen
beteekent oefenen (oefenen in loopen, keeren, wenden, handgrepen, gevechtsformaties
enz.)
Als een troep velddienst gaat doen, of een kleine dagmanoeuvre maakt, noemt
men dat geen exerceeren, maar eenvoudig uitrukken. Welk een heerlijk Hollandsch
woord!
Defileeren is alleen voorbijtrekken, daarmee wordt niet bedoeld, dat een troepje
soldaten voorbij een huis of een straat gaat, maar de troep trekt of rukt voorbij den
kolonel, den generaal, op parade, inspectie enz.
Wat 't woord corvée betreft, daarin heeft de schrijver eenigszins gelijk. Niet alléén
kazerne-arbeid is corvée, hoewel toch hoofdzakelijk. Bijv. inkoopen doen is geen
kazerne-arbeid, en daarvoor zou dus een ander Hollandsch woord moeten gevonden
worden, dat dunkt me, bij wat nadenken toch wel te vinden is.
Ja 't is belachelijk om chemise te zeggen voor een hemd. Ik kan in dat kleedingstuk
niets stootends of onkuisch vinden, en ik zie bovendien niet in, waarom een woord
in een andere taal kuischer of minder stootend moet klinken dan in gewoon
Hollandsch.
Wat betreft den aanval van den schrijver op vele Fransche woorden in onze wetten,
daarin ga ik gaarne mee, maar als men wilde beginnen met 't wetboek van uitheemsche
uitdrukkingen te zuiveren, had men zeker heel wat dagen noodig en ofschoon ik de
Nederlandsche taal hartelijk liefheb, ben ik toch zoo ‘inconsequent’ (vreemd woord)
beter gezegd, onstandvastig om te beweren, dat ik liever eerst den inhoud verbeterd
zag, en daarna den uiterlijken vorm.
Enkele dagen geleden ontving ik een schrijven van een mij onbekend lezer van
Neerlandia, die mij zijn sympathie betuigde over mijn artikel en mij vroeg of er geen
middel zou zijn, om de Koningin met dit streven voor onze taal bekend te maken.
In de eerste plaats weet ik niet of Hare Majesteit het Algemeene Nederlandsch
Verbond steunt en dan nog is het moeielijk voor Haar een gebruik te weren, dat sedert
zoo ettelijke jaren aan 't hof burgerrecht heeft namenlijk het spreken van een vreemde
taal - hier hoofdzakelijk Fransch - door de hofhouding.
Zeker zou 't goed zijn, indien dit gebruik werd afgeschaft, doch ik mag niet
beoordeelen of daarvoor mogelijkheid bestaat aan een klein hof als 't onze, dat zich
in zoovele dingen heeft te richten naar de hofgebruiken der groote mogendheden.
De tijd die alle dingen goed maakt, zal ook in deze niet achter blijven om ten goede
te werken, hopen wij.
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DEN HAAG, Aug. 1900.
EGBERTHA C. VAN DER MANDELE.

Mededeelingen
Vereenvoudigde spelling.
Aan een brief van een Indisch Bestuurslid van 't A.N.V. ontleenen wij het volgende:
Dr. E. Bonebakker, een der nieuw toegetreden Soerabaya'sche leden (leeraar in
het Nederlandsch aan de H.B.S. te Soerabaya) heeft eenige weken geleden, hier
zijnde voor de eindexamens H.B.S., voor een klein, maar niet onbelangrijk publiek
een zeer geestrijke en geestige lezing gehouden over de vereenvoudiging der spelling,
die warm werd toegejuicht en veel instemming vond, en na afloop waarvan een
twintig à dertigtal nieuwe leden tot de Vereenvoudigings-vereeniging toetraden,
waaronder eenige leden der Hoofdcommissie A.N.V. Ik voor mij heb geen zin de
nieuwe spelling te gaan schrijven, en ik vind dat elk opvolgend geslacht het recht
heeft om voort te schrijven in de spelling, die het ten koste van veel heele en halve
fouten geleerd heeft, maar ik wensch te bevorderen, dat de jongere geslachten een
eenvoudiger en redelijker spelling zullen leeren dan ik en mijn tijdgenooten.
Aan het eind van zijn rede wees Dr. Bonebakker er op hoezeer vereenvoudiging
van spelling nuttig is voor de handhaving en verbreiding van het taalgebied, overal
waar het Nederlandsch met andere gemakkelijker aan te leeren talen strijdt: in België
met het Fransch, in Zuid-Afrika met het Engelsch, in Indië met Engelsch, Maleisch
en andere Indische talen. Zoodra het Nederlandsch met andere talen in botsing komt,
is de lastig aan te leeren spelling een zéér ernstige factor in zijn nadeel.
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Wij lachen om het dwaze Hollandsch der Indo-Europeanen, zoo zegt Bonebakker;
laat ons liever niet lachen maar er naar streven hun de aanleering ervan wat
gemakkelijker te maken.
Ik ben het hier geheel mee eens.

Een nuttig Indisch boekje.
Ter drukkerij van den uitgever Van Dijk te Batavia - zoo meldt men ons d.d. 28 Juni
uit Indië - is een boekje ter perse van den bekenden tolk (voor Javaansch,
Soendaneesch en Maleisch) Mayer, een eenvoudige handleiding voor Inlanders om
Nederlandsch te leeren.

Het Hollandsch in de Kaapkolonie.
Aan een brief uit Kaapstad, dd. 17 Juli, in De Telegraaf is het volgende ontleend:
Vandaag zijn de verslagen, de resultaten van de laagste universiteits-examens
gepubliceerd. In Holland mag men wel eens zuchten onder examen-last, 't is hier
vijfmaal erger. Van standaard I tot de B.A. bul is een aaneenschakeling van examens,
minstens twee maal per jaar, officieel eens per jaar. Twaalf honderd studenten zijn
geslaagd in hun elementary examen (ik zou het noemen willen: eindexamen Lagere
school), en vier honderd voor de school Hooger, (eerste klasse H.B.S.) De volgende
examens komen later uit. En aangezien de resultaten gepubliceerd worden in volgorde
van de behaalde punten, wordt de wedijver en afgunst tusschen verschillende scholen
nog al gevoeld, want de resultaten betreffen de geheele Kaapkolonie, en de namen
der scholen staan achter die der candidaten.
Twaalf honderd geslaagd voor Elementary. Dr. Muir mag wel schrijven in zijn
Syllabus voor de scholen, dat bij alle examens, tot Elementary toe, het Hollandsch
het medium mag zijn, - onder de 1200 is niet een, die niet het Engelsch als medium
genomen heeft, en slechts weinigen hebben een D (D is Dutch) achter hun naam,
aanduidende, 1e. dat de student dit vrije vak gekozen heeft, 2e. dat hij een voldoend
aantal punten er in behaald heeft.
Dit rennen naar examens op Engelsche paarden, doodt het Hollandsch. (Ik hoop,
dat deze bewering te kras is.) Zoolang er geen normaalschool is, die onderwrjzers
aflevert, welke alle vakken in 't Hollandsch kunnen onderwijzen, zoolang zal zelfs
het onderwijs op de afgelegenste farm het Hollandsch als een stief kind behandelen.
De normaalschool van Kaapstad is een instelling van de Nederduitsch
Gereformeerde kerk, maar 't is mij een raadsel, dat, terwijl die kerk in haar seminarie
te Stellenbosch zooveel zorg heeft voor het Hollandsch der theologische studenten,
de normaalschool door en door Engelsch is.
Geen wonder, dat de onderwijzers van die kweekschool, als zij in Transvaal bij 't
onderwijs kwamen, nog een voor hen vrij moeilijk examen hadden te doen in de
landstaal. Natuurlijk meenden daardoor velen der Afrikaanders, dat zij achtergesteld
werden bij Hollanders en zoo komt 't, dat vele kolonisten het niet op dr. Mansvelt
begrepen hebben. En toch was diens schoolwet een iuweeltje.....

Hollandsche afstammelingen op Ceylon.
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In het pas verschenen boek van het Engelsche parlementslid Joseph Walton komt de
volgende zin voor, die eenig licht werpt op de houding der afstammelingen van de
Hollanders op Ceylon:
‘Er zijn vele inwoners met meer of minder Portugeesch bloed in hun aderen, en
ook 22000 echte (pure) Burgers, die toonen hoe weinig zij de gelijke rechten en
voorrechten, die wij ze zoo vrijelijk hebben toegestaan, op prijs stellen door het
weigeren der geringste bijdragen voor ons “Vaderlandsch Fonds” en door de vreugde
over onze tegenspoeden in Zuid-Afrika.’
Hoewel het woord ‘pure’ onjuist is, blijkt er toch wel uit, dat het met de
verengelsching van deze burgers nog zoo'n vaart niet loopt.

Uit verschillende Tijdschriften.
Nederland, No. 8, 1900. Gravius. Een Spanjaard in het land van Pieter Stastok.
Caecilia, 1 Aug. 1900. De Nationale Zangwedstrijd voor Mannenzang te
Haarlem.
Gids, Aug. 1900. Prof. Went, Nederl. Indië op het Trocadéro. - Dr. Bijvanck,
Nederlandsche Shakespeare kritiek.
Elsev. Geïll. Maandschr. Afl. 8, 1900. Eug. Bunge, Parijsche Tentoonstelling,
met platen van de Nederl. O.I. afdeeling en Paviljoen. v.d. Z.A.R.
Hollandsche Revue, No. 7, 1900. Karakterschets: A. van der Voort Azn
Op den Uitkijk, Bijbl. v.d. Aarde en h. Volken. No. 32, 1900. De Nederl. legatie
te Peking, door de opstandelingen verwoest.
Wetenschappelijke Bladen. Aug. 1900. Frankrijk, Engeland en de wereldvrede.
- De Engelschen en de Hollanders in het verleden.
Album der Natuur. Afl. 10, 1900. Servaas van Rooyen, Jacob van Maerlant's
‘Der Naturen Bloeme.’
Vragen van den Dag. Aug. 1900. Hettema Jr., De Residentie Oostkust van
Sumatra, van 1881 tot 1896. - Barentz. De haven van Antwerpen.
Woord en Beeld, Aug. 1900. C. Elout, Het werk van Frederik van Eeden. Nederl. Inzendingen op de Parijsche tentoonstelling.
Nieuwe Gids, Aug. 1900. Stijn Streuwels, Zomerland (vervolg).
Boon's Geïll. Magazijn, Aug. 1900. Smit Kleine, De Frans Hals Feesten. Platen:
De Heer en Mevr. Louis Botha Emmet. - Pres. Steijn te midden van zijn vrienden
te Kroonstad.

Allerlei
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Justus van Effen over het gebruik van uitheemsche woorden.
Zo ik aan den eenen kant mijn best heb gedaan om te toonen, dat het schadelijk is
voor de Nederlandsche taal, uit dezelve de vreemde woorden te verbannen, en uit te
sluiten, die hun burgerrecht verkreegen hebben of verdienen, zo heb ik ook aan den
anderen kant getracht in al zijn bespottelijkheid ten toon te stellen het gebruik van
zonder de minste noodzaaklijkheid onze spraak met geleende uitdrukkingen te
doorspekken, voornamentlijk als dezelven bij luiden, ontbloot van alle taalkunde,
op de ellendigste manier worden gerabraakt en bijkans gansch onkenbaar gemaakt.
Dog vrij nog ongerijmder en bespottelijker komt mij voor de laffe gewoonte, die bij
zommige menschen in zwang gaat van zeekere Fransche benamingen in de
dagelijksche discoursen*) te gebruiken, om aan hun spreekstijl een gewaanden
hoofschen zwier bij te zetten, of om zig van hun minderen, en somtijds ook wel van
hun meerderen door een dwazen hoogmoed te onderscheiden. Het Fransch zo kwalijk
besteed in die gelegenheden, is dikwils. naar alle waarschijnlijkheid, al 't geen ze
van die spraak geleerd hebben....
(Hollandsche Spectator).

Een woord van Frederik van Eeden
Onze rust ook die der allerbesten hangt af van de rust der menschheid. Geen heilige,
hoe dicht ook genaderd bij dat onnoembare, dat hij helder en roerloos boven zich
weet, kan zich, zoolang hij lijfelijk mensch is, boven de beroering der menschheid
verheven achten. Hij mag diep innerlijken vrede behouden en ongeschokt geloof aan het lijden en zoeken en worstelen aller menschen moet hij deelnemen met eigen
leed en worsteling, of hij is niet een heilige, maar een verdoolde, die de onheilige
verheffing van zijn eenzaam ik beoogt.
Gedachten over den Afrikaander Krijg.

Een zin uit ‘het Zusje’ van Borel.
En zou het mooie wel gaaf blijven, als ze nu beiden besmet werden met de ignominie
van de conventie en ze, zooals men dat noemt ‘voor de wereld’ moesten afficheeren,
dat ze ‘een paar’ waren?

*) Ook bij Justus van Effen (1648-1735) ging soms de natuur boven de leer.
RED.
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Aan de Leden van het Alg. Ned. Verbond.
Daar de tijdelijk ontredderde toestand der Groep Zuid-Afrika zeer ten nadeele komt
der Algemeene kas, die met lasten wordt bezwaard waar ze op baten rekende, heeft
het Hoofdbestuur als middel ter voorziening besloten een beroep te doen op alle
leden van het Verbond, om door vrijwillige tijdelijke verhooging hunner jaarlijksche
bijdrage met minstens vijftig cent het geldelijk evenwicht te herstellen.
Behalve dan, wanneer men in den loop dezer maand den penningmeester verklaart
geen verhooging te zullen voldoen, zal door dezen over een minimum van 50 cent
worden beschikt. Wie bereid is door een grooter offer het Hoofdbestuur te steunen
in zijn dikwijls zeer moeilijke taak wordt vriendelijk verzocht dit tijdig aan hetzelfde
adres aan te geven.
Het A.N.V. staat voor moeilijke jaren.
Dat het toch algemeen door het Nederlandsche Volk werd begrepen, dat het hier
gaat om duurzame nationale belangen!
Laat ieder in eigen kring de belangstelling verder wekken en door het aanbrengen
van leden het Verbond steeds meer kracht schenken.
Er zijn er die dat onvermoeid doen.
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Zuid-Afrika
Groepsbestuur: 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 penningmeester;
Dr. H. Reinink. Dir. Staatsgymnasium. Pretoria. 1e secretaris; Dr. F.
Engelenburg, Ed. Volksstem, Pretoria; 2e secretaris. Leden: F. du Buy,
Jhb.; M. Valter, Ed. Randpost, Jhbg., Adv. Smuts, Pretoria. - Voor de
Kaap-Kolonie: 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. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever,
Venterstad. - Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

Transvaal ingelijfd.
Nu is ook Transvaal ingelijfd. Den 1en September heeft Lord Roberts het te Belfast
afgekondigd: voortaan zal Transvaal deel uitmaken van Hr. Ms. grondgebied. De
Oranje Vrijstaat werd reeds den 28en Mei als de Oranjerivier-Kolonie aan het Britsche
rijk getrokken, nu is Transvaal er bij gevoegd.
Dat klonk krachtig in zijn kortheid: voortaan zal Transvaal - gelijk het van den
Vrijstaat gezegd is - deel uitmaken van Hr. Ms. gebied. Als een wet van Meden en
Perzen. Korter en krachtiger dan wat Wolseley bij de vorige inlijving van Transvaal
gezegd heeft: zoolang de zon schijnt zal Transvaal Engelsch wezen. Maar zal de
laatste inlijving bestendiger zijn?
Vooreerst zou men meenen, dat Transvaal om voorgoed Engelsch grondgebied te
blijven, beginnen moet met Engelsch grondgebied te zijn. Maar hoe staat het
daarmede? Wij zullen niet vragen hoe 't er mee stond den 4en. Juli, toen koningin
Victoria de volmacht aan Lord Roberts om de Z.-A. Republiek in te lijven teekende.
Maar den 1en September?
Pretoria en Johannesburg in handen der Engelschen, maar stoutmoedige
Boerenbenden zwerven gedurig om de stad, spoorwegen opbrekende, treinen
buitmakende, voorposten neerschietende of gevangen nemende. Ten noorden van
Pretoria, bij Warmbad aan den Pietersburgspoorweg ligt een Engelsch kamp, maar
een Boerencommando ligt er bij en werpt granaten in dat kamp. Het Westen en
Zuidwesten zoo onrustig, dat zelfs een sterke Engelsche krijgsmacht, er door heen
trekkende, van alle kanten bestookt wordt. De spoorweg van Johannesburg naar Natal
is zoo onveilig, dat langs de geheele lijn versterkte wachtposten zijn opgesteld, elk
station is tot een fort gemaakt. En nochtans wordt de spoorweg geen dag ongemoeid
gelaten. Aan de Oosterlijn was het Engelsche leger den 1en September al een heel
eind vooruitgerukt, maar het Lijdenburgsche nog grootendeels en Barberton en dan
een groot stuk land, waardoor de spoorweg gaat voor hij bij Komatipoort de grens
bereikt, - heel die woeste bergwereld nog in het bezit der Boeren.
En kijkt men op de kaart dan ziet men, dat het stuk Transvaal waarop de Engelschen
- en nog met zoo twijfelachtig gezag - de hand hebben gelegd, slechts het kleinste
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deel van het land is. Het gebied, waar de Boeren onbetwist meester zijn, is grooter.
Toch wordt maar de geheele Republiek bij het Britsche Rijk ingelijfd verklaard.
En dan, de Boeren hebben nog een groote krijgsmacht te velde. Voor hen en ook
als tegenstanders van het in zoovele opzichten te kort schietende Engelsche leger is
een vijftienduizend man - zoo sterk meenen wij de commando's in Transvaal te mogen
schatten - een groote krijgsmacht, een geduchte vijand. In het Oosten staat nog een
georganiseerd leger, dat erkennen de Engelschen zelf. Daar heeft Louis Botha, de
opperbevelhebber, zijn zware kanonnen en een aantal kleinere stukken. Hoe weinig
is er van de artillerie der Boeren den Engelschen in handen gevallen! En dan, het
zijn wel kleine commando's die de Engelschen op een dozijn punten in Transvaal om nu maar van den Vrijstaat te zwijgen - tergen en hun aanhoudend verliezen
toebrengen, maar zoo hebben de Boeren al maanden gevochten en dikwijls ook in
het begin van den oorlog. En zelfs van die rondtrekkende commando's hebben er
eenige kanonnen bij zich. Het is dus wel degelijk een leger, dat de Engelschen
tegenover zich hebben.
Ook is er nog deugdelijk en wel een Transvaalsche regeering. President Kruger
is er nog en de staatssecretaris en Botha, als waarnemend commandant-generaal lid
van den Uitvoerenden Raad en Schalk Burger en Wolmarans, tijdelijk in Europa.
Dan zijn er hooge staatsambtenaren bij den president, de staatssecretaris en de
thesaurier-generaal o.a. en de staatsprocureur om de regeering van rechtskundigen
raad te dienen Er wordt nog een regeeringsblad uitgegeven. Er is nog volop geld. De
regeering zorgt voor levensmiddelen gelijk voor munitie.
En die regeering, dat leger, die staat waarmede Engeland op voet van oorlog is,
zouden nu al met een proclamatie van den Engelschen opperbevelhebber die telkens
in het nauw wordt gebracht in het gebied dat zijn leger bezet, opgeheven, uitgewischt
zijn? En er zou niets meer wezen dan een voormalige regeering van een voormalige
Z.-A. Republiek, een mijnheer Kruger en een mijnheer Reitz en Botha, de aanvoerder
van benden opstandelingen? Het is een dwaasheid, niet waar?
***
Zeker is het een dwaasheid, maar helaas geen onschuldige dwaasheid, waarover men
slechts lachen kan. Door de inlijving heeft de Republiek voor Engeland opgehouden
te bestaan en zijn de Transvalers die nog in het geweer blijven opstandelingen. Van
dit laatste heeft Lord Roberts nog niet uitdrukkelijk kennis ende kond gedaan, maar
het zal zeker spoedig gebeuren, gelijk wij dat in den Vrijstaat gezien hebben. En dan
zal het verbranden van hoeven, het in de tronk zetten, het verbeurd verklaren van
den eigendom, het korte metten maken met krijgsgevangenen eerst recht beginnen.
En wie weet of dan niet al gauw de eene mogendheid na de andere de inlijving zal
gaan erkennen en ook de weinige voordeelen, die de Boeren er van genoten hebben,
dat die mogendheden hen als oorlogvoerende partij erkennen, zullen ophouden.
Daarom is het meer en veel erger dan een dwaasheid wat Engeland met de inlijving
der Z.-A. Republiek gedaan heeft - een herhaling trouwens van hetgeen het tegenover
den Vrijstaat misdreef - is het een nieuwe schending van het volkenrecht, die het
begaan heeft. Het volkenrecht, dat woord is bitter in den mond en de pen krast bij
het neerschrijven. Is het niet klein geacht door groote en kleine mogendheden, die
de onzijdigheid, welke het volkenrecht, wel rekbaar op dit punt, hun voorschreef,
alleen strikt in acht namen tegenover de republieken, maar het slap toepasten als het
gold Engeland een dienst te bewijzen, het te voorzien van allerlei oorlogsmateriaal,
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tot wapenen en munitie toe? Hebben die mogendheden het volkenrecht niet tot een
belaching gemaakt, nu zij de bepalingen die het Haagsche vredescongres er aan
toegevoegd heeft, bij de eerste gelegenheid dat die nieuwe voorschriften wat goeds
konden uitrichten, ongebruikt hebben gelaten en geweigerd Engeland hun goede
diensten en bemiddeling aan te bieden?
Maar waarlijk geminacht heeft Engeland het volkenrecht, in den hoek geschopt
heeft het zijn instellingen, waar ze op een hoop kwamen te liggen met de beschaafde
oorlogsgebruiken, al dadelijk aan kant gezet. En dit is misschien de brutaalste
schennis, aan het volkenrecht gepleegd, dat het de twee republieken nu reeds uit de
rij der vrije staten weggevaagd heeft en ze tot een deel verklaard van zijn roofrijk.
***
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Een paar Engelsche ministers en voor hen reeds verscheiden Engelsche bladen - zou
het in Engeland wel zoo weinig voorkomen als men gewoonlijk aanneemt, dat de
bladen schrijven wat hun van regeeringszijde wordt ingegeven? - hebben gezegd,
dat de inlijving van Transvaal eigenlijk slechts een herinlijving was, een
‘reoccupation’, een weder bezetten van een land, dat in 1877 onder Engelsch gezag
gebracht en er tijdelijk onder uit gekomen was. En dan nog niet eens geheel er onder
uit gekomen: immers was Engelands suzereiniteit gebleven.
Men mag aan dat onderscheid tusschen inlijving en herinlijving al of niet waarde
hechten, maar blijkt uit die verkleining van de beteekenis van deze nieuwe inlijving
niet nog eens, dat zij altijd in de bedoeling van de Engelsche regeering gelegen heeft?
In 1881 was aan Transvaal een zekere mate van onafhankelijkheid teruggegeven,
een fatale misslag, zoo niet een misdaad van het ministerie Gladstone. Intusschen
was ook onder de conventie van 1884 de ‘paramountcy’, de opperheerschappij van
Engeland niet opgeheven. Door het telkens schenden van de conventie, van de
conventies - immers was het voornaamste van de conventie van 1881, de aanhef met
de suzereiniteitsuitspraak, van kracht gebleven - had Transvaal het recht op die
onafhankelijkheid eigenlijk al verbeurd, en toen zijn regeering in October 1899 de
onbeschaamdheid had, Engeland een ultimatum te stellen en aan te vallen, toen sprak
het van zelf dat het land weer aan het Britsche rijk zou komen, te zamen met den
Vrijstaat, dat zijn lot in waanzin aan dat van Transvaal verbonden had. En nu is dus
Transvaal eenvoudig weer bezet.
Zoo praat men nu. De strijd werd echter aangebonden, zoo praatte men vroeger,
voor gelijke rechten van alle blanken van de Kaap tot aan de Zambesi. Engeland
ging niet uit op goudmijnen en uitbreiding van land, zeide Lord Salisbury. Maar nu
neemt het en land en goudmijnen, en vooreerst is er van gelijke rechten van alle
blanken van de Kaap tot de Zambesi geen sprake meer.
Intusschen, wij voor ons kunnen daar niet te veel van zeggen. Engeland kan den
twist met de Z.-A. Republiek begonnen zijn om haar te dwingen, naar Engelands
inzichten het kiesrecht grifweg aan de uitlanders te geven en deze daardoor mede
het land te laten besturen, en in den oorlog kan Engeland tot het inzicht zijn gekomen,
dat het voor de toekomst die gelijkheid niet waarborgen kan zonder beide republieken
in te lijven. Daarmede is de inlijving niet gerechtvaardigd, maar het is mogelijk dat
men indertijd geen inlijving bedoeld had. En dat Engeland in de veroverde landen
niet aanstonds een zelfbestuur als dat in de Kaapkolonie en Natal invoert, is ook te
begrijpen. Zijn gezag zou aanstonds alleen schijngezag worden.
Maar het erge, het valsche, het slechte is, dat de Engelsche regeering en haar
handlangers in het parlement, in de pers, in het openbare spreekgestoelte van den
beginne aan het op de vernietiging van de Z.-A. Republiek en den Vrijstaat daarbij
hebben aangelegd. Het legerbestuur heeft zijn plannen voor een inval in de republieken
al jaren ontworpen - dat het desondanks zoo jammerlijke misslagen begaan heeft en
aanvankelijk zoo pover toegerust was heeft andere oorzaken dan het niet op een
oorlog verdacht zijn - en de Engelsche diplomatie heett behendig ruim baan gemaakt
tegen den tijd, dat het bedrijf in Zuid-Afrika moest beginnen.
En denken wij dan aan de zorgvuldige voorbereiding van den oorlog: de ophitsing
in de pers; de georganiseerde beweging onder de uitlanders; het tergen van de
Republiek met allerlei kleingeestigen uitleg van de conventie; het opwerpen van de
suzereiniteitskwestie; het laatste geknoei van Chamberlain en Milner met de
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kiesrecht-onderhandelingen en de beleedigende en verbitterende redevoeringen van
Engelsche ministers er tusschen door!
Wie is er nog die er aan twijfelt, dat Engeland er op uit is geweest, om Majoeba
te wreken, d.i. wraak te nemen voor een eerlijk bevochten, maar voor den Engelschen
trots diep vernederende overwinning van de Boeren? Maar ziet, meer dan Majoeba
heeft deze oorlog het militaire Engeland in de oogen van de gansche wereld vernederd.
Wie is niet ten volle verzekerd, dat het heroveren van gebied, hetwelk eens tot
Engeland behoort heeft en dat nu door de onnoemlijke schatten, die zijn bodem bevat,
zooveel kostelijker goed is geworden, het geheime, schoon nauwelijks verholen
streven van heel de Zuid-Afrikaansche politiek van deze Engelsche regeering is
geweest?
En dat doel heeft zij dan bijna bereikt. De inlijving is op het gevreesde einde hoelang kan een klein volk, van de buitenwereld afgesloten, het tegenover zoo'n
overmacht volhouden, en geen mogendheid die helpt! - vooruitgeloopen. Voor
Engeland is het pleit beslist en daarmede is zijn zonde volbracht. In wraakzucht, in
heerschzucht, in hebzucht is het plan gerijpt. Met valschheid, met bedriegelijke
voorstellingen, met huichelachtig vertoon van voor beschaving en vrijheid te vechten
heeft het den strijd aangebonden. Met schending van het oorlogsgebruik, wreed en
meedoogenloos heeft het den strijd gevoerd, en met verkrachting van het volkenrecht
tracht het er een einde aan te maken.
‘Britannia! dir gehört das Meer. Doch das Meer hat nicht Wasser genug, um von
dir abzuwasschen die Schande...’ Alleen, de zee hoort nauwelijks meer aan Engeland,
en wij zullen zien of het niet gestraft zal worden in zijn wereldrijk te land voor het
groote kwaad, dat het nu weer bedreven heeft. En dan zal misschien die straf het
eerst voltrokken worden in Zuid-Afrika.

Bij de foto.
Het is een eentonig leventje in het kamp der gevangenen op St. Helena, hoog boven
zeepeil, binnen in het eiland, niet ver van Napoleons huisje en graf. Toch uit te
houden, ondanks magere kost, doorregenden grond en gedwongen nietsdoen. Stoffelijk
uit te houden. Maar velen kwelt het heimwee naar vrouw en kind en de pijnigende
onmacht van niet mee te kunnen vechten waar zij hooren dat nog zoo moedig wordt
doorgevochten. Soms dringt de tijding van een overwinning door en dan is de moed
op eindelijk welslagen weer groot.
Noch Holland noch de Kaapkolonie vergeet die mannen die daar, omheind door
pikkeldraad, twaalf in een tent of als zij officier zijn geweest twee of drie, boeten
voor hun verzet tegen overmachtig onrecht.
Een brief ligt voor mij van een dier ballingen, een Transvaalschen Hollander, een
die onbuigzaam is en nooit het op zal geven; hoe blij is hij met zijn kostbaar deel
aan een zending uit Holland, een kalken pijpje, een half pond tabak, 26 sigaren, een
linnen hemd, twee flanellen hemdjes, twee onderbroeken, een groot blik cacao en....
een paar flikjes. Leeuwen in de kooi, ze worden gevoederd uit de hand.
Cronjé heeft zijn tent een eind van het kamp verwijderd. Soms brengt hij een
bezoek; hij is gezond. Zijn daden worden veel besproken en al weigert niemand hem
de eer van ongekenden moed, zijn veldheerstalenten worden zeer gesmaald. Waarom
heeft hij de aangeboden hulp geweigerd, uit Pretoria hem aangeboden? Waarom
zwegen bij Magersfontein zijn kanonnen? Hij rekende den vijand te gering en zijn
verstand was te bekrompen. Zijn antwoord aan wie zijn bevelen vroegen in het
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gevecht, was al te dikwijls: ‘Skiet die vuile goed dood en wat je nie kan doodskiet,
breng die hier’. Maar van leiding geen sprake.
Zoo is het oordeel, vrij wel algemeen. De tijd zal leeren of het gegrond is.
Zullen de ballingen van St. Helena hun land ooit terug zien? Zullen zij, Hollanders
die daar aan scholen verbonden, onze taal leerden aan het jonge geslacht, opnieuw
die taak gaan aanvaarden? Mogen aanvaarden? Zij rekenen vast van ja. Bij hen berust
voor een groot deel de toekomst van hun volk, ook als tijdelijk de vrijheid is geroofd.
Onze taal, die is het bolwerk.
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DRIE OUD-HOLLANDERS ALS KRIJGSGEVANGENEN OP ST. HELENA.
JACOBS, Opzichter van Wegen. - PRAK, Hoofd der School te Koppieskraal. - HEIJINK, Opz. Publieke
Werken Pretoria.

Het kampleven op St. Helena.
Deadwood - St. Helena.
Stel je voor een parallelogram van ongeveer 350 bij 250 meter, waar de Z.O. passaat,
die soms bijna oost blaast, zonder ophouden over waait en zoo voor versche lucht
zorgt.
De ingang is in 't midden van de westzijde en wordt voortdurend bewaakt door
twee schildwachten; rondom 't kamp staan er altijd 20 van die kerels, die de order
hebben iederen gevangene, die poogt te ontvluchten, dadelijk neer te schieten. Laten
we de poort binnentreden. Ge merkt dat de heining bestaat uit zeven doorndraden
en, dat drie schreden achter de eerste rij draden, zich een tweede uitstrekt. Die laatste
was er in 't begin niet, maar is er gauw bij opgezet, toen een van de wachters toevallig
een gevangene doodschoot, die 's morgens vroeg een beetje dicht bij de omheining
scheen te komen. Merkt ge dat bordje daar? Ja, zoo is 't, die tusschen deze twee rijen
draden komt is een kind des doods, daarom heet de binnenste draad de doodlijn.
Ziezoo nu zijn we goed en wel in 't kamp. Vlak voor je die groote tent? Dat is de
kantien, de winkel, waar je voor geld en goede woorden alles kunt krijgen, wat je
maar noodig kunt hebben, een opsomming van den voorraad is onnoodig, iedere
soldatenkantien in Holland is als deze, slechts met één verschil, sterke drank n.l. is
hier niet te krijgen.
Een paar tree voor den winkel is een groot bord. Daar zijn op aangeplakt de
voorschriften, waarnaar het leven in 't kamp zich richt, daar kunt ge lezen wanneer
er brood, wanneer er vleesch moet gehaald worden, ook wanneer de kolonel het
kamp komt inspecteeren, enz. enz. Daar leest ge ook, dat er zonder voorkennis van
den kolonel geene vergaderingen mogen worden gehouden; dat hij 's Woensdags
geld uitbetaalt aan hen, die iets bij hem hebben gedeponeerd.
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Daar kondt ge voor eenigen tijd lezen, dat, daar 't water schaarsch was, dit alleen
mocht worden gebruikt voor ‘koking’, enfin, daar wordt alles aangeplakt, wat de
kolonel de prisoniers in 't algemeen heeft te vertellen.
Achter en rechts van den winkel ziet ge allerlei gaten in den grond, die in 't duister
reeds menigeen hebben laten vallen, eens ook Mrs. Albertijn tot groot vermaak van
Mrs. Winter, die er bij stond te schateren van lachen. (Dr. Albertijn was hier gekomen
tegelijk met ons. Dr. Winter heeft hem afgelost.) Een honderd tree achter den winkel
ziet ge een zinken gebouwtje open aan 't front, zoodat ge gemakkelijk een
reuzenfornuis ziet. waarop dagelijks een twintigtal potten gekookt worden. Jammer,
dat er niet meer kachels zijn, want de koks maken de gaten, die we zoo straks
opmerkten, wat al te talrijk en schijnen anders toch geen kans te zien hun potten aan
de kook te krijgen.
In de tenten links van de poort wonen de Transvaalsche officieren; zij, die zoo
slim waren, zich voor officieren uit te geven ('k zal maar geen namen noemen) en
zij, die, daar ze misschien wat al te veel de militairen op de vingers keken en dus
lastig werden, door de heeren Engelschen zelf tot officieren werden bevorderd (hiervan
ken ik in elk geval één voorbeeld) en dan nog de bedienden van die heeren. De
officieren slapen twee aan twee in een tent; daar de ruimte in de tenten der burgers
echter meer dan beknopt is, moeten ze ook herberg geven aan hunne bedienden en
de meesten krijgen voor den nacht nog een of meer gasten uit hun vriendental van
de andere zijde, die 't daar in 't gedrang niet kunnen klaar spelen op een ordentelijke
manier te slapen. De meeste officierstenten houden dan ook gewoonlijk twee personen
in juist om vier uur, wanneer 't kamp wordt opgenomen en de personen worden geteld
en op alle andere tijden van drie tot zes. Hier onder de heeren officieren hebt ge ook
den postmeester. 't Is de heer de Witt Hamer, kapitein van 't Hollander Corps en in
't burgerlijke leven Volksraadslid (2e) voor Barberton.
Een extra tent doet dienst als kantoor en de man heeft het met z'n baantje vrij druk;
hij verkoopt de zegels en briefkaarten, geeft alle mogelijke inlichtingen omtrent de
verzending en hij deelt de brieven die aankomen uit; en dat is geene kleinigheid. In
't begin trapten ze hem z'n tent bijna in elkaar, maar nu heeft hij er orde op gesteld
en laat de brieven op eene groote open ruimte op drie verschillende plekken naar 't
alphabet oplezen en uitgeven. De brievenbus bij zijn tent wordt zoo nu en dan geledigd
door
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één van de drie censors, die in een tent buiten het kamp hun werk hebben.
't Werk van den postmeester, die op eerewoord 't kamp kan verlaten, is echter nog
niet uit met het bovengenoemde, bijna elke week moet hij voor 't koopen van zegels
enz. of voor andere postzaken, naar beneden, naar Jamestown en dat is me een
alleraardigst stapje.
We liggen n.l. ongeveer 1800 voet boven het stadje en de weg is bij de zes mijl,
dus geen wandelingetje om voor je pleizier te doen.
Niet ver van 't postkantoor vindt ge de bibliotheek. Op 't oogenblik is die zeer goed
voorzien. Ge vindt hier Fransche, Duitsche, Engelsche en Hollandsche tijdschriften,
romans, wetenschappelijke werken en geestelijke lectuur, Aimard en Cooper zijn
vertegenwoordigd evenals Sue, ook Dickens, Thackery, Conan Doyle, Oltmans,
Scott, Schimmel, Bosboom-Toussaint, Cremer, Ten Kate, O. Funcke, Kuiper en van
Hugenholz, ‘Voor de Coupé’, Penny Novels, bergen van ‘Revue des Deux Mondes’;
alles staat hier bedaard en vriendschappelijk naast elkaar.
Gerdes en Andriessen met Van Balen beginnen hier en daar bij leeslustige burgers
Kuiper, Funcke en Murray de baas te worden, hoewel die mooi ingebonden boekjes
nog altijd veel aftrek hebben.
De bibliothecaris, de heer N. Prak, in 't gewone leven hoofd der school te
Koppieskraal, hier als secretaris van den krijgs-commissaris der Z.A.R. Wester Grens
(een ordentelijke mondvol, die titel!) Transvaalsch officier, heeft het alle werkdagen
van 10-12 met zijn helpers vrij druk.
Meer valt er tusschen de tenten van de officieren niet op te merken, wij gaan ze
dus door en zien een soort van huisje, en houten geraamte gedekt met zink en bekleed
met linnen, voorzien van een deur, maar zonder ramen, daar vensters niet noodig
zijn, 't linnen laat licht genoeg door. In lij wordt het gevaarte gesteund door een
fermen paal, aan de windzijde ziet ge drie stevige draden die, bevestigd aan palen
diep in den grond geplant, meehelpen om 't huis te beletten door den wind weg te
rollen.
Dit huis is gemaakt voor Mr. en Mrs. Albertijn en stond vroeger buiten het kamp
eenigszins achter de hoogte en zoodoende uit den wind Toen de dominé vertrok,
verkocht hij z'n woning aan V.C. Bosman, die met toestemming van den kolonel het
gevaarte liet opnemen door eene heele troep van z'n burgers en hier liet neerzetten.
Hij heeft het nu door middel van een gordijn in een slaap- en zitkamer verdeeld en
mag zich gelukkig rekenen in 't bezit van de beste woning in 't kamp.
Langs en over verschillende gaten komen we nu in den hoogsten hoek van 't kamp,
waar twee groote tenten een toevlucht bieden aan alle zieken.
Tusschen twee haakjes kan ik je hier dadelijk vertellen, dat de dokter de meer
ernstige zieken zoo spoedig mogelijk naar beneden naar 't hospitaal in Jamestown
zendt, waar ze, naar ik hoor, heel goed worden behandeld.
De open ruimte, en die is groot, dient voor lichaamsbeweging; hier wordt
gewandeld, football en cricket gespeeld, hier worden ook vergaderingen gehouden,
waarbij 't soms rumoerig kon toegaan, zoodat op 't aanplakbord de reeds gelezen
kennisgeving werd aangeplakt, en soms wordt hier in de duisternis ook gevochten.
Met de linkerhelft van 't kamp hebben we nu afgedaan, laten we ons nu wenden tot
de rechterzijde.
Bij den ingang ons rechts wendende komen we al dadelijk bij een tent, die een
eenigszins publiek karakter draagt, 't is namelijk de groentewinkel, opgericht door
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den heer Smit een ondernemend prisonier, wien het werkelijk gelukt als handelaar
in groenten, suikerwerk, couranten, foto's, (door hem verhandeld op eigen risico of
als commissionair van den fotograaf in Jamestown) een vrij goed zaakje te maken.
In één lijn met dezen groentewinkel, vlak langs de heining ziet ge een achttal tenten;
deze worden bewoond gedeeltelijk door de lijnkapiteins vier aan vier in een tent,
gedeeltelijk door bevoorrechte personen, die als een gunst voor zich alleen een tent
hebben ontvangen. Laten we eens de tent van een van die uitverkorenen binnentreden.
Hier de derde is 't. Mr. De Graaf heet de man. Gij ziet, dat hij bij de tafel zit en druk
bezig is met een pennemesje 't een of ander in een pijpekop te snijden. Op de tafel
liggen een dertig à veertig pijpen. Hij heeft eenige dagen geleden een veertigtal pijpen
uit Simonsstad gekregen van de officieren aldaar, met het verzoek, in den kop van
ieders pijp eenige opgegeven woorden of figuren te snijden. Hierin is De Graaf een
meester. Meestal wordt de kop voorzien, wanneer de pijp van een Engelsch officier
is, van de ‘regimental batch’ 't wapen van Engeland, den naam van den eigenaar en
enkele datums, en de wapens en letters worden maar wat fijn uitgevoerd, zoodat de
heeren met graagte vijf shilling betalen en De Graaf reeds voor winkels in Kaapstad
barnsteenen pijpen heeft besneden. Hij maakt dan ook 'n vrij goede verdienste, als
hij lust heeft meer dan een pond per dag.
Voor ons werkt hij echter goedkooper, dan voor de Eng. zoodat hier in 't kamp
ook maar weinig pijpen te vinden zijn waarop ge niet vermeld vindt: Elandslaagte,
Paardeberg, St. Helena enz. met datums en namen. Dit is echter niet alleen het werk
van den heer De Graaf, o neen, pijpesnijders, zooals we ze hier noemen, zijn er vrij
wat, waren er reeds voor De Graaf nog één letter had gekorven (hij is n.l. door anderen
op 't idee gebracht pijpen te versieren en heeft nu per slot 't meeste naam gemaakt)
en sommige onder hen snijden zeer fijn; daar ze echter niet in de mode zijn verdienen
ze van de Engelschen niets en onder ons valt natuurlijk niet veel te halen.
Als we zoo rondwandelen merken we al heel spoedig, dat hier allerlei talen worden
gesproken en verschillende naties zijn vertegenwoordigd. Er zijn dan ook buiten
Transvalers, Kolonialen en Hollanders, Franschen, Duitschers, Zweden, Noren,
Denen, Oostenrijkers en Italianen en ook nog een Russische Prins uit den Kaukasus
Mr. De Bagration, ook enkele Hongaren, Portugeezen, Ieren en Amerikanen, dus
een zeer bonte mengeling. Geen tent van de Boeren of ge vindt er uit hout gesneden
puzzles; doosjes in elkaar gezet zonder spijkers; spaarpotten (heel netjes en aardig
gemaakt van sigarenkistjes) die gebroken moeten worden, wil men den inhoud in
handen krijgen, gemaakt zonder spijkers of pennen, simpele plankjes met een mes
besneden en van inkervingen voorzien en zoo in elkaar gezet, dat 't eene deel 't andere
vastklemt en meer dergelijke kunststukken. Bij de tenten der Scandinaviers kondt
ge voor eenigen tijd een enkele en later een dubbele batterij om goud te stampen
opmerken. Tot in de kleinste bijzonderheden gelijk aan de batterijen uit de mijnen
in Johannesburg, alleen dat hier alles hout en blik uit de beschuitkisten was, en een
windmolen de drijf kracht leverde. En waarmee werden die machine gemaakt! Ze
hadden den rug van een mes met een vijl van inkervingen voorzien en dit was hun
zaag, van een stuk van een mes wisten ze een schaaf te maken enz. Natuurlijk nam
dat alles veel tijd, maar daaraan hebben we hier volstrekt geen gebrek.
Iedere tent, als ge maar naar binnen gluurt bemerkt ge 't dadelijk, is vrij goed
voorzien van wandelstokken. Sommige officieren hebben nl. ‘parole’ en kunnen vier
andere krijgsgevangenen met zich nemen voor een wandeling; Commandant
Wolmarans mag er 12 meenemen, in 't begin zelfs dertig. Nu was de eerste visite
meestal naar 't graf van Napoleon en daar in de buurt groeien verbazend veel struiken,
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die met den wortel uit den grond gehaald, uitnemend geschikt zijn om er
wandelstokken van te maken. In 't begin zag men er enkele luidjes mee 't kamp
binnenkomen, maar 't duurde niet lang of ze werden bij dozijnen binnengebracht,
zoodat ieder er nu zeker wel een zal hebben. Verschillende luidjes zijn begonnen
met het besnijden van deze stokken en zoo zijn er kleinere en grootere meesters
gekomen in 't vak van stokkensnijder. Werkelijk mooi zijn de stokken, waarvan het
handvat bestaat uit een ei besloten in de klauw van een gier; ook die welke bestaat
uit den hals en den kop
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van den aasvogel, evenals de stok, waar zich eenige slangen om slingeren; zulke
stokken, netjes besneden brengen gemakkelijk vier en vijf shilling op. Zoo zoeken
de krijgsgevangenen den tijd te dooden en verzamelen ze allerlei snuisterijen, die
mee naar huis moeten als herinneringen en gedachtenissen aan 't verblijf op St.
Helena.
Een paar Hollanders hebben na veel werk, een alleraardigst huisje klaar gekregen
met een net zinken dak, een torentje midden op de vorst, een veranda enz. werkelijk
een prachtstuk. In den hoek van de lokatie staat een schuur geheel bedekt met blik
en bij 't binnentreden bemerkt ge, dat het gebouw bestaat uit een geraamte van
accasia-bloemstengels, gesloten met blikken platen, verkregen uit bisquitblikken.
Dit gebouw wordt gebruikt voor godsdienstige bijeenkomsten en is nu door de makers
ook afgestaan aan een commissie, die een school heeft opgericht. Inspecteur Te
Boekhorst en anderen besloten een school op te richten en 't gevolg van hunne
bemoeiingen was, dat onder leiding of toezicht van den heer Kat, de oudste
schoolmeester onder ons, een kleine tweehonderd jongelieden beneden de twintig
geregeld onderwijs ontvangen.
NANNO PRAK.
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Kan de zeeofficier iets doen tot versterking van het Nederlandsch
element in den vreemde?
(Overgenomen uit het Marineblad.)
Uit den aard zijner betrekking ziet de zeeofficier een groot deel van den aardbol,
komt met vele menschen in aanraking en meestal, door zijne meer officiëele
persoonlijkheid in den vreemde vooral, met het hooger geplaatste gedeelte der
bevolking. Hoeveel Indische jaren komen er op den Staat van Dienst bij de meesten
voor, en toch blijft zeker het Marine-element het meest zuiver Nederlandsche in onze
koloniën, zoowel in levenswijze als in levensopvatting; zij blijven tòtôks in zekeren
zin. Zóó komt het ook, dat de adat, die zulk een invloed op den omgang tusschen
Europeanen en Inlanders - zelfs Inlandsche hoofden - heeft, bij den zeeofficier weinig
weegt, en juist daardoor zoude hij zoo bij uitnemendheid geschikt zijn om óók iets
bij te dragen tot versterking van het Nederlandsch element in den vreemde, tot het
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verbreiden van de Nederlandsche taal, den hoeksteen van ons onafhankelijk
volksbestaan. Maar wat zien wij gebeuren?
In plaats van de Indo-Europeanen of den Inboorling, die na tal van moeiten zich
onze taal een weinig heeft eigen gemaakt, in het gebruik daarvan te steunen, wordt
veelal geglimlacht, wanneer uit hun mond het eenigszins geradbraakt Nederlandsch
wordt vernomen, en vooral wanneer zij het met den ‘klemtóón’ te kwaad krijgen.
En toch is het verschil met zuiver Hollandsch veelal minder, dan wanneer men een
plattelandsbewoner in het Vaderland er naast hoort.
Te meer vreemd nog en onverstandig is dit belachelijk maken, wanneer die zelfde
zeeofficier een oogenblik later met het meest stalen gezicht zijn mondje
Scheepsmaleisch lucht, aan boord jongens lekas laat djalangen en wat al meer. Zoo'n
inlander moest het hart eens hebben het dan uit te schateren en toch!... menigmaal
moet de lust er toe bij hem groot zijn.
Bovendien, hoe weinig wordt partij getrokken van het Nederlandsch, dat menig
Mandoor of Djoeroemoedi, ja menig Inlandsch matroos kent. Wie heeft ze niet gezien,
die jongens achteruit, die steelsgewijze, als deden ze een misdaad, Nederlandsch
leerden lezen of ook het schrijven op een lei, en hoe dikwijls gebeurt het, dat men
bemerkt, hoe ze in het Nederlandsch aangesproken alles verstaan of toonen te
begrijpen.
Zoude het dan niet mogelijk zijn, die stof, die zeker voorhanden is, meer te
gebruiken, zoude het dan niet goed zijn, dat bijvoorbeeld voor het onderzoek van
rapporten, er onder de Inlandsche schepelingen waren, die als tolk dienst konden
doen en daardoor de dikwijls vermakelijke tooneeltjes verdwenen, die veelal op
parade plaats hebben?
En juist omdat men aan boord die drukkende adat niet heeft, zou dit zoo best
kunnen.
Het Maleisch wordt door de zeeofficieren te weinig gesproken en de tijdsverloopen
tusschen de verschillende verblijven in Indië zijn te groot, dan dat over het algemeen
geen betere indruk zoude worden gemaakt door zooveel mogelijk, ook tegen den
Inlander, Nederlandsch te spreken; dan zouden deze zich in die taal de minderen
gevoelen, terwijl nu meestal het omgekeerde zal plaats hebben. Weet gij wel dat op
het 25ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres te Gent in Augustus 1899, de Inlandsche
Prins Radhen Mas Pandji Sosro Kartono van Java - in zuiver Nederlandsch, uit naam
van zijne millioenen stamgenooten kwam vragen - ook in ons eigen belang - den
Javaan onze taal te leeren en hem daardoor meer te ontwikkelen?
Trouwens, hoe weinig door de Marine in Indië voor onze taal wordt opgekomen,
blijkt wel het beste in den omgang te Soerabaja met de Engelsche jongelui. Is het
niet treurig, dat er dan met hen in onze kolonie Engelsch wordt gesproken en dat het
in de meesten niet opkomt welk eene beleediging er in ligt opgesloten, dat die
vreemdelingen zich niet eens de moeite geven onze taal te leeren, denkelijk omdat
zij meenen die niet noodig te hebben, of die te min vinden?
Hoe spoedig zoude het anders worden, indien ieder zeeofficier met een
Engelschman in Indië, die geen Nederlandsch kende, in aanraking komende, deed
alsof hij geen Engelsch verstond.
Ook in onze West is de toestand treurig en ook daar zouden de zeeofficieren, die
om de zóóveel jaren er weder een nieuw, echt Nederlandsch briesje komen brengen,
zooveel goed kunnen doen. Zij, die met de beste lagen der Maatschappij in aanraking
komen, hoe zouden zij de liefde voor onze taal kunnen aankweeken en opwekken
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om die te gebruiken en aan te leeren. Het Papillementsch(*) is als taal een onding, en
zoude de opbloeiende Nederlandsche stam het moeten afleggen tegen de loten van
een Spaanschen boom, waarvan het hart is weggeteerd? Hoe was het mij te moede
toen ik indertijd op Saba en St. Eustatius, zoowel als op St. Martin overal Engelsch
hoorde en alleen een hoogst enkele onze moedertaal sprak. Ook dat kan veranderen!
Maar ook buiten onze koloniën wonen leden van den Ned. stam. - Wie heeft niet
eens in de omstreken van Kaapstad gewandeld en gepraat met de aardige Kaapsche
meisjes, die wel eens vroegen iets in het Nederlandsch te vertellen, maar er nooit toe
te krijgen waren die taal te spreken, omdat zij alleen maar ‘Kitchen Dutch’ kenden.
- En toch! - is hun taal, onze taal - toch konden wij er op wijzen, hoe zij met een
weinig moeite het zuivere mooie Nederlandsch konden leeren spreken en schrijven
tegelijk. Want zij begrijpen het, zij hooren het in de kerken; alleen tegenover het
Hoog Engelsch schamen zij zich over hun Laag Nederlandsch. Ook daar kan een
woord van opwekking voor het gebruik

(*) Zie het Februari- en Julinummer, blz. 24 en 94. - Red. Neerl.
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van zuiver Nederlandsch van zulk ontzaglijk veel nut zijn.
Luister wat zij zelf zeggen:
‘Een ider nasie het syn Taal,
‘Ons praat van Kaap tot in Transvaal,
‘Wat almal maklik kan verstaan;
‘Wat gaat die ander taal ons aan?
‘Ons spreek als Pa en Oupapa,
‘Die landstaal van Suid-Afrika.

Die taal, hun taal, het is toch bijna onze taal. Ieder die in Kaapland het zuiver
Nederlandsch laat weerklinken, die zooveel mogelijk het Engelsch op zij zet, breekt
een lans in het belang van den Nederlandschen stam.
Zoo in Smyrna, waar een Engelsche predikant in de Hollandsche kerk in het
Fransch preekt. De Hollandsche kolonie is er zeer gezien maar de meesten vergaten
hunne taal, - waarom die niet aangeleerd desnoods als in Nederland het Fransch,
Duitsch en Engelsch wordt onderwezen en wanneer dan de Hollandsche kolonie op
het oorlogsschip kwam waar onze driekleur wappert, dan zouden zij zich geheel
gevoelen: afstammelingen van ‘brave little Holland’.
Ook Antwerpen niet te vergeten! Daar wordt een bittere strijd gestreden door de
Vlamingen, die voor het Nederlandsch alles over hebben, doch slechts met moeite,
stap voor stap vooruitkomen door den tegenstand van de Fransche taal, in bescherming
genomen door de hoogere standen. Slechts zelden laat een Nederlandsch
oorlogsvaartuig het anker voor de Scheldestad vallen - dat ook dan de zeeofficier
het mooie zuivere Nederlandsch gebruike in plaats van middelmatig Fransch.
Die steun, die de Marine in staat is aan onze Taal te geven, is niet gering te schatten,
vooral niet, waar zij kan helpen een gebouw op te trekken, dat op hechte grondslagen
rust. Dat gebouw is het Algemeen Nederlandsch Verbond!
Velen kennen het niet eens, en toch, het verrijst daar reeds trotsch en kan hooger
worden, tot het de aandacht trekt van alle leden van den Nederlandschen stam.
Wat het beoogt?
Het staat zoo duidelijk in de Statuten: ‘Handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal en Behartiging van de belangen van den Nederlandschen stam.’
En door welke middelen het A.N.V. zijn doel tracht te bereiken? Ziet hier eenige
grepen er uit: Ondersteuning van het onderwijs in de Ned. taal, overal, waar die taal
wordt bedreigd; het levendig houden van den Ned. geest onder de Nederlanders in
en buiten Nederland; poging tot verkrijging van consuls die Nederlandsch spreken
- en nog vele andere middelen, te veel om te noemen.
Geen zeeofficier of hij moest lid zijn van dien Bond en met de vele oud-kameraden,
die de zeemacht verlieten en veelal over de gansche wereld verspreid zijn, zouden
zij zendelingen kunnen worden voor onze taal. En waar op godsdienstig gebied
zendelingen reeds dikwijls een ruimen oogst binnenhalen op bijna braak liggend
terrein, hoe zouden zij dan niet oogsten, waar op zoovele plekken van onzen aardbol
de Nederlandsche stam reeds wortel heeft geschoten.
's-Gravenhage, Juli 1900.
J.A. V.D. STAR.
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Uit Vlaanderen.
't Is vacantie, ook een weinig voor de Vlaamsche Beweging. Er is dus weinig aan te
stippen, tenzij, dat het Propaganda Comiteit van den Gentschen Tak van het Algemeen
Nederlandsch Verbond met onvermoeiden ijver voortgaat in plattelandsgemeenten
volksvergaderingen te houden, waarin de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool besproken wordt en waarna het volk door het teekenen van een vertoog
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn wensch te kennen geeft, dat die
vervlaamsching zal gebeuren.
De Minister, zooals we hier vroeger mededeelden, wenschte voorgelicht te worden
door de uiting van de openbare meening.
***
Den 26sten Augustus en den volgenden dag heeft de Vlaamsch Katholieke
Landsbond te Sint Nicolaas vergaderingen gehouden, waar de verschillende punten
van het Vlaamschgezind programma voor de zooveelste maal besproken werden.
Zoo het Nederlandsch spreken in de Kamer. De vergadering was niet van oordeel,
dat Vlaamsche volksvertegenwoordigers uitsluitend hun taal konden spreken. Wel
was men 't er over eens, dat het zoo vaak mogelijk moest gebeuren en dan trachtte
men de gevallen op te sommen, waarin het diende te geschieden b.v. bij
ondervragingen, het bespreken van de budgetten, het neerleggen van wetsontwerpen,
het voorstellen van wijzigingen van wetsartikelen enz. 't Is zeer goed het wenschelijke
van dat alles te doen uitkomen, maar zullen Vlaamschgezinde Kamerleden zich aan
die regelen houden? Het beste ware, dat ze met een groep de verbintenis aangingen
aldus te handelen. Is dat gebeurd? Zal het gebeuren?
Dan werd voorgesteld, dat men aan de Kamer zou vragen een wet aan te nemen,
bepalende dat alle Staatsbeambten, ook die in het Walenland, die in aanraking moeten
komen met het publiek en wier salaris hooger is dan 1000 fr., Vlaamsch moeten
kennen. Werd een dergelijke wet aangenomen, zeker zou die bevorderlijk zijn aan
de verbreiding van de kennis onzer taal. En 't is ook niet meer dan billijk, dat, waar
de Vlamingen de taal der Walen leeren, deze de onze zouden leeren. Maar 't is wel
te vreezen, dat een dergelijk wetsvoorstel een verschrikkelijk lawaai bij de Walen
doet ontstaan en voor goed de stemming bederve bij de Waalsche Kamerleden, die
uit rechtvaardigheidsgevoel èn voor de Gelijkheidswet èn voor die op de Burgerwacht
hebben gestemd. En kan men niet doelmatiger alle krachten, welke de Vlaamsche
Beweging beschikbaar heeft, aanwenden om een oplossing te bezorgen aan de quaestie
van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, die zulke verreikende gevolgen
moet hebben? Wat het gebruik van het Nederlandsch bij de burgerwacht betreft, bij
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't begin van den aanstaanden Kamerzittijd zou men maatregelen nemen in geval er
dan nog geen verandering gekomen is. Dat zal wel noodig zijn; de verandering schijnt
niet ophanden: ondanks de belofte van den Minister, dat de Nederlandsche
reglementen weldra zouden klaar geweest zijn, hebben de artilleristen te Gent zooeven
een reglement ontvangen... in het Fransch en de beruchte Majoor Stassinet heeft aan
de gestrafte artilleristen, die zich nu voor een nieuwen diensttijd moesten verbinden,
de keus gelaten tusschen hun beloften om in de toekomst te gehoorzamen aan Fransche
bevelen of hunne verbanning uit het korps, wat hun te staan kwam op het nutteloos
worden van een duur artilleristenuniform die ze zelf hadden moeten bekostigen en
het aanschaffen van een nieuwe daar ze dan toch ingelijfd werden bij de gewone
burgerwacht. Een van deze artilleristen had den Majoor bij de bevoegde overheid
aangeklaagd wegens de hem toegediende beleediging Sale jésuite. De bevoegde
overheid, samenspannend met den Majoor, blijft doof. De Minister, volkomen op de
hoogte, blijft even doof en roept de bevoegde overheid niet tot haar plicht.
***
Er zijn menschen, die geen rust hebben, wanneer het publiek zich niet met hen
bezighoudt.
Cyriel Buysse heeft ten gerieve van de Association flamande pour la vulgarisation
de la langue française, zijn oordeel willen zeggen over de flaminganten en heeft in
het Bulletin van die Association een artikel geschreven: Flamands et Hollandais
devant les langues étrangères. Daar pakt de Association mee uit, want als een ‘onzer
beste Nederlandsche schrijvers, wiens letterkundige werken hoog geschat zijn (sic)
zoowel in Holland als in
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België’ de flaminganten bespottelijk vindt, dan zullen ze het toch wel zijn.
Het oordeel van M. Buysse is niet altijd geweest wat het nu is. In Vlaanderen is
het een publiek geheim, wat de oorzaak van dit oordeel van thans is.
De flaminganten laat het onverschillig. Indien we er ons hier mede bezig houden
is het alleen om aan het Nederlandsch lezend publiek de rol te doen kennen, welke
die Vlaamsche schrijver, wiens werken in Holland worden uitgegeven en daar het
meest worden gelezen, speelt tegenover de Nederlandsche taal en er op te wijzen,
welk gebruik de Association flamande er van maakt in den strijd tegen de Vlaamsche
Beweging.
Volgens M. Buysse is de drijfveer van de meeste flaminganten allesbehalve de
gehechtheid aan hun land en hun stam; die drijfveer is alleen de haat tegen een
naburig volk en zijn taal. (Vraag aan iemand, wat een flamingant is, hij zal u
antwoorden: ‘Dat is een man, die een ingekankerden en onverzoenlijken haat voedt
tegen alles wat Fransch is.’) Hoe rijmt daarmee de huichelarij van de flaminganten
door C. Buysse aan de kaak gesteld, destijds in den Groenen Amsterdammer, die in
het openbaar het Fransch bestrijden, terwijl ze zich in den huiselijken kring uitsluitend
van het Fransch bedienen? Logisch denken is niet iedereen gegeven. Dat blijkt weer
uit hetgeen C.B. zegt van den Hollander tegenover de vreemde talen. We wenschen
dit in zijn geheel mede te deelen.
‘Zie het voorbeeld van Holland, waar de gemiddelde geestesontwikkeling buiten
kijf hooger staat dan bij ons.
De flaminganten zullen niet nalaten te zeggen dat Holland die geestelijke
meerderheid verschuldigd is aan eenheid van taal: ik geloof, wat mij betreft, dat ze
vooral daaruit voortspruit, dat de Hollanders die een taal spreken, welke men buiten
hunne grenzen niet verstaat, zeer veel gewonnen hebben, door de noodzakelijkheid
om de groote wereldtalen te leeren, op straf van zich afgezonderd te bevinden.
En inderdaad, ieder eenigszins geletterd Hollander kent, buiten zijn moedertaal,
die hij nooit verwaarloost,(*) Duitsch, Engelsch en Fransch.
Hebben ze daarom hun eigen aard verloren?
Ze zijn, ik herhaal het, een schitterend voorbeeld voor onze flaminganten. Zij, ten
minste, kunnen reine liefde voeden zonder bekrompen te haten. Ze weten ook hun
eigen taal diep te beminnen en desnoods krachtig te verdedigen, terwijl ze terzelfder
tijd de talen van andere natiën beoefenen en beminnen.
Onze wilde, onverzoenlijke flaminganten houden niet van de Hollanders, alhoewel
zij ze Stambroeders noemen, wanneer zich een voordeelige omstandigheid voordoet.
In den grond haten ze hen bijna even sterk als ze de Franschen haten’)!!!(**)
Denk nu eens na hoe verstandig dat beredeneerd is. De franskiljons verwijten aan
de flaminganten hun bekrompenheid en zeggen, dat de uitslag van hun streven geen
andere kan zijn dan de Vlamingen van de beschaving af te snijden, ze door een
Chineeschen muur te omringen. Dat zeggen ze, wanneer de flaminganten er naar
streven, dat de moedertaal de voertaal zou worden van het verfranschte middelbaar
onderwijs en ook van het hooger onderwijs in de Hoogeschool te Gent.
Voor hen kan geen andere taal dan de Fransche het voertuig zijn van ons
geestesleven.
(*) Wij cursiveeren.
(**) Wij cursiveeren.
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Voor M. Buysse staat het volstrekt buiten kijf, dat het peil van de algemeenen
geestesontwikkeling in Holland hooger staat dan bij ons. Behalve, dat hij zulks door
zijn kennis van de Nederlandsche letterkunde van dezen tijd, van de Nederlandsche
periodieken zoowel op het gebied van kunst en letteren als op ieder gebied van de
wetenschap, door zijn kennis van belangrijke Nederlandsche uitgaven, waaraan men
in Vlaanderen niet zou durven denken, heeft kunnen waarnemen, heeft hij in Holland
gewoond en heeft het verschil nog veel beter persoonlijk kunnen waarnemen. Wel
in Holland is juist de moedertaal uitsluitend de voertaal van het onderwijs, lager,
middelbaar en hooger. De moedertaal is tevens het voertuig van het volledige
geestesleven der Nederlandsche natie, van het volksleven in al zijn uitingen. Wel
moge men in Holland kringen aantreffen, die het chic vinden een vreemde taal te
spreken, Fransch, Engelsch of Duitsch, die liefhebberij blijft zonder uitwerksel op
het geheele volk en de invloed van het vreemde neemt niet de verhouding aan van
een nationale ramp zooals bij ons.
De heer Buysse prijst het in den Hollander, dat hij, niettegenstaande zijn beoefening
van vreemde talen toch zelfstandig weet te blijven. Dat is juist iets, wat onze
franskiljons niet weten te doen, die volkomen opgaan in hun bewondering voor het
Fransch Die bewondering voor het Fransch zou op zich zelf geen kwaad zijn, indien
ze niet bracht tot het afleggen van alle zelfstandigheidsgevoel.
Aan de Flaminganten schrijft C.B. haat tegen het Fransch en de Franschen toe.
Die haat bestaat alleen in zijn verbeelding. Voor haat neemt bij de zeer gewettigde
begeerte van de flaminganten om het Nederlandsch de plaats te zien innemen van
het Fransch, daar waar het in Vlaanderen door de schuld van de franskiljons door
die laatste taal verdrongen werd. C.B. houdt ons Holland als een spiegel voor. Waar
heeft hij het in Holland aangetroffen, dat een vreemde taal in plaats van de landstaal
gesproken werd in de vergaderingen van Gemeenteraden of Provinciale Staten? Bij
ons alleen kan men het bijwonen, dat steunpilaren van de Association flamande in
den Provincieraad van Oost-Vlaanderen een verkozene uit den werkmansstand, die
vraagt, dat men in 't Vlaamsch zou vertalen wat door die heeren in 't Fransch gezegd
wordt, toesnauwen, dat wie geen Fransche redevoeringen verstaat in den Provincieraad
niet op zijn plaats is. Als er gehaat wordt, dolzinnig, bekrompen gehaat, dan is het
door de franskiljons; de heer B. weet maar te wel, dat franskiljonisme beteekent
verachting van, haat tegen de volkstaal.
De heer B. houdt ons Holland voor als een schitterend voorbeeld. Maar dat is
precies ons ideaal. Wij ook willen onze eigen taal het voertuig zien zijn van ons eigen
geestesleven, wat zeer goed gepaard kan gaan met beoefening van vreemde talen.
Wanneer de heer B. ons toedicht, dat ons In Vlaanderen Vlaamsch beteekent
verbanning van de studie van iedere vreemde taal, dan verkondigt hij tegen beter
weten in een onwaarheid. Wie zijn het juist in Vlaanderen, zoo niet de flaminganten,
die, behalve het Fransch, nog Duitsch en Engelsch kennen, lezen en spreken? De
franskiljon sluit zich op in het Fransch: dat is zijn zaligheid. Hij maakt kennis, ja,
met een groote beschaving, maar niet met de wereldbeschaving, want de ziel van het
menschdom spreekt zich nog wel uit door andere, krachtiger tolken dan het Fransch.
Alleen de onwetendheid van de franskiljons omtrent de Duitsche, de Engelsche
beschaving brengt hen aan de frazes, waar ze den mond van vol hebben: la langue
universelle, la langue initiatrice par excellence, la langue qui met en contact avec les
grandes idées, les grands courant du monde. De franschgezinden sluiten zich zelf en
willen ons volk opsluiten niet in een Chineeschen maar in een Franschen muur.
Hadden we in Vlaanderen geen franskiljons, geen Vlaamschhatende hoogere standen,
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geen verfranschte burgerij, dan zouden de taaltoestanden in Vlaamsch België zijn,
wat ze in Holland zijn: het ideaal, dat C. Buysse ons voorhoudt en waar wij juist
naar streven en dat wel een schitterend, overtuigend voorbeeld mag genoemd worden
voor... onze franskiljons. Immers, Holland, C.B. getuigt het, staat hoog in beschaving
alhoewel het zich niet laat verfranschen, verduitschen, verengelschen; alhoewel het
Hollandsche Volk zich zelf niet tracht om te scheppen tot de mislukte kopie van een
vreemde natie. Holland, met zijn eigen taal als voertuig van geheel zijn onderwijs,
van geheel zijn geestesleven is dus niet afgesneden van de beschaving, niet ingesloten
in een Chineeschen muur. Wat krachtiger bewijs kan C.B. - meenende de flaminganten
te bestrijden - bijbrengen om de franschgezinden te ontzenuwen, dat het streven van
de Vlaamschegezinden hun volk tot achterlijkheid doemen moet. Waren de lezers
van het Bulletin van de Association maar tot logisch denken in staat!

Oost-en-West
Tentoonstelling van Oost- en West-Indisch bewerkt metaal.
(Ingezonden.)
Na de welgeslaagde tentoonstelling van Oost-Indische Wapens, die als 1e Groep
door de Vereeniging ‘Oost en West’ van Mei - half Juni jl. in Den Haag bijeengebracht
was, heeft zij het plan opgevat aldaar tegen half October a.s. een tweede expositie te
geven, die - aansluitende bij de eerste - in den
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ruimsten zin wil laten zien wat er aan bewerkt metaal in onze Indiën vervaardigd
wordt of vervaardigd werd, voor zoover dat opmerkelijk is hetzij door sierlijken
eenvoud, door rijke weelde, door verwonderlijke techniek of door andere
aantrekkelijke eigenschappen.
Aangezien genoemde Vereeniging daartoe de gulhartige medewerking in komt
roepen van al die particuliere personen, welke in het gelukkig bezit zijn van een of
meer diergelijke voorwerpen; zoo kan het goed wezen eenigszins nader den aard aan
te duiden van zulke werkstukken in metaal, als op een tentoonstelling gelijk deze
bijzonder op hun plaats zouden zijn.
Allereerst moet dan de aandacht gevestigd op het koper, rood en geel koper,
geslagen, gegoten of gedreven. In een tropisch klimaat wordt natuurlijk de voorkeur
gegeven aan een niet roestend metaal; en wordt het ijzer eerst dan gebruikt, wanneer
het onmisbaar is om zijne andere deugden, b.v. voor wapens.
De belangrijkste centra daarvoor op Java zijn Semarang, en Grissee met Soerabaja,
ook de Vorstenlanden. Tal van plaatsen in de Buitenbezittingen worden van daaruit
voorzien.
We noemen b.v. de eenvoudige maar fraaie stukken voor dagelijksch gebruik in
geslagen rood koper, de dandang's of rijst-stoomketels, waarop de geheele
vervaardiging van gehamerd metaal nog te zien is in kransen van gladde deukjes,
echt van eerlijk maaksel, en sierend tevens door hun volgorde van kleine
lichtspelingen. Desgelijks de goed gevormde tjèrèt's of tuitketels, die nog het type
bezitten van onze mooi-ouderwetsche roodkoperen theeketels, doch ook gepointilleerd
in het koper, niet glanzendglad en gebruineerd als weleer bij ons. Dan de verschillende
soorten van open kommen en pannen, de bòkor's, als vingerglazen met een rand als
voetstuk, de dhaloeng's of rijstpotten, enz.
Dan de verschillende gietwerken, meest in geelkoper, vooral van Java en Sumatra
(Soengei Poear), welke zoo eigenaardig aansluiten bij de eerste behoeften der
inlandsche weelde en inlandsche beschaving. Allereerst b.v. de tallooze
sirih-toestellen, te vinden over onzen geheelen Archipel; en in hun meer weelderige
vormen zilver eischend als grondstof of goud, en dan in beide gevallen gedreven.
Voorts de even tallooze gong's en diergelijke metalen klokken als hoofdelementen
voor de inlandsche geelkopermuziek, waarvan het sonore der rinkelende
metaalklanken verkregen wordt door een tegelijk vernuftige en harmonische buiging
der gegoten lijnen. Bij beide is èn het karakteristieke èn het eenvoudigsierlijke datgene
wat aantrok.
In zake gedreven koper zijn het vooral de kris- en andere wapenscheeden, de
‘overtrekken’ dus der eerste scheede van hout, die alle stadia doorloopen van nette
gladheid tot rijkgeciseleerd drijfwerk, de pendhok's tatahan, steeds ook weer in zilver
en goud.
Hierbij sluit zich als van zelf aan de wensch naar het óók tentoonstellen van een
kleine keurverzameling oud-Javaansche bronzen, die sierlijke Brahmanistische of
Boeddhistische beeldjes, waarvan de behoefte in onzen Archipel gestorven is, en
daarmee tevens deze mooie, kleine monumentale uiting van godsdienstige kunst.
Als historische achtergrond van onze metaaltentoonstelling zou zulk een rubriek van
de hoogste waarde zijn; en we dringen met open vrijmoedigheid bij de bevoorrechte
bezitters aan op tijdelijke in-bruikleen-geving.
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Ook aan het tin mag gedacht worden, voorzoover daarover, vooral op Bangka,
niet onaardige stukken, worden vervaardigd door hoofdzakelijk Chineezen, als met
name sigarenkokers met ingesneden versieringen.
Dan de twee metalen bij uitnemendheid onder alle volken steeds bestemd tot
sierlijke weelde en rijke praal, het zilver en het goud.
Het meest gelukkig zouden we hierbij wel zijn, indien het ons gegeven was eene
sectie bijeen te brengen uit dat gedeelte van onzen Archipel, waar de drijfkunst in
die edele metalen het hoogste nog staat: uit Bali. Wie de schitterende geribde zilveren
plengbekers en rijstkommen kent, indertijd op Lombok buitgemaakt, of de gouden
doozen met ingekorven verluchtingen van grillige wajang-achtige figuren en
teergeciseleerde bloem-arabesken, zal wel den sterken wensch voelen opkomen dat
vooral dit niet op onze tentoonstelling ontbreekt. Een der mooiste, en gelukkig meest
levenskrachtige uitingen van Indische zilver- en goudsmidskunst zou velen de oogen
openen.
Doch ook elders, op Java, op Sumatra, wordt nog veel en mooi werk in zilver en
goud gemaakt.
Van het bij de Europeanen nog al befaamde Padangsche cantille werk (eigenlijk
uit Kota Gedang) in zilver, zouden we alleen de mooie, werkelijk nobele stukken
willen verzoeken. Veel daarvan is toch enkel vervaardigd voor uitvoer en is wel
handig, ontzaglijk handig, maar tevens knutselig en stijlloos, Liever hadden we een
ruime verzameling van echt-inlandsche dingen in inlandschen stijl, voor nationaal
gebuik. De fraaie voetringen en armringen, de talrijke oorkrabben en oorhangers,
zoo goed nog deze ‘kleinkunst’ vertegenwoordigd; de vaak zoo edele borstplaten,
buikplaten en diademen, vooral geliefd als tooi bij den dans, bij bruiloften, bij hooge
feestelijkheden, van Noord-Sumatra af tot achter in de kleine Soenda-eilanden; de
gespen, haarspelden en kleedijknoopen, deze laatste zoo mooi uit Atjeh; de reeds
genoemde sirih-toestellen en kwispeldoren, doch nu in zilver en goud. Dan de zeer
fraaie uitingen van versiering in edel metaal tegenover en naast het strenge ijzer, dus
de harde wapenen lieflijk en verlokkend gemaakt door inlegwerk van zilver of goud,
door rijkgedreven heften in beide metalen, vooral goud - waarbij ook Bali verreweg
weer de kroon mag spannen - of als straks reeds genoemd, door hun overscheeden
in geciseleerd bloemwerk en figurenspel. Met dit laatste komt dan onwillekeurig ook
een rubriek van bewerkt ijzer weer op onze tentoonstelling terug, die als
‘Oost-Indische wapens’ reeds in onze 1e groep te bezichtigen was. In 't bijzonder
echter mogen we hierbij vragen om tijdelijke in leengeving van gedamasceerd en op
ander wijze ingelegd, ook geëmailleerd ijzer en staal, opdat deze wonderlijke kunst,
met de daaraan verbonden en nog vrij duistere kwestie van het pamor, in zoo goed
mogelijk licht worde gesteld. Evenmin mogen de munten vergeten worden. Het voor
versiering zoo uiterst dankbare Arabische schrift weet soms van eenvoudige stukken,
voorwerpen te maken van dekoratieve schoonheid.
Voor de 5e commissie van ‘Oost en West.’
Het medelid
G.P. ROUFFAER.
***
De Tentoonstellings Commissie voor de 2e Groep, zich aansluitende aan het
bovenstaande, doet een hartelijk beroep op de vriendelijke medewerking en gulheid
van allen, die haar zouden kunnen steunen bij het voorgenomen doel.
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In den meest strikten zin zegt zij allereerst volstrekte veiligheid toe, voor alle die
stukken in het algemeen en ieder stuk in het bijzonder, welke aan haar tijdelijk worden
toevertrouwd.
Transport heen en weder en assurantie komen voor onze rekening; eventueel
belasten wij ons ook gaarne met commissie, wanneer enkele eigenaars tot verkoop
genegen mochten zijn.
In het bovenstaande is niet gesproken over West-Indië.
Daar de inboorlingen aldaar zelf geen metalen bewerken, moeten we hier echter
verzoeken ons arbeid te willen afstaan van de Britsch-Indische immigranten, in
Suriname vervaardigd.
Ten slotte doen wij aan hen die willen medewerken tot het welslagen onzer
tentoonstelling, het vriendelijk verzoek, om voor midden September aan den heer
G.P. Bouffaer, Witte de Withstraat 25, Den Haag, te willen toezenden een opgave
van de door hen ten behoeve der tentoonstelling af te stane voorwerpen.
Namens de 5e commissie van ‘Oost en West.’
N. VAN ZUIJLEN - TROMP, Presidente.
PH. ZILCKEN, Vice-President.
R.A.J. VAN DELDEN, Secretaris.

Ingezonden
Naar aanleiding van een artikel in 't Tijdschrift voor het
Binnenlandsch Bestuur (in N. Indië).
Dat de inlanders Hollandsche woorden gebruiken als er in hun taal geen woord voor
is, is zoo erg niet. De schroom tegen geheel en al Hollandsch spreken is de schuld
van sommige ambtenaren B.B., die inplaats van 't aan te moedigen 't tegenwerken.
Als de inlandsche hoofden hatelijke aanmerkingen maakten op 't slechte Javaansch
van sommige controleurs, zouden ze nooit Javaansch leeren. 't Systeem van besturen
verandert m.i. niet als een inlander Hollandsch spreekt en een inlander blijft c.q. ook
inlander. De neiging om ‘aanmoedigen’ in ‘soeroeh’ (gebieden) te vertalen komt,
doordat de controleurs zich niet duidelijk uitdrukken en de inlanders niet genoeg
practisch Hollandsch mogen leeren of spreken. Voor een controleur is 't even moeilijk
de inlandsche woordvoeging te leeren. Er zijn reeds
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inlanders, die ongedwongen goed Hollandsch, en beter dan sommige controleurs
inlandsche talen spreken.
Op koempoelans (bijeenkomsten) moet natuurlijk geen Hollandsch gesproken
worden, zoolang de inlandsche hoofden 't niet allen verstaan.
Waarom mag de Hollandsche regeering geen invloed uitoefenen, terwijl de
Engelsche de inlandsche hoofden dwingt tot Engelsch spreken, zonder slechte
gevolgen, integendeel. Moeten wij ons niet krachtig maken door taal, vertrouwen en
sympathie, nu de B.V.*) voor de deur staat? Van dwang is hier geen sprake, tenzij
wij allen, gelijk de Heer Wijbrands, ‘aanmoedigen’ in ‘soeroeh’ vertalen.
't Mooie handschrift der Javanen beteekent niets, want gewoonlijk schrijven zij
zonder te denken. Leerden ze Hollandsch 't zou veranderen, ze zouden meer aan
scheppende kracht gaan doen, dan aan de krullen der letters te denken. Thans
schilderen ze in plaats van schrijven en denken, doordat ze veel copieërwerk doen
en hun gedachtenkring zich zonder 't Hollandsch te kennen niet kan uitbreiden.
Bovendien, als de regeering eene of andere richting uit wil, behoeft ze geen
vergunning te vragen aan controleurs B.B. en deze moesten gehoorzamen inplaats
van de regeering tegen te werken, zooals tot nog toe soms gebeurde. Wij gaan echter
vooruit, de tegenwerking wordt al minder, en meer en meer inlanders leeren
Hollandsch, 't geen men niet kan beletten. Ik hoop, dat 't A.N.V. boekjes laat drukken,
Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch, en die gratis laat verspreiden door
de leden. Wanneer men die boekjes met oordeel verspreidt, en ze dus geeft aan
inlandsche schrijvers en lui, die pleizier hebben om Hollandsch te leeren, dan zal 't
vele vruchten dragen. Die in Nederland een goed werk kan en wil doen, bestede er
zijn geld aan en handele met bekwamen spoed. De regeering in Indië heeft 't te drnk
om alles te doen nu de B.V. voor de deur staat, enz., men steune dus uit zich zelven.
Die boekjes behoeven alleen de dagelijks voorkomende woorden te bevatten, want
kennen de inlanders die, dan zullen ze zelve wel voor de rest zorgen, daar hun leerlust
dan is opgewekt. Maleisch kennen alle inlanders, die lezen kunnen met onze letters.
Holland heeft er belang bij, dat Indië en Holland één blijve, Indië niet; laat men
dus in Holland, waar 't drukken goedkoop is, die woordenboekjes laten drukken.
Door de kennis van 't Hollandsch zullen de inlanders beter de wetten, bepalingen en
politie-reglementen leeren begrijpen. Ze zullen beter gehoorzamen en meer vertrouwen
stellen in de ambtenaren B.B. Dit ondervond ik gedurende mijn 15-jarig verblijf in
Indië en verscheiden ambtenaren B.B. zijn 't met mij eens.
Kalisat (O.-Java) 15 Juli 1900.
TH.K.J. VAN KUIJK,
Betaalmeester S.S.

Boekbespreking
Door den Boekhandel, voorheen Höveker en Wormser wordt een werkje uitgegeven
van den heer J.A. Wormser Jr. te Pretoria, getiteld: Een der oorzaken van den oorlog
in Zuid-Afrika en iets over het onderwijs in Transvaal, prijs f1,25.
In de voorrede zegt de schrijver o.a.:
*) Wij vermoeden, dat deze geheimzinnige afkorting beduidt: Buitenlandsche Vijand.
RED.
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‘Hoe het Engelsche volk wordt ingelicht over Transvaal poogde ik aan te toonen
in de volgende hoofdstukken, en het zal niemand verwonderen dat menig Engelschman
(die in den regel geen andere talen dan de zijne verstaat en dus over Afrika's bewoners
en sociale toestanden geen andere inlichtingen krijgt dan die zijn eigen schrijvers
hem geven), in gemoede overtuigd is dat zijn volk voor een rechtvaardige zaak strijdt.
Voorbeelden zijn er te over dat officieren en manschappen, wanneer zij als
gevangenen te Pretoria werden gebracht, verbaasd waren in de Boeren beschaafde
menschen te vinden, van eenerlei beweging als zij, en in Pretoria niet een of andere
burcht van wilden aan te treffen.
En toen de eerste Boerengevangenen te Kaapstad aankwamen liep het volk te hoop
en de “Cape Argus” schreef teleurgesteld: “Wij zagen gewone menschen voor ons;”
alsof het blad verwacht had halve wilden te zullen aanschouwen’.
‘Ook over het onderwijs schreef ik enkele bladzijden.
Is ‘de taal gansch het volk’, welk een waarde moet dan niet goed nationaal
onderwijs hebben, het onderwijs waardoor die taal, ‘die gansch het volk is’, aan de
kinderen van dat volk niet alleen geleerd wordt, maar waardoor zij ook die taal leeren
liefhebben.
President Kruger noemde het onderwijs ‘een der steunpilaren van de
onafhankelijkheid van den Staat’.
Het werkje is verdeeld in 4 hoofdstukken, waarvan het vierde voor ons het
belangrijkste is. Het handelt over het onderwijs en geeft antwoord op de vraag: Wat
hebben wij Hollanders nu te doen?
Wij besluiten met de volgende aanhaling uit dit hoofdstuk:
‘Holland heeft meer dan één millioen gulden opgebracht omde beide Republieken
te helpen in den kamp voor hunne onafhankelijkheid. De Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Vereeniging heeft eene bepaling in haar reglement dat de gelden,
die verzameld zijn geworden, alléén op vredelievende wijze mogen besteed worden.
Ik zou willen vragen: “Is hier geen aangewezen weg om die gelden nuttig te
besteden?”
Wanneer een subsidiefonds gesticht werd dat het onderwijs in de Zuid-Afrikaansche
Republiek wil steunen, zoo zouden die circa 320 Hollandsche onderwijzers en
onderwijzeressen werkzaam kunnen blijven en zou van hen een enorme kracht blijven
uitgaan.
Er zijn vele dorpsscholen namelijk, die buiten de subsidei van regeeringswege
volstrekt niet kunnen bestaan.
Welnu laat ons die helpen en zoo verhoeden dat de jeugd de de oude Hollandsche
taal niet zou blijven spreken en verstaan. “De taal is gansch het volk”, zegt ons
Afrikaansch spreekwoord.
Helpt verhoeden dat Engeland den Afrikaners bij hun vrijheid ook hun taal zou
rooven’.

Mededeelingen
Liever Fransch, dan zulk Nederlandsch.
Op de Brusselsche trams ontvangt men kaartjes, waarop onder den Franschen tekst,
de volgende Nederlandsche vertaling is afgedrukt:
‘Die koepon is persoonlijk en moet voorgesteld worden op ieder aanzoek van
eenen bediende der Maatschappij.’
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En op de keerzijde:
‘De reiziger moet de bestemming aanduiden voor dewelke hij de overeenkomst
verlangt en tegelijkertijd zijnen overeenkomst-koepon betalen voor de doorreis der
aanvankelijke lijn. De overeenkomst-koepons zijn persoonlijk en onvervreemdbaar,
zij geven slechts recht aan een verandering van lijn zonder hoegenaamden opleg
voor de 1e klasse. Deze verandering moet op het eerste aanrakingspunt der twee
lijnen geschieden. De overeenkomst-koepons zijn slechts geldig voor de kortste lijn
en voor zooveel zij gebruikt worden binnen het uur hunner aflevering en vergezeld
zijn van den koepon van doorloop op de aanvankelijke lijn uitgevoerd. De
overeenkomst en den duur der doorreis zijn niet gewaarborgd en de
overeenkomst-koepons geven slechts recht op eene plaats voor zooveel er beschikbaar
zijn.’
Is er dan in Vlaanderland geen der tallooze vereenigingen, die zulk taalverknoeien
met goed gevolg kan tegengaan? Wie ‘maakt’ daar de vertalingen? Een ambtenaar
van Staatswege? Dan dient de regeering met klem te worden onderricht. Een
liefhebber? Dan liefhebbere hij elders.
In elk geval liever Fransch, dan zulk Nederlandsch!

Voor Nederlandsche vrouwen een voorbeeld.
Als dames-leden van het A.N.V. lieten zich inschrijven Radhen Adjeng Kartini,
Radhen Adjeng Roekmini en Radhen Adjeng Kardinah, dochters van den regent van
Djapara (Java).

Vlootschouw.
Toen onze geheele pers sprak van Vlootrevue, sprak onze Koningin alleen van
Vlootschouw,
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Onze taal in onze koloniën.
Een schrijver van West-Indische brieven in het Handelsblad, zegt nog eens:
‘Deze voorkeur voor de Eng.-Indische koelies zou van weinig slechten invloed
zijn, indien niet deze koelies Engelsche onderdanen bleven en daarmede de deur
wijd is opengezet voor allerlei chicanes en inmenging van Engelsche zijde. Wat
echter het meest te betreuren is, is het feit, dat in stede van moeite te doen althans
de kinderen dezer koelies te Hollandiseeren, men deze, zelfs onverplicht, les doet
geven in hun eigen taal.
Waarom stellen wij toch zoo weinig prijs op de verbreiding onzer taal?
In de Engelsche koloniën spreekt iedere neger, zelf iedere Indiaan in de
binnenlanden Engelsch; in de Nederlandsch koloniën is de moedertaal soms geheel
verdwenen, zooals op Curaçao waar slechts de officiëele taal Nederlandsch is; op
Nederl. St. Martin is zelfs dat niet meer het geval en correspondeeren de ambtenaren
in het Engelsch!
In Suriname is het afschuwelijke neger-Engelsch de meest verbreide taal, vroeger
in den slaventijd was het een neger zelfs verboden Nederlandsch te spreken, nu leeren
de kinderen onze moedertaal tenminste op school, maar de kolonisten gaan nog altijd
voort met hunne bedienden en arbeiders neger-Engelsch te spreken.
Het is ergerlijk en met deze ergernis eindig ik voor ditmaal, hopende, dat ik met
de volgende Engelsche mail (de Hollandsche gaat zeer waarschijnlijk niet, daar de
Willem I vergaan is) over vroolijker zaken zal kunnen schrijven.’
Hollandia teekent hierbij aan:
Waarlijk, we verdienen wel haast deze kolonie te verliezen, als we niet beter op
onze tellen gaan passen.

Herleving van ons Nationalisme.
In Elseviers Geïllustreerd Maandschrift komt de redacteur mr. L.J. Plemp van
Duiveland in een artikel ‘Na de Dreijfuszaak’ getiteld, tot de slotsom; dat er in het
laatste kwartaal der eeuw in ons land meer frischheid in onze letterkunde, meer liefde
voor de eigen taal en naast veel opleving op ander gebied ook meer nationale
eigenwaarde is gekomen.
Vele buitenlandsche gebeurtenissen hebben er krachtig toe meegewerkt ons land
in die richting te drijven, zegt de schrijver: de Inhuldigingsfeesten, de
Vredesconferentie, de strijd van recht tegen onrecht in Frankrijk, waar de stem van
onze natie, ondanks haar geringe getalsterkte onder de luidste heeft geklonken, en
het treurspel van Finland. Nederland nam een levendig aandeel in het protest der
beschaafde wereld. Bij het gezantschap van vijf, dat de waarschuwende stem van
Europa's geleerden naar den Tsaar bracht, was een Nederlander. De Finsche natie
getuigde herhaaldelijk, dat ze waarde hecht aan Nederlands' belangstelling.
‘Is het alleen,’ zoo vraagt de schrijver, ‘dat onze nationale ijdelheid daardoor
gestreeld wordt? Neen, dat niet alleen; want deze getuigenissen van 's werelds
waardeering komen in een tijd van nationaal òp-leven. Er wordt een Algemeen
Nederlandsch Verbond gesticht. Dr. Kuyper komt uit Amerika terug met kostelijke
berichten van de instandhouding van onze taal en onzen stam in het Verre Westen.
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Er wordt iets zichtbaar van een band, die alle Hollanders over de wereld,
honderd-duizenden meer dan wier bestaan door ons geweten werd, te zamen houdt.’
Dan noemt de schrijver ten slotte Zuid-Afrika, dat òòk onze oogen wijd heeft
geopend, en komt tot het besluit:
‘Ons nationalisme wordt wakker.’

De cursus in de Hollandsche taal te Semarang.
De heer G. Stoll schrijft in de Locomotief een hoofdartikel over een te Semarang
opgerichten cursus in de hollandsche taal voor de zonen van inlandsche hoofden.
Zoodra de gouverneur-generaal Rooseboom in Indië was, zou Z.E. ingevolge den
hem door professor Kern op het hart gebonden raad een circulaire hebben gericht
aan de hoofden van gewestelijk bestuur om dezen nog eens te herinneren aan het
groote nut van de kennis onzer taal bij de inlandsche hoofden. De resident van
Semarang, die begreep dat een daad moest volgen, wilde ook deze aanschrijving niet
als die van den gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk een doode letter blijven, wist
twee onderwijzers over te halen tegen een zeer laag schoolgeld een hollandschen
cursus te openen. Het bewijs is nu geleverd dat de behoefte aan zulk een cursus
bestond; groot is reeds het aantal leerlingen der heeren J.C.J. van Bemmel en O.
Visscher, nog vragen 120 candidaten om toelating en van buiten de stad regent het
aanvragen. Maar dat kunnen die twee heeren natuurlijk niet alleen af en derhalve
richtten zij zich met een goed gemotiveerd request tot de regeering om een behoorlijke
subsidie, ten einde meer onderwijskrachten aan hun cursus te kunnen verbinden.
Van ganscher harte steunen wij dit verzoek; hier geldt het een uitgaaf uit de
belastingpenningen van den inlander ten behoeve van den inlander. Daar kan niets
tegen zijn.
Java Bode.

Geestdrift onder het volk.
Dr. Van Zadelhoff, arts te Utrecht, die een bijdrage zond voor de verspreiding van
het Amerikaansch Hollandia-nummer schrijft ons:
Hierbij zend ik U, nevens mijn penning, 50 centen van een jongen werkman, die
geheel uit eigen beweging ze mij kwam brengen om Hollandia te helpen verspreiden,
en die hiermee, ik weet het, veel geeft!
Een ander werkman wilde gaarne op de ‘Aansluiting’ teekenen en ‘desnoods nog
een rijksdaalder toe geven’, toen ik opmerkte, dat het niets kostte. Waar zooveel
lauwheid in hoogere standen heerscht (ik bemerk dit dagelijks) doet het goed de
flinke taal van ons ‘volk’ te hooren in deze tijdsomstandigheden, nu onze
Hollandernaam, zelfs onze vlag gehoond wordt.

De Afrikaansche Vrouw.
Een van de merkwaardigste teekenen des tijds is zonder tegenspraak het optreden
van de Afrikaansche vrouw in de tegenwoordige crisis en het werkend aandeel, dat
zij neemt in den strijd voor vrede en recht. ‘Wie heeft het ooit kunnen denken’, vroeg
iemand onlangs, ‘dat de Afrikaansche vrouw, zoo stil en ingetogen van aard, zich
op zulk eene wijze zou doen gelden?’ Van nature bescheiden, was zij tot hiertoe in
de stilte en op den achtergrond bezig haar hooge en heilige roeping te vervullen;
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maar het is alsof de jongste gebeurtenissen haar met een onweerstaanbaren drang tot
het besef hebben gebracht, dat zij haar invloed ook op zichtbare wijze moet doen
gelden.
Wij behoeven niet te wijzen op de vele vrouwen-vergaderingen, die van Kaapstad
tot aan de grenzen van de distrikten onder de krijgswet zijn en worden gehouden,
vergaderingen geleid en toegesproken door vrouwen, op eene wijze die hun hoofd
zoowel als hun hart tot eer strekt. De invloed van die vergaderingen zal gevoeld
worden als de tegenwoordige geest van ultra-imperialisme reeds lang verdwenen zal
zijn.
Dan is er het menschlievend werk van honderden, ja duizenden moeders en dochters
voor het weduwen- en weezen-, het krijgsgevangenen- en het hulpbehoevende
Kolonisten-fonds. Onvermoeid zijn zij bezig door bazaars, concerten, collecten, enz.,
geld voor die fondsen in te zamelen. Ook is er een vierde fonds, dat niet vergeten
wordt: dat der volksdeputatie naar Engeland.
Ons Land.

Vraag en Antwoord
Vraag: Wie bezorgt den heer H. Groenman (Amstel 133 Amsterdam) laatst
administratief ambtenaar der N.Z.A. Spoorwegmaatschappij te Johannesburg, een
betrekking, zoo mogelijk op handelsgebied en liefst te Amsterdam. Hij is 26 jaar
oud, Israëliet, bezit het diploma boekhouden M.O., verstaat de stenografie, is bekend
met de moderne talen, en kan desnoods eenig kapitaal als waarborg storten.
Voor dergelijke aanvragen stelt Neerlandia zich te allen tijde beschikbaar.
RED.

Bladvulling.
De taal heeft voor ons volk in zijn geheel, voor onze nationaliteit, een edele roeping;
zij is de band onzer eenheid en het pand van ons volksbestaan; hare kennis en
waardeering is het vermogenste middel om het nationaal bewustzijn te voeden en te
versterken.
(Inl. tot het Woordenboek der Ned. Taal.)
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[Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina.]
Een buitengewoon nummer van de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 17
October 1900 bevat de volgende:
PROCLAMATIE van den 16den October 1900, betreffende de verloving van
Hare Majesteit de Koningin.
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Aan Mijn Volk!
Het is Mij eene behoefte, aan het Nederlandsche Volk, van welks levendige
belangstelling in het geluk van Mij en Mijn Huis Ik zoo diep ben overtuigd,
persoonlijk mededeeling te doen van Mijne verloving met Zijne Hoogheid,
Hertog HENDRIK VAN MECKLENBURG-SCHWERIN.
Moge deze gebeurtenis, Onder Gods zegen, bevorderlijk zijn aan het
welzijn van Ons Land en van zijne Bezittingen en Koloniën in Oost en
West.
Lasten en bevelen, dat deze Proclamatie in de Staatscourant en het
Staatsblad opgenomen en ter plaatse waar zulks gebruikelijk is, aangeplakt
zal worden.
Gedaan op het Loo, heden den 16den October 1900.
WILHELMINA.
De toekomstige Prins-Gemaal is in ons land niet bekend; waardig is het van het
Nederlandsche volk dat het zich daarom nog zoo weinig uit. Het verheugt zich om
de Koningin, maar verder wacht het af, bereid tot geheele overgave.
Wij van het Algemeen Nederlandsch Verbond, wij hebben gewettigd vertrouwen
in de karaktervolle liefde onzer Koningin voor eigen land en taal. Wij weten dat
zooals Hare moeder, schoon Duitsche, die liefde heeft gekweekt in Haar, zij ook die
liefde zal doen rijpen in het hart van haren man. Met dien waarborg is Hendrik van
Mecklenburg ons eerlijk en onbevangen welkom.
Beider blijde jeugd zij het zinnebeeld der herleving van ons stambewustzijn!
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Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg - Schwerin.
Hertog Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, geboren te Schwerin den 19den April 1876,
is de jongste zoon uit het derde huwelijk van den in 1883 overleden groothertog
Friedrich Franz II; zijne moeder is de groothertoginweduwe Maria, geboren Prinses
von Schwarzburg Rudolstadt.
Door zijne grootmoeder, de moeder zrjns vaders, Prinses Alexandrine van Pruisen,
is de Hertog aan het Pruisische koningshuis verwant, en door eene andere Prinses
Alexandrine van Pruisen, met wie de broeder zijns vaders gehuwd was, aan ons
Vorstenhuis, want deze Prinses Alexandrine was een dochter

van onze Prinses Marianne (gehuwd geweest met Prins Albrecht van Pruisen.)
Hertog Hendrik is luitenant van de jagers der Pruisische garde, te Potsdam in
garnizoen en bekleedt een gelijken rang bij de Mecklenburgsche fuseliers.
Zijn halve broeder, Hertog Johan Albrecht, die gedurende de minderjarigheid van
den tegenwoordigen Groothertog van Mecklenburg - Schwerin, regent was, is gehuwd
met Prinses Elisabeth van Saksen-Weimar, dochter van wijlen Prinses Sophie der
Nederlanden.

Zuid-Afrika
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Groepsbestuur: Eerelid Z.H.E. President Kruger; Voor de Z.A.R.: F.W.
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Kaap-Kolonie: Ed. Heer J.H. Hofmeyr, Kaapstad; Dr. Jos. Hoffmann.
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Waal. Consul Gen. der Nederl., Kaapstad; D.P. van den Heever. Venterstad.
- Voor den O.V.S.: J.H. Meiring, 2e penningmeester.

De Vooruitgang van het Hollandsch gedurende de laatste kwarteeuw
in Zuid-Afrika.
In Juni 1874 door nu wijlen Ds. Frans Lion Cachet naar aanleiding van een door Z.
Eerw. gedane oproeping benoemd tot leeraar in de moderne talen aan het Gymnasium
te Stellenbosch, Kaap-kolonie, kwam ik begin September van dat jaar aldaar aan en,
ofschoon door curatoren, leeraren en leerlingen hartelijk ontvangen, bevond ik toch
spoedig, dat de laatsten geenszins gewoon waren, de studie van het Hollandsch als
een ernstige zaak op te vatten. De Hollandsche lesuren waren vóór dien tijd meer als
pret-uren beschouwd geworden en, zoover ik weet, was ik dan ook, aan gezegde
inrichting althans, de eerste onderwijzer in 't Hollandsch die opzettelijk voor dit doel
uit Nederland was ontboden.
Ofschoon mij voor elke klasse slechts drie uren per week voor het Hollandsch
waren toegestaan en het Hollandsch bij de openbare examens, die daar toen reeds
een vrij groote rol speelden, weinig gewicht in de schaal legde, gelukte het mij toch
langzamerhand, bij velen meer belangstelling voor de studie van het Hollandsch aan
te kweeken.
De ware liefde en bezieling kwamen echter bij de meesten eerst, toen in 1880 de
Eerste Transvaalsche Vrijheidsoorlog het hart van de jonge Afrikaners had doen
trillen en de studeerende jongelingschap was beginnen te gevoelen, dat de studie der
Hollandsche taal meer beteekende, dan een bloote voorbereiding voor het een of
ander examen.
Langzamerhand werden er dan ook meer Hollandsche onderwijzers en
onderwijzeressen ‘ingevoerd’, zooals bijv. voor de beide meisjesscholen te
Stellenbosch, het South-African College en de Normaalschool te Kaapstad, de
meisjesscholen te Wijnberg, Wellington, Worcester, Swellendam, enz.
Door den invloed van den Afrikanerbond inzonderheid werd het Afrikaner element
in het Kaapsche parlement meer en meer versterkt en, dank zij de bemoeiïngen van
de Afrikaner parlementsleden, zoowel als die van invloedrijke mannen als Jan Hendrik
Hofmeijr en Dr. van Oordt, begon nu ook bij de examens, door de Kaap-
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sche Universiteit en het Departement van Onderwijs te Kaapstad afgenomen, het
Hollandsch meer in tel te komen en meer gewicht in de schaal te leggen. Het aantal
lesuren per week, aan het onderricht in het Hollandsch aan het Stellenbossche
gymnasium en, zoover ik mij herinner, ook in alle andere scholen in de Kaapkolonie
toegestaan, werd echter niet vermeerderd en bleef tot mijn vertrek uit de Kolonie (in
1891) tot een maximum van drie uren per week bepaald. Alle andere lessen werden
door middel van het Engelsch gegeven, behalve voor zooverre de toenmalige rector
mij toeliet, mij van het Hollandsch te bedienen bij het onderrichten van vakken, die
eigenlijk niet de mijne waren.
Al bleef dus de tijd, aan het Hollandsch toegestaan, beperkt, die tijd zelf werd veel
beter benut dan voorheen en men moest zich dikwijls verbazen over de
gemakkelijkheid, waarmee leerlingen zich zoowel schriftelijk als mondeling in het
Hollandsch konden uitdrukken, die buiten de Hollandsche klasse in de school nooit
anders dan Engelsch hoorden en buiten de school nooit anders dan het Afrikaansch,
uitgezonderd bij de huiselijke godsdienst of in kerk en catechisatie.
In 't voorbijgaan zij hier opgemerkt, dat het Afrikaansch-Hollandsch, dat in de
Kaapkolonie en den Oranje-Vrijstaat gesproken wordt, over 't geheel genomen veel
minder zuiver is en meer van het Hollandsch afwijkt dan dat, hetwelk in de Z.A.
Republiek wordt gesproken. De oorzaak hiervan is te zoeken in het feit, dat in de
Transvaal het Engelsch veel minder invloed op de taal van het dagelijksch leven
heeft uitgeoefend dan elders in Zuid-Afrika, en vooral ook daarin, dat daar, zelfs
vóórdat het Departement van Onderwijs in de Z.A. Republiek zijn taak ernstig opvatte,
veel meer Hollandsche onderwijzers werkzaam waren dan in de overige deelen van
Zuid-Afrika.
Toen later het Stellenbossche ‘College’ (athenaeum) uit het oorspronkelijk
Gymnasium (daarna First Class Public School geheeten) was voortgesproten, werd
aan het eerste een professor voor het Hollandsch en andere nieuwe talen benoemd,
terwijl de School haar eigen onderwijzer kreeg.
De belangstelling der leerlingen (die van het College heetten studenten) in de
beoefening der Hollandsche taal nam steeds toe en er waren er velen, die er niet tegen
opzagen, zelfs op Zaterdag - op welken dag anders geen les gegeven werd - naar
eene vrijwillige klasse te komen Rhetorica-klasse genoemd - door den bovenbedoelden
professor te Stellenbosch gehouden. Zelfs was er te Stellenbosch een vrij groot aantal
jonge dames, die een dergelijke vrijwillige klasse geregeld bezochten, ofschoon
anders onder de jonge dames alleen het Engelsch als de eenige taal werd beschouwd,
waardig bestudeerd te worden.
Het was dan ook voor den professor geen geringe voldoening, eenmaal uit den
mond van een zeer ontwikkelde, doch geheel Engelsch opgevoede jonge dame, lid
dezer vrijwillige klasse, na afloop eener les te hooren zeggen: ‘I never knew that
Dutch poetry was so beautiful (Ik wist nooit, dat Hollandsche poëzie zoo schoon
was)!’
Een ander bewijs van de toenemende belangstelling in de beoefening der
Hollandsche taal was het toenemend gebruik daarvan in de Debatvereenigingen der
studeerende jongelingschap, waar het Hollandsch niet langer als asschepoetster in
een hoek werd geplaatst, maar op gelijken voet werd gesteld met hare vroeger zoo
zeer bevoorrechte zuster, het Engelsch.
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Ook de studenten van de theologische kweekschool te Stellenbosch legden zich
ernstiger dan vroeger op de studie der Hollandsche taal toe en aan de vaak uitstekende
wijze, waarop de jonge predikanten hun gedachten in zuiver Hollandsch wisten in
te kleeden, was het duidelijk merkbaar, dat die studie niet vergeefsch was geweest.
Die toenemende belangstelling in het Hollandsch onder de studenten gaf dikwijls
aanleiding, dat de mede-professoren zich er over beklaagden, dat de studenten minder
tijd aan de voorbereiding van hunne lessen besteedden dan aan die van de Hollandsche
lessen, ofschoon die andere vakken bij de verschillende examens heel wat meer
gewicht in de schaal legden**).
Opmerkelijk was het ook, dat, terwijl vroeger maar weinig daarnaar gevraagd
werd, kennis van de Hollandsche taal meer en meer als noodzakelijk vereischte
genoemd werd in de advertenties, waarin gegadigden voor de een of andere
onderwijzersbetrekking werden opgeroepen.
Het begon dan ook steeds duidelijker te worden, dat Sir Henry de Villiers,
hoofdrechter in de Kaap-Kolonie, de bekwame jurist, wiens bezadigd, onpartijdig
oordeel door ieder erkend wordt, zich vergist had, toen hij, ongeveer in 't begin van
September 1874, bij het uitspreken eener rede op de jaarlijksche vergadering van
beschermers en leden der Kaapstadsche Openbare Bibliotheek als zijne meening had
uitgesproken, dat het Hollandsch in Zuid-Afrika uitgediend had en na nog
vijf-entwintig jaar alleen nog maar in een enkelen uithoek van het land of in de
keuken zou gehoord worden.
Eer geleek het er op, of Dr. Changuion's vrome wensch, in den bijtitel van zijn
Hollandsche spraakkunst, ongeveer ten jare 1844 uitgegeven, nl. ‘De Nederduitsche
taal in Zuid-Afrika hersteld’, zou vervuld worden.*)
Gaandeweg had de klacht over de verwaarloozing van de Hollandsche taal in de
scholen, op de landskantoren, op de spoorwegen, enz. zich luider in den lande doen
hooren en was er een ernstige pennestrijd over het Hollandsch in de

**) Ik heb over Stellenbosch wat meer uitgeweid, omdat deze plaats meer bijzonder het
opvoedings-centrum der studeerende Afrikaansche jongelingschap was.
*) Daar mij voor het tegenwoordige geen boeken of aanteekeningen ten dienste staan, moet ik
mij in dit opstel geheel op mijn geheugen verlaten.
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dagbladen ontstaan, vooral in De Zuid-Afrikaan en De Volksbode. De redactie van
het laatstgenoemde blad gaf door haar herhaaldelijk boven een hoofdartikel geplaatst
opschrift: ‘Als het maar helpt!’ uiting aan het ongeloof of kleingeloof van zoovelen,
die wel niet het Hollandsch vijandig waren, maar toch ook niet in zijn toekomst in
Zuid-Afrika geloofden en geneigd waren het hoofd in den schoot te leggen.
Dit ongeloof werd echter niet gedeeld door mannen als Prof. P.J.G. de Vos, Ds.
A. Moorrees, Ds. N. Hofmeyr en anderen, die in brieven, artikelen en redevoeringen,
gloeiende van diepgevoelde overtuiging en van een levendig, innig besef van het
goed recht der Hollandsche taal in Zuid-Afrika, uiting gaven aan wat door velen
gevoeld werd, terwijl de flauwhartigen en twijfelmoedigen er door wakker geschud
en tot overtuiging gebracht werden.
Zoo was dan langzamerhand de tijd rijp geworden voor een meer beslist optreden
van alle vrienden en voorstanders der Hollandsche taal in Zuid-Afrika en kwam dan
ook, na behoorlijke voorbereiding, in 1890, het Taalcongres te Kaapstad tot stand,
waarop tot de stichting van een Taalbond werd besloten. Deze Taalbond, welks
statuten mij nu ook niet ter beschikking staan, breidde zich spoedig over een groot
deel van Zuid-Afrika uit en oefende niet alleen in 't algemeen een gunstigen invloed
uit; maar ondernam ook de gewichtige, schoon alles behalve gemakkelijke taak om
door het instellen en afnemen van examens van verschillenden rang in de Hollandsche
taal en de geschiedenis van Zuid-Afrika een rechtstreekschen en ingrijpenden invloed
op het onderwijs en de opvoeding der Afrikaansche jeugd uit te oefenen. Dat deze
examens, schoon geheel vallende buiten het zoo gezochte stelsel van examens der
Universiteit en die van het Departement van Onderwijs te Kaapstad, zoo veel opgang
maakten en nog jaarlijks honderden kandidaten tot zich trekken, is wel een bewijs,
dat het Hoofdbestuur van den Taalbond geen ijdele hersenschimmen najaagt, maar
door de volksopinie gedragen en gesteund wordt.
Middellijk heeft de Taalbond zelfs op de Universiteits-examens invloed ten gunste
der Hollandsche taal uitgeoefend en trots het feit, dat de Universiteitsraad grootendeels
uit Engelschen en Engelschgezinden bestaat, weten te bewerken, dat bij die examens
aan het Hollandsch meer waarde wordt toegekend en zelfs bij een dier examens naar ik meen: het zoogenaamde Elementaire examen - het Hollandsch als hoofdtaal
gekozen kan worden.
Ook in den Oranje-Vrijstaat, waar het Engelsch veel dieper wortel geschoten had
dan men in een Boerenrepubliek wel zou verwacht hebben, zóó zelfs, dat meer dan
eens de opmerking gemaakt is, dat men te Bloemfontein minder Hollandsch hoorde
spreken dan te Kaapstad, won het Hollandsch weer veld. Onder de presidenten Reitz
en Steyn, gesteund door oprechte vaderlanders in den volksraad, vond het Hollandsch
meer aanmoediging in de scholen en bij de examens en liet het zich aanzien, dat het
weldra weer de plaats zou bekleeden, waarop het als landstaal aanspraak had.
Zelfs in de Engelsche kolonie Natal begon het Hollandsch weer het hoofd op te
heffen en werd er zelfs bij de schoolinspectiën eenige waarde aan toegekend.
In de Zuid-Afrikaansche Republiek eindelijk had na 1891 een algeheele omkeer
ten voordeele van het Hollandsch plaats.
De schoolwet, die aan vreemde talen, met name het Engelsch, wel eenige, zelfs
voldoende ruimte gaf, doch overigens het Hollandsch als de schooltaal vaststelde,
werd in dit opzicht vooral streng gehandhaafd. Tal van grootere en kleinere scholen,
waar men het vroeger niet zoo nauw met de rechten van het Hollandsch genomen
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had, werden opgeruimd of tot plichtsbetrachting genoopt, degelijke ondersteunde en
Staatsscholen met bekwame onderwijzers verrezen, bevoegde inspecteurs waakten
voor de handhaving van de wet en een algemeene ontwaking was het gevolg van het
krachtig optreden der Regeering door het Departement van Onderwijs.
Waar men vroeger op de scholen zich met lang verouderde spel- en leesboekjes
tevreden had gesteld en men zelfs in 1891 nog in dezelfde klasse vijf of zes
verschillende leesboeken vond, waaronder zelfs den met oude letters gedrukten
Hollandschen Statenbijbel, daar werden nu goede, methodische Hollandsche leesen leerboeken bij duizenden en tienduizenden ingevoerd. De uitstekende wijze,
waarop weldra in vele, zelfs Boerenscholen, de leerlingen zich zoowel mondeling
als schriftelijk in goed Hollandsch wisten uit te drukken, getuigde voor het degelijk
onderricht niet alleen, maar bewees ook, dat de Nederlandsche schrijftaal voor den
Afrikaner niet moeilijker aan te leeren is dan voor de plattelandbewoners in de
verschillende provinciën van Nederland, welker dialecten zoo zeer van de beschaafde
Nederlandsche Spreek- en Schrijftaal afwijken.
Niet alleen de meest op verzoek der burgers zelve uit Holland ontboden
onderwijzers en onderwijzeressen, maar ook die, welke in de Kaap-Kolonie of den
Vrijstaat geboren en opgevoed waren, en vooral die welke zich met ons streven
vereenzelvigd hadden, bevorderden krachtig de grondige beoefening der Hollandsche
taal.
Niet minder deden dat het Staatsgymnasium en de andere Staatsscholen te Pretoria,
welker leerlingen al hun onderwijs uitsluitend door middel van het Hollandsch
ontvingen, zoodat het hun niet moeilijk viel, zich in die taal uit te drukken, al vonden
ze het ook ‘lekkerder in hulle ei'e taal te gesels’, d.w.z. zich in den dagelijkschen en
vertrouwelijken omgang van het Afrikaansch te bedienen.
Ook in de vergaderzalen van de beide Volksraden bezigden de leden zoo goed
mogelijk het Hoog-
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Hollandsch (de beschaafde taal van Nederland), en dikwijls moest men zich bij het
aanhooren der debatten er over verwonderen, hoe wèl vele leden zich daarvan wisten
te bedienen.
In 't kort: wel verre er van, dat het Hollandsch na vijf-en-twintig jaren zoo goed
als uitgestorven zou zijn, zooals Sir Henry de Villiers in 1874 ter goeder trouw
meende te kunnen voorspellen, kan ik na een zes-en-twintig jarig verblijf in
Zuid-Afrika getuigen, wat eenmaal een mijner studenten in een opstel ongeveer in
deze bewoordingen uitdrukte: ‘De Nederlanders voeren naar Indië en vonden daar
wat zij zochten: welvaart en rijkdom. Zij kwamen naar de Kaap de Goede Hoop en
vonden daar, wat zij niet gezocht hadden: de vereeuwiging van hun geslacht en van
hun taal. Ja, diep, zeer diep liggen de fundamenten, door de kloeke Nederlanders der
17e eeuw in Zuid-Afrika gelegd, even diep als enz.’
En nu? Zal door den vreeselijken, verwoestenden krijg, die thans nog in Zuid-Afrika
woedt, deze uitspraak te niet gedaan en de voorspelling van Sir Henry de Villiers
toch nog ten slotte vervuld worden? Ik geloof het niet.
Dr. N. MANSVELT.
Utrecht, October 1900.
*

**

Toevallig stond juist in het laatst ontvangen nummer van ‘Ons Land’, het wakkere
Hollandsch-Afrikaansche blad uit Kaapstad, een verslag van de prijsverdeeling op
22 September te Stellenbosch vanwege den Z.A. Taalbond gehouden. Betere
toelichting van het voorafgaande belangrijke verslag van dr. Mansvelt is wel niet te
geven. Om die reden wordt de tekst uit ‘Ons Land’ onveranderd afgedrukt.
Red.

Z.A. Taalbond.
Prijsuitdeeling te Stellenbosch.
Volgens aankondiging vond de jaarlijksche prijsuitdeeling van den Z.A. Taalbond
laatstleden Zaterdag in de fraaie en ruime zaal van de C.J. Vereeniging te Stellenbosch
plaats. De voorzitterstoel werd bekleed door den hoogeerw. professor Hofmeyr, en
dokter Hoffman trad op als de gelegenheids-redenaar. De verschillende opleidings
inrichtingen van Stellenbosch waren goed vertegenwoordigd onder het talrijk gehoor,
en te oordeelen naar de belangstelling waarmede geluisterd werd vielen de zaden,
die gezaaid werden, in vruchtbare en weltoebereide aarde.
Professor Hofmeyr heette al de aanwezigen hartelijk welkom. Hij deed zulks als
kommandant-generaal van de vergadering, en zou zich dus grootendeels bepalen tot
het bestieren. Spreker herinnerde er aan, dat hij de plaats bekleedde van den hoogeerw.
professor De Vos, die thans in Engeland werkzaam was als lid der volks-deputatie.
Met waardeering werd van dat werk gewag gemaakt, en hoewel het voor het
tegenwoordige mag schijnen, dat de zaden door de deputatie gezaaid op onvruchtbare
aarde vielen, toch had spreker de overtuiging, dat ze op Gods tijd vruchten zullen
dragen. Het speet hem dat de secretaris, die van al de geheimen wist, nog niet
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tegenwoordig was, doch kort daarna werd een telegram van den heer Besselaar, van
Hermon Station, ontvangen, meldende dat er een oponthoud op het spoor was, maar
dat hij zoo spoedig mogelijk zou komen. De taalbond bestond reeds tien jaar en het
boompje groeide voorspoedig. De aanmerking werd soms gemaakt dat de geestdrift
van den Afrikaander van zeer korten duur is, hetgeen spreker echter niet geloofde,
doch in elk geval verblijdde het hem ook in dit opzicht een merkbaren vooruitgang
bij ons volk te zien. In 1896 meldden 504 kandidaten zich aan voor de verschillende
examina uitgeschreven door den taalbond; in 1897, 766; in 1898, 1,141; in 1899,
1.381; en in het afgeloopen jaar waren er, niettegenstaande den oorlog en de krijgswet,
toch 932 kandidaten. Deze cijfers toonden hoe welig de taalbond aangroeide. Hij
herinnerde zich dat bij de oprichting van de kweekschool in de synode door iemand
voorspeld was, dat men binnen weinige jaren al de vrienden van die inrichting in één
omnibus tegelijk naar Stellenbosch zou kunnen vervoeren. (Gelach, en een fluisterende
stem: men zou nu niet eens al de professoren in één omnibus krijgen). Het doel van
de taalbond was: de verspreiding van de kennis der volkstaal, en 't aankweeken van
een nationaliteitsgevoel. Hij vertelde van twee vergaderingen die hij te Stellenbosch
had bijgewoond, waarop al de verrichtingen in het Engelsch werden gevoerd. Daarop
vroeg hij hoevelen op die vergaderingen waren die geen Hollandsch verstonden, en
men bevond dat er niet één zoodanige was. Nationaliteitsgevoel was van zelf ontstaan,
en groeide in de stilte aan, doch die groei moest bevorderd worden door de kennis
der vaderlandsche geschiedenis.
Professor Marais sprak ook een kort woord, en zei dat hij tot hiertoe geen lid van
den taalbond was geweest. De reden was omdat hij, naar zijn aard, niet medeging
met ondernemingen die hij meende dat geen stand zouden houden. Het was hem
echter duidelijk geworden dat de taalbond een plaats behoorde te hebben in onze
harten, en het verheugde hem dat hij die plaats steeds met meer eer kon innemen.
Hij moedigde de jongelui aan om toch meer aandacht aan onze geschiedenis te wijden,
en hij hoopte dat het getal kandidaten van de examina in de geschiedenis grootelijks
zou toenemen, en dat die geschiedenis al meer en meer beslag zou leggen op het hart
van ons volk. Hij had zich voorgenomen lid van den taalbond te worden en hij zou
een werkzaam lid zijn. (Luide toejuiching).
Dr. Hoffman gewaagde in den loop zijner toe-
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spraak van de geschiedenis van den taalbond, en merkte op dat hij van een bijna
zuiver plaatselijke instelling gegroeid was tot een door en door Zuid-Afrikaansche,
daar kandidaten zich uit alle deelen van Zuid-Afrika aanmeldden. De taalbond had
reeds veel goed gedaan. De kandidaten toesprekende drong spreker bij hen aan meer
aandacht te wijden aan Zuid-Afrikaansche geschiedenis, een studie welke heel min
in acht genomen werd. Uit de geschiedenis van Zuid-Afrika was er veel te leeren,
doch men moest niet alles wat men las voor evangelie waarheid aannemen, maar de
feiten zorgvuldig overwegen, in gedachte houdende dat vele van de feiten alleen in
de verbeelding van den schrijver bestonden. Geschiedenis wordt thans gemaakt in
bloed en ellende, en het toekomstige Zuid-Afrika zou de mannen zegenen die thans
voor haar streden. (Toejuiching). De man die de geschiedenis van zijn land niet kent
is slechts een halve burger. Van den taalbond gewagende dankte spreker de vrienden
die geholpen hadden. De ed. heer J.H. Hofmeyr (toejuiching) had £ 10 gegeven voor
prijzen; mevrouw Koopmans de Wet, de koningin onder de Afrikaander vrouwen
(toejuiching) verscheidene speciale prijzen, waaronder een fraaie prachtuitgave van
‘Paul Kruger, en de opkomst der Z.A.R.,’ terwijl de heer J.H. Marais L.W.V., zich
een milddadig vriend had betoond. (Applaus). Hij vertrouwde dat zij in de naaste
toekomst verscheidene Maraisbeurzen zouden in verband met het Victoria College,
en dat ze een even groot succes zullen zijn als de Jamison beurzen in verband met 't
Z.A. College. (Hoor, hoor!) Ten slotte deed hij een beroep op de aanwezigen om te
volharden in de taak die zij ondernomen hadden, nooit verslappende in hunne
pogingen om het doel dat zij zich gesteld hadden te bereiken, en zelfs de minst
begaafden onder hen konden een naam maken indien zij volhardend werkten. Hij
drong bij hen aan hun taal en land lief te hebben, want alleen dan zullen zij met hart
en ziel ware Afrikaanders zijn (Toejuiching).
Professor Hofmeyr reikte daarna de certifikaten uit, en legde als slotwoord in den
boezem der vergadering de leuze: ‘weest getrouw en volhardt.’
Het volgende muziek-programma werd met veel talent en smaak uitgevoerd: Piano duet, mejuffrouwen Van der Merwe en Wege.
Zangstuk, ‘Klein Liedje,’ Frl. Lincke.
Zangstuk, ‘Avondlied,’ mej. Du Toit.
Koor, ‘Zomerlied,’ voor te dragen door de dames Burnard, Van Huyssteen en
Marais, en de heeren Stroebel en Neethling.
*

**

Als bewijs van den innigen drang naar Hollandsch, thans, in den oorlog, onder
Kapenaars, geven wij eveneens uit Ons Land, nog de volgende Oproeping aan onze
Afrikaander Kinderen van Johs. Smith te Aberdeen K.K.
Wij, de Afrikaander kinders van Aberdeen, hebben een taal vereeniging gesticht
met het doel: 1e Om onze taal meer in gebruik te krijgen; 2e om ons goed te leeren
Hollandsch te spreken en te schrijven; 3e om warme Afrikaanders te worden, en te
strijden voor onze taal en volk. Ik hoop in elk dorp zal men het doen. Er wordt werk
uitgegeven aan de leden, n.l.: een opstel, lezing, recitatie, en dan worden er ook een
journalist en twee subjournalisten gekozen, en iedereen moet een brief schrijven;
dan worden de namen van drie leden afgelezen, ook iedereen een brief te schrijven.
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Wij hebben deze vereeniging zes weken geleden opgericht, en het is altijd nog goed
gegaan. De leden zijn allen werkzaam en deden hun werk goed. Eenigeen die verder
instrukties wil hebben kan aan mij schrijven, ik zal hun dit geven. ‘Broeders, ontwaakt,
slaapt langer niet meer.’ Indien iemand graag van ons wil weten zal ik onze journalen
aan hem sturen. - Ik ben de uwe, Johs. Smith (sec), -c/o J.S.H. Fourie, Aberdeen.

De Komst van President Kruger.
Heden de 10e October - de verjaardag van president Kruger. Maar van het
artilleriekamp bij Petroria vallen niet de eereschoten. Misschien komt vandaag juist
de Gelderland de haven van Lourenço Marques binnenstevenen om hem af te halen
en straks uit Zuid-Afrika weg te voeren. Geen ontvangst nu, waar de leden van den
Uitvoerenden Raad en de Volksraden, de ambtenaren der Republiek, de
vertegenwoordigers der mogendheden hun gelukwenschen aanbieden. Geen vertoon
van de vierkleur.
In het huis van den Portugeeschen gouverneur zit de vijf-en-zeventigjarige, in een
vreemd land, van het verkeer met zijn landgenooten afgesneden. Hij is echter ook
voor Portugal nog de president der Z.-A. Republiek, en zoo zal het hem aan eenig
huldebetoon niet ontbreken. Maar wat is dat hem nu? Kon hij weten hoe in de
beschaafde wereld, buiten de grenzen van het Britsche Rijk, deze dag ernstig en
plechtig gevierd wordt, dat eerbiedig de volkeren in hem de grijzen maar kracht
ongebroken leidsman van een worstelend heldenvolk eeren, zijn naam groot maken
als een vader des vaderlands, den wijzen en trouwen vader van een zwaar beproefd
en edel vaderland, - dat zou hem sterken bij den Troost die hem nooit verlaat.
Maar al kan hij vermoeden, dat de wereld hem heden niet vergeet, tot hem
doordringen zal de stem van zijn bewonderaars niet. Daarvoor zijn de Engelsche
telegraafkabels gesloten. Misschien zullen er wel uittreksels over gezonden worden
uit de Engelsche bladen, die heden nog eens graaien kunnen in het vat van laster en
gescheld, dat zij klaar hebben staan en waaruit zij nog zoo ijverig gegrepen hebben,
toen de oude president, zijn strijdende burgers nog slechts in den weg staande en in
Europa voor hen nuttiger denkende te wezen, zijn land verliet. Misschien zal ook de
eerste minister der Kaapkolonie, die in de wetgevende vergadering den president der
Z.-A. Republiek, geld van zijn land in veiligheid brengende, een dief heeft genoemd,
vandaag weer eens toonen, dat een minister van Hare Britsche Majesteit voor niets
staat en president Kruger op zijn 75en verjaardag een nieuwe grofheid toevoegen.
Maar wat zal het hinderen?
***
En weldra zal president Kruger zijn reis naar Europa aanvaarden. Ware hij, gelrjk
aanvankelijk het plan schijnt geweest te zijn, met de Herzog van de Duitsche Oost-
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Afrikaansche Lijn vertrokken, dan zou hij, den 25en September van Lourenço
Marques uitgezeild, al een eind op weg zijn. Nu zal 't misschien nog eenige dagen
duren voor hij zich op Hr. Ms. kruiser Gelderland kan inschepen. En het oorlogsschip
zal om kolen te sparen en niet verplicht te zijn weer in een Engelsche haven te laden
ook wel met matige vaart stoomen. Maar de verlate aankomst in Europa zal niet veel
verschil maken, vreezen wij. Op een bemiddelend optreden van de mogendheden
schijnt voorshands niet te rekenen, al is net een Kruger die het inroept.
Doch het kan den president der Z.-A. Republiek zeker niet onverschillig zijn, dat
hij de reis doet op een oorlogsschip van een bevriende natie, van het stamverwante
Nederland, de medewerking van welks zonen tot ontwikkeling der Republiek hij zoo
duidelijk heeft getoond op prijs te stellen; en op dat oorlogsschip in zijn waardigheid
erkend. En het Nederlandsche volk heeft ondubbelzinnig zijn voldoening over het
aanbod van de Gelderland geuit. Het heeft daarin niet alleen een betoon van
hoffelijkheid van onze regeering tegenover de persoon van president Kruger gezien,
maar ook een verrassend kloeke daad harerzijds. En ons volk is er trotsch op, dat de
president onder de Nederlandsche vlag, waaiend van een schip der vloot, de reis zal
doen.
***
Vergeefs heeft angstvalligheid getracht het mooie van de zaak af te maken. De
minister van buitenlandsche zaken had in de Eerste Kamer gezegd, dat de regeering
de Gelderland ter beschikking had gesteld ‘uit deferentie voor de persoon van
president Kruger’. Dat moest dan beteekenen, dat het schip niet aan den president
der Z.-A. Republiek was aangeboden, maar aan den heer Kruger als een
achtenswaardig particulier: ‘uit deferentie voor de persoon’, niet uit deferentie voor
president Kruger. Engeland behoefde dus niet te denken, dat de Nederlandsche
regeering den president der Z.-A. Republiek een oorlogsschip aanbood. Dat ware
alsof men het bestaan der Republiek nog erkende, en den heer Kruger als haar
president. De lastige vraag of de Gelderland dan ook de Transvaalsche vlag moest
voeren, werd daarmede opgelost: natuurlijk niet. In een dagblad kon men zelfs lezen,
dat onze regeering president Kruger dat schip had aangeboden, alleen omdat hij er
meer ruimte zou hebben en Hollandsch kon spreken!
Maar deze en dergelijke redeneeringen zijn van geen waarde tegenover de woorden
van den minister, dat een oorlogsschip is aangeboden aan president, niet aan den
heer Kruger. Het is dan ook de president der Z.-A. Republiek, dien de Gelderland
aan boord zal hebben, en president is hij, al neemt Schalk Burger als vice-president
zijn ambt nu waar.
***
Een teleurstelling was 't na die flinke daad van de regeering, dat de beide Kamers
der Staten-Generaal zoo weinig uiting wis ten te geven aan wat het volk in dezen
tijd bezielt In de Eerste Kamer wekte het aanbieden van de Gelderland bij een bejaard
lid slechts bedenkelijk hoofdschudden, en verder lag het zwaartepunt van zijn betoog
in den raad aan regeering en volk gegeven om de deugd der bedachtzaamheid te
betrachten. Men zou zoo zeggen, dat een dergelijke raad vrij overbodig is en, van
onze regeering nog gezwegen, aan onze natie gebrek aan bedachtzaamheid allerminst
verweten kan worden. Integendeel mag men van iemand, die ons volk leiden wil,
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het inzicht verwachten, dat het veeleer tot mannelijker deugden opgewekt dient te
worden.
Maar gelukkig wordt in de laatste jaren een andere geest over ons volk vaardig.
Er komt meer geloof in zich zelf, meer gevoel van eigen kracht in. En daartoe heeft
nu weer de strijd van onze broeders in Zuid-Afrika sterk bijgedragen. De bezieling,
die de oorlog over ons land gebracht heeft, is een verheffend en bemoedigend
verschijnsel. En daarom kan het ons weinig deren en slechts pijnlijke verbazing
wekken, dat diezelfde afgevaardigde in de Eerste Kamer van een volkswaan meende
te mogen spreken, - pijnlijke verbazing ook, dat dat woord zonder protest voorbij
ging.
En de Tweede Kamer zweeg geheel. Bij de behandeling van het adres van antwoord
op de troonrede was er alle aanleiding om uiting te geven aan wat de geheele natie
vervult. De troonrede noemde den oorlog betreurenswaardig; het antwoord verscherpte
dat tot zeer betreurenswaardig. Maar had geen der leden dat eens met eenige woorden
kunnen uitwerken? Dat lag niet op den weg der Kamer, heeft men gezegd, maar
troonrede en adres van antwoord spraken het toch uit! En mocht in de Tweede Kamer
dat woord van protest, dat in de Eerste Kamer uitbleef, niet weerklonken hebben en
de waarde uiteengezet zijn van den volksgeest van nu, een geest waarvoor misschien
met evenveel recht een gedenkteeken kon opgericht worden als waarvoor te
Amsterdam het monument op den Dam staat? Had het geen belang van de regeering
te vernemen, of zij ten volle gebruik had gemaakt van hare bevoegdheid krachtens
de Haagsche conventie om een bemiddelend optreden van de toegetreden
mogendheden in den oorlog tusschen Engeland en de republieken uit te lokken? Was
men geheel voldaan met wat gebleken was, dat de regeering voor de gevangen
genomen ambulance had gedaan? Was een woord van verzet tegen de overstrenge
straf op het misdrijf van de leden dier ambulance, zoo dat misdrijf begaan is naar de
aannemelijke lezing die er van gaat, te onpas geweest? Maar de Tweede Kamer
zweeg. Waarlijk men zou hier een bekende uitspraak van Thorbecke aldus gewijzigd
willen aanhalen: Indien de pols van het Nederlandsche volk in de Staten-Generaal
klopt, dan klopt die pols flauw.
Maar de pols van het Nederlandsche volk klopt er niet in. En evenals het
verkleineeren, dat enkelen op de aanbieding van de Gelderland beproefd hebben,
aan de beteekenis van die daad geen afbreuk heeft gedaan, zoo is ook de openbaring
van den volksgeest, opgewekt door den oorlog in Zuid-Afrika, er niet minder om,
nu zij in de Staten-Generaal zoo zwakken weerslag heeft gevonden.
***
Het is heden Kruger's verjaardag en morgen verjaart de oorlog. Wat is er in dat
jaar al roemrijks en droevigs en vreeselijks gebeurd met de Boeren! Hoe lang lijkt
ons die eerste tijd - dat ultimatum, gisteren voor een jaar gesteld en morgen voor een
jaar verstreken, de commando's over de grenzen trekkende, de eerste gevechten aan
de westelijke grens en in Natal, straks Dundee en Elandslaagte - hoe lang lijkt ons
die tijd al voorbij!
De wandeling naar Pretoria is wat tegengevallen, en de oorlog is bij verre na niet
uit. De verkiezingen voor het Engelsche parlement, die door berichten van het snel
raderende einde van den strijd ingeluid moesten worden, zijn nog niet afgeloopen
en reeds komen de berichten in, die van het onbezweken volhouden der Boeren
gewagen. Er wordt weer of eigenlijk nog aldoor gevochten op tal van plaatsen. Schier
nergens is de Engelschman in het ongestoorde bezit van het veroverde grondgebied,
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en opnieuw staan er Boeren aan de Oranjerivier. Neen, het is nog voor geen verloren
zaak, dat president Kruger in Europa komt pleiten.
En bovendien moet het - met de woorden van Richard Harding Davis in de New
York Herald bij het vertrek van president Kruger uit Pretoria - ‘den ouden
voortrekker... eenigszins tot vertroosting zijn, te bedenken dat hij [een jaar] lang het
grootste rijk der aarde bij den strot heeft gehad; dat hij het heeft vernederd, gekastijd
en gegeeseld, deszelfs zwakheid en boosheid aan de wereld vertoond en het, ten spijt
van het goud waarvan het hem beroofde, armer heeft gemaakt in geld, armer in
menschenlevens en eens bewonderde mannen en bankroet in gezag en eer’.
10 October.
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Drie Beelden uit Zuid-Afrika.
(Wij geven onzen lezers hierbij een drietal der laatstelijk bij onze uitgevers ingekomen
oorspronkelijke opnamen uit Zuid-Afrika.)

No. 61. De Transvaalsche Ambulance bij Modderspruit, Dr. Huizinga en verder personeel - 4 Dec.
1899.

No. 72. Vertrek Hollander commando naar het front - 6 Oct. 1899.
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No. 89. Dr. H.J. Coster inspecteert een onderdeel van het Holl. corps.

KAAPSTAD, 23 Strandstraat. 7 Sept.
Aan Mevrouw B. Waszklewicz-van Schilfgaarde.
DEN HAAG.
Zeer geachte Mevrouw!
Met waardeering heb ik Uwen brief ontvangen, als ook de bladen waaruit de
belangstelling blijkt van U zelf en onze stamgenoten, in het lot der Afrikaners. Ik
dank U, voor mijn volk en mijzelf, ja er wordt hier thans veel en zwaar geleden, de
Vrijstaat en een groot deel van de Transvaal, zijn gebeel verwoest, maar ik zie de
toekomst hoopvol tegemoet, want God regeert, en dan is alles wel. Hiermede bedoel
ik echter niet, dat wij nu kunnen zitten wachten, neen, want onze Grootmeester en
Broeder heeft ons geleerd, ‘mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook en zoo
moeten zijne kinderen ook doen.’ Alleen geschiede het, in Zijn naam!
Mevrouw, mag ik U mijn hooge waardeering, en volkomen instemming betuigen
met het begin en einde van Uw artikel: Het Anglo-Saksisch Gevaar; wat U van de
gevreesde, groote toekomst van Engeland schrijft, daar ben ik niet bang voor, en niet
met U eens. Engeland heeft hier zaad gezaaid, waar slechts één oogst van te wachten
is, van hier uit, waar zij haar politieke zonden bedreven heeft, hemeltergend en driest,
prat op menschen magt en soldatental, kanonnen en dies meer, waar zij geen rekening
gehouden heeft met den God van recht en orde, de rechten van beide, boer, en
inlander, zijn door haar verkracht, dat kan voor een tijd gelukken, maar daarna het
oordeel, en, ziet U dit niet reeds nu niet in den haat, want ook het goede en groote
vindt zijn haters, neen, in de verachting die zij inoogst van de geheele wereld? Dat
‘volkje, zoo groot als een mans hand’, zal losbarsten op Gods tijd en dan zal zij
ondervinden, dat het volksgeweten dit als het bitterste in hun straf zal moeten dragen,
verdiend, wij ontvangen ons loon, wat wij gaven krijgen wij. Wat zal dan handel,
wat de goudvelden, waarvoor dat zoogenaamde Christenland haar ziel verkracht
heeft, baten?
Mevrouw, het is mij niet mogelijk U alles te schrijven van de toestanden hier. Dit
weet ik, wisten de Keizers van Rusland, Duitschland, Oostenrijk, wist Frankkrijk en
Amerika, wat hier voor onmenschelijkheden gedaan worden, niet soldaten tegen
SOLDATEN, maar soldaten tegen het volk, boeren, die slechts voor vrijheid en haard
vechten hoe geen leugen te laag en geen middel te gemeen is, om dat brave volk te
bekladden en te verwoesten, niet de vorst, de mensch, de man zou spreken, vooral,
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waar vrouwen en kinderen lijden. O! hoe diep beklaag ik, eenvoudige vrouw, die
mannen, die te hoog zijn om goed te doen. Het zou tot geen oorlog behoeven te
komen, Engeland heeft hier haar oorlogskracht getoond, en wie, met moed, en een
goede zaak, vreest dat spook nu nog? Die gekroonde mannen, zouden niet alleen de
boeren, maar de menschheid zich zelf en Engeland een dienst bewijzen, als zij allen
tusschen beide traden, en zeiden houdt op, want nu is het geen oorlog meer, het is
moord want, waar 8 tot 10 en twaalf tegen één staan, is het immers (zij dan die twaalf,
of tien ook Engelschen tegen één boer) is het immers geen oorlog. Wie? met een
greintje zelf-respect zou zoo vechten, maar zij hebben hun al, en hun beste hier
gezonden, de Europeesche mogendheden hebben dus niets te vreezen, wat den oorlog
betreft denke U na, wat het zijn zou, als zelfs nu, op de puinhoopen van hun staat
dat vrije volk, weer zou kunnen beginnen, om vrij onder Gods zegen, te herstellen
wat verwoest is.
Het werk voor iedere menschenvriend is, breng de toestand van zaken tot voor de
Troonen. Wij vrouwen arbeiden hier druk, maar 6000 mijlen scheiden ons van Europa,
onze brieven worden aan censors onderworpen, en het duurt zoo lang voor wij U
bereiken.
Maar wij hopen steeds, want de zaak is goed. Als de vrouwen van Amerika flink
optreden dan kunnen zij op de verkiezing invloed uitoefenen.
Ik had reeds een bijeenkomst gereed, om van hier, aan de vrouwen van de geheele
wereld te vragen, ons te helpen, maar toen vernam ik dat dit als disloyal zou
beschouwd worden, nu dat zou zoo erg niet zijn, maar met de toestanden als ze hier
zijn, dacht ik beter den heer Murray te raadplegen, hij ontried het en zoo is het
doodgeloopen. Maar Mevrouw, wat WIJ niet kunnen, kunt U. In Gods naam rust niet,
gij wéét niet wat hier wordt geleden. Als Rusland, Frankrijk en Amerika te zamen
zeiden: stop, dan geloof ik zou Engeland misschien, al zeide zij het tegendeel, blij
zijn, want glorie haalt zij hier niet, en wat het einde zijn zal, is niet te voorzien.
Mag ik later over het onderwerp van taal en lectuur U schrijven.
Thans Mevrouw, heb ik tijd voor niets als mijne gevangenen, en mijn groote
correspondentie. Daar ik zeer ziek geweest ben, en nog zwak voel, begrijpt U dat ik
niet te veel durf ondernemen. Maar op mijn sympathie voor het Hollandsch en mijne
beste wenschen kunt U rekenen.
10 Sept. Heden ontving ik bezoek van Mevr. van Trotzenburg, wier echtgenoot
in den oorlog is, ik heb haar gevraagd U op te zoeken en U het een en ander te
verhalen. Vindt U het niet gruwelijk om de kinderen van hunne moeders weg te
nemen, de kleine jongens van 9 tot 14 jaar, om ze naar Basuto te zenden? Waar ik
bijzonder Uw aandacht op wensch te vestigen is dit, de Kaffers kijken goed hoe de
Engelschen zich gedragen, wat zullen zij doen als er gelegenheid voor hun komt?
Ook dit: de Kaffers die onder Capt. Lewellijn dienden hebben 17 vrouwen
vermoord. Als U, zooals ik, dagelijksch die vreeselijke geschiedenissen moest
aanhooren, Mevr.. wat zou U doen?
Ik heb hier Zaterdag mevr. van Vuren gehad, die dame is
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's avonds om 10 uur door de militairen te Wepener gecommandeerd ‘klim op’ in de
postkar, met haar dochtertje van l2 jaar, zij mogt niets meenemen, en is zoo naar het
spoor vervoerd, haar zoontje van 14 jaar is alleen weggezonden naar Basutoland naar
het Engelsche kamp, haar man en één zoon zijn naar St. Helena gezonden, en een
zoon is gesneuveld in Ladysmith. Die dame is hier met wat zij aan had, bij het station
door de militairen gezegd: ‘You can go’. In een vreemde stad waar zij geen mensch
kent, zonder een cent op zak. Mevr., hoe vindt U dat? en zij is één van velen. Ik heb
het genoegen gehad Zaterdag voor haar te krijgen wat zij noodig heeft, en zij is thans
in een instituut van de kerk. Maar hoe lang kunnen wij volhouden zulke gevallen te
helpen. Zal zij haar zoontje ooit weer zien?
Mevr., gisteren verhaalde mij eene dame die ook verbannen is, dat toen aan de
grens een Boer van commando voor een paar dagen verlof thuis kwam, hij bij de
huisdeur zijn klein dochtertje vond staan huilen, binnen gaande lag zijn zoontje
vermoord, een weinig verder zijn vrouw vermoord, iets verder een grooter meisje,
dat door Kaffers die in Engelsche dienst waren, en het excuus was ‘the Kaffers got
of hand.’
Onlangs heeft een excecutie te Pretoria plaats gehad waarbij men grilt. Cordua,
een zeer fatsoenlijke jonge Duitscher, van goeden huize te Berlijn, stond beschuldigd
van een zamenzwering tegen Lord Roberts te hebben gemaakt, hij werd bevonden
geen medeplichtigen te hebben gehad; het is een vuile zaak, waarin een Spanjaard
in Engelsche dienst een leelijke rol speelde; die jongen is doodgeschoten, en de man
die zijn doodvonnis moest teekenen was de man tegen wien hij gezegd werd
zaamgezworen te hebben. Hij is moedig en kalm, met zijn oogen niet t o egebonden,
dat wilde hij niet, met zijn armen gekruist op de borst, staande den kogel afwachtend,
den dood tegemoet gegaan. Hoe leeft een vader, die het kind van een ander koel kan
laten doodschieten, om een POGING! En met al wat ik U schrijf, toch Mevr., gevoel
ik dat wij een groote toekomst te gemoet gaan wij worden gelouterd, en de moed en
volharding van de Boeren kan niet anders als eerbied inboezemen.
Ik heb U een indiscreet lange brief geschreven, maar men kon nu boekdeelen
schrijven, wij leven soms maanden in één uur. Als U op het hart van de vrouwen
werken kunt, zal U een goed werk doen. Zij zijn het, op wien hier het meeste lijden
valt, hunne mannen zijn of nog in den oorlog, en hunne plaatsen verbrand en verwoest,
of ze zijn buiten s' lands gezonden.
Mevrouw de wreedheid en onrechtvaardigheid waarmede die vrouwen behandeld
worden is schreeuwend.
Later hoop ik U over lectuur te schrijven, thans kan ik slechts over één onderwerp
handelen, mijn hart is zoó vol.
Met hoogachting Uw dienaresse, MARIE KOOPMANS - DE WET.

Naschrift.
Daar bovenstaande brief mij tijdens het Vredescongres te Parijs bereikte, meende ik
niet beter te kunnen doen dan den korten inhoud en voornamelijk het beroep op de
vrouwen, in mijn toespraak op het sluitingsbanket mede te deelen. Groot was de
instemming, groot de verontwaardiging door de meegedeelde feiten gewekt. Madame
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Severine deed zich aan mij voorstellen met verzoek haar de vertaling van den brief
voor La Fronde te willen geven, opdat in uitgebreiden kring bekend worde wat de
vrouwen in Z.-A. lijden. Velen kwamen op mij toe en dankten, maar het treffendst
was dit: Een der goed gezinde Engelschen, Mr. Alexander, naderde mij met tranen
in de oogen en zei: ‘Hoewel wat U mededeelde mij groot verdriet doet, dank ik U
toch van harte. Het is mij onmogelijk U te zeggen hoezeer ik lijd onder het leed dat
mijn volk den Boeren aandoet, maar ook hoezeer ik lijd onder de schuld die mijn
verdwaald en verdwaasd volk op zich laadt.’
B. WASZKLEWICZ - VAN SCHILFGAARDE.

Nederland
Groepsbestuur: Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer St.-Gren., 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: Mevr. N. van Zuylen-Tromp. Den Haag: 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; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht.

Friesland en het Algemeen Nederl. Verbond.
1 Ja, ik dacht het wel! 2 Leden van het Algemeen Nederands Verbond in Friesland,
twee hele leden - in Haarlem zijn er ± 130, te Wognum bij Hoorn noch drie.
Maar hoe zou het ook anders: de kringen, waaruit in Friesland de leden van dit
wereldverbond moeten komen, zijn blijkbaar ongevoelig voor alle natsjonaal leven,
voor alles wat buiten de praktijk van het leven staat: immers, daar heerst in die rangen
en standen 'en loomheid, 'en angst, en benepenheid voor het lot van de eigen taal,
het Fries, die al dadelik doen veronderstellen dat er voor het Nederlands niets gevoeld
wordt. Maar nu is het Alg. Nederl. Verb. noch niet zo zeer 'en bond tot verspreiding
van de taal van het koninrijk der Nederlanden, als wel tot bijeen-, tot in stand houding
van het ras, dat in de lage landen aan de zee woont of daarvandaan afkomstig is en
dus van de talen die dat volk spreekt. Dat sluit dus in zich belangstelling voor het
West-Vlaams, voor het Zuid-Afriekaans en het Fries, al zullen al die volken dan ook
wèl-doen met als onderlinge en onderwijstaal te gebruiken het beschaafd gesproken
Nederlands, omdat dit door de grootste Massa van dat ras gesproken of ten minste
gekend wordt. Willen die volken en volkjes daarbij voor eigen intieme gedachten,
voor eigen beeldrijke kunst gebruik maken van eigen taal of gouwspraak, welnu de
bloei van 'en deel komt het geheel ten goede en het ras wint er door in kracht. Dit nu
wordt door de Friezen niet ingezien: ten eersten is de belangstelling in de eigen taal
onder 'en hevige nachtmerrie neergedrukt; en die nachtmerrie is: ‘het Hollands wint
het toch en verdrijft het Fries’. Nu zal dat wel zo zijn op dit ogenblik, maar dat komt
omdat zij niet willen. Velen voelen niet het verheffende dat er voor 'en volk uit
voortkomt, als het in staat is de eigen taal in alles te gebruiken, hoe men de boereen gewone burgerzoon opheft, als men hem in staat stelt z'n eigen taal, die hij thuis
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spreekt en op straat, met iedereen, hoog en laag, in 't eigen dorp, waarin hij denkt
dus, te leren lezen en schrijven. Eindelik is de noodzakelikheid ervan ingezien door
het ‘Frysk Selskip’, maar ik hoor, dat er vele Friezen-in-Friesland lauw voor zijn,
en als er nu niet eens met volle kracht gewerkt wordt in die richting, dan zal dit op
niets uitlopen en zal er van de volkstam geen kracht, geen eigen kracht meer uitgaan.
En waar de stam afsterft, daar krijgen de takken geen voedsel, en dragen geen
vruchten. Op dit ogenblik, om niet en versleten beeldspraak te blijven spreken, op
dit ogenblik voelon de Friezen-buiten-Friesland in 't algemeen gesproken tienmaal
meer voor de eigen taal dan daarbinnen. Overal stichten ze verenigingen en sluiten
zich bij honderden aan een, maar binnen de grenzen, nee, daar wil 't niet recht.
Welnu, en zoals ze zich slechte Friezen betonen daarginds in hun kleine landje,
zo zijn ze ook slechte verdedigers van het grote Nederlandse ras en blijven zich tot
het materieële bepalen. Twee leden! - Jawel, maar het is ook 'en arm land! - Praat er
me niet van! Arm! En de boter wordt duur, alle prijzen stijgen, de kermissen worden
beter, er wordt druk gefietst en de boten en jachten van de Leeuwarder heren hebben
mooie tuigen! En zouden er dan drie leden wonen op 'en boeredorpje als Wognum?
- Wognum? - Ja, waar ligt het, niet waar? En waar blijft daar tegenover de Friese
adel met z'n aloude trots op volk en taal? Waar blijven onze kooplui, prediekanten
en doktoren? Is er dan
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niemand, die inziet om welke hoge belangen het hier gaat? Bruiste dan te vergeefs
de geestdrift voor de Boerezaak door ons volk? Of heeft het alleen oog en oor voor
de tastbare ellende en wil het niet zien, dat er meer aan vast zit? Voelt het wel voor
de strijd van de Afriekaan tegen de Engelsman, maar wil het niet inzien, dat de
grootste macht niet in Mausers en Long Toms maar in boeken en onderwijs zit; dat,
ook al buigen zich grimmig de hoofden van veel Afriekaanse mannen en vrouwen,
al leggen zij trillend van woede de wapens neer, er toch noch 'en strijdt blijft en
waarin ook wij mee moeten doen, de taalstrijd! Voelt men het dan niet dat die strijd
voor ons ras daar ginds in de toekomst beslissend is boven deze onrechtvaardige
oorlog! Het schijnt zo en het is diep treurig, want het tekent geestelijke dofheid bij
'en volk dat zolang trots op zich zelf geweest is.
Intussen, noch is alles niet verloren: laat eerst de poging om het Friese kind z'n
eigen taal in alles te gebruiken, in spreken, lezen en schrijven, slagen, en het
opkomende geslacht zal het gevoel voor eigen taal ook bij anderen leren waarderen
en 'en verjongd volk worden. Dat zal meteen de tijd worden van grotere steun van
Friesland aan het Alg. Nederl. Verbond.
Mocht dit er toe bijdragen om ook nu al vele Friezen in Friesland daartoe te
brengen; 't duurt anders noch zo lang en ons Verbond, ons ras beleeft krietieke tijden,
maar ook: het jonge leven breekt overal uit en het is heerliker 'en groeiende twijg
dan 'en dorre tak te wezen.
Of dit schrijven nu alleen de Friezen raakt? Ik vrees van niet, enfin, wie de schoen
past......
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Vlaanderen
Baron de Maere van Aertrijcke.†
Reeds verschillende malen had zich het nieuws verspreid! Baron de Maere is ernstig
ziek. Thans komt ons de tijding van zijnen dood treffen. De oude stoere Vlaming is
Maandag den 8en October, op zijn kasteel te Aartrijke overleden.
Baron Aug. de Maere behoorde tot den ouden Vlaamschen adel, en was, in
tegenstelling met al de andere patricische families van Vlaanderen, de taal en den
aard van zijn geboortegrond trouw gebleven.
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Hij werd geboren op den 30en Januari 1826, te St. Nikolaas Zijn vader, orangist en
aanzienlijk persoon onder het Hollandsch bewind, vestigde zich na de omwenteling
van 1830 metterwoon in Noord-Nederland, in de provincie Overijsel, en deed zijn
zoon een volkomen Nederlandsche opvoeding geven.
Baron de Maere studeerde achtereenvolgens te Deventer, te Amsterdam en te
Parijs, waar hij in 1845 aan de Ecole centrale het diploma van ingenieur bekwam.
Hij verbleef tot aan zijn huwelijk met Jonkvrouw Limnander de Zulte in het
Noorden, om zich in 1850 te Gent te komen vestigen.
Hij verwierf hier aldra uitgebreide populariteit, en in 1855 verkoos de Gentsche
Koormaatschappij, destijds de sterkste van het land, hem tot haren voorzitter.
In die hoedanigheid droeg hij zeer veel bij tot de wedergeboorte onzer Vlaamsche
muziek.
In den bloeitijd dier machtige zangmaatschappij - de jaren van het voorzitterschap
van de Maere - was Gent om zijne concerten beroemd. Nog herinneren zich de
ouderen van dagen de schitterende uitvoering van Benoit's Lucifer in het Spiegelhove
en de groote prachtige muziekfeesten in het Casino.
Hij was de ontwerper van het plan om de Breydelstad opnieuw met de zee te
verbinden, alsook om een zee-kanaal te graven van Gent naar Heyst. Hij wilde aan
onze steden hunnen ouden luister terugschenken.
In het buitenland had men zijne verdiensten als ingenieur overigens reeds
schitterend erkend, terwijl nijd en naijver ze in België nog betwisten.
In 1879 was de Maere door Ferdinand de Lesseps naar Parijs geroepen, om deel
te nemen aan het Congrès interocéanique du Canal de Panama en op dat vermaard
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Congres werd hij tot eenen der drie secretarissen benoemd. In 1881 werd hij door
het Hooge Bondsgerechtshof van Zwitserland verzocht, om met den Franschen
hoofdingenieur Bazin van Dijon en met den Zwitserschen hoofdingenieur Burkli van
Zurich als scheidsman op te treden in zake het kanton Genéve tegen het kanton
Waadland, betrekkelijk het regelen der overstroomingen van de Rhone en van het
Lemanmeer. Geen sant verheven in zijn eigen land.
In 1857 zond de liberale partij hem als gemeenteraadslid naar het stadhuis, waar
hij onmiddellijk plaats nam in den schepenraad. Negen jaar later werd hij tot
volksvertegenwoordiger gekozen, en 't was met klem en kracht dat hij in de
statenkamer de rechten van de Vlamingen verdedigde.
Eerst speelde hij in de Kamer eene minder beduidende rol, toen hij op eens, in den
zittijd 1868-1869, ter gelegenheid der begrooting van binnenlandsche zaken, met
eene indrukwekkende redevoering over den socialen toestand der Vlaamsche
bevolking in verband met de Vlaamsche Beweging een belangrijk Kamerdebat
uitlokte en de algemeene aandacht van het land op zich vestigde.
Deze historische redevoering hield hij in de zitting van 14 Januari 1869. Voor de
eerste maal sedert 1830 werd de Vlaamsche Beweging in de Kamer op eene zoo
verhevene, zoo buitengewoon breede en tevens zoo echt wetenschappelijke wijze
besproken. De statistieken en voornaamste historische beschouwingen dier prachtige
rede, die aanstonds in het Nederlandsch en in het Duitsch werd vertaald en uitgegeven,
had de heer De Maere grootendeels ontvangen van zijnen vriend Julius Vuylsteke's,
zooals weldra bleek bij de verschijning van Vuylsteke's Korte statistieke beschrijving
van België, met hare meesterlijke inleiding.
Noch de linker- noch de rechterzijde der Kamer waren in 1869 in staat, om de
waarde der argumenten van de Maere te voelen en te erkennen. Ook was de bespreking
erbarmelijk zwak, zoowel links als rechts. Wat al onzin in dien tijd in volle Kamer
over de Vlaamsche Beweging ongestraft en zelfs onder luide toejuichingen kon
uitgekraamd worden, kan alleen begrepen worden door dengene, die zich de moeite
getroosten wil de armzalige antwoorden te herlezen van Kervijn de Lettenhove,
Pirmez, De
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Fré, de Theux en meer anderen, zonder er zelfs Delaet en Coremans van uit te
zonderen.
Het was de Maere's eerste teleurstelling niet in de Kamer! Reeds in den vorigen
zittijd 1867-1868 had hij te vergeefs met de heeren Delaet, Gerrits en Coomans tegen
Minister Bara en Louis Hymans een voorstel verdedigd, waarbij voortaan niemand
in een rechterlijk ambt der Vlaamsche gewesten kon aangesteld worden, zonder de
moedertaal der Vlamingen te kennen De geheele rechterzijde stemde tegen den
gehaten liberalen minister Bara om hcm te doen vallen, hetgeen overigens mislukte.
Alleen onder de liberalen had de Maere-Limnander den noodigen moed, om zich
van de linkerzijde af te scheiden en om niet tegen het heilig taalrecht der Vlamingen
te stemmen.
Dit alles, gepaard met andere kleingeestige persoonlijke tegenkantingen, die hij
te Gent zelf ontmoette, vervreemde hem meer en meer van de politiek. Toen hij als
Kamerlid in 1870 niet meer herkozen werd, had hij reeds, sedert vier jaren zijn ambt
van schepen der openbare werken neergelegd; en eenigen tijd nadien nam hij zelfs
zijn ontslag als lid van den Gentschen Gemeenteraad. Van dan af wijde hij zich aan
onzijdige idealen, die buiten en boven den strijd der partijen liggen.
't Was vooral als strijdend flamingant, dat hij de dankbaarheid verdient van al wie
het wel meent met ons volk.
Geen Vlaamsche Vereeniging, die niet gelukkig was hem onder hare medekampers
te tellen.
Vóor vijf jaren voerde hij het Vlaamsch Hooger Onderwijs voor het volk te Brugge
in.
Hij was lid van de Vlaamsche Academie, en sprak er verschillende merkwaardige
redevoeringen uit. De Vlaamsche Volksraad koos hem tot zijn voorzitter, het Alg.
Ned. Verb., groep Vlaanderen, kon geen geschikter man dan hem vinden om den
zetel van voorzitter in te nemen.
Vooral is hij de man geweest der Nederlandsche Congressen waarom hij viermaal
met algemeene stemmen tot voorzitter werd gekozen: in 1867 te Gent, in 1884 te
Brugge, in 1891 en in 1899 te Gent.
Iedereen herinnert zich nog de heerlijke rede, die hij uitsprak bij de opening van
het Jubelcongres. Hij sprak er zijn uitersten wil uit, en belastte het aankomende
geslacht met de uitvoering er van. Hij bracht er hulde aan de dooden, die het werk
van heropbeuring van ons volk begonnen zijn en er gansch hun leven aan gewijd
hebben.
Thans behoort hij ook tot de afgestorvenen...
Eere aan hem!
Gansch zijn leven heeft hij alleen gestaan te midden eener omgeving, die vijandig
was aan zijn streven.
Tot het laatste toe stond hij in de bres, de Maere's dood is een onherstelbaar verlies
voor de Heilige Zaak.
Over de begrafenis deelt men ons nog het volgende mee.
‘Baron de Maere van Aertrijcke, werd Vrijdag, den 12en October, onder een
grooten toevloed van vrienden en regeerders in het park van zijn kasteel te Aartrijke
bij Thorhout begraven.
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Nog voor den lijkdienst werden op het kasteel lijkredenen uitgesproken door de
H.H. Visart, Burgemeester, uit naam der stad Brugge; door Van Nieuwenhuyze
namens het Comiteit Brugge - Zeehaven; door Th. Coopman, als afgevaardigde van
de Koninklijke Vlaamsche Academie; door Kanunnik van den Ghein, uit naam van
den Geschied- en Oudheidkundigen Kring; door G.D. Minnaert namens de Regelings
Commissie der Nederlandsche Congressen en de Z.N. groep van het Algemeen
Nederlandsch Verbond; door Prof. P. Fredericq, als afgevaardigde van het Comiteit
van het Gravenkasteel.
Na den lijkdienst, die plaats had in de kerk van het dorp Aartrijke, werd het
stoffelijk hulsel van den hoog betreurden overledene bijgezet in den familiekelder
in het park van het kasteel.
Talrijke besturen en kringen hadden zich doen vertegenwoordigen, de provincie
West-Vlaanderen door den heer Ruzette, Gouverneur; de gemeenteraad van Brugge
door de H.H. Visart, Burgemeester, de Volksvertegenwoordiger Termote, Dr van
Steenkiste enz. Verder bemerkten wij van Brugge, J. Sabbe, L. van Gheluwe, adv.
Meyne, not. Van Sieleghem, Van Nieuwenhuyze, Sorel enz.; uit Oostende Dr. E.
van Oye; uit Brussel de H.H. Van den Peereboom, oud Minister, en Generaal Greindl.
Als afgevaardigden van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Frans de Potter,
Pastoor Claeys, Th. Coopman, Dr. de Gheldere, N. De Pauw, advocaat generaal, enz.
De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent, Nijverheid en Wetenschappen,
St. Lukas Akademie en vele andere. Onder de talrijke Gentenaars noemen wij
Raadsheer De Bie, Prof. P. Fredericq, Vict. van der Haeghen, Kanunnik van den
Gheyn, Broeder Mathias van Assche, E. Lacquet, De Waele, Delvin, Maurice Lippens,
Kervijn, Schoorman, Baron Casier, Baron de Crombrugge, notaris Fobe, raadslid
Siffer, Monnier, enz. enz.

Mededeelingen.
Op Zondag 30 September, kwam te Brussel het 4e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres bijeen.
Deze nog jonge instelling, die wij te danken hebben aan Dr. Mac Leod, is zeer
bloeiend. Het congres telde 150 deelnemers, een bewijs, dat de wetenschap onder
de Vlaamschgezinden ernstig beoefend wordt. Er waren 34 ingeschreven sprekers,
waarvan er 30 hunne voordracht hielden.
Prof. Mac. Leod was algemeene voorzitter, Dr. Borginon en J. Delantsheere
ondervoorzitters en Dr. Schamelhout, schrijver.
Zooals op de voorgaande Congressen waren er drie afdeelingen:
1 natuurkunde, scheikunde, delfstofkunde. 2 levensleer, dieren kruidkunde. 3
geneeskunde. Het is hier de plaats niet om uit te weiden over de belangrijke
mededeelingen die er gedaan werden. Over vijf maanden verschijnen de handelingen
van het congres in druk, en dan kan iedereen oordeelen over den ernst en de grondige
vakkennis, welke elke verhandeling kenmerkt. Niet genoeg kan er aangedrongen
worden op het belang dier congressen, want het is niet genoeg voordrachten te gaan
houden over de Nederlandsche taal; al wie liefde gevoelt voor zijn volk, moet die
taal gebruiken in alles wat hij doet, zoowel in het gemeenschappelijk leven als in de
kunst, in het onderwijs en in het behandelen der wetenschap.
Die congressen zijn met het Vlaamsch Rechtskundig Congres, dat in Juni l.l.
gehouden werd, het beste bewijs, dat het Hooger onderwijs in het Nederlandsch
mogelijk is. Ze brengen ons nader en nader tot de Nederlandsche Hoogeschool.
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Prof. Mac Leod, de stichter er van, verdient om zijn onvermoeid streven den dank
van alle Vlamingen.
***
Op 2 October werd te München het huwelijk ingezegend van onzen erfprins Albrecht
met hertogin Elisabeth van Beieren.
Het jonge paar deed zijne Blijde Intrede te Brussel op Zondag 7 October. Daar
werd op de Groote markt het heerlijke Arteveldelied gezongen door de schoolkinderen.
's Avonds was er een muziekavond in den Cercle Artistique. De groote zanger Van
Dijck zong er twee Vlaamsche liederen: Ik ken een lied van De Mol en een sonnet
van Huberti.
***
In den Prijskamp van Rome heeft de jonge Antwerpsche kunstenaar, Frans Huighelen,
den grooten prijs behaald. Een tweede prijs werd ook gewonnen door een
Antwerpenaar, Floris de Cuyper.
Onze Vlaamsche jongens onderscheiden zich!
***
In den internationalen prijskamp der wereldtentoonstelling van Parijs hebben drie
Vlaamsche kunstenaars de hoogste onderscheiding bekomen: Jef Lambeaux,
Alexander Struys en Jul. Van Biesbroeck. De Vlaamsche kunst houdt zich dus goed.
***
Bij ministerieële beschikking zijn 50 hulpklerken aan de posterijen tot klerk bevorderd.
Voorheen werden de te begeven plaatsen bij helft toegekend aan de Vlaamsche en
aan de Waalsche candidaten, naar den uitslag van een examen. Bij beschikking van
den Beheerder M.A. Dubois is daarin dit jaar wijziging gebracht en werden de
plaatsen, zonder onderscheid tusschen Walen en Vlamingen toegekend aan de
candidaten, die de meeste punten hadden behaald, met dezen uitslag, dat 31 Walen
tegenover 19 Vlamingen bevorderd werden. Indien dat was tengevolge van wezenlijk
hoogere bekwaamheid bij de Walen dan bij de Vlamingen, dan zou dat niet
onrechtvaardig schijnen. Dat is het geval niet. De examens voor Vlamingen en Walen
zijn niet gelijk. De Waal, die degelijk lager onderwijs genoten heeft, kan zich gerust
aanmelden voor het examen voor hulpklerk. Dat kan de Vlaming niet. Deze moet
een bevredigende kennis hebben van de Fransche taal, welke hij alleen in het
middelbaar onderwijs opdoen kan,
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terwijl de Waalsche candidaat geen Nederlandsch behoeft te kennen. De kennis van
den Vlaming kan in wezenlijkheid uitgebreider zijn dan die van den Waal; deze heeft
bij het examen het voordeel, dat hij over een vak minder (het Nederl.) moet
antwoorden dan de Vlaming en dat hij in het Fransch den Vlaming noodzakelijk de
baas is. Voor het examen melden zich een grooter aantal Walen dan Vlamingen aan;
het examen is voor hen veel gemakkelijker; zij slagen in grooter aantal en eten de
Vlamingen het brood van de kaas.
Deze nieuwe rechtsmiskenning heeft onder de Vlaamsche Spoorwegbeambten te
recht groote opschudding teweeggebracht. Het is te hopen dat het hun de oogen zal
openen en er hun toe brengen zal om zich aan te sluiten bij de Beweging tot herstel
van alle grieven van het Vlaamsche Volk, hun zal doen inzien, dat het streven van
de Vlaamschgezinden geen loutere taalliefhebberij is, maar dat indien ze
rechtvaardigheid willen bekomen, ze dit doel niet zullen bereiken, dan door aansluiting
bij een krachtige organisatie, die aan de openbare machten rechtvaardigheid kan
opdringen.

Oost-en-West
De Hollandsche cursus te Semarang.
Heden middag ben ik naar het gebouw der inlandsche gouvernementsschool in de
Pakhuisstraat gegaan om een les van den H.C., dat is te zeggen Hollandschen Cursus
bij te wonen. Men zal zich een kort bericht in de Locomotief herinneren van een
maand of drie geleden, waarin van de plechtige opening dier school werd gesproken.
Als een bewijs van groote belangstelling waren de resident van Semarang, benevens
de assistent-resident en de regent daarbij aanwezig en hebben die drie heeren in
hunne toespraken luide uitgeweid over de vreugde, waarmede zij dezen cursus in 't
leven zien geroepen en de goede verwachtingen, die zij er van koesteren.
De regent van Demak, toen verhinderd, heeft later ook reeds meer dan eens een
bezoek aan den cursus gebracht en zijn groote ingenomenheid met plan en uitvoering
betuigd.
Wanneer de regeering dus advies vraagt ten opzichte van het toestaan van de
gevraagde subsidie van f300, dan is van deze hoofdambtenaren zeker een voor den
cursus gunstig bescheid te wachten. Tot nu toe gaat alles op persoonlijk initiatief en
persoonlijke werkkrachten der heeren Van Bemmel en Visser.
De eerste onderwijzer, vroeger gedetacheerd aan de hoofdenschool te Magelang,
heeft langen tijd reeds zich met de studie der javaansche en maleische talen bezig
gehouden en wel voornamelijk in dien zin, dat hij zijn onderwijs duidelijker en
bevattelijker zou kunnen inrichten door zijn wetenschap der inlandsche idiomen en
syntaxis, die hem in staat stelde te doorgronden waar voor Javanen de groote
struikelblokken liggen onzer hollandsche taal. Met de aangename herinnering aan
zijn onderwijs aan die hoofdenschool, was het hem een blijvende spijt, door zijn
werkkring buiten dit hem aangename veld van studie te zijn gebracht; een veld, nog
respectabel rimboeachtig en waar voor vooruitstrevende lieden, die in onze inlandsche
bevolking belang stellen, nog heel wat werk te vinden is. Doch de resident van
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Semarang*, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om te toonen hoe sterk de welvaart,
de vooruitgang van den inlander zijn wenschen en streven zijn en het daarvoor van
belang acht dat zonen van inlandsche hoofden goed en deugdelijk onderwijs ontvangen
en zich in onze taal behoorlijk kunnen uitdrukken, was ook reeds lang van oordeel
dat het heilzaam zou zijn, wanneer voor het aanleeren van het hollandsch een ernstige
poging werd ondernomen. De heer Sijthoff heeft dan ook, zooveel in zijn macht was,
de beide heeren Van Bemmel en Visser aangemoedigd, toen eerstgenoemde hem
zijn plan blootlegde tot oprichting van den thans bestaanden H.C. In den heer Visser
zeide hij een bekwaam ambtgenoot te hebben gevonden, als hij, ook gedreven door
een hooger streven dan de pecuniaire winsten, die de cursus zou kunnen afwerpen.
Het leerplan voor vier jaren is natuurlijk van te voren opgemaakt, met tact en kunde
en de tallooze spreek- en taaloefeningen voor dien ganschen leergang, door beide
heeren zelf samengesteld, geven een goeden dunk van den logischen leervorm. Een
samenwerken is 't van directe en indirecte methode; in dier voege dat reeds de jongste
leerlingen gewend worden zich in het nederlandsch uit te drukken, terwijl van den
anderen kant de onderwijzer steeds de vertaling in het maleisch en het javaansch
vraagt, zoodat de hollandsche woorden meer beteekenis krijgen in den gewonen
gedachtengang der jongens. Uitdrukkingen, die bij vertaling moeilijkheden opleveren
of aanleiding geven tot verkeerde zinswendingen, worden afzonderlijk opgeteekend,
zooals men dat vinden kan in nieuwere leermethoden voor onze moderne talen.
Spreekoefeningen zijn de hoofdzaak, doch ook wordt nu en dan eenvoudig taalwerk
gemaakt, naar aanleiding van syntaxis en idioom; de leerlingen maken zelf een
vocabulaire der reeds bekende woorden, die natuurlijk in een logischen leergang
vaak wederkeeren en zoo kunnen ze bij eene algemeene herhaling gemakkelijk
weêrvinden, wat hun ontschoten is, zonder in tijdroovend dictionnaire-geblader zich
te moeten verdiepen.
Ook heb ik opgemerkt welke bijzondere zorg besteed wordt aan de keuze der
goede spreektaal. Ontwikkelde Javanen, het hollandsch volkomen machtig, gebruiken
zoo vaak een te ceremonieele taal, welke zeker juist van hen een eigenaardig ‘cachet’
maar toch voor de samenleving ongeschikt en wat belachelijk is. 't Is 't gewone euvel
van allen, die door studie eene vreemde taal hebben geleerd, doch de zoo vormelijke
Javaan vervalt daar zeer spoedig in.
Hierop wordt dus sterk gelet en ook daarop, dat er bij ons in zekeren zin ook een
Kromo en Ngoko bestaat, al is het niet met de scherpe lijnen der javaansche idiomen.
Voor de hoogste afdeeling zijn de spreekoefeningen meest korte samenspraken,
in gemeenzamen stijl, doch vaak is een der sprekers een hooge, die met ‘u’ en
‘mijnheer’ moet worden aangesproken, wat natuurlijk aanleiding geeft tot nuttige
besprekingen.
Ik zeide dat de school nu een drie maanden bestaat en er zijn thans een
honderddertig leerlingen; dit groote aantal geeft den onderwijzers een zware taak,
een weinig verlicht echter door den ijver der leerlingen en hun kalm, bezadigd gedrag.
Van dat aantal zijn een negentig nog schoolkinderen, de jongsten zoo van een jaar
of tien, twaalf. De andere veertig, waarvan sommigen den leeftijd der twee kruisjes
reeds overschreden hebben, zijn reeds geplaatst als schrijvers of zoo. Die hebben
natuurlijk hun standplaats te Semarang, doch onder de andere leerlingen zijn er velen,
zonen van inlandsche hoofden, hier gekomen om onderwijs te genieten.

*

De heer Sijthoff - Red.
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De lessen worden gegeven elken middag van drie tot vijf. Dank zij de overliggende
donkere pakhuismassa, zijn de lokalen dan heerlijk koel; de opkomst is trouw en
wakker zijn de leerlingen van het begin tot het einde.
Het is een aardig gezicht, zoo een vijftig-, zestig-, zeventigtal jonge inlanders te
zien neêrzitten op de vloerplanken, de beenen kruiselings over elkaar, de voetzolen
naar achteren breed uit. Ze schrijven netjes en nauwkeurig op, wat een hunner in
correct hollandsch voorschrijft op het muurbord en zien schijnbaar onverschillig toe,
wanneer verklaring en vertaling beginnen. Melodisch, doch wat monotoon en
onduidelijk nog klinkt dan de zachte stem van een hunner, met vrij zuivere uitspraak
(de ee schijnt een struikelblok, deze wordt vaak nog èe) en zoodra de geringste
onnauwkeurigheid voorkomt, schieten vele dier donkere oogen vuur, de hoofden
richten zich naar den onderwijzer of naar den delinquent en terstond blijkt de steeds
waakzame aandacht dezer schijnbaar onverschillige gezichten.
In de laagste afdeeling, waar ook de phonetische oefeningen een hoofdzorg zijn,
worden de spreekoefeningen vastgeknoopt aan het aanschouwingsonderwijs. (Een
of andere verrichting, een glas opnemen b.v., het vullen met water, opdrinken en bij
elke opvolgende handeling zeggen, wat men doet. Hen, die hiervan niet op de hoogte
mochten zijn, verwijs ik naar de fameuze ballade van Cyrano de Bergerac's duel,
eindigende met ‘Je touche’, geenszins om deze uitstekende leermethode belachelijk
te maken. maar omdat het voorbeeld, ook voor oningewijden zoo duidelijk is),
't Was alleraardigst zoo die kleine ventjes, met hun levendige, oogjes te hooren
spreken en antwoorden. Een er van ('t is waar hij had wat langer les gehad dan drie
maanden) kon een geheel gesprek volgen en alleraardigst vertellen wat hij in
Harmston's circus gezien had.
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Blijft zoo'n leerling nu een vier jaar den cursus afloopen, dan kan hij heel wat kennis
opdoen, en zoo kan dat met die kennis ook eene goede en deugdzame ontwikkeling
voor hem worden.
Mij boezemen die jonge inlanders belang in, ze zijn zoo aardig en typisch en ik
zie dan ook in hen een klein deel van het opkomend geslacht van een volk van
duizendtallen. ‘Een volk vol gebreken en luiheid, zonder geestkracht en werklust’,
wordt zoo vaak gezegd. Ik mag me nog niet in staat bekennen met bewijsstukken in
de hand het voor of tegen te kunnen staven, maar ik krijg zoo krachtig de overtuiging
van geheel iets anders, wanneer ik dat jonge troepje voor me zie; ik geloof dat er met
ijver en goeden wil zooveel van te maken is. Trouwens, zijn ze niet reeds aan te
wijzen, de regenten, uitblinkende door vernuft en ontwikkeling, wier borst een kruis
van verdienste siert, door de erkentelijke regeering geschonken?
Moge dan ook de regeering handelen voor het opkomende geslacht; niet uit
‘erkentelijkheid’, maar uit elementaire begrippen van humaniteit en ook zou ik denken
uit eigenbelang.
Ik acht het een elementair beginsel van humaniteit dat een volk een collectief
lichaam is, rechthebbend op ontwikkeling en vooruitgang en ik geloof niet, dat door
die op ruimere schaal onder den adel des lands te verspreiden, de regeering ooit haar
eigen graf zal delven, of 't moest dan zijn door eene algemeene ontzenuwing en
verslapping van 't hollandsche ras. En, Goddank, krachtig en flink stroomt het bloed
zelfs in Insulinde door onze aderen, mijnheer B. Veth ten spijt.
Anarchisten worden zij (ik neem maar den uitersten term al klinkt ze voor den
Javaan nog vreemd) die groeien uit de toevallig ontbolsterden, wier brein aan 't koken
is geraakt van geestelijk vuur, dat ze niet verwerken konden; eene logische opleiding
moet tot geheel andere resultaten brengen en wanneer recht en billijkheid heerschen
zal het zwarte schaap, dat onder de kudde mocht geraken, in zijn verlichte kameraden
zijn scherpste rechters vinden.
Ik wensch den semarangschen heeren allen voorspoed met hun ijverig streven en
hoop dat de steun der regeering hun niet ontbreken moge.
Te Djocja schijnt men ook reeds een cursus te willen oprichten; wellicht zullen
andere plaatsen volgen. Moge dan ook daar het onderricht op eene even degelijke
en logische leerwijze gegrond zijn als te Semarang en gegeven worden door
onderwijzers, even grondig op de hoogte der inlandsche talen.
P.
Semarang, 23 Augustus 1900.
(Java-Bode).

Naschrift.
Om de groote belangrijkheid van den inhoud nam de redactie dit stuk over. Onnoodig
echter te zeggen dat de strijder voor Hollandsch onder de beschaafde Javanen, nog
meer blijk zou geven van liefde voor onze taal, indien hij ter wille van de beschaafde
Nederlanders, die prijs stellen op hare zuiverheid, zich onthield van hare mishandeling
door noodeloos vreemde woorden.

Ingezonden
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Aan het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Vergun mij uwe aandacht te vestigen op een onderwerp, dat mij zeer ter harte gaat.
Nu ik geregeld het orgaan van ons Nederlandsch Verbond lees, bemerk ik tot mijn
leedwezen, welke groote afwijkingen bij sommige medewerkers bestaan op het
gebied van het geschreven woord, en zoude ik daaromtrent gaarne eenige opheldering
ontvangen.
Het Nederlandsch Verbond stelt zich ten doel ‘op te komen voor de rechten der
Nederlandsche taal, zoo dikwijls deze mochten worden bedreigd en miskend’. Nu
schijnt het mij zeer zeker in strijd met de rechten onzer taal dat het Orgaan stukken
plaatst (zie de nummers van Febr. en Aug. l.l.) waarin aan onze schrijftaal geweld
wordt aangedaan. Immers daarin heerscht wat spelling en taalregels aangaat de grootst
mogelijke ongebondenheid, zoodat een beschaafd lezer zich telkens verwondert en
bedroeft, zich afvragend welk voorbeeld, welke kracht ten goede van onze taal
daarvan kan uitgaan.
Het is mijn innige overtuiging dat deze verwaarloozing van onze schrijftaal niet
is in het belang van onze Nederlandsche taal en letterkunde, evenmin als van de
opvoeding van ons volk, en daarom in ‘Neerlandia’ niet behoort te worden
opgenomen. Integendeel behoort zij te worden tegengegaan door allen die onze taal
liefhebben.
Onze Nederlandsche taal heeft recht op eene plaats, zij het ook eene bescheidene
in de rij der beschaafde Europeesche schrijftalen. Daartoe behoeft zij, m.i. een vasten
vorm, een geheel van taal, regels en wetten, dat, rekening houdend met hare wording
en geschiedenis, bindend is, voor ieder, die, aanspraak makend op kennis en
beschaving, schrijft voor het publiek. Niet dat ik daarmede de volkstaal, het dialect,
zou willen verbannen als voertuig van letterkundige voortbrengselen. Het heeft zeer
zeker zijn recht van bestaan. Wij denken slechts aan Fritz Reuter, Cremer en anderen.
Maar die allen kozen welbewust dien vorm, hetzij ter wille van hun onderwerp, hetzij
wegens de eigenaardigheid van hun talent, doch trachtten hunne lezers niet wijs te
maken dat dit Hoogduitsch was of Hollandsch. Ook kan in een roman-dialoog, in
volksliederen of dergelijke het gebruik der spreektaal op het papier dienen ter
verlevendiging van beeld en indruk.
Maar dat is geheel iets anders dan schrijvend over een onderwerp van algemeen
belang, geschiedkundig of andersints, eene schrijftaal te bezigen die doet denken aan
de taal onzer volksbuurten. Dat verdraagt zich, volgens mijn bescheiden meening,
niet met de strekking van ons tijdschrift. En toch is dat onvermijdelijk waar men het
beginsel huldigt dat de schrijftaal zich moet voegen naar de spreektaal. Immers,
welke spreektaal? Die der meerderheid? Maar de meerderheid van ieder volk bestaat
uit ongeletterden en onbeschaafden. En dus komt men tot de ongerijmdheid, dat onze
schrijvers, zij die voorgaan en voorlichten op den weg van kennis, een vorm voor
hunne gedachten kiezen die oog en oor beleedigt van wie den inhoud het best kan
verstaan, en dat tevens den onbeschaafden lezer, door hunne spelling op een
dwaalspoor gebracht, eigen slordige onwelluidende uitspraak gaat beschouwen als
de Nederlandsche taal. En waar wij allen het eens zijn dat in den ontwikklingsgang
der menschheid gebondenheid aan wet en regel hooger staat dan ongebondenheid;
en dat de meerdere op elk gebied den mindere moet trachten tot zich op te heffen,
daar kan ik mij niet voorstellen dat alleen het taalgebied daarop eene uitzondering
maakt.
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Ja, zegt men, maar onze taalwetten en regels zijn veranderd. Ik wil dat niet
beoordeelen, maar in allen gevalle, zij bestaan, zij hebben bindende kracht, om dat
een beschaafde taal ze niet missen kan, ze worden op de scholen geleerd, in officieele
stukken geëischt. Indien ze verbetering behoeven, men streve daarnaar langs
geordenden weg. Maar zoo lang ze bestaan heeft het lezend publiek het recht te
vragen dat zij geëerbiedigd worden en het Alg. Ned. Verbond de roeping, ook in dit
opzicht de rechten onzer taal hoog te houden.
Een ander argument ten gunste van anarchie in de spelling is dat het aanleeren der
taal daardoor zoo veel gemakkelijker wordt. Waar een wijsgeer gezegd heeft ‘genius
is an infinite capacity for taking pains’ daar mag men toch wel aannemen dat ook
het talent, en immers alleen zij die talent hebben schrijven voor de pers, slechts door
inspanning zich ontwikkelt. En wat de opvoeding betreft, er wordt in dezen niet
genoeg gelet op de taak die oog en oor vervullen bij het aanleeren der juiste spelling.
Het geschreven woord altijd met dezelfde volgorde van letters bij het lezen
aangetroffen, prent zich als een vast beeld in het kinderlijk geheugen, zoodat het
gaandeweg onmogelijk wordt daarin een spelfout te maken. Dit onbewust aanleeren
wordt echter in den laatsten tijd onmogelijk gemaakt juist door de anarchie in onze
spelling; tenzij men onverbiddelijk dergelijke lectuur verbant. Tot eene beschaafde
opvoeding behoort nu eenmaal een aan regels gebondene schrijftaal; en wie op later
leeftijd eene openbare betrekking bekleed, correspondentie moet voeren, rapporten
opmaken, enz: die weet alleen hoe de hedendaagsche ongebondenheid op dat gebied
zijne inspanning en moeite vermeerdert.
Ook den vreemdeling, die onze schrijftaal wenscht aan te leeren en te gebruiken
worden zoodoende onnoodige moeilijkheden in den weg gelegd, wanneer naar gelang
van het boek dat hij openslaat het woord dat hij meent te kennen, een anderen vorm
vertoont.
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De meening dat verwaarloozing van vaste vormen de verspreiding onzer taal in de
hand zal werken, is verder ook in strijd met de praktijk. Het Engelsch is zeker de taal
waar spelling en uitspraak het verst van elkander staan. Welnu, die taal wordt het
meest van allen, aangeleerd en gesproken niet alleen, maar ook geschreven, en zoo
geschreven dat ieder boek voor den vreemdeling, die Engelsch kent, volkomen
verstaanbaar is.
Nu nog een paar voorbeelden. Ik lees in het laatste nummer van ‘Neerlandia’ het
Hollandsche woord Natie gespeld ‘Nasie’. Is dit eene vriendelijkheid tegenover onze
Transvaalsche broeders? Ik vermoed van ja, want dat dit woord, en in het algemeen
de t voor de ie niet wordt uitgesproken als de eerste lettergreep van Sientje, zult u
zeker allen met mij eens zijn. Ik haal dit aan om duidelijk te maken wat ik bedoel
met de taal onzer volksbuurten, de onbeschaafde spreektaal. Nu is mijns inziens onze
beschaafde uitspraak van natie, gratie, emotie, mooier dan die andere; maar dat is
eene persoonlijke opvatting, die ik geen recht heb te eischen van Neerlandia's
medewerkers. Maar waar onze Nederlandsche spelling met die opvatting samen valt,
welk belang wordt dan bevorderd door een woord te spellen, zooals men het niet
uitspreken moet, met het gevolg dat langzamerhand het onjuist geschreven woord
de beschaafde uitspraak verdringt en doet te loor gaan. Dit zelfde geldt van de spelling
‘natsjonaal’ die ik in een ander stukje vind, en ik vraag mij te vergeefs af welke
uitspraak daar aan te gronde ligt.
Een ander voorbeeld is het woord piano gespeld pieano. Wij allen weten dat deze
verkorting van pianoforte (zacht-sterk) uit het Italiaansch in de andere talen is
overgegaan als naam van een instrument. Daar nu echter evenals in het Italiaansch,
ook in het Hollandsch de klemtoon, bij de uitspraak op de à en niet op de i valt, heeft
de spelling pieano, mijns inziens, geen ander gevolg dan eene verkeerde uitspraak
in de hand te werken, iets wat zeker niet op den weg ligt van ons Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Mocht ik met deze opmerkingen hebben aangetoond, dat door eene dusdanige
ongebondenheid in de spelling ‘de rechten onzer moedertaal worden bedreigd en
miskend’ en dat het Algemeen Nederlandsch Verbond ook in dit opzicht geroepen
is in haar orgaan voor de zuiverheid en welluidendheid onzer taal te waken, dan is
daarmede mijn doel bereikt.
BARONESSE H. VAN HOGENDORP - DE GEER.
Lid van het Afdeelingsbestuur 's-Gravenhage van het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
***
De redactie, erkentelijk voor deze uiting, behoudt zich de eer en het genoegen voor
op den inhoud terug te komen. Zij belijdt echter alweer dat voor het Alg. Ned.
Verbond de spellingkwestie niet bestaat. Noch het Nederlanderschap noch onze taal
als voertuig daarvoor, zijn afhankelijk van opvattingen der spraakleer.

Mededeelingen
Nederlandsche Taal-cursussen in Oost-Indië.
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De beweging om ten behoeve van Inlandsche jongelieden cursussen op te richten tot
het aanleeren van de Nederlandsche taal, het eerst uitgegaan van Semarang, vindt
thans op vele plaatsen navolging. Ook te Tegal hebben nu de onderwijzers J.
Schotsman, J. Teppema en H.G. Clerckx vergunning verzocht om in de namiddaguren
voor zulk een cursus gebruik te mogen maken van het gebouw der gouvernements
meisjesschool aldaar De regeering zal zeker niets onbeproefd laten om deze beweging
te steunen.
J.B.
***
Borstbeeld van Kruger in het Transvaalsche Paviljoen op de Parijsche
tentoonstelling.
Fotografiën in kabinetformaat worden door het Perskantoor van het Alg.
Ned. Verbond te Dordrecht tegen 75 cent verzonden.
De winst op den verkoop wordt bestemd voor een Boerenbelang
***
Door plaatsgebrek moet eene aankondiging van Coers' Liederenboek, 3e deel,
worden uitgesteld.
***
Ons Tijdschrift is saamgesmolten met het Afrikaansch Familieblad tot Ons
Tijdschrift, Afrikaansch Familieblad en wordt te Amsterdam, Kaapstad en Pretoria
uitgegeven door de firma's Dusseau en Co. en de Bussy.
Het verdient den steun van alle Nederlanders.
***
Hollandia levert de laatste maanden weer zeer belangrijke bijdragen voor onze
taal in Afrika en Vlaanderen. Plaatsgebrek alleen weerhoudt ons van overneming.
***
Soerja Soemirat, het blad van dr. Van Lingen, zal helaas ophouden te bestaan. Het
was een vriend van het A.N.V.

Uit verschillende Tijdschriften.
Tijdschrift v.h. Willems-Fonds, Aug. 1900. J.R., Pretoria en Johannesburg in
Oorlogstijd.
Tweemaandelijksch Tijdschrift. Sept. 1900. (van Vlaamsche schrijvers) Guido
Gezelle, St. Jans Vier; Prosper Van Langendonck. Het Koren; Karel Van de
Woestijne, Kronos; Stijn Streuvels, Een Speeldag.
Woord en Beeld, Sept. 1900. Smit Kleine, Lustverblijven van Nederlanders.
Taal en Letteren, Aug. 1900. J. Koopmans, Middelnederlandsche romans III,
De Ferguut. - Cramer, Een oud woord in het West-Vlaamsch teruggevonden.
Caecilia, 1 Sept. 1900. H.D. Van Ling, Muziek als Taal.
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Album der Natuur, 1900, 11e Afl. Servaas Van Rooijen, Jacob van Maerlant's
‘Der Naturen Bloeme.’
Boon's Geïllustr. Magazijn, Sept. 1900. A. Visser, Het Nederlandsche Eskader
in de wateren van China; Militaire attaché's in het Boerenleger.
Eigen Haard. 8 Sept. 1900. Platen van de tentoonstelling van de Zuid-Afr.
Republiek te Parijs.
Elsev. Geïll. Maandschrift, Sept. 1900. Een kijkje in Batavia.
Germania, No. II, 1900. Walther Michot, Alice Bron en de Boeren; - J. Obrie,
Het eerste Nederlandsch Rechtskundig Congres in België.
Letterkundig Maandschrift. Sept. 1900. Uit Kaapstad's verleden, door Kalff.

Bericht van den Penningmeester aan de leden van het Alg. Ned.
Verbond.
De Penningmeester van het A.N.V. verzoekt de leden beleefd maar dringend de
toegedachte bijdrage-verhooging van 50 cent bij postwissel over te maken aan het
adres van den heer B. Montfoort, Dordsche bank, Dordrecht. Er gaat anders te veel
aan arbeid en inning verloren.
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De Houding van het Departement van Onderwijs in de
Zuid-Afrikaansche Republiek tegenover de Kolonische Afrikaners.
Volgens de dagbladen zou Ds. van Broekhuizen, een der door de Engelsche militaire
autoriteiten uit de Transvaal verbannen predikanten, tegenover een vertegenwoordiger
der pers te Parijs hebben uitgesproken, dat hij niet met den Superintendent van
Onderwijs aldaar had kunnen samen gaan van wege diens onwelwillende gezindheid
jegens de Afrikaners uit de Kaap-kolonie.
Het is geenszins mijn bedoeling, Ds. van Broekhuizen om deze uiting hard te
vallen of eenig twistgeschrijf uit te lokken met een man, die zich een Afrikaner van
den echten stempel betoond heeft en voor wien ik de meeste achting koester.
In een tijd als deze echter, waarin het zaak is, dat allen, die zich Afrikaners noemen
of met dit zoo zwaar beproefde volk sympathiseeren, alle persoonlijke geschillen en
veeten ter zijde stellen en elkander de broederhand reiken, acht ik het noodig en
gewenscht, de boven bedoelde uitspraak van Ds. v. B. nader te bespreken en de door
mij als Superintendent van Onderwijs ingenomen positie op dat punt duidelijk uiteen
te zetten.
Ik geef terstond toe, dat in dezen de schijn
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vaak tegen mij geweest is en dat ik menigwerf een Hollander boven een Afrikaner
verkozen heb, waar het de benoeming van een onderwijzer of ambtenaar bij het
onderwijsdepartement gold. Welke beweegredenen mij daarbij leidden, wil ik hier
zoo kort mogelijk uiteenzetten.
Toen ik in 1891 het ambt van Superintendent van Onderwijs aanvaard had,
bemerkte ik spoedig, dat, ofschoon volgens de Grondwet het Hollandsch de officiëele
taal en volgens de toen bestaande schoolwet ook de schooltaal was, de praktijk weinig
rekening daarmee hield. Op vele landskantoren hoorde men meer Engelsch dan
Hollandsch spreken en in vele scholen, door den Staat gesubsidiëerd en dus onder
de Wet staande, werd evenveel, zoo niet meer, aan het Engelsch als aan het Hollandsch
gedaan.
Bij de eerste onderwijzers-conferentie, te Pretoria gehouden, durfde zelfs het hoofd
eener school, die binnen vijf minuten gaans van het Grouvernementsgebouw stond
en jaren lang subsidie van de Regeering genoten had, in de volle vergadering opstaan
en den voorzitter verzoeken, het door een der leden gesprokene in het Engelsch te
doen vertalen.
Met het oog op de Wet, die ik ambtshalve geroepen was te handhaven, zoowel als
met het oog op het door mij van harte omhelsde streven van de Regeering om een
zelfstandigen Hollandsch-Afrikaanschen staat op te bouwen, was ik dus wettelijk en
zedelijk verplicht, een streng toezicht uit te oefenen bij de benoeming van
onderwijzers en ambtenaren.
Zou de Wet geen doode letter en het streven der Regeering niet verijdeld worden,
dan moest er voor worden gezorgd, dat de onderwijzers, de opvoeders van de
toekomstige burgers van dezen jongen staat, niet alleen menschen van bekwaamheid
en karakter waren, maar ook mannen, die de Hollandsche taal kenden en liefhadden
en doordrongen waren van de waarheid, dat ‘de taal gansch het volk is.’
Nu wist ik door een zeventienjarige ondervinding, dat het onderwijsstelsel in de
Kaap-Kolonie geheel Engelsch en verengelschend is en dat daar aan het Hollandsch
slechts een zeer bescheiden plaatsje in de school gegund wordt. De jongelieden, die
daar hun opvoeding hebben ontvangen, kunnen in den regel zich beter in 't Engelsch
dan in 't Hollandsch uitdrukken.
Waar nu, vooral in de dorpen, vele Transvaalsche ouders, zelve zulk een opvoeding
hadden ontvangen en in elk geval meenden, dat geen opvoeding zonder Engelsch
iets beteekende, daar was het gevaar groot, dat Kolonische onderwijzers met hun
voorliefde voor, of althans meerdere bedrevenheid in, het Engelsch een verkeerden
invloed op de Transvaalsche jeugd zouden uitoefenen en in plaats van beslistheid
slechts halfslachtigheid zouden aankweeken met betrekking tot de taalkwestie,
waarvan voor de Republiek het zijn of niet zijn afhing, zooals door de Regeering en
de echte kern des volks zoo levendig beseft werd.
Daarbij kwam nog, dat in de Republiek zoowel als in de Kaap-kolonie nog vrij
algemeen het zonderling begrip heerschte, dat iedereen, die een zekere mate van
ontwikkeling bezat, ipso facto bekwaam was om te onderwijzen. Het was althans in
mijn tijd iets zeer gewoons, dat een jong mensch, die het Matriculatie-examen der
Kaapsche Universiteit met goed gevolg had afgelegd, doch geen middelen had om
zijne studiën verder voort te zetten, eerst eenige jaren school ging houden om daardoor
het noodige geld voor zijne verdere studiën te verdienen. Dat men voor het vak van
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onderwijzer een bijzondere opleiding behoefde, werd daar slechts door enkelen
begrepen.
Als men nu dit alles samenvat en in 't oog houdt, dat ik èn een bedorven toestand
te zuiveren had èn dat er groot gevaar bestond, dat onderwijzers uit de Kaap-kolonie
noch de Hollandsche taal voldoende kenden noch vakkundig waren, dan valt het toch
licht te begrijpen, dat ik zulke personen niet onvoorwaardelijk als mijne medearbeiders
en mede-opvoeders eener jonge en zoo zeer door vijanden belaagde natie kon
aannemen en vertrouwen.
Vooral had ik reden om achterdochtig te zijn tegenover de jonge dames, die zich
als onderwijzeressen uit de Kaap-kolonie aanmeldden, omdat dezen, veel meer nog
dan de jonge mannen, een geheel Engelsche opvoeding hadden gehad en als regel
zich slechts zeer gebrekkig in het Hollandsch konden uitdrukken. Zelfs nadat zulke
jonge dames als onderwijzeressen in de Republiek erkend waren, bleven zij
gewoonlijk met elkander, hare mede-Kaapsche onderwijzers en hare vrienden en
bekenden Engelsch spreken. Welk een invloed zulken op het ontvankelijk en
kneedbaar gemoed harer leerlingen uitoefenden, kan ieder begrijpen, die weet, hoe
groot in het algemeen de invloed is, dien een onderwijzer of onderwijzeres op zijn
of hare leerlingen uitoefent. Welken verderfelijken invloed moet in dit opzicht bijv.
niet de onderwijzeres hebben uitgeoefend, die, toen haar bij haar vertrek uit het
dorp.... door de leerlingen een beurs of souvenir werd aangeboden, in de met menschen
gevulde school verlof verzocht en verkreeg om daarvoor in het Engelsch te bedanken,
daar zij zich niet zoo goed in het Hollandsch kon uitdrukken? En dit nadat zij een
geruimen tijd als onderwijzeres in de Transvaal was werkzaam geweest, waar de wet
alleen het Hollandsch als de taal der school erkende!
Ik wil niet beweren, dat zulke personen het er opzettelijk op toelegden, de kinderen
te verengelschen. O neen! Doch zij zelve waren reeds onder het in de Kaap-kolonie
heerschend onderwijsstelsel zoo verengelscht in denkwijze en begrippen, dat zij die
onwillekeurig ook aan hunne leerlingen moesten mededeelen en dus dien voor de
Republiek zoo gevaarlijken invloed helpen verbreiden en bestendigen. Ook dient
niet vergeten te worden, dat wij in dezen niet alleen tegen
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gebruik en gewoonte, maar ook tegen de zoo machtige mode te kampen hadden.
Want, dat het als ‘fashionable’ beschouwd werd, Engelsch te spreken, daarvan mogen
zelfs zoovele Hollanders en Hollandsche familiën getuigen, die zich, althans voor
een tijd, aan die nationale zwakheid of zonde schuldig maakten!
Dat ik echter niet Afrikaansche onderwijzers quâ Afrikaners bij Hollandsche
onderwijzers achterstelde, dat mogen de vele Afrikaners getuigen, die door mijn
invloed goede betrekkingen bij het onderwijs in de Republiek bekleedden, zoowel
in de Staats- als in de gesubsidiëerde scholen, en aan het Departement van Onderwijs
zelve.
Van de negentien ambtenaren aan het Departement waren er acht Afrikaners en
blijkens de door het Departement van Onderwijs ter Parijsche Tentoonstelling
vertoonde statistieken waren er in 1898 van de 830 onderwijzers en onderwijzeressen
158 van Transvaalsche, 349 van Afrikaansche en slechts 323 van Europeesche
afkomst, wel een bewijs dus, dat de Afrikaners niet stelselmatig door mij uit het
onderwijs geweerd werden. Integendeel durf ik met volle vrijmoedigheid verklaren,
dat ik aan Afrikaners van onverdachte nationale gezindheid zelfs de voorkeur gaf
boven Hollanders, indien zij slechts de vereischte bekwaamheden bezaten.
Nationaalgezinde Kaapsche onderwijzers, als de heer Van der Walt, de welbekende
schrijver van: ‘Afrikaner, wees u zelf!’, konden op mijn hartelijke ondersteuning
rekenen en hebben die ook ondervonden. En ook van zulke waren er gelukkig niet
weinige!
Dr. N. MANSVELT.
Utrecht, October 1900.

Het Oranjeboek.
In de laatste week van October heeft de minister van buitenlandsche zaken eenige
diplomatieke bescheiden openbaar gemaakt, die voor de voorgeschiedenis van den
oorlog en ter kenschetsing van de houding der Nederlandsche regeering tegenover
de Boeren van belang zijn.
De bescheiden bestaan uit drie telegrammen van den heer de Beaufort aan den
consul-generaal der Nederlanden te Pretoria en uit drie antwoorden van den
consul-generaal. De stukken loopen van 13 Mei tot 19 Augustus 1899.
De telegrammen van den minister zijn in het Fransch gesteld, de antwoorden van
den consul-generaal, denkelijk als brief verzonden, in het Hollandsch. Waarom seinde
de minister in het Fransch? Misschien is dit de verklaring: de minister zond zijn
telegrammen in cijferschrift, en waarschijnlijk is de cijfercodex op Fransche woorden
gemaakt. Maar nu is 't nauwelijks aan te nemen, dat een - laat 't ons kortheidshalve
noemen - Fransch cijfertelegram moeilijker door derden te ontcijferen zou zijn dan
een Hollandsch. Waarom dan dat verouderde en tegenwoordig zonderling lijkende
gebruik om in het Nederlandsche diplomatieke verkeer zich van Fransch te bedienen
niet opgegeven en een Hollandsche cijfercodex samengesteld? Een moeizaam werk,
zou men kunnen zeggen. Maar is 't toch niet voor het geheim houden van die cijfertaal
raadzaam, haar van tijd tot tijd te wijzigen?
Doch nu ter zake, het is ons om den inhoud der telegrammen te doen. Wij laten
ze hieronder volgen, met de vertaling van de Fransche.
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Minister van Buitenlandsche Zaken aan Consul-Generaal der Nederlanden
te Pretoria.
's-Gravenhage, 13 Mei 1899.
(Telegram uit het cijfer.)
‘Des nouvelles de différentes capitales me donnent lieu de croire à l'imminence du
danger qu'une solution violente en Afrique ne soit à craindre, je vous prie de
communiquer verbalement et très confidentiellement sans retard au Président que
comme fidèle ami je lui conseille dans véritable intérêt de la République de se montrer
aussi conciliant et modéré que possible. Je sais de source certaine que Gouvernement
allemand partage entièrement cette opinion. Tenez cette démarche secrète aussi pour
tous vos collègues.’*)

Consul-Generaal der Nederlanden in de Zuid- Afrikaansche Republiek
aan Minister van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.
Pretoria, 14 Mei 1899.
...‘Ingevolge Uwer Excellenties telegraphische opdracht heb ik mij hedenmorgen te
7 uur naar de woning van den Staatspresident begeven en zijn HoogEdele mededeeling
gedaan van Uwer Excellenties raadgeving.
De Heer Kruger antwoordde dat hij altijd toegevend was geweest en geen oorlog
wenschte, doch dat hij de onafhankelijkheid van de Republiek niet prijs kan geven.
Hij zeide verder, dat, nu uit zijne redevoeringen te Heidelberg, Rustenburg en
Johannesburg was gebleken zijne geneigdheid, om hervormingen toe te staan, de
Engelsche Regeering bang werd voor eene vreedzame oplossing.
Stemrecht kon hij wel verleenen, maar niet inwilligen, dat de Engelschen
onderdanen van Hare Britsche Majesteit blijven en toch stemrecht in de Republiek
verkrijgen.
Dat zoude een stilzwijgende erkenning der suzereiniteit zijn. Den termijn voor het
verkrijgen van het vol stemrecht wilde hij verkorten van 14 tot 9 jaar, en zelfs voor
personen, die reeds genaturaliseerd zijn de wet terugwerkende kracht doen hebben.
Later als het aantal zijner oude burgers weder was aangegroeid, zou hij stemrecht
willen verleenen na nog korter verblijf in de Republiek.
Met de Dynamietmaatschappij was hij in onderhandeling over overname der
fabriek.
Naar de meening van den Staatspresident zou Engeland nooit tevreden zijn, zoolang
het land niet weder Engelsch werd. Zijn HoogEdele verklaarde nooit te hebben
aangevallen, maar zich altijd te hebben verdedigd tegen de Engelschen en op Gods
bestier te hebben vertrouwd. Indien hij de onafhankelijkheid prijs gaf, zou dat zijn
gemis aan Gods-vertrouwen. De geschiedenis had getoond, dat God hunne
*) (Vertaling.) Berichten uit verschillende hoofdsteden brengen er mij toe te gelooven, dat er
dringend gevaar is, dat een geweldadige oplossing in Afrika te vreezen is. Ik verzoek u,
mondeling, zeer vertrouwelijk en zonder verwijl aan den president mede te deelen, dat ik
hem als getrouw vriend aanraad zich in het waarachtige belang van de Republiek zoo
verzoenend en gematigd mogelijk te betoonen. Ik weet uit zekere bron, dat de Duitsche
regeering geheel in mijn meening deelt. Houd dezen stap geheim, ook voor al uw
ambtgenooten.
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onafhankelijkheid wilde bewaren, want zelfs na de nederlagen bij Boomplaats en in
Natal had zijn volk kunnen wegtrekken en onafhankelijk blijven.
Nederlagen als de Engelschen hadden geleden in den vrijheidsoorlog en later onder
Jameson hadden zijn Boeren nooit geleden.
De contra-petitie van vreemde onderdanen was een bewijs, dat vele uitlanders zeer
tevreden waren met het bestuur der Republiek. Er kwamen nog steeds exemplaren
dier petitie met vele handteekeningen in, het aantal handteekeningen bedroeg thans
reeds 12,000.
De Heer Kruger toonde zich gevoelig voor het bewijs van Uwer Excellenties
vriendschappelijke gezindheid. Zijn HoogEdele zou zoo toegevend als mogelijk
zijn.’...

Minister van Buitenlandsche Zaken aan Consul-Generaal der Nederlanden
te Pretoria.
's-Gravenhage, 4 Augustus 1899.
(Telegram uit het cijfer.)
‘Communiquez confidentiellement au Président, qu'ayant appris du Ministre Transvaal
proposition Anglaise de commission internationale, je conseille Président dans l'intérêt
du pays de ne pas refuser péremptoirement cette proposition.’**)

**) (Vertaling). Deel den president vertrouwelijk mede, dat ik, van den Transvaalschen gezant
het Engelsche voorstel van een internationale commissie vernomen hebbende, den president
in het belang des lands aanraad dat voorstel niet onvoorwaardelijk te weigeren.
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Consul-Generaal der Nederlanden in de Zuid-Afrikaansche Republiek
aan Minister van Buitenlandsche Zaken te 's Gravenhage.
Pretoria, 5 Augustus 1899.
... ‘Hedenmorgen heb ik aan den Staatspresident mededeeling gedaan van den inhoud
van uw telegram.
Zijn Hoog Edele merkte op, dat de door Engeland voorgestelde commissie niet
was eene internationale commissie, doch eene Anglo-Transvaalsche commissie. De
Staatssecretaris, in wiens tegenwoordigheid het onderhoud met ZHEd. den
Staatspresident plaats vond, dankte voor den raad van Uwe Excellentie en gaf mij
te kennen, dat de door Engeland voorgestelde commissie geheel in de binnenlandsche
aangelegenheden van het stemrecht zou ingrijpen en hare besluiten door de Republiek
zouden moeten worden gevolgd. De Transvaalsche Regeering zoude zich op die
wijze met gebonden handen en voeten aan Engeland overgeven, terwijl over arbitrage
en andere zaken niets van Engeland was verkregen als eene belofte, om die zaken
later te bespreken.
De Regeering der Republiek overwoog rijpelijk het Engelsche voorstel in overleg
met den Heer Fischer als afgevaardigde van den Oranje-Vrijstaat, en zou
waarschijnlijk nadere inlichtingen omtrent de strekking daarvan aan Engeland vragen
en niet een beslist weigerend antwoord zenden.’

Minister van Buitenlandsche Zaken aan Consul-Generaal der Nederlanden
te Pretoria.
's-Gravenhage, 15 Augustus 1899.
(Telegram uit het cijfer.)
‘Veuillez communiquer confidentiellement au Président que Gouvernement àllemand
partage entièrement mon opinion énoncée dans ma dépêche du 4 Août de ne pas
refuser proposition Anglaise. Gouvernement àllemand est, comme moi, convaincu
que toute démarche auprès d'une des grandes puissances, en ce moment très critique,
serait sans aucun résultat et très dangereuse pour la République.’***)

Consul-Generaal der Nederlanden in de Zuid-Afrikaansche Republiek
aan Minister van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.
Pretoria, 19 Augustus 1899.
‘Den Staatspresident heb ik persoonlijk met den inhoud van uw telegram in kennis
gesteld. Zijn Hoog Edele wees opnieuw op het feit, dat het voorgesteld
***) (Vertaling.) Wil den president vertrouwelijk mededeelen, dat de Duitsche regeering geheel
deelt in mijn meening, uiteengezet in mijn telegram van 4 Augustus, om het Engelsche
voorstel niet te weigeren. De Duitsche regeering is evenals ik overtuigd dat elke stap bij een
der groote mogendheden op dit zeer hachelijke oogenblik zonder eenig gevolg en voor de
Republiek zeer gevaarlijk zou wezen.
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“joint-committee” geen internationaal comité was en bij aanneming daarvan eene
zeer directe inmenging der Engelschen in de binnenlandsche zaken der Republiek
zoude geschieden. ZHEd verklaarde niet voornemeus te zijn, om een beroep op een
groote mogendheid te doen’...
***
Laat ons aanstonds verklaren, dat het eerste telegram van den minister, met éen
voorbehoud, een aangenamen indruk maakt. Vooreerst zal het Nederlandsche volk
met voldoening vernemen, dat de heer Beaufort zich den trouwen vriend van president
Kruger noemt. Dat geeft ook voor den vervolge reden om voor de zaak der Boeren
van den minister goeds te verwachten. Maar voornamelijk mag men het in den
minister waardeeren, dat hij president Kruger ernstig gewaarschuwd heeft voor het
gevaar, dat de Republiek een gewapende inmenging van Engeland te vreezen had.
De mededeeling, dat ook de Duitsche regeering van die meening was, kan niet anders
dan aan zijn woord klem hebben verleend.
Het voorbehoud, dat wij maakten, geldt de aansporing aan president Kruger om
zich zoo verzoenend en gematigd mogelijk te betoonen. Het komt ons voor, dat een
dergelijke raad, indien hij gegeven had moeten worden, alleen aan het adres van den
leider der onderhandelingen aan de andere zijde, aan den heer Chamberlain goed
bezorgd mocht heeten. De regeering der Republiek deed niets dan zich zooveel
mogelijk vrijwaren voor een inmenging in hare binnenlandsche aangelegenheden,
eene inmenging die zij niet kon gedoogen dan met vrijwilligen afstand van haar
onafhankelijkheid en feitelijke erkenning van Engelands suzereiniteit.
De heer Kruger - zie het antwoord van den heer Domela Nieuwenhuis, den
consul-generaal - antwoordde dan ook, ‘dat hij altijd toegevend was geweest en geen
oorlog wenschte, doch dat hij de onafhankelijkheid van de Republiek niet kon prijs
geven.’ En iets verder schrijft de consul-generaal: ‘Naar de meening van den
staatspresident zou Engeland nooit tevreden zijn, zoolang het land niet weder Engelsch
werd.’ Dat had de president wel goed begrepen. Minister de Beaufort, den president
de grootst mogelijke gematigdheid en verzoeningsgezindheid aanbevelende, verkeerde
in de dwaling, die in die dagen vrij algemeen was en o.a. beleden werd door
verscheiden staatslieden aan de Kaap, schoon de Transvaalsche regeering niet geheel
ongenegen, nl. dat het Engeland inderdaad om uitbreiding van stemrecht voor de
uitlanders te doen was en de Republiek op dit punt vrijzinniger behoorde te zijn.
President Kruger en zijne regeering doorzagen echter het spel en wisten zeer goed,
dat Engeland alleen het stemrecht aangegrepen had om daarin de Republiek naar
zijn hand te zetten en haar te toonen, dat zij te doen had wat Engeland, de suzerein,
verkoos. En daarom achten wij de vermaning van minister de Beaufort misplaatst.
Had hij president Kruger slechts voorzichtigheid aanbevolen, dat ware misschien
overbodig, maar stellig juister geweest. Intusschen president Kruger ‘toonde zich
gevoelig voor het bewijs van [ZE's] vriendschappelijke gezindheid.’
Deze gedachtenwisseling had omtrent half Mei plaats, d.i. een groote veertien
dagen voor de conferentie te Bloemfontein werd gehouden. Die conferentie liep op
niets uit. Sir Alfred Milner had zijn eisch gesteld van het vijfjarig kiesrecht, waaraan
de Republiek geen gehoor kon geven reeds hierom, omdat het een eisch was in een
kwestie, waarin Engeland niets te eischen had.
Het volgende telegram van den minister is van 4 Augustus. De heer Chamberlain
had toen zijn voorstel gedaan van een Transvaalsch-Engelsche commissie, die een
onderzoek zou instellen naar de nieuwe kieswet, die de Volksraad juist aangenomen
had. Dat onderzoek van een commissie, waarin ook Engelschen zouden zitting hebben,
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zou wederom een inbreuk zijn op de onafhankelijkheid der Republiek. De minister
raadde den 4en Augustus, een paar dagen nadat het voorstel aan de regeering te
Pretoria was medegedeeld, president Kruger dat voorstel niet onvoorwaardelijk af
te wijzen.
Dezen raad kan men uit tweeërlei gezichtspunt bezien, naar gelang de klemtoon
gelegd wordt op het niet afwijzen of op het niet onvoorwaardelijk. Men verkeerde
hier in Europa onder den indruk, dat de afwijzing van dat voorstel den oorlog na zich
zou sleepen. Blijkbaar was de minister ook van meening, dat een afwijzing
schromelijke gevolgen kon hebben. Achteraf gezien mag men zeggen, dat het belang
van die weigering niet zoo heel groot was. Had de Republiek in die commissie berust,
dan had Engeland tijdens het onderzoek van die commissie - en het had geringe
moeite gekost het lang te laten duren - zijn wapeningen rustig kunnen voortzetten
en al maar troepen naar Zuid-Afrika zenden. En dan had de Republiek toch moeten
besluiten, zich niet kalmweg te laten overstelpen.
Intusschen, de minister schijnt ook gevoeld te hebben, dat hij president Kruger de
aanneming van die commissie niet voetstoots kon aanraden. Hij beval dan ook aan,
het niet onvoorwaardelijk te weigeren. Met den nadruk op niet onvoorwaardelijk,
maakt de raad geen kwaden indruk: dan wordt aanbevolen, voorzichtig te zijn, tijd
te winnen, de weigering zacht in te kleeden enz. Is de raad echter, dat de Republiek
de commissie ten slotte toch maar aannemen moest, dan achten wij den raad
bedenkelijk, omdat hij de regeering van president Kruger tot een vreedzaam prijsgeven
van een stuk van 's lands onafhankelijkheid bewegen wil.
De staatssecretaris der Republiek geeft in het antwoord van den consul-generaal
kort en bondig te kennen wat die commissie voor het land te beteekenen zou hebben.
De opmerking van den president dat het geen internationale, maar een
Anglo-Transvaalsche commissie zou wezen, berust o.i. op een misverstand. Een
Anglo-Transvaalsche commissie is
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reeds een internationale commissie. Het woord internationaal is kortheidshalve
gebruikt. Dat de minister in zijn derde telegram het woord weer gebruikt mag niet
uitgelegd worden, als zoude minister op dit punt zich niet gezeggen laten, aangezien
het antwoord van den consul-generaal op het tweede telegram blijkbaar per post is
gegaan. Te telegrafeeren was misschien te duur. Overigens begreep de regeering der
Republiek het telegram van den 4en Augustus zoo, dat de nadruk op
‘péremptoirement’ viel, want zij zou ‘niet een beslist weigerend antwoord zenden.’
In zijn derde telegram herhaalt minister de Beaufort zijn raad (maar nu schijnt het
niet onvoorwaardelijk losgelaten en de minister inderdaad tot aanneming van de
gemengde commissie aan te sporen) en brengt nogmaals Duitschland er bij te pas.
En dan komt de waarschuwing, dat een beroep op een der groote mogendheden niet
alleen niets zou baten, maar voor de Republiek nog zeer gevaarlijk zijn bovendien.
Dit laatste beduidde waarschijnlijk, dat Engeland in zoo'n stap een bedreiging van
zijn ‘paramountcy’, zijn opperheerschappij in Zuid-Afrika zou zien en dadelijk tot
feitelijkheden overgaan. Daarop het waardige antwoord van president Kruger, dat
hij niet voornemens was om een beroep op een groote mogendheid te doen.
Men weet, dat de regeering der republiek ten slotte, om toch maar alles gedaan te
hebben tot afwending van een oorlog, berustte in het vijfjarig kiesrecht, berustte in
de commissie, mits Engeland dan in scheidsrechterlijke beslechting van geschillen
zou treden en verder afzien van inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden
der Republiek, en dat zij die schikking voorsloeg, door een dubbelzinnigheid van
den heer Chamberlain, waarvan de Britsche agent te Pretoria zelf het slachtoffer
werd, in den waan gebracht, dat de Engelsche regeering dat voorstel zou aannemen.
Maar de Engelsche minister wees het af en zeide, nu een eigen voorstel te zullen
doen, waarmede echter werd getalmd, getalmd, en met koortsige haast zette Engeland
intusschen zijn oorlogstoerustingen voort. Toen kwam het ultimatum.
Maar dat is alles reeds oude geschiedenis. Het zou misschien anders zijn geloopen,
als minister de Beaufort te Pretoria aan het hoofd der regeering had gestaan. Hij zou
wel verzoenend en gematigd zijn geweest en het voorstel van een gemengde
commissie niet kortaf hebben geweigerd. Ofschoon, hij zou dan ook rekening hebben
moeten houden met zijn burgers, die van geen toegeven meer weten wilden. En
president Kruger meende: ‘Indien hij de onafhankelijkheid prijs gaf, zou dat gemis
zijn aan Godsvertrouwen.’ Hij en zijn burgers waren van oordeel, dat zij haar niet
gewillig prijs moesten geven, maar er voor over moesten hebben en goed en bloed
en leven. En zoo is het tot den oorlog gekomen.
***
Minister de Beaufort heeft door president Kruger de Gelderland aan te bieden bij
velen in den lande veel goed gemaakt van wat zij afkeurden in zijn beleid in zake de
vredesconferentie, tegenover het driemanschap, bij de gevangenneming der
ambulances - dat hij daarin met de noodige kracht zou zijn opgetreden, betwijfelden
zij wel - maar ongetwijfeld heeft hij Engeland er door ontstemd. Door dit Oranjeboek
nu uit te geven en wereldkundig te maken, dat hij - wat men er in Engeland in leest
- alles gedaan heeft om de regeering der Republiek van een oorlog af te houden, heeft
hij Engeland weer wat verzoend. In de Engelsche pers zijn deze diplomatieke
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bescheiden met onverholen voldoening ontvangen als een nieuw bewijs van de
misdadige koppigheid van president Kruger, die zelfs niet luisteren wilde naar den
goeden raad van zoo'n ‘getrouwen vriend’. En voor dat bewijs wist men de
Nederlandsche regeering dank. Uit dat oogpunt is de openbaarmaking van deze oude
diplomatieke stukken niet onverdienstelijk.

Onze Taal.
Aan den Uitgever.
Mijnheer, - In den laatsten tijd heeft men veel in uw geëerd blad geschreven over de
Hollandsche taal en haar voorrechten, maar het schijnt alsof men nu rusten wil. Dat
moet niet gedaan worden, door eenigeen die zijn moedertaal lief heeft. Zulke brieven
als die welke onlangs verschenen zijn over het onderwijs van Hollandsch, en andere
die bij de moeders aandrongen hun kinderen de geschiedenis onzer voorvaderen te
laten leeren, moeten er gedurig geschreven worden, ten einde de gemoederen der
Afrikaanders wakker te schudden. Dit is geen zaak waarmede men behoort te
peuzelen. Neen, wij moeten allen de hand aan den ploeg slaan, en van nu voortaan
als onze leuze kiezen: ‘Voor moedertaal en vaderland’. De Afrikaander partij maakte
zich schuldig aan het plegen van een langzamen zelfmoord. U schrikt, en vraagt:
Kerel, hoe kan je dat zeggen? Het is toch zoo. Het nalaten en in onbruik raken der
zeden, manieren en beginselen, die er aan verbonden en gelijktijdig er mede in zwang
zijn, en met een andere taal komen er andere zeden, enz., enz. Maar doen wij dan
dat? O ja, in zekere mate. Hoewel wij het niet openlijk doen, bevorderen wij het toch
en de verandering - die het bestaan van ons volk ondermijnt - gaat onmerkbaar met
rasse schreden voort. Denkt eens na hoeveele van ons er zijn die hun kinderen slechts
in het Engelsch laten onderwijzen, daar, volgens hun gevoelen het Hollandsch van
lieverlede komen zal. Eeuwen geleden zeiden de Engelschen: ‘For to speke French,
for to be more ytold of.’ Wij zeggen: ‘Als hij maar Engelsch kent, kan Jan door de
wereld komen en zal hij een man worden.’ Onze moedertaal moet de tweede, ja soms
de derde plaats innemen, en wordt nagelaten en moet in onbruik raken. Het kan niet
anders. Is het niet treurig dat men thans zooveel Afrikaanders vindt die niet hun
moedertaal (Afrikaansch) spreken kunnen? U vraagt: ‘Zijn de meeste hunner niet
standvastige ondersteuners van ons volk’? Heel mogelijk, maar wat van hun kinderen
die nog minder van de taal hunner voorvaderen zullen afweten? De nauwe banden
waarmee een taal diegenen die haar bezigen, aan elkaar bindt, zijn er niet, en eerlang
verbasteren zij in het geheel. Neen, ouders, ziet toe dat uw kinderen toch hun
moedertaal goed leeren. Andere talen zijn noodig, maar men vermaakt gewoonlijk
zijn goederen eerst aan zijn kinderen alvorens zijn neven iets krijgen, niet waar? Zal
een Engelschman er ooit aan denken om zijn kind Hollandsch te laten leeren en
Engelsch op zij te zetten, hopende dat het van zelf komen zal? Nimmer! En waarom
wordt het door ons gedaan? Doet uw best een voorliefde voor onze taal in uw kind
te wekken, en die liefde zal een sterke band zijn om ons Afrikaanders getrouw bij
elkaar te houden. ‘Geef mij de kinderen en ik zal u een volk geven,’ zei Luther.
Wenscht u dat uw zoon, uw dochter, een nuttig lid van het Afrikaander volk worden
zal, buigt het takje terwijl het teer is, en werkt alles tegen dat er toedoen zal het takje
weder later te verdraaien. Werkt liefde en eerbied in de kinderharten voor onze taal
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- behouden zij de taal dan behouden zij ook de zeden en beginselen die wij van de
Hugenoten en Geuzen overgeërfd hebben.
U dankende voor de opname dezes, mijnheer uitgever,
Verblijf ik, met hoogachting,
De uwe,
WEINIG.
(Ons Land).
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Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
De leden van groep B (België) worden hierbij verwittigd, dat, de post, begin December
a.s., de bijdragen voor 1901 zal innen als abonnementgelden op Neerlandia.
*

**

Leden van het Verbond, gelieven er kennis van te nemen, dat het Straatnummer van
het Secretariaat van groep B veranderd is, zijnde thans: Villa Jan Frans Willems,
Scheldelaan 34, Gent, België.
*

**

Het eenig gevolg, dat de beweging tot het verkrijgen van de toepassing van de wet
van 1897 op 't gebruik der Nederlandsche Taal bij de burgerwacht tot heden gehad
heeft, is de veroordeeling door de boetstraffelijke rechtbank van Gent, van den
werkman Jan Michiels, betrokken in een van de opstootjes, welke plaats grepen
tijdens de betoogingen, waarvan we melding maakten.
Naar aanleiding van het opstootje in de Volderstraat, waarbij het volk de artillerie
had uitgejouwd, omdat de bevelen in 't Fransch werden gegeven, werd een persoon
door de agenten naar het politiebureel gebracht, onder beschuldiging, dat hij
smaadwoorden zou geroepen hebben. Enkele Vlaamschgezinden waren meegegaan,
om te getuigen, dat die persoon onschuldig was. Ook de werkman Jan Michiels, die
alles had bijgewoond, en niet door de politie werd bemoeilijkt, was naar het
politiebureel gegaan, om mee te getuigen dat de opgebrachte persoon onschuldig
was. Geruimen tijd had hij zich in 't politiebureel bevonden en had daar met
politieagenten gesproken, toen, op een gegeven oogenblik een hunner hem aanhield
en hem beschuldigde, dat hij zelf had geroepen.
De aanklacht tegen den eersten persoon, een heereknecht, had geen gevolg. De
aanklacht tegen Jan Michiels alleen werd aangehouden, alhoewel daartegen
geprotesteerd geworden was door het Alg. Nederl. Verbond in een vertoog aan den
Burgemeester over het onbesuisde optreden van de politie en tegen deze de
beschuldiging werd uitgebracht, dat Jan Michiels alleen werd beschuldigd omdat hij
ten voordeele van den opgebrachten persoon kwam getuigen.
De zaak van Jan Michiels werd onderzocht en verschillende Vlaamschgezinden,
die houden staan, dat hij onschuldig is, werden er over gehoord.
Den 17den October diende de zaak voor de boetstraffelijke rechtbank van Gent.
Alleen bezwarende getuigen, majoor Stassinet, Lenaerts, brigadier van politie,
Steyaert, agent van politie, werden opgeroepen. De getuigen ten voordeele van den
beschuldigde waren het niet.
Toen majoor Stassinet zijn getuigenis aflei, werdt door hem gezegd, dat hij van
hooger hand machtiging ontvangen had, om het artillerie-korps in 't Fransch te
kommandeeren. Hierop viel M. van Malleghem, substituut van den procureur des
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konings hem in de rede, om te verklaren, dat de wet, wet is en dat geene hoogere
overheden, zelfs de Minister niet, het recht hebben de wet te verkrachten.
Alles zeer mooi. Maar de wet wordt verkracht. De Minister weet het. De
verkrachters worden ongemoeid gelaten... Een arme werkman, die zonder verdediger
(zijn zaak werd onverwachts, buiten de kennis van de Vlaamschgezinden opgeroepen)
voor de rechtbank stond, wordt veroordeeld, tot 30 frank boete voor dit schelmstuk:
hij zou geroepen hebben: Hoe! Hoe!
Doch Majoor Stassinet heeft in het openbaar een artillerist uitgescholden voor
‘Sale jésuite.’ Daarover is een aanklacht ingediend bij generaal Van Loo,
opperbevelhebber der burgerwacht te Gent; een aanklacht ingediend bij minister de
Trooz.
Minister de Trooz heeft den 23 Juli aan afgevaardigden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, aan wie hij over de zaak gehoor verleende, beloofd, dat
rechtvaardigheid zou geschieden.
Duizenden stamgenooten over de wereld, die dit lezen zullen, zullen van oordeel
zijn, dat rechtvaardigheid traag is in België, wanneer het de grooten geldt.
Doch, zóó gemakkelijk geven we 't niet op. De werkman Jan Michiels komt in
beroep. Er kunnen nog wel verrassingen komen.
*

**

Het propagandacomiteit van het Algemeen Nederlandsch Verbond zet de reeks van
zijn Volksvergaderingen ten voordeele van het vervlaamschen der Gentsche
Hoogeschool voort.
Dergelijke vergaderingen werden gehouden te Sleidinge, Temsche, Rupelmonde,
Steendorp, Tielrode, Elverzele, Burcht, Zwijndrecht, Kruibete, Beveren, Melsele,
Kalloo, Doel, Kieldrecht, Vracene, Nieuwkerke.
Het Vlaamschgezind weekblad Ons Recht meent, dat het niet zeer doelmatig is,
meetingen te geven (houden) over de Vlaamsche Hoogeschool, daar men op die
meetingen te veel ‘theorisch’ (theoretisch wordt bedoeld) de noodzakelijkheid eener
Vlaamsche Hoogeschool bespreekt en velen der buitenlieden nauwelijks weten wat
een Hoogeschool is, en er zich weinig om bekommeren.
‘Die opmerkingen zijn zeer gegrond,’ zegt het Vlaamschgezind weekblad Het
Volksbelang. ‘De quaestie der Vervlaamsching der Hoogeschool behoort tot het
gebied der wetenschap en kan op volksvergaderingen niet vereffend worden.’
Het is natuurlijk veel doelmatiger voor de quaestie van de Vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool, in een Vlaamschgezind weekblad ongelukkige artikelen
daarover op te nemen, die in heel de Vlaamschgezinde wereld heftig verzet en
misnoegen wekken en die door de ‘vulgarisateurs’ met gretigheid tegen de
flaminganten gebruikt worden. Het is voor de oplossing van het vraagstuk veel
doelmatiger er over te zwijgen, het niet onder de openbare aandacht te brengen: de
minister heeft immers verlangd het bewijs te krijgen, dat het Vlaamsche volk
wezenlijk belang in het vraagstuk stelt en de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool eischt. Het is zeer doelmatig de duizenden, die thans met ons bewuste
vervlaamsching vragen, voor onbevoegden te verklaren. De franskiljons zullen
natuurlijk op tijd en stond niet nalaten van die onbevoegdverklaring gebruik te maken.
Het zal wetenschappelijker zijn de onbevoegde buitenlieden maar in hun dommelige
onwetendheid te laten voortsoezen....
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Maar neen, zelfs het Volksbelang erkent ‘dat die meetingen niets anders dan goed
stichten; want zoo de boeren niet weten wat een hoogeschool is, ze zullen het aldus
leeren.’ Kom! Laten we dan aanemen, dat het Volksbelang niet gesproken heeft van
ondoelmatig en onwetenschappelijk werk. Jammer dat het er staat en dat de vijanden,
wanneer ze een citaat noodig hebben om ons te bestrijden, zich niet bekreunen om
het correctief bij de uitgedrukte gedachte.
Doch de doelmatigheid ter zijde gelaten, een woord over de ‘onbevoegdheid.’ Hoe
de schrijvers van zulke artikelen, verraden, dat ze nooit aan dergelijken
propaganda-arbeid meededen, wat natuurlijk veel makkelijker is, dan 's Zondags, in
dit seizoen, om 5 uur 's morgens op te staan en 's avonds 9 uur van zoo'n
propagandatocht thuis te komen! In die volksvergaderingen zijn aanwezig de meest
ontwikkelden van de gemeente: doctors, notarissen, spoorwegingenieurs, advocaten,
rechters enz. Die hebben de Hoogeschool bezocht en zullen wel weten, wat een
Hoogeschool is. In vele gemeenten is de burgemeester aanwezig met heel zijn
gemeenteraad. Elders nog zijn senatoren en volksvertegenwoordigers onder het
publiek. Al hebben die niet allen een Hoogeschool bezocht, zij kunnen toch begrijpen,
wat zoo'n school is en die allen, de meest ontwikkelden, teekenen met vermelding
van hun beroep of ambt, onder 't verzoekschrift aan de Kamer. En al weet de minder
ontwikkelde niets van de technische inrichting van een Hoogeschool, hun kan men
volkomen duidelijk maken, dat het volstrekt onontbeerlijk is, dat de algeheele
verstandelijke opleiding van een volk geschiede in en door zijn moedertaal, opdat
op geestesgebied alles zou kunnen tot stand brengen, waartoe het door zijn
verstandelijken aanleg in staat gesteld wordt. Hij begrijpt zeer duidelijk, dat de
veroordeeling van een werkman tot 30 fr. boete voor het onbewezen roepen van
‘Hoe! Hoe!’ terwijl een majoor, die zijn onderhoorige uitscheldt voor ‘sale jésuite’,
vrijloopt, alleen mogelijk is in een samenleving, waarin de volkstaalhatende caste
de macht in handen heeft en waar alle bekleeders van hooge waardigheden en ambten
samenspannen om de verafschuwde taal onder 't juk te houden. Hij begrijpt zeer
goed, dat zoo iets niet zou gebeuren indien die felle haat tegen de volkstaal niet
bestond en beseft, dat onder de dingen die dien dwazen afkeer kunnen wegnemen
en grooter toenadering doen ontstaan tusschen lagere en hoogere standen in en door
een gemeenschappelijke taal de vernederlandschte
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hoogeschool een voorname, ja de voornaamste rol moet spelen. En daarom vraagt
hij met overtuiging de vernederlandsching van de Gentsche Hoogeschool.
Indien de Vlaamsche Hoogeschool dan gewonnen wordt, door de betuiging van
den Vlaamschen Volkswil, dan zal ze door óns gewonnen zijn, zooals de
Gelijkheidswet, na tientallen van die volksvergaderingen door ons gewonnen werd,
niet door de thuisblijvers.
Voorloopig zullen we dus onzen ondoelmatigen en onwetenschappelijken arbeid
maar voortzetten. Werden we van Antwerpen Brussel en Brugge uit (b.v. door onze
takken) nagevolgd, dan gelooven we, dat het niet heel lang zou duren of de
Hoogeschool zou veroverd zijn.
**
Een feit van belang voor de Vlaamsche Beweging is de verschijning van een groot
Vlaamsch dagblad, de Vlaamsche Gazet van Brussel.
Wel verschijnen tal van Vlaamsche centenbladen, gedrukt in vele duizenden
exemplaren; doch deze worden meest gelezen door den man uit het volk. Benevens
de centenbladen verschijnen niet onbelangrijke bladen als het Handelsblad te
Antwerpen, het Fondsenblad, de Gazet van Gent in die laatste stad. Doch dat zijn
maar plaatselijke bladen, die niet het land door hun lezers tellen. Zoodat de beschaafde
in Vlaanderen niet buiten zijn Fransch dagblad uit de hoofdstad kan, wil hij waarlijk
op de hoogte blijven van hetgeen er in zijn land en daar buiten omgaat. Die Fransche
bladen zijn ongelukkig meestal erg vijandiggezind tegenover de Vlaamsche Beweging,
zoodat de Vlaamschgezinde dag aan dag door domme uitvallen geërgerd wordt. Doch
hij moest de ergenis verbijten: geen Vlaamsch dagblad kon zijn Fransche krant
vervangen.
Katholieken hadden vroeger getracht te Brussel een Vlaamsch en Vlaamschgezind
groot dagblad te scheppen, doch die bladen Het Land en het Vlaamsche Volk hebben
het achtereenvolgens moeten afleggen.
Thans heeft de eigenaar van het liberale Laatste Nieuws te Brussel, de heer Hoste,
het zoolang door Vlaamsche liberalen gewenschte dagblad, de Vlaamsche Gazet
uitgegeven en deze heeft alle kans om te blijven leven. Immers het Laatste Nieuws
zelf wordt dagelijks in 55000 tot 60,000 ex. gedrukt en onder die duizenden lezers
zijn er al zeer velen voor wie de Vlaamsche Gazet de gewenschte vervulling is. Zal
de Vlaamsche Gazet blijven leven, dan moet ze ten minste zoo degelijk zijn als een
van de goede Fransche bladen. Ze moet niet iederen morgen het buitenlandsch nieuws
opdisschen, dat reeds van den vorigen dag bekend is. Ze moet hare lezers op de
hoogte houden van de groote vraagstukken van den dag, zoo voor 't binnen- als voor
't buitenland en dit doen op een niet oppervlakkige, maar degelijke en grondige wijze.
Ten opzichte van de Vlaamsche Beweging heeft ze een heerlijke roeping. In haar
hebben we nu eens het blad, waarin men voor een uitgebreid ontwikkeld publiek, de
vraagstukken, welke de Vlaamsche Beweging moet oplossen, met de vereischte
uitvoerigheid kan toelichten. Zij kon er machtig toe bijdragen om veel vooroordeel
op te ruimen, veel vooringenomenheid weg te nemen.
Hare politiek ter zijde latende, moeten we zeggen, dat ze hare taak in andere
opzichten wezenlijk breed schijnt op te vatten. En wat werkelijk meevalt is, dat ze
schrijft in den geest, die uitgaat van ons Verbond: zij ook wil meehelpen om grooter
*
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toenadering tot stand te brengen tusschen de takken van onzen stam, toenadering die
in deze tijden reeds zulke heerlijke vruchten heeft gedragen tot leniging van het lijden
van een van die takken en waarvan de gebeurtenissen de noodzakelijkheid zoo
klemmend hebben betoogd. We zien ook, dat de Vlaamsche Gazet haar voordeel
heeft gedaan met de ontwikkeling van het Verbond, daar ze briefwisselaars heeft
gevonden onder onze leden over de wereld. In dezen geest arbeidende, wil ze zijn,
wat haar ondertitel aangeeft: het dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland en ze heeft
tot directeur voor Noord-Nederland, den Heer W.P. Noëls Van Wageningen van
Amsterdam. Doch wil de Vlaamsche-Gazet den Noord-Nederlandschen lezer bevallen,
dan zal er zoo veel mogelijk moeten gezorgd worden voor een onberispelijke, taal.
De taal van onze Vlaamsche bladen is, eilaas! over 't algemeen erbarmelijk. Wanneer
leeren onze courantenschrijvers eens in de bres staan en niet er op; mettertijd hun
lezers bevredigen, op tijd en stond, niet met tijd en stand, harde waarheden zeggen;
iets uit een oogpunt niet er onder beschouwen; het verschil tusschen roeping en
zending; dat in voege voor in zwang of in gebruik een verwerpelijk gallicisme is en
ten voorloopigen titel voor het eenvoudige voorloopig niet minder, evenals leergang
van catechismus enz. enz. Laat ons toch de taal, waar we zoo hoog mee loopen en
zoo vurig voor strijden kennen. Een blad, als de Vlaamsche Gazet, bestemd voor een
uitgebreid publiek, kan veel bijdragen om degelijke taalkennis te verspreiden, maar
ook veel om de taal te helpen verknoeien, want het is juist door het dagelijksch lezen,
dat al die verkeerde uitdrukkingen den lezer in 't hoofd blijven hangen en zich
vastzetten in 't Zuidnederlandsch taalgebruik. Bij een blad als dit, zou een goed
taalkenner, die de kopie zou zuiveren vóór ze in handen van den zetter komt, zijn
werk en een vruchtbaar werk hebben.
Maar laten we niet te veel vitten en de Vlaamsche Gazet een taai leven
toewenschen, zooals we wel nog eens hopen te kunnen doen voor het blad, dat voor
onze katholieke landgenooten, met meer geluk dan het Land en 't Vlaamsche Volk
zal kunnen voorzien in de zoolang ‘gevoelde behoefte.’

Oost-en-West
Voorbereidend Onderwijs in Oost-Indië.
Door het hoofdbestuur van het Nederlandsch Indisch Onderwijzers Grenootschap
werden eenigen tijd geleden, met het oog op een samen te stellen statistiek eenige
vraagpunten gesteld om te weten hoe groot het aantal kinderen is, dat bij het voor
het eerst ter school komen wel, weinig of geen Nederlandsch verstaat. eMet
Nederandsch verstaan wordt hier bedoeld het begrijpen van, en zich kulnnen
uitdrukken in eenvoudig Nederlandsch, ongeveer zooals dit het geval is met een
zesjarig kind in Nederland.
De statistiek is nu verschenen; aan de hand daarvan bespreekt de heer H. van
Braam te Rembang het voorbereidend onderwijs en hij komt daarbij tot de slotsom
dat het van urgent belang is dat dit onderwijs van gouvernementswege worde gegeven.
De statistiek toch leert, dat op een aantal van 1476 kinderen, dat voor het eerst de
lagere school bezocht, slechts 431 geheel, 433 weinig en 621 geen Nederlandsch
verstaan, terwijl het aantal dat minstens een vol jaar voorbereidend onderwijs genoot,
191 bedraagt.
Neemt men deze uitkomst als maatstaf, dan ziet met dat 13 pct. der kinderen
profiteert van voorbereidend onderwijs; verder dat bij het ter school komen, het
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tijdstip, waarop met lager onderwijs begonnen wordt, van het Indische kind 41.5 pct.
geen (zeggen geen stom woord), 21.3 pct. een weinig en slechts 29.2 pct. voldoende
Nederlandsch verstaat.
(Bat. Nbld.)

Naschrift.
Volgaarne voldoe ik aan het verzoek van de Redaksie van ‘Neerlandia’, om aan dit
bericht een naschrift toe te voegen. 't Komt mij voor, dat tot een juist begrip der
kwestie, die al jaren lang de Indiese onderwijspers nu en dan bezig houdt, ook nodig
is te weten, hoe het met het biezonder voorbereidend (fröbel-) onderwijs in Indieë
gesteld is, om in te zien, waarom slechts van de invoering van openbaar voorbereidend
onderwijs heil wordt verwacht.
Het algemeen doel van het voorbereidend onderwijs mag bekend ondersteld
worden, in dit opzicht is er weinig verschil met dergelijk onderwijs in Europa. Behalve
dit algemeen doel heeft het fröbelonderwijs in Indieë nog tot taak de vermeerdering
van de kennis der Nederlandse taal en het daarvoor geschikt maken van het jonge
kind om van het onderwijs op de gewone lagere school reeds van de aanvang af nut
te kunnen trekken.
De overgrote meerderheid der Europeese leerlingen bestaat uit kinderen van
gemengd ras, in verschillende graden van bloedmenging onstaan uit Europeese vaders
en inlandse moeders. Deze mestiezen staan in Ned.-Indieë over het algemeen hoger
dan in de Koloniën van andere landen, waar Kaukazieërs zich met een lager ras
vermengd hebben. Dat hierdoor in 't algemeen de invloed der Inlandse omgeving op
het kind groot moet zijn is duidelijk, omdat toch het kind door de moeder, vaak door
moeder en vader beide, voor een groter of kleiner deel behoort tot de inlandse
maatschappij. Ook volbloed Europeese kinderen ondergaan in zeer sterke mate de
invloed der omgeving, vooral ten opzichte van de taal.
Bekend mag ondersteld worden, dat de gewone omgangstaal
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tussen Europeanen en inlanders en tussen de minder ontwikkelde Europeanen van
gemengd bloed is het z.g. Laag-Maleis, een soort van Indiese linguea franca. Deze
taal-behâsa katjêekan - mengel moestaal -, of behâsa pasar - markttaal - geheten,
onderscheidt zich van het eigenlike Maleis door zijn grote rijkdom aan vreemde
(niet-Maleise) woorden en zijn gebrek aan spraakkunstige vormen. Veel kinderen
van Europeanen spreken dan ook voor zij ter school gaan, uitsluitend dit Laag-Maleis,
al verstaan zij het Nederlands; niet weinigen, de in bovenstaand bericht gegeven
sijfers bewijzen het, verstaan zelfs het Nederlands niet, als zij ter school komen. Ja
het Nederlands van volbloed Europeese kinderen ondervindt een dusdanige invloed
van het Maleis, dat het zelfs na afloop van de gehele leertijd vele hunner niet mogelijk
is zuiver Nederlands te spreken. Aan het onderwijs in het Nederlands wordt dan ook
op de lagere school zeer veel tijd en zorg besteed. Krachtig zou de lagere school
hierin gesteund kunnen worden door de fröbelschool. Jammer echter is het, dat het
aantal van deze inrichtingen zoo klien is en waar, ook van regeringswege de goede
vruchten van het voorbereidend onderwijs ten bate van de kennis van de Nederlandse
taal geroemd worden, is het des te meer te verwonderen, dat dit onderwijs door de
regering in geen enkel opzicht wordt gesteund.
De bestaande fröbelscholen zijn opgericht door kerkelike of godsdienstige
verenigingen, door neutrale verenigingen, of door biezondere personen als
broodwinning.
Onder de scholen der eerste soort trekken vooral de aandacht die, welke gehouden
worden door de zusters Ursulinen en Franciscanessen, scholen der twede soort zijn
vaak opgericht door Vrijmetselaars-loges, die over 't algemeen in Indieë voor de
verbreiding van neutraal onderwijs veel doen. De scholen der derde soort zijn van
weinig of geen betekenis. De verenigingen, die scholen opgericht hebben, vonden
niet zelden de kosten van bouw, onderhoud enz. uit de zuivere opbrengst van met
goedkeuring der overheid gehouden geldloterijen.
Ondanks veel bezwaren, vooral van geldeliken aard stijgt het aantal der
fröbelscholen voortdurend, evenals 't getal der leerlingen, maar toch zijn ze noch
veel te weinig in aantal. Op de lagere scholen gaan plm. 18000 kinderen, hiertegenover
is een getal van plm 1900 kinderen, die voorbereidend onderwijs genieten zeer klein.
Op 't ogenblik kan ik slechts beschikken over de sijfers tot eind 1898. Die leren het
volgende.
Jaar.

Jaar

Scholen.

Leerlingen.

1883

Aantal
Aantal
scholen van leerlingen.
voorber.
onderwijs.
11
730

1891

23

1318

1884

13

781

1892

22

3359

1885

14

872

1893

25

1410

1886

16

832

1894

26

1521

1887

18

1032

1895

27

1611

1888

21

1103

1896

31

1706
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1889

22

1323

1897

34

1826

1890

19

1260

1898

35

1881

Hierbij zijn schooltjes, die 15 leerlingen tellen, maar ook flinke inrichtingen met
190 leerlingen.
Hoewel van rechtstreekse regeringszorg in Ned. Indieë geen sprake is, viel het
toch enkele malen voor, dat van regeringswege invloed is geoefend ten nutte van
deze tak van onderwijs.
Een eerste poging daartoe moet genoemd worden een rondschrijven, welke de
Hoofdkommissie van Onderwijs in 1849 de wereld inzond. Op dat ogenblik bestonden
in Indieë hier en daar enkele ouderwetse ‘bewaarscholen’, meer kinderbewaarplaatsen
dan inrichtingen, die het lichamelik en zedelik welzijn der kleinen beoogden. In dit
rondschrijven betoogde de Hoofdkommissie uitvoerig het nut van goed ingerichte
scholen voor voorbereidend onderwijs en gaf tevens een ontwerp van een dergelijke
school te Batavia, echter niet van regeringswege, maar door het optreden van
biezondere personen tot stand te brengen. Deze school werd dan ook in 1850 geopend,
het aantal leerlingen bedroeg in de aanvang 30, maar liep weldra terug tot 24. De
geldelijke uitkomst gaf reeds in het earste jaar een tekort van f1872.
Dit tekort werd door de Regering aangezuiverd. Het twede jaar paste de Regering
f1310 bij en in 1852 werd aan de inrichting een maandelikse toelage van f90 verleend.
De pogingen om de school in stand te houden mislukten echter, zoodat ze in 1855
gesloten werd na den lande op f6157 te staan te zijn gekomen. Dit feit stond niet op
zich zelf. Op verschillende andere plaatsen trachtte men omstreeks die tijd aan de
opwekking van de Hoofdkommissie gevolg te geven, maar al deze pogingen leden
schipbreuk, meestal door geldgebrek. Wel nam het aantal kinderbewaarplaatsen toe.
Mensen van 70 jaar en ouder, inlandse vrouwen, een gepensieonneerd zendeling van
70 jaar met zijn bejaarde dochter van 50 en dergelike lieden trachtten hiermee een
sober bestaan te winnen, maar aan het belang der jeugd werd minder gedacht.
In 1871 vinden wij weer een teken van leven van de Regering. De toenmalige
Direkteur van Onderwijs zocht weer heil in een rondzendbrief, en spoorde tot het
oprichten van scholen voor voorbereidend onderwijs aan. Het bleef echter bij woorden.
In 1877 kwam er verandering ten goede. Toen richtte de Vrijmetselaarsloge te
Semarang haar eerste school voor voorbereidend onderwijs op, waarvoor een som
van f70000 werd bijeengebracht en van die tijd af, dagtekent de langzame vooruitgang.
In de laatste jaren is herhaaldelik in het Indiese Weekblad ‘Het Onderwijs’, waaraan bovenstaand berichtje zonder vermelding van bron, de gegevens heeft
ontleend - de wenselikheid betoogd van rijks-voorbereidend-onderwijs, Men acht
dit de taak van de Regering en meent, dat zeer grote uitgaven niet uitsluitend door
biezondere personen moeten worden gedragen. Vrij algemeen heeft bij hen, die in
dit onderwijs belangstellen, de mening wortel geschoten, dat op plaatsen, waar de
oprichting van afzonderlike scholen voor fröbelonderwijs door het gering getal der
leerlingen geen kans van slagen aanbiedt aan de bestaande openbare scholen voor
lager onderwijs een of meer voorbereidende klassen dienen verbonden te worden.
Deze zaak heeft enkele jaren geleden, naar ik meen, bij de Regering een punt van
overweging uitgemaakt maar is afgestuit op de kosten. De voorstanders houden echter
de strijd vol.
Het Ned. Ind. Onderwijzersgenootschap maakt zich op nogmaals een poging te
beproeven en kwam tot de hierboven genoemde droevige sijfers.
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Het is waarschijnlik, dat de minder rooskleurige toestand der Indische geldmiddelen
vooralsnog afdoende verbetering in de weg staat, temeer, daar het moederland wel
niet zal voorgaan. Bij de tegenwoordige stand der staatkundige partijen in Nederland
is het vooreerst hoogst onwaarschijnlijk, dat het voorbereidend onderwijs in Nederland
een voorwerp van staatszorg zal worden en waar het moederland niet voorgaat, zal
de Kolonie wel niet volgen.
Verblijdend is het intussen, dat blijkens het voorloopig verslag op de Indiese
begroting dit jaar in de afdelingen der Twede Kamer door sommige leden er op
aangedrongen is het fröbelonderwijs in Indieë tot regeringszaak te maken.
P.J. VAN RAVESTEYN.
oud-secr. Ned.-Ind. Ond. Gen.
Amsterdam.

Amerika
Hollandsch in Amerika.
Een allerbelangrijkste bijdrage voor het taalleven van onze landgenooten in Amerika,
levert de Zweedsche reiziger Kalm, die in 1748 New York bezocht.
Maar eerst een herinnering. Prof. Kuyper bracht van zijn bezoek aan Amerika de
overtuiging mee, dat bij de kinderen onzer kolonisten het Engelsch onvermijdelijk
de omgangstaal wordt en het Hollandsch na hoogstens drie geslachten verdwijnt. De
oorspronkelijke verhuizers zelf, voor 't meerendeel eenvoudige landbouwers, spreken
tot hun dood de moedertaal; bij hen is dit een ingewortelde behoefte, hoofdzakelijk
omdat zij geen andere taal kennen en zich te Nederlandsch en te oud voelen om nog
een vreemde te leeren. Maar de kinderen spreken op straat en op school Engelsch,
Hollandsch enkel binnenshuis; de ouders zijn nog de baas.
Maar als de ouders dood zijn en de kinderen hebben op hun beurt weer kinderen
gekregen, dan verslapt de band van het
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Hollandsch; in den huiselijken kring wordt het onmerkbaar verdrongen door het
Engelsch en het Hollandsch verdwijnt geheel als er weer een nieuw geslacht is
opgegroeid. Dan voelt het achterkleinkind zich geheel los van het land van afstamming
en wil nog hier en daar een vader met geweld onze taal in den familiekring in eere
houden, dan zetten de kinderen zich schrap en baloorig vangen zij aan te haten.
Dat is alles natuurlijk. In Amerika schiet met zulk geweld de stroom van Engelsch
over het land, dat geen andere taal overeind kan blijven staan. Zelfs Duitsch verdwijnt;
schoon in Chicago en New York elk een half millioen Duitschers wonen, wordt daar
in de Duitsche katholieke kerken reeds in het Engelsch dienst gedaan.
Zoo zullen ook om de meren heen, in Grand Rapids, Holland Michigan, en waar
verder Hollandsche afstamming tiert, de Hollandsche preekbeurten zoetjes aan
verdwijnen. En voor het Hollandsch als omgangstaal zal op den duur geen plaats
open zijn.
Dit geldt, zooals gezegd is, als slotsom van prof. Kuypers ervaring bij de Hollansche
kolonisten van 1850 en later. Van de landbouwende en handwerkende Hollanders
dus, die zonder staatkundigen of geldelijken invloed in bescheiden maar nijvere
welvaart in het middenste Noorden der Unie wonen.
*

**

Van de nakomelingen der oude kolonisten uit de zeventiende eeuw, weten wij enkel
dat zij, in en om New York wonende, behoudens een zeer enkele uitzondering geen
woord Hollandsch meer kennen.
In de Historical Review V. 3. (April 1900) nu geeft Doyle eene beoordeeling van
Fishe's Quaker Colonies, waarbij hij naar aanleiding van het bezoek van den Zweed
Kalm aan New York in 1748 het volgende vertelt: ‘Hij zegt dat de meeste
volkplanters, vooral de ouderen, hun moedertaal spreken. Langzamerhand echter
beginnen zij hunne gewoonten en inzichten te veranderen, hoofdzakelijk in de steden
en haren omtrek; want de meeste jongelui spreken nu hoofdzakelijk Engelsch en
gaan enkel naar de Engelsche kerk en zouden zelfs boos worden als zij Hollanders
werden genoemd en niet Engelschen.’
Een bewijs dus, dat wij van elders niet hadden, dat ook hier weer bij gelijke
voorwaarden gelijke gevolgen zich hebben geopenbaard. Maar ook een bewijs dat
dezelfde Hollanders wier rastaaiheid in den loop der eeuwen krachtig is gebleken in
dagen van verzet, gemakkelijk ontrouw worden aan eigen taal en aan eigen karakter,
zoodra zij zich in vreemde overheersching hebben geschikt. Dan zijn zij meegaand.
De omstandigheden waarin de oude kolonisten in 't laatst der zeventiende eeuw
zich bevonden tegenover de Engelschen, verschilden zeer veel van die waarin de
volgelingen van Van Raalte na 1850 hebben verkeerd. Zij leefden naar
getalsverhoudingen in oneindig gunstiger toestand; toch hebben reeds zij zich laten
bekoren door het Engelsche leven en schaamden hunne kleinkinderen zich reeds van
Hollandschen oorsprong te zijn. Niet lang zou het echter duren of ook zij keerden
zich van diezelfde Engelschen af en vochten zich vrij. Maar hun taal waren zij kwijt,
al rekenen de kindskinderen van heden zich hun Hollandsche afkomst tot een eer.
Zij staan vast in die overtuiging sinds zij de geschiedenis van het land hunner vaderen
hebben beoefend, sinds zij hebben leeren waardeeren wat de mannen van
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Nieuw-Amsterdam, dat herdoopt werd in New York, hebben gedaan voor hun
tegenwoordige vaderland.
***
De erkenning wint veld in de Unie dat de staatkundige en kerkelijke beginselen,
waarnaar de Vereenigde Staten zich hebben ontwikkeld, van Hollandsch karakter
zijn, dat Holland de bakermat mag heeten, niet Engeland. Weinigen echter gaan in
deze beschouwing zoover als wijlen Douglas Campbell, de schrijver van het door
Van Maanen in het Hollandsch vertaalde boek The Puritan in England, Holland and
America (2 vol. New York 1872).
Deze hield Holland voor den verwekker van alles wat goed is in de Vereenigde
Staten, en beschouwde Engeland als den kwaadsappigen wortel, waaruit enkel bittere
vruchten, zedelijk en staatkundig, konden groeien.
Al is de kern waar, voor deze overdrijving moet men zich wachten.

Ingezonden
Vereenvoudiging van de schrijftaal.
Aan Mevrouw de Baronesse H. van Hogendorp - de Geer!
Geachte Mevrouw!
Vergun mij - naar aanleiding van uw artiekel in Neerlandia No. 10 - uw aandacht te
vestigen op een onderwerp, dat mij zeer ter harte gaat.
Uw stuk gewaagt noch van de Kollewijnse schrijftaal-vereenvoudiging, noch van
dergelike pogingen elders gewaagd om de geschreven taal meer in overeenstemming
te brengen met de gesproken taal. Ik mag dus aannemen, dat u van een en ander nooit
iets vernomen heeft en alleen daardoor er toe gebracht werd tegen de
schrijftaal-vereenvoudiging argumenten aan te voeren, die àl te versleten zijn om nu
nog een weerlegging te behoeven. Neerlandia is ook niet het geschikte blad om
spellingkwesties uitvoerig in te behandelen. Daar ik echter deze gelegenheid niet
ongebruikt voorbij wil laten gaan om te trachten een beschaafde en ontwikkelde
tegenstandster van de schrijftaal vereenvoudiging tot een betere beschouwing van
de kwestie te bekeren, neem ik de vrijheid u te wijzen op eenige zonderlingheden in
uw optreden voor de belangen van een m.i. verouderde schrijfwijs.
Ik zal mij beperken tot het stellen van enige vragen.
U schrijft, dat Neerlandia stukken plaatst, waarin ‘heerscht wat spelling en
taalregels aangaat de grootst mogelijke ongebondenheid.’
Waarom is een schrijfwijs ongebonden, die andere banden en andere wetten en
andere regels als juist erkent dan de uwe doet?
U schrijft, dat onze Nederlandse taal recht heeft op een plaats in de rij der
beschaafde Europese schrijftalen en daartoe behoeft ‘een*) vasten vorm, een geheel
van taal, regels en wetten, dat bindend is voor ieder, die schrijft voor het publiek.’
Moeten die vorm, die regels, die wetten dan nooit veranderen? Is levenloosheid
een teken van beschaving? Kunnen we tans nog al de taalregels van een paar eeuwen
geleden gebruiken? Of is beschaafd-leven juist een
gestadig-veranderend-zich-aanpassen aan steeds-zich-wijzigende behoeften, en
*) Waarom schrijft u hier niet eenen? Vereenvoudigt u ook al?
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moeten vormen, regels, wetten zo dikwijls veranderd worden als de noodzakelikheid
van een verandering zich doet gevoelen? U trekt te velde tegen een schrijftaal, ‘die doet denken aan de taal onzer
volksbuurten.’
Met welk recht noemt u de taal der vereenvoudigers de taal onzer volksbuurten?
Integendeel streven de vereenvoudigers er naar de schrijftaal meer en meer in
overeenstemming te brengen met de beschaafde spreektaal en wie doet dit niet?
Waarschijnlik u, mevrouw! Immers, u schrijft o.a. Hollandsch en u - beschaafde
vrouw - zegt vermoedelik: Hollands. U schrijft: in den laatsten tijd en u - beschaafde
vrouw - zegt vermoedelik: in de laatste tijd. U schrijft. ‘En dus komt men tot de ongerijmdheid, dat onze schrijvers, zij die
voorgaan en voorlichten op den weg van kennis, een vorm*) voor hunne gedachten
kiezen, die oog en oor beleedigt voor wie den inhoud het best kan verstaan, en dat
tevens den onbeschaafden lezer, door hunne spelling op een dwaalspoor gebracht,
eigen slordige onwelluidende uitspraak gaat beschouwen als de Nederlandsche taal.’
Weet u wel, dat deze zin allerbeledigendst is voor oog en oor van iemand, die
beproeft de inhoud er van te begrijpen; maar die geen raad weet met ‘den weg van
kennis’ en de derde of vierde naamval van den onbeschaafden lezer? U schijft: u kan u niet voorstellen, dat alleen het taalgebied een uitzondering zou
maken op de waarheid, dat in de ontwikkelingsgang van de mensheid gebondenheid
aan wet en regel hoger staat dan ongebondenheid.
Gelooft u dan, dat een schrijftaal-vereenvoudiger geen wetten en regels kent, omdat
hij wetten en regels erkent, die u niet ziet, maar toch bestrijdt?

*) Waarom schrijft u hier niet eenen? Vereenvoudigt u ook al?
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En meent u voor wetten en regels te mogen opkomen, die u zelf niet eerbiedigt?**) U schrijft: ‘ook den vreemdeling, die onze schrijftaal wenst aan te leeren en te
gebruiken worden zoodoende onnoodige moeilijkheden in den weg gelegd, wanneer
naar gelang van het boek dat hij openslaat, het woord, dat hij meent te kennen een*)
anderen vorm vertoont.’
Zou u de moeite willen nemen er eens over na te denken of het aanleren van onze
taal voor een vreemdeling niet integendeel zeer wordt vergemakkelikt door het
verwijderen van allerlei overbodige letters, die hij in de spreektaal nooit hoort en
door het steeds weergeven van ongeveer gelijke klanken door dezelfde tekens? U schrijft: ‘de meening, dat verwaarloozing van vaste vormen de verspreiding
onzer taal in de hand zal werken, is verder ook in strijd met de praktijk. Het Engelsch’
enz:
Voelt u niet, dat de verbreiding van het Engels over de hele wereld niets met de
spelling van het Engels heeft uit te staan? En heeft u ook nooit gehoord van de grote
moeilikheden, die juist de lastige en onlogiese schrijfwijs van het Engels aan ieder
in de weg legt, die genoodzaakt is het Engels aan te leren, omdat het door de Engelse
handel nu eenmaal een wereldtaal is geworden? U schrijft: ‘welk belang wordt dan bevorderd door een woord te spellen, zooals
men het niet uitspreken moet?’
Mevrouw, mag ik u nu opgeven als lid van de Vereniging tot vereenvoudiging
van de schrijftaal?
Uw vraag is juist de vraag, die genoemde Vereeniging ook stelt, ja, waaraan die
Vereeniging het aanzijn heeft te danken.
Met genoegen stel ik dus vast, dat u te velde is getrokken tegen iets, dat u niet kent
en dat u zeker niet bestreden zou hebben als u er maar eerst mee kennis had gemaakt.
In afwachting van uw toestemmend antwoord op mijn verzoek om als lid tot onze
Vereniging toe te treden, die reeds meer leden door uw schrijven gewonnen heeft,
geef ik u de verzekering van mijn hoogachting en teken ik:
MARCELLUS EMANTS.

Aan het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederl. Verbond.
Onder dankzegging voor Uw volgehouden onzijdigheid in de spellingkwestie, moeten
er mij noch 'en paar woordjes van het hart, omdat ik zelf één van de schuldigen ben.
In de eerste plaats is ‘Neerlandia’ niet het orgaan om een dergelijke kwestie in te
bespreken: 't zou veel te veel ruimte vergen, om iemand die grootgebracht is in het
denkbeeld ‘schrijftaal’ te bewijzen, dat hij het mishad, om hem het niet-vatten van
't onderscheid tussen taal (de klank) en spelling (het afgesproken teken) aan 't verstand
te brengen. Me dunkt wie zich wat meer rekenschap wil geven van wat er op dit
gebied gebeurt en wil inzien dat we hier niet met taalverknoeiers enz., maar met
ernstige mensen te doen hebben, die hoeft zich b.v. maar Dr. Kollewijns ‘opstellen’
aan te schaffen; aan hem raad ik aan de lezing van de laatste afl. van ‘Taal en
Letteren’, waarin v.d. Bosch 'en heldere uiteenzetting geeft van de zaak. Maar dan
**) U schrijft immers zelf ‘andersints’ en ‘praktijk’ terwijl De Vries en Te Winkel aangeven,
‘anderszins’ en ‘praktijk’.
Huldigt u misschien een ander gezag
*) Waarom schrijft u hier niet eenen? Vereenvoudigt u ook al?
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ook dit: ligt het niet op de weg van onze Afdelingen om in dezen het publiek 'en
helder inzicht in de zaak te geven? Is er in de Afd. Den Haag niet iemand die dat
eens op zich neemt in 'en avondbijeenkomst? 't Is toch te dwaas dat er om zulke
kleinigheden 'en binnenlandse oorlog tussen de leden van één verbond zou ontstaan.
De tijden zijn rijp genoeg voor 'en niet hartstochtelike, wetenschappelike uiteenzetting
van de zaak en dat het wel degelijk 'en kwestie is die het Algemeen Nederl. Verbond
raakt, blijkt wel uit het verslag van het ‘Eerste Zuid-Afrikaanse kongres ter
vereenvoudiging [der spelling] van de Nederlandse Taal in 1897 te Kaapstad
gehouden. Daar waren de Kaap-kolonie, Oranje Vrijstaat en Zuid-Afrikaanse
Republiek vertegenwoordigd en men eiste zelfs meer dan wij voorstellen, maar
offerde eigen inzicht op om de eenheid te bevorderen. Met eenstemmigheid vroegen
zij vereenvoudiging zoals die door Dr. Kollewijn c.s. wordt voorgesteld. En het
slotwoord van Prof. Cosijn, die van tegenstander voorstander werd, mag ik hier wel
inlassen: ‘Één argument ten gunste van de vereenvoudigde spelling gaat zwaar wegen.
Toen ik in mijn Gidsartikel mijn bezwaren zeide, dacht ik er niet aan.
Bij onze Zuid-Afrikaansche taalbroeders is een sterke ingenomenheid waar te
nemen voor vereenvoudigde spelling.
En ze zùllen fonetisch spellen zoo ze verstandig zijn. Waar ze zich in hun schrijven
aan het “hoogere” Nederlandsch willen aansluiten, eischen ze áfschaffing van de
letterteekens, die voor hen alle waarde missen, die hun en hun kinderen noodelooze
moeite baren. Mogen wij voor hun billijke klachten de ooren gesloten houden?....
Zullen we de Heeren (n.l. de daar benoemde kommissie) met een dom en fier non
possumes, “wij kunnen niet”, afwijzen?’ - 't Duitschrijven is al vereenvoudigd, het
Frans wordt het, bij 't Engels is 't haast ondoenlik, al zucht men nog zo. - Kostbare
jaren gaan hier op de Lagere School verloren met aanleren van nodeloze spellingregels
van het Nederlands enz. Is het dan geen Alg. Nederl. Belang? Moet wie kan, die zaak
niet sine ira et studio (zonder toorn en partijdigheid) tot klarigheid brengen? Me
dunkt dat is één van de vele dingen die de Afdelingen kunnen doen, dan hoeven we
dergelijke klachten niet meer in ons blad te krijgen. Intussen de hartelike dank voor
Uw onpartijdigheid.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Aan Mevrouw Baronesse H. van Hogendorp - de Geer. S.T.
Mevrouw,
Sta mij toe, me aan U voor te stellen:
lid van het A.N.V. sedert 1896, als zodanig strijdend voor de rechten van 't
Nederlands,
lid van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal sedert 1893, als
zodanig strijdend voor de rechten van 't Nederlands.
Veroorloof mij op 'n gans ander standpunt te staan als U, en vanuit dat andere
standpunt heel ànders te zien, wat eigenlik ‘ons Nederlands’ is; en wat de term
schrijftaal zeggen wil; en wat spelling beduidt.
Veroorloof mij ook U niet lastig te vallen met veel geschrijfs:
zodat ik niet zal pogen aan te tonen uit de geschriften-zelf van Uw
Taal-gezagdragers, De Vries en Te Winkel, dat hùn, úw spelling, anarchie is; en de
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onze mìnder, omdat we de uitwerking van hun zeer onwetenschappelik beginsel
hebben tegengegaan.
Veroorloof mij alleen twee opmerkingen.
Vooreerst, dat de uitspraak ‘naatsie’ van 't woord natie zeer ten onrechte door U
wordt beschouwd als de enig-beschaafde. Want de Redakteuren van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, ùw Boek van Taal-gezag, erkennen de uitspraak ‘nasie’ als
gelijkwaardig met ‘naatsie’.
En dan: de spelling pieano (ik zelf zou intussen schrijven: piano) beschouwt U
zeer ten onrechte als dwingend tot verkeerde uitspraak (klemtoon). Want De Vries
en Te Winkel, Uw Taalgezaghebbenden spellen, ù spelt: familie, politie enz. Vreest
U niet dat ook dit klemtoonverspringing ten gevolge moet hebben; en komt het U
niet wenseliker voor te schrijven famieli, enz., altans, indien U mocht blijven menen,
dat ie in 'n lettergreep met meer, en i in een met minder of zonder klemtoon behoort.
Veroorloof mij ten slotte in Uw welwillende aandacht aan te bevelen het feit, dat
de Regels voor de Vereenvoudigde Schrijftaal (we hebben régels moet U weten)
onderteekend zijn, o.a. door Prof. Dr. W.L. van Helten, Prof. Dr. H. Logeman, Prof.
Dr. J.S. Speijer, Prof. Dr. B. Symons, Dr, R.A. Kollewijn, Dr. F. Buitenrust Hettema.
Overbodig reken ik de mededeeling van andere namen, waaronder van de beste;
de heer Marcellus Emants, lid van Uw groepsbestuur-A.N.V. zou U, desverlangd,
kunnen inlichten.
Mevrouw, ik heb de eer te zijn de Redakteur van Vereenvoudiging, 't Orgaan van
genoemde Vereniging, en als zodanig medestrijder voor de door averechtse
geleerdheid geschonden rechten van 't Nederlands.
Utrecht.
P.H. MULDER,

Mededeelingen
Een goed voorbeeld.
Op voorstel van den heer J. Klein en drie andere leden van den gemeenteraad te
Haarlem, hebben B. en W. besloten het woord ‘abattoir’ te vervangen door ‘openbaar
slachthuis’ in alle desbetreffende verordeningen.
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Groep Amerika.
Door ziekte is de heer Henry E. Dosker, hoogleeraar aan de
Western-Theological-Seminary te Holland Michigan, tot zijn groot leedwezen
verplicht het Secretariaat der Westelijke Groep Amerika van het A.N.V. neer te
leggen. Op zijn voordracht is thans daartoe door het bestuur benoemd de heer ds.
Henry Beets te Grand Rapids.
Met leedwezen ziet het Hoofdbestuur prof. Dosker uit het bestuur treden. Zijne
verzekering dat hij ‘lid blijvende van het Verbond, alles zal doen wat immer mogelijk
is, om zijne belangen te blijven bevorderen’, zullen geene ijdele woorden zijn. Den
heer Beets, wiens naam alles goeds voorspelt, roept het hoofdbestuur als Dosker's
opvolger hartelijk welkom toe. De groep Amerika is in haar eerste jeugd, zij worde
krachtig door de toewijding ook van dezen haren nieuwe Secretaris

Groep Oost-Indië.
Door de hoofdcommissie van Nederlandsch Indië van het Alg. Ned. Verbond,
Voorzitter Mr. Th. de Meester, vice-president van den Raad van Ned. Indië, secretaris
Mr. A. van Oven, is aan het Hoofdbestuur van het Verbond toegezonden een
ontwerp-regeling van de te wijzigen Statuten. Door de vorming toch dier nieuwe
groep is eene verandering noodzakelijk geworden. Op uitnoodiging der Indische
Commissie hebben de volgende heeren, thans hier te lande, in dezen zich bereid
verklaard tot samenwerking met het hoofdbestuur: J.M. Pijnacker Hordijk, Jhr. O.
van der Wijck, Gep. Luit.-Kolonel Bosboom en Mr. C.Th. van Deventer.
Zoodra deze heeren de voorgestelde regeling zullen hebben onderzocht, zal in
overleg met hen het nieuwe Ontwerp-Statuten worden vastgesteld en na aanneming
door eene Algemeene Vergadering, ter Koninklijke goedkeuring worden aangeboden.
Reglementverandering voor Groep A zal daarop moeten volgen.

De Regeering der Z.A.R. en het Onderwijs.
Het A.N.V. heeft de uitgave bezorgd van een ‘Groenboek’ waarin met toelichtende
beschrijvingen zijn opgenomen afdrukken van de landkaarten, tabellen en foto's, die
in het Transvaalsche paviljoen op de Parijssche wereldtentoonstelling een overzicht
gaven van al wat de Regeering der Z.A.R. in laatste jaren heeft gedaan voor de
opvoeding en ontwikkeling van het volk.
De groote verbeteringen in het Lager, Middelbaar en Hooger Onderwijs
aangebracht, spreken duidelijk uit de Staten, die loopen van 1882 tot 1898. Deze
boezemden den Tentoonstellingbezoekers echter weinig belang in.
Het geschrift zal nu beter de herinnering bewaren aan het grootsche werk der
beschaving, waaraan de onzalige oorlog zoo misdadig een einde heeft gemaakt.
Het werd gedrukt in het Hollandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch en gezonden
aan regeeringspersonen, openbare boekerijen en de pers.
Wij komen er in ons volgend nummer op terug.

Het A.N.V. en de Vlaamsche Gazet.
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Een vraag werd gedaan, uit overweging dat het A.N.V. altijd groote belangstelling
heeft getoond voor het dagbladvraagstuk in Vlaamsch België. Daar ontbreekt namelijk
tot groote schade een voor de Vlaamsche zaak een algemeen dagblad.
Nu is te Brussel verschenen de Vlaamsche Gazet. De vraag was: heeft het A.N.V.
Groep A. iets met dat blad uit te staan?
Het antwoord luidt: Het A.N.V. Groep A. heeft niets ter wereld uit te staan met
De Vlaamsche Gazet.

De Hollandsche Cursus te Semarang.
Het Gouvernement heeft aan den Hollandschen Cursus te Semarang (zie het
Octobernummer van Neerlandia) een toelage van f300 's maands verleend.

Droogmaking der Zuiderzee.
Op het in September gehouden internationaal aardrijkskundig Congres ter Parijsche
Tentoonstelling heeft de heer Van der Veur, die er tevens het Alg. Ned. Verbond
vertegenwoordigde, een voordracht gehouden over de droogmaking der Zuiderzee.
De Temps verslag gevende van het Congres, zegt, dat de heer Van der Veur de
levendige belangstelling van zijn hoorders heeft weten op te wekken voor het
grootsche plan, en eindigt aldus:
Het werk dat Holland gaat ondernemen, behoort inderdaad tot die welke door elk
waarachtig vriend van de beschaving en den vooruitgang met warmte worden
toegejuicht.

Allerlei
Verkrachting van Hollandsch.
Ons geciteerd artikeltje.
Iets compleets, incompleet, overcompleet.
We zijn nu zoo content.
Sprudlend optimisme.
't Heeft me continu gehinderd.
Valsche mouvementen.
Dien frauduleuzen Sudermann.
Reageerende entourage.
Reagentia van buiten-af.
Onafwijsbare destinatie.
De onverbiddelijke moira.
Hij hing ook direct met de conceptie samen.
En achteraf mag hij niet minder hero worden, wil 't crescendo over de twee
akten, tot dat culmen, niet al te mal blijken.
Tot heerschen potent.
De frequentatie niet waard.
Hij was geïmbibeerd.
Hij zal 't misdane restaureeren.
Zijn galante, gedegenereerde hoofd.
Litteraire chicane.
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Essentie van abnormaliteiten.
Dit is een bloemlezing uit twee bladzijden van het tijdschrift van het Nederlandsch
Tooneelverbond, ‘Het Tooneel’ van 20 Oct. l.l. Zij is nog aan te vullen met de
algemeen gebruikelijke woorden: resultaat, artieste, applaus, ovaties, idee, fatum,
gepassioneerd, partner, ensemble, animo, constateeren, repliceeren, virtuositeit.

Het Paviljoen der Z.A.R.
De verzameling in het Paviljoen der Z.A.R. op de Parijsche Wereldtentoonstelling
is in haar geheel aangekocht door den heer Hidde Nijland te Dordrecht. Voorloopig
gaat ze daar heen om te worden gevormd tot Transvaalsch Museum, waarin genoemde
kunstbeschermer nog tal van herinneringen wil bijeenbrengen aan den oorlog en het
heldhaftige volk der Republieken.
Het mooie in de daad van Hidde Nijland is, dat hij de verstrooiing der verzameling
heeft voorkomen en dat hij heeft gered uit liefde om te behouden, niet uit zucht tot
bezit. Winnen de Republieken in 't eind, dan gaat de verzameling naar Zuid-Afrika
terug. Zoo niet dan kan Dordt een bedevaartplaats worden voor alien, die de
nagedachtenis blijven eeren van Boerenvolk.

Vraag en Antwoord
Vr. Wie kan betrouwbare inlichtingen geven omtrent de vooruitzichten van een
emigrant (Landbouwer naar Lake Charles in Z:-W. Louisiana (Noord-Amerika)?
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Welkom aan President Kruger.
Welkom President, in die ou Holland, die land van vrijheid en van reg. Uw reis van
die Hollandse lijn naar die Residensie, het weer voor U gewijs hoe die hart van die
nasie warm klop ver die stamverwanten in die Z.A.R. en Vrijstaat.
Maar die President het dat geweet. U kende ver die Hollanders wat in Uw land
altijd trouw was aan die regeering. U kende ver die nasie wat in 80 die Transvaalsche
Driemanschap zoo fluks het gehelp; wat het gebewijs dat hulle meelij had met die
weduwees en weeses wat hulle manne hat geverlies in die eerste vrijheidsoorlog.
Ons geesdrif, ons sympathie is nou banja grooter, ons voel die strijd is zwaarder
nou. Maar boôn al het ons afkeer, diepe afkeer voor die barbaarsheden teên vrouwes
en kinders.
Ons rechvaardigheidsgevoel kom op teên zoo'n onchristelijke strijd; ons
rechvaardigheidsgevoel wor gekwets door die politiek van roof en terging.
Ons het geprotesteer, en ons protesteer nog uit naam van die menschlijkheid.
U President, ontvang ons in ons midden as die vertegenwoordiger van die dapper,
vrije volk wat veg en blij veg ver zijn reg, ver zijn land, zijn huis.
As ons Koningin U die oorlogschip het aangebied om Europa-toe te kom, het ons
volk gejuich; want die jong Koningin het gehandel heeltemaal in die geest van die
volk.
Ons hart was lig toe ons het gehoor hoe die President verklaar het dat die
Afrikaander zaak nog nie geverlies was nie. Heel die volk van Holland bid dat alles
reg zal kom. Welkom President van die dapper edele Boeren wat nog nie overwin
is nie. Ons bid dat God ver hulle uitkomst zal gè en dat die zaak wat die President
zoo banja ver het maak reis, succes zal hè.
Die Algemeen Nederlandsch Verbond wat onse Nederlandse taal verdedig, soos
hulle die spreek in Holland en Vlaanderen en Suid-Afrika, segt ver U: Die President
es hier bij trouwe vrienden! Welkom President in die ou Holland!
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Zuid-Afrika
Christiaan de Wet.
Welk een man! Welk een figuur! Vooral tegenover de Engelsche generaals.
Wie had het ooit kunnen denken bij het uitbreken van deze oorlog dat Christiaan
de Wet de man zou zijn op wien wij ons oog vestigden om als instrument in Gods
hand de oorlog tot een gezegend einde te brengen.
De Wet was lid van de volksraad voor het distrikt Heilbron, altijd een oprecht en
nauwgezet lid van die vergadering van landsvaders.
Een vriend in die tijd van president Reitz toonde hij ten allen tijde dat hij met die
ware patriot het heil van land en volk zocht.
Hij was een van die mannen, die met zijn andere broederen besloot om bij de
Transvaal te staan tot het einde toe, goed en bloed met haar te deelen, en zich zoo
met de geheele volksraad, ja met de geheele Vrijstaat, onze dank, de dank van het
gansche volk der Z.A.R. waardig gemaakt heeft.
De Wet is een man van omstreeks veertig jaren, met blauwe oogen, hoog voorhoofd,
een kleine dunne baard en knevel, een breede kin, niet lang, 5 voet 10, tamelijk forsch
gebouwd, geheel een typische boer.
Mijn eerste kennismaking met hem was 27 Oct. 1899, toen kapitein Theron voor
het eerst verbintenis tot stand bracht tusschen de Transvaalsche en Vrijstaatsche
commandos. Toen ter tijde was de Wet kommandant van het Heilbron-kommando.
Dadelijk toen wij daar aankwamen, vroegen wij naar den kommandant en spoedig
daarna kwam Christiaan de Wet.
Hij ging op de grond zitten, en Theron en ik gingen bij hem zitten, en zijne
menschen voegden zich bij ons om te luisteren naar onze rapporten. De indruk die
hij daar op mij maakte was, iemand die zeer nauwkeurig alles uitvischt: omtrent de
slag van Dundee, omtrent onze tocht hierheen.
Nooit had ik kunnen denken dat hij echter de man zou worden die hij thans is,
alhoewel toen reeds zijn helder doorzicht in alles uitblonk. Hij is eenvoudig, oprecht,
Godvreezend, zacht in zijn omgang maar streng onder het gevecht. Hij gaat met zijn
mannen om als een broeder, er wordt geen onderscheid gemaakt; dat de een krijgt,
krijgt de ander.
Hier te Ladysmith bleef de Wet nog een tamelijk lange tijd, maakte met ons de
slag van Ladysmith mee en andere aanvallen, werd na de slag van Magersfontein
belast met generaal Cronjé die positie te verdedigen en daar gekozen als kommandant
van de Vrijstaters bij generaal Cronjé.
Ook daar had ik het voorrecht met generaal de Wet in aanraking te komen; zijn
klein tentje stond die tijd op de wal van Modderrivier. Met een klein kommando was
zijn tent bijna onder de doornboomen verscholen. Daar gingen wij met hem, majoor
Albrecht en later generaal Cronjé, langs de posities en bezichtigden het slagveld van
Magersfontein. Door aanwijzingen van generaal de Wet bespeurden wij spoedig, dat
hij een man was die een blik had, die alles door en over zag.
Daar hoorde ik dan ook niets anders dan goed spreken van hem en bespeurde ik
spoedig dat hij door zijn kommandanten zeer bemind werd.
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Een paar maal trachtte hij die tijd de Engelschen in de rug aan te vallen maar vond
ze gewoonlijk te sterk.
Uit zijne gesprekken bleek, dat hij niets van stil zitten hield, en hij toonde spoedig
daarna bij Koedoesberg dat hij te dapper en te slim was voor generaal Hector
Macdonald, die aan die kant trachtte door te breken naar Kimberley, en die daar dan
ook de geduchte nederlaag leed.
Van die tijd was de Wets naam gemaakt, en van die dag af tot op deze huidige dag
is Christiaan de Wet de schrik der Engelschen.
Wij weten allen hoe hij trachtte generaal Cronjé te ontzetten en hoe nadat generaal
Cronjé gevangen genomen was, generaal de Wet de achterhoede van Lord Roberts
aanviel en 400 wagens buit maakte.
Daarna werd Bloemfontein ingenomen, de slag van Sannahs post rond
Bloemfontein - Waterwerken werd geleverd en daar toonde onze Oom Chris zijn
veldheersbeleid door zich met 500 man in Koornspruit te verbergen en de kolonne
van een veel grooter macht af te wachten en geen schot te vuren, waardoor hij al de
kanonnen en wagens kon buit maken.
Nog eenmaal was ik met Theron in zijn nabijheid, maar zag alleen zijn broeder
Piet, daar Christiaan bezig was met Brabants Horse te Wepener.
Zijne operaties van Wepener af zullen wij niet herhalen, ze zijn te wel bekend en
persoonlijk heb ik onze Christiaan niet weer gezien. Gaarne vertel ik echter nog iets
mij persoonlijk door Dr. Fourie verhaald gedurende mijn verblijf met hem in de
gevangenis, om Chris de Wets karakter op het oorlogsveld te doen uitkomen.
Zij waren bij Thaba Nchu, Chris had het centrum, Piet, zijn broeder, een van de
vleugels; na een kort gevecht ziet Chris, dat Piet met zijn menschen vlucht.
Dadelijk jaagt Christiaan hen achter na, met het gezegde: ‘as hulle eenmaal her
vluch, keer ons hulle nooit weer!’
Hij jaagt tusschen hen in en met zijn sjambok slaat hij er op in, ook zijn broer moet
er van lusten, een kerel van minstens 6 voet 3, en drijft hen zoo weer terug tot in
hunne posities, alhoewel de Engelschen al door zijn eigen kommando waren
teruggeslagen. Zoo kan men zien dat Christiaan niet stuit als het er op aan komt.
Verder dat Oom Chris in drie maanden vechten van de terugtocht van Thaba Nchu
tot de slag van Roodewal drie man had verloren, vijf gewond en één door zijn
medeburgers gewond, daarbij toonende dat hij zijne mannen niet roekeloos in gevaar
stelt en tòch de Engelschen vreeselijke slagen toebrengt. Verder dat toen Dr. Fourie
gevangen werd, hij Lord Kitchener zag, die hem vroeg: ‘Where is De Wet?’ Toen
Dr. Fourie antwoordde: ‘Dat weet ik niet,’ begon Lord Kitchener vreeselijk te vloeken
en zeide dat hij hem binnen 24 uur zou vangen en bij Dr. Fourie zou brengen. Veertien
dagen joeg deze wreedaard achter hem, vond wel sporen van de Wet, maar moest
teleurgesteld naar zijn hoofd terugkeeren zonder - de Wet.
Zoo gaat het nog altijd voort, de dapperste en roemrijkste generaals worden op
onze eenvoudige generaal afgezonden, maar keer en allen met de kous op het hoofd
teleurgesteld naar Pretoria terug.
De grappigste verhalen worden van de Wet in Pretoria verteld, en de Engelschen
beginnen zoo langzamerhand eerbied voor onze generaal, en verachting voor de
hunnen te krijgen.
Velen hebben de wensch geuit, hem te zien, om hem de hand te mogen geven,
velen dat men hem als generalissimo van het Engelsche leger moet aanstellen om
zijne vijanden manoevreeren te leeren.
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Wat men echter van hem moge zeggen en spreken, wij weten en gelooven dat hij
de man is die God in deze dagen zelf opgewekt heeft om de Vrijstaters bij elkander
te houden en de Transvalers in staat te stellen de oorlog vol te houden. Laten wij dan
ook maar altijd, aanhoudend en vurig bidden, dat onze Oom Christiaan moge gespaard
blijven tot voortzetting van deze ongelijke worstelstrijd en tot een eindelijke heerlijke
overwinning over onze bloeddorstige gewetenlooze vijanden.
HERM. D. VAN BROEKHUIZEN.
Pred. van Pretoria.
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Namens de Haagsche Afdeeling is door den Voorzitter Baron J.D. van Wassenaer
van Rosande en den Secretaris Mr. C.Th. van Deventer aan den President der Z.A.R.
bij een pleeggehoor het volgende adres aangeboden:
Aan den HoogEdelen Heer
S.J. PAUL KRUGER.
President der Zuid Afrikaansche Republiek.
Hoog Edele Heer President!
De Afdeeling 's-Gravenhage van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
vertegenwoordigd door haar bestuur, beschouwt het als een onschatbaar
voorrecht, U de verzekering te mogen aanbieden van haar diepgevoelden
eerbied.
In U begroeten wij den Man en den Held, die meer dan eenig sterveling
in deze eeuw gearbeid, gestreden en geleden heeft voor datgene, wat zich
ons Verbond ten doel stelt:
Handhaving van de Nederlandsche Taal;
Behartiging van de belangen van den Nederlandschen Stam.
Voor dàt doel arbeidt en strijdt Gij, Gode zij dank, nog; terwille van dàt
doel moet Gij, helaas, de bitterste smarten verduren, die ooit een mensch
te dragen had, doch die U, Strijder voor het Recht, niet vermogen ter neder
te slaan.
Wij dragen er roem op, U tot de onzen te mogen rekenen, als Eerelid van
ons Verbond; U. dien wij eeren als den moedigsten, beleidvolsten en
trouwsten Voorvechter van onze hoogste idealen; U, die ons zijt en ons
zult blijven: een verheven voorbeeld van wat Geloof en Toewijding aan
een heilige zaak, gepaard aan Zelfverloochening, vermogen.
Wat ook de uitslag moge zijn van den vreeselijken kamp, die zooveel leed
gebracht heeft over Uw vurig geliefd land en geheel Zuid-Afrika, en die
ook onder de leden van ons Verbond menig bloedig offer gevorderd heeft,
één voordeel is reeds verkregen, dat ook de overmachtigste vijand U en
ons niet zal kunnen ontnemen: de onmiskenbare, krachtige herleving van
een gevoel van broederschap, gemeen aan allen die van Nederlandschen
stam zijn, en die ons aller geliefde moedertaal spreken.
Dat gevoel zal blijvend ten goede komen aan de belangen van onze taal
en van onzen stam; het zal in gansch Zuid Afrika, het door U steeds met
zoo groote overtuiging verdedigd beginsel, dat handhaving der
Nederlandsche Taal tevens is handhaving van den Nederlandschen Stam,
door allen die daar ginds van Nederlandschen bloede zijn, als juist en heilig
doen erkennen; het zal voeren tot een aansluiting en samenwerking van
alle taal- en stambroeders zóó innig als nooit te voren kon worden
verkregen.
Dit zal het werk zijn van U en van Uw Heldenvolk en wij mogen reeds
nu getuigen: Gij en Uw volk zult niet te vergeefs hebben gestreden!
Aanvaard dan, HoogEdele Heer President, met de verzekering van onze
bewondering en van onze eerbiedige hoogachting, onzen innigsten dank
voor hetgeen Gij deedt ter bereiking van het ook door ons nagestreefde
doel.
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Den Haag
13 December 1900.
Het Bestuur van de Afdeeling 's Gravenhage van het Alg. Ned. Verbond.
(w.g.) J.D. VAN WASSENAAR VAN ROSANDE
Voorzitter.
(w.g.) C.TH. VAN DEVENTER,
Secretaris.

De Regeering der Z.A.R. en het Onderwijs.
Als alle lichamelijke weerstand der Boeren voor het oogenblik mocht worden
gebroken, dan zal daar blijven de Hollandsche Taal, als het machtig bolwerk,
waarachter het ras zich zal kunnen blijven verzetten tegen en ontworstelen aan den
overheerscher.
Het was een goed denkbeeld van Dr. Mansvelt, den Superintendent van Onderwijs
in Transvaal, op zoo duidelijke en sprekende wijze van het onderwijs in die taal
getuigenis af te leggen in het paviljoen, dat meer dan eenig gebouw op de Parijsche
Tentoonstelling de aandacht getrokken heeft van allen, die mee lijden met de zwaar
beproefde Republieken - en dat zijn vertegenwoordigers van zoowat de gansche
wereld.
Maar elk bezoek was een bedevaart naar het borstbeeld van Paul Kruger.
De belangrijke inzending van het Departement van Onderwijs der Z.A.R. werd
nauwelijks opgemerkt, althans niet meer dan vluchtig bekeken. Tabellen, kaarten en
statistiek plegen dan ook alleen aan nieuwsgierige deskundigen belangstelling in te
boezemen.
Het A.N.V. heeft nu de uitgave bezorgd van een ‘groenboek’ dat gedrukt in het
Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch en toegezonden aan regeeringspersonen,
openbare bibliotheken en de pers voor het minst de herinnering zal bewaren aan de
krachtige pogingen door de onderwijsmannen in Transvaal aangewend om het
Hollandsch element in Zuid-Afrika te versterken en te bevestigen.
In woord en beeld wordt hier een overzicht gegeven van den Staat van het Openbaar
Lager, Middelbaar en Hoogeronderwijs en van al wat Regeering en Volksraad in de
laatste jaren hebben gedaan voor de opvoeding en ontwikkeling van het opkomend
geslacht in de Republiek.
De groote verbeteringen dagteekenen na de wet van 1892, welke tot hoofdbeginsel
heeft, dat het de taak der ouders is te zorgen voor het onderwijs hunner kinderen.
De staat beperkte hare bemoeiingen tot:
a. het aanmoedigen en ondersteunen van het ‘particulier initiatief’ bij de burgerij;
b. het schooltoezicht in de van Staatswege gesubsidieerde scholen, voor zooverre
de Regeering zich geroepen achtte er voor te waken, dat hare toekomstige
burgers de vereischte Protestantsch Christelijke opvoeding ontvingen.
c. het stichten van een inrichting voor Hooger onderwijs, voornamelijk ter opleiding
van ambtenaren en onderwijzers.
Uit een overzicht van al de toelagen door den Staat uitgekeerd aan onderwijskrachten
en leerlingen, zien we met hoeveel ernst het geven en ontvangen van onderwijs werd
aangemoedigd en gesteund.
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Onder de opgaven treffen ons vooral het toekennen van beurzen van 60 tot 100
pond sterling per jaar aan kinderen van genaturaliseerde zoowel als oude burgers,
ter algemeene of bijzondere opleiding, het verstrekken van milde toelagen aan
dorpsbibliotheken en het stichten, onderhouden en uitbreiden van de Staatsbibliotheek,
het Staatsmuseum en den Dierentuin te Pretoria, inzonderheid ook het uitloven van
prijzen voor goede schoolboeken.
De scholen, waar een vreemde taal als voertuig van de gedachtenwisseling tusschen
onderwijzers en leerlingen werd gebezigd, werden mede geldelijk ondersteund. Op
de goudvelden verrezen zelfs Staatsscholen (12) waar de kinderen van vreemde
ouders (Uitlanders) tegen betaling van lage schoolgelden onderwijs ontvingen, door
middel van hun eigen taal en waar het onderwijs in het Hollandsch slechts geleidelijk
werd ingevoerd.
Met betrekking tot het schooltoezicht valt er voor ons land iets te leeren uit het in
de Z.A.R. toegepaste beginsel, dat de inspecteurs van scholen gekozen werden uit
beproefde onderwijzers. In dat opzicht zijn de Boeren ons Nederlanders vooruit, al
willen wij daarmee niet zeggen, dat onze inspecteurs en schoolopzieners hun taak
niet ernstig opvatten.
Wat de Regeering voor het Hooger Onderwijs deed moge

Neerlandia. Jaargang 4

152

Het Staats-gymnasium te Pretoria. - Voorgevel.
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blijken uit de stichting van het Staatsgymnasium (1893) met de daartoe
voorbereidende Modelschool te Pretoria, waaraan weldra een Normaalschool ter
opleiding van onderwijzers verbonden werd. Verder verrezen de Staatsmeisjesschool
met Normaalschool en de Hoogere meisjesschool.
De oprichting der Staatsscholen was een afwijking van den stelregel: aanmoediging
alleen van ‘particulier initiatief’, maar dat geschiedde voornamelijk om aan alle
aantijgingen van verwaarloozing van Uitlanderkinderen een einde te maken en tevens
om aan alle goedgezinde Uitlanders de gelegenheid te geven, hun kinderen de
landstaal geleidelijk te laten leeren, zonder dat hun opvoeding in en door de
moedertaal op eenigerlei wijze belemmerd werd.
Na dit algemeen overzicht, waarvan wij het voornaamste

Het Staatsmuseum te Pretoria. - Hoofdzaal.

aanstipten, volgt een bespreking en toelichting der kaarten, tabellen en platen.
De beide landkaarten geven een duidelijk overzicht van de gesubsidieerde en
Staatsscholen in 1898. Vergelijkt men daarmede de laatste tabel dan ziet men, dat
het aantal dorpsscholen 47 en dat der zoogenaamde buitenscholen 462 bedroeg,
gezamenlijk dus 509.
Bij het lager onderwijs waren in 1898 werkzaam 578 onderwijzers en 252
onderwijzeressen, te zamen 830, waarvan 158 Transvalers, 349 Afrikaanders en 323
Europeanen, voornamelijk Hollanders. Meer dan de helft was echter niet gebreveteerd,
wel geautoriseerd. Aan het middelbaar en hooger onderwijs waren bovendien nog
27 leeraren verbonden.
Tabel I leert ons dat in de jaren 1882-1886-1890-1894-1898 het aantal leerlingen
dat de van staatswege ondersteunde scholen bezocht achtereenvolgens bedroeg
875-2555-6989-6626-14700.
De vermindering gedurende het tijdvak '90-'94 ontstond door de strikte toepassing
der Wet van '92, waardoor een aantal schooltjes, waar ten opzichte van de landstaal
grof gesmokkeld werd, werden opgeruimd of van zelf verdwenen.
Uit de tabel der regeeringstoelagen zien we, dat waar in 1882 per leerling £ 3-4-8
werd uitbetaald het bedrag in 1898 verdubbeld was.
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Bedroegen de uitgaven van het Departement van Onderwijs voor gymnasium,
mijnschool, modelschool, meisjesschool, kostschool voor meisjes en jongens,
doofstommen-onderwijs, ondersteunde scholen en Staatsscholen op de goudvelden
in 1882 gezamenlijk ongeveer £ 2500, in 1898 was het bedrag bijna tot een kwart
millioen gestegen.
Op de laatste tabel trekt voornamelijk de aandacht het geringe schoolverzuim. Dit
bedroeg voor de Stads- of Dorpsscholen 15% en voor de Buitenscholen onder de
Boerenbevolking slechts 9%. Deze cijfers steken zeer gunstig af bij andere landen,
ook bij Nederland, vooral als men in aanmerking neemt, dat de boeren in Zuid-Afrika
met veel moeilijkheden te kampen hebben, die het schoolbezoek hunner kinderen
zeer in den weg staan.
Eenige goedgeslaagde photografische afbeeldingen, waaronder een paar typische
buitenscholen (niet meer dan boerenwoningen) en het prachtige Staatsgymnasium,
alsmede de nieuwe Staatsmeisjesschool (na de in bezitneming van Pretoria,
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Het Staatsgymnasium te Pretoria. - Zaal voor handteekenen.

door de Engelschen terstond voor hospitaal ingericht) verhoogen de aantrekkelijkheid
van het geschrift.
De afdrukken der kaarten en tabellen brengen ons tevens den naam over van den
ambtenaar bij het Departement van Onderwijs, den heer Fred. H. Olland, wiens
vaardige teekenpen zulk een duidelijk overzicht wist te geven en waaruit zoo helder
blijkt, dat het openbaar onderwijs ook in Zuid-Afrika was een voorwerp van de
aanhoudende zorg der regeering.
De onderwijs-inzending mocht den ‘Grand Prix’ verwerven en getuigde dan ook
welsprekend van het grootsche werk des vredes en der beschaving, waaraan de
onzalige oorlog zoo misdadig een einde heeft gemaakt.
Laat ons hopen, dat het slechts een schorsing zij en dat het den man, die het
onderwijs in Transvaal op zoo degelijke grondslagen heeft weten te vestigen, moge
gegeven zijn nog eenmaal zijn grootsche onderneming schitterend te voltooien.
Dat zal dan tevens de triomf zijn van het Hollandsch Element in Zuid-Afrika.
Dubbeldam.
C. VAN SON.
Noot: De vreemde woorden in dit artikel hebben we niet door Nederlandsche trachten
te vervangen, omdat ze bij het onderwijs in de Z.A.R. gebruikelijk zijn en door
vertaling licht aanleiding tot misverstand konden geven.

Nederland
Van de Redactie.
Neerlandia is niet een taalblad in den gewonen zin; voor haar bestaat niet de leer,
enkel het leven. Vandaar dat zij geen verhandelingen geeft over vreemde woorden,
spelling en letterkunde, tenzij den Nederlandschen stam rakende in zijn geheel. Zoo
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zou de vereenvoudigde-spellingvraag onaangeroerd zijn gebleven, als zij niet
overweging verdiende voor Zuid-Afrika. In hoeverre zij daar onmisbaar is, werd nog
niet uitgemaakt; daarover kunnen enkel zij oordeelen die Zuid-Afrika en haar
taalbehoeften grondig kennen. Om één te noemen, dr. Mansvelt, de gewezen
Superintendent, de opbouwer van het onderwijs in de Z.A.R., houdt vereenvoudiging
daar voor zeer gewenscht. Laat niemand dan zich die spelling ernstig aantrekken,
behalve zij die eene zedelijke en wetenschappelijke overtuiging daarin hebben; de
zaak is spraakkunstig zoo eenvoudig niet en al kennen wij thans een tijdperk van
woeling en ordeloosheid, dat komt terecht. Ook de taal, die leeft en groeit,
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kent stormige tijden. Welk leven kent ze niet? Maar laat men nooit vergeten, dat de
wijze waarop wij onze woordklanken zichtbaar maken in schrift enkel een wijze is,
een manier, niet de taal zelf. Evenmin is het kleed de mensch met zijn levende ziel.
De strijd om spelling is voor velen een strijd om recht en waarheid. Die velen
hebben als altijd een nasleep van schreeuwerige marktprofeten, die verdacht maken
en kwaad doen. Wie echter geheel buiten dezen geestelijken strijd staande zich willen
vasthouden aan De Vries en Te Winkel, al laten zij onbewust die soms geheel in den
steek, die kunnen rustig hun ouden gang blijven gaan, overtuigd dat gezond verstand
en noodzakelijke eenheid te eeniger tijd weer orde zullen brengen.
Vondel, onze taalvorst, schreef zoo onspraakkunstig, dat hij op dit oogenblik voor
eerste klas gymnasium of H.B.S. om onvoldoende Hollandsch zou worden afgewezen.
Dus ieder maar schrijven lukraak? Zooveel spellingen als er schrijvers zijn?
Bandeloosheid en willekeur? - Wie uit bovenstaande dat begrepen heeft, heeft
verkeerd gelezen.
***
Jacht op alle vreemde woorden is onbesuisd en onbegonnen. Er zijn er, die in het
wereldverkeer en in de wetenschap niet kunnen worden gemist. Zoo disconto, code,
trust, hypothenusa, automaat, telefoon, telegram, motor, rail, synthese, broom,
phosfaat, atoom. Zoodra een klank dient niet om een enkelvoudig begrip te vertolken,
maar een reeks van begrippen tot één saamgevat, is vertaling slechts bij uitzondering
gewenscht. Als een dokter spreekt van intermittens of van chlorose, neurasthenie,
malaria of welke ongevallige zaken meer, dan wekt die klank bij hem de voorstelling
van niet een bepaald geval, maar van een ziektebeeld in aanvang en verloop met al
haar mogelijke bijkomstigheden; het vreemde woord is de wetenschappelijke stempel
op een groep van feiten en verschijnselen gedrukt. Of echter niet soms het vreemde
woord de geleerdheid zelf is, of de wetenschap altijd dwingt zich te rollen in alles
vreemds wat grijpbaar is, als een rat in het meel, dat verantwoorde voor zijn
taalgeweten elk geneeskundige die voortaan een proefschrift schrijft of een stuk in
een vakblad.
Waar is de grens dan zal men vragen. Het eenig juiste antwoord heft de moeilijkheid
niet op: de grens is daar waar een goed Hollandsch woord kan dienen. Soms is een
vreemd woord in bepaalden zin onmisbaar, in anderen zin met. Copie gewoon voor
afschrift is niet noodig, als handschrift voor de drukkerij wel. Maar is die copie
eenmaal gedrukt? Dan afdruk. Maar de afdruk van een brief in de copieerpers? Die
weer copie.
Waarom die grilligheid? Omdat... het zoo is. Een der meest geldende taalwetten
is het gebruik, men. Men zegt zoo, dus zoo is het.
En wie is die men? Men is de beschaafde Nederlander. Waar woont die? Nergens
en overal. Welke woorden en uitdrukkingen gebruikt die beschaafde Nederlander en
hoe spreekt hij ze uit? Dat is niet te zeggen. Men zal hem voor beschaafd houden,
zoolang hij geen onbeschaafd woord gebruikt en geen onbeschaafde uitspraak heeft.
Wanneer zijn woord en uitspraak onbeschaafd? Dat hangt af van u en mij, van onze
kieschheid, van onze gevoeligheid, van uw en mijn gehoor. Maar wees er zeker van,
al is de grens niet aan te wijzen, zoodra zij wordt overschreden, staat ons oordeel
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vast. Eén valsch woord, één platte uitspraak en het is er. De lijn die beschaafd scheidt
van onbeschaafd, is als een baak op woelig water. Toch is er een baak.
Dialect is niet onvoorwaardelijk onbeschaafd. Oorspronkelijk is het en daarom
aantrekkelijk. Dialect alleen reikt echter in de samenleving niet ver.
Platte uitspraak is geheel iets anders; haar karakter is gemeen, gekweekt als zij is
in buurten en kringen, waar het oor geen schoonheidseischen heeft.
***
Ook voor vreemde woorden ligt de grens niet vast, want zij begint waar een goed
Hollandsch woord kan dienen. Wie echter bepaalt de deugdelijkheid van 't eigen
woord? Hier is het niet de men die rechter is. Want mèn kent zijn woordenschat zoo
weinig, mèn denkt zoo weinig na over juiste beteekenis. Helaas de Nederlandsche
men, die beschaafd spreekt, heeft dit geleerd niet als een plicht der liefde, maar als
een eisch van goeden toon, op dezelfde wijze als het voor onberispelijk linnen en
nette buiging is afgericht.
Het Nederlandsche volk heeft in school, noch huis geleerd welk een schat het heeft
aan zijn taal; zij is voorgelegd als lijk om proeven op te nemen; ontleden heeft men
geleerd als hoogste doel. Natuurlijk, de ziel kon niet worden getoond, maar zij had
kunnen worden gevoeld, zij had kunnen worden geloofd. Niets van dat alles: de taal
was dood, zij, die leeft het heerlijkst bloeiend leven!
Vandaar dat men zoo gauw verlegen is om een Hollandsch woord in stee van een
vreemd. Maar welk een onderhoudend, geestig en nuttig gesprek kan het zijn, dat
loopt over de keus van een woord. Eerbied voor het gezin, waar men vlijtig en met
liefde zoekt naar een woord. Dwepers behoeven wij niet te zijn, wij behoeven geen
klopjacht te houden op elken woordklank, die niet onze eigen is, maar wij moeten
zoo weinig mogelijk vreemde woorden gebruiken. Wij kunnen het; als wij er misbruik
van maken is dat, omdat wij slap zijn van wil, omdat onze hersenen ongeoefend zijn
om op tijd aan onze tong het wachtwoord te geven. Natuurlijk komt er veel vertoon
bij, aanstekelijke kwasterij met wat een schijn geeft van verfijnde ontwikkeling.
Maar bij de goeden is het sleur, geestelijke luiheid bij meest onvoldoende kennis.
Kappers, banketbakkers, modehandelaars en wie meer het publiek moeten streelen
met Fransch of Engelsch, blijven buiten bespreking. Zij zijn het slachtoffer van men,
die anders niet gekapt, geschoren of gesmukt wil zijn dan met uitheemsche fratsen.
Verantwoordelijk echter zijn zij, die als leiders der openbare meening, hun taal
misbruiken, bij wie het gevoel van betamelijkheid is uitgedoofd en die in hun
geschriften enkel den sleur volgen van hun verbasterde spreektaal.
***
Naar aanleiding van het stukje in ons vorig nummer: Verkrachting van Hollandsch
werd de vraag gedaan: gaat Neerlandia in haar prijzenswaardig streven niet wat te
ver? Bij voorbeeld compleet, men kan toch niet zeggen een voltallige onzin en ook
niet een volledige vergadering. Is
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het dus niet beter te spreken van een complete onzin en complete vergadering?
Het is waar, men kan niet spreken van voltallige onzin en volledige vergadering.
Maar wel van volledige onzin en voltallige vergadering; van volmaakte onzin ook.
Hier zijn dus drie Hollandsche woorden tegen één vreemd. Wie is in dit opzicht
rijker, de Hollander of de Franschman? Rijkdom aan woorden is toch rijkdom aan
begrippen? Want geen woord zonder begrip. Zonder dat zijn de klanken enkel
geluiden. Het woord compleet dreigt hier onkruid te worden; het verstikt iets beters.
Wil men, omdat het woord compleet in den volksmond is bestorven, dit als nieuw
Hollandsch woord naast de oude zetten, onze taal krioelt van verhollandschte vreemde
woorden. Dan echter ook een Hollandsch kleed, een k, kompleet, evenals kuur en
krediet en kosten en koets en koord en zooveel anderen, die oorspronkelijk ook een
c hebben. Eéne voorwaarde worde dan echter vervuld: het nieuwe woord hebbe te
vertolken een nieuw begrip! Is het iets anders dan volmaakt, voltallig of volledig?
Niet? Dan is het overbodig. Of is het aanbevelenswaard omdat het voor alle drie
dienst kan doen? Armoe voor rijkdom?
't Gemak dient, zal men zeggen. Dat is ook zoo, dat ondervindt onze taal zeer tot
haar schade. Maar aan wie de schuld? Niet aan haar.
Wij hebben het woord leuk. Oorspronkelijk lauw, onverschillig, dan droogkomiek,
aardig. Maar in den kindermond - en kinderen worden groot! - is alles leuk; een leuk
spel, een leuk boek, een leuk kind, een leuke taart, leuke bloemen, een leuke bok,
een leuk concert, een leuke pan, al wat anders aanvallig zou zijn of geestig of mooi,
bevallig, lekker, sierlijk, aangrijpend, jolig, dat is nu leuk. Leuk is giftig onkruid in
onze taal; het maakt dat betere woorden doodgaan. Dat is geen overdrevenheid; dat
is zoo. Het taalkerkhof is onmetelijk; daar ligt, door velen met liefde herdacht, zoo
menig mooi, kernig, klankrijk woord!
In het klein zou compleet de rol gaan spelen van leuk.
***
‘Citeeren, heet het verder, en aanhalen is ook niet altijd hetzelfde. Ik haal een
dichtspreuk aan, doch als ik haar citeer, herhaal ik haar tevens.’
Is hier geen verwarring tusschen verwijzen naar en aanhalen? Als ik naar een
plaats verwijs, haal ik haar niet aan; haar aanhalende herhaal ik haar. Citeeren kan
voor beiden gelden en is dus dubbelzinnig; onze taal is ook hier weer rijk.
‘Optimisme. Acht u blijziendheid beter?’
Neen, er is geen enkele reden om de twee wijsgeerige begrippen optimisme en
pessimisme niet door die klanken te vertolken. Zij zijn door het gebruik gewettigd
niet alleen, maar zijn als zoodanig niet te vervangen. In het dagelijksche leven kan
pessimisme soms plaats maken voor zwartgalligheid.
‘Sprudelnd - overschuimend is de beste vertaling, maar sprudeln is niet alleen
overschuimen maar ook opbruisen.’
Waarom niet het mooie woord parelend? Parelend optimisme is oneindig mooier
van klank; als het dien kant uit moet, laat men dan ook spreken van begeisterende
toespraak, renommirende student, prachtvolle zuurkool. 't Is het bekende merk Half
om Half, maar niet zoo geestrijk.
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‘Reageeren?’ Als scheikundige of geneeskundige term geeft het woord geen
bezwaar. Anders hebben wij tal van uitdrukkingen die het kunnen vervangen. Men
sarde hem, maar het pakte niet of hij ging er niet op in of gaf geen weerwerk. Waarom
is dat niet minstens even goed als hij reageerde niet? Gemakzucht schuift een
wetenschappelijke uitdrukking de dagelijksche spreek- en schrijftaal in.
‘Crescendo?’ Is in de muziek onvervangbaar. Maar anders? Onnoodig, schoon
geen doodwonde voor een enkelen keer, als beeld aan de muziek ontleend. Maar laat
het geen onkruid worden. Eigenlijk is dat de hoofdzaak; niet het gebruik van vreemde
woorden is de fout, maar het misbruik. Daartegen trekt het Verbond te velde. En als
het blijvend onze landgenooten daarop opmerkzaam maakt, dan doet het al goed.
Overigens is het steeds een groot verschil of men praat dan of men schrijft. Maar
oppassende bij schrijven, leert men ook oppassen bij spreken. En meer reeds dan
vóór het Verbond merkt het publiek bij een spreker waardeerend op als het Hollandsch
zuiver is; veel vreemde woorden wordt gelukkig reeds gegispt.
‘Wat echter moet ik zeggen, schrijft het belangstellende lid, van een Hollandschen
taalzuiveraar, die zich Hoofdredacteur noemt?’ Wel, naar veler bescheiden meening
zou hij moeten zeggen dat de Hoofdredacteur iemand is, die wel wil schoon wasschen,
maar niet het kind met het bad uitgooit. Waarom niet redacteur? 't Woord is geijkt,
ondanks de c. En dat komt omdat wij voor het begrip geen overeenkomstigen klank
hebben. Opsteller mag iets van het begrip redacteur weergeven, toch doet het dat
niet geheel; steller alleen zou trouwens voldoende zijn, maar wie een stuk stelt of
opstelt, al is het voor krant of tijdschrift, is nog geen redacteur en de hoofdredacteur
is juist dikwijls de man die het minst stelt; hij heeft de verantwoordelijkheid, bepaalt
de opname en weigering van ingezonden stukken; geeft de tijdelijke richting aan;
hij leidt. En dat alles vat men samen in één woord: redacteur, hoofdredacteur. De
samenstelling met hoofd, als bij hoofdcommies, hoofdofficier, hoofdinspecteur, geeft
al aan dat het wordt beschouwd als eigen.
Zoo is het ook met programma in verschillende beteekenissen.
De briefschrijver verlangt verder ‘Hollandsche woorden die volkomen de bedoeling
weergeven van fraude, galant, ensemble, virtuoos.’ Fraude, bedrog; galant, ridderlijk,
hoffelijk; ensemble, geheel, samenspel; als dr. Heine spreekt van Heine's Ensemble,
nemen wij dat over zonder verantwoordelijkheid; die is de dokter zelf aan zijn
landgenooten verplicht; virtuoos.... dat is meer dan kunstenaar, dat is een volleerd
kunstenaar. Daarvoor hebben wij niet één woord.
***
Een ander briefschrijver, evenals de vorige het beginsel huldigende van het Verbond,
maakt de juiste opmerking dat wie tegen misbruik strijdt, zelf niet van emigrant mag
spreken, als op de laatste bladzij is geschied van het vorige nummer. De
hoofdredacteur hield bij het lezen van ‘de laatste bladzij’ zijn hart vast dat er iets
anders zou komen, maar gelukkig kwam dat niet. Door een verzuim namelijk is de
voorlaatste proef afgedrukt in plaats van de laatste, zoodat die bladzij krioelt van
fouten. Anders zou er landverhuizer hebben gestaan.
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Maar als er eens emigrant was blijven staan? Dan was het een bewijs geweest dat
wij allen zondigen in velen. En wij, Hollanders, kennen elkaar genoeg om dat op het
stuk van taalbederven voetstoots van elkaar te willen gelooven.

Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
Door de zorgen van den penningmeester van de Zuid-Nederlandsche groep, den heer
Eg. De Backer, zullen de bijdragen - voor 1901 - van de beschermleden en van de
leden die meer dan de minimum-bijdrage betalen in de eerste dagen van Januari
geïnd worden.
Wij verzoeken onzen geachten medeleden een goed onthaal voor te behouden aan
het kwijtschrift dat hun door de Post zal aangeboden worden.
***
Het dagblad le Petit Bleu van Brussel, heeft in België een denkbeeld willen
verwezenlijken, aangeprezen door Le Matin van Parijs: aan H.M. Koningin
Wilhelmina bij gelegenheid van haar huwelijk een geschenk aanbieden, dat zou
gelden als een blijk van de hooge waardeering van de volkeren voor hare moedige
houding gedurende gansch den Engelsch-Transvaalschen oorlog, houding, die zoo
gunstig afsteekt bij die van de overige Staats-hoofden. Le Petit Bleu, die zelf
gedurende den ganschen oorlog, met onversaagden moed, het goed recht van de
Boeren heeft verdedigd, heeft een inschrijving geopend, opdat de Belgen gelegenheid
zouden hebben hulde te brengen aan de jonge Koningin. We kunnen niet genoeg de
leden van groep B aanzetten om toch bij dat huldebetoon niet ten achter te blijven.
Gelden daarvoor aan 't Secretariaat toegezonden zullen we gaarne aan het doel doen
beantwoorden.
***
Tegen alle verwachting is de werkman Jan Michiels, die in hooger beroep kwam van
de hem opgelegde boete (zie Neerlandia Nov.), ondanks een schitterende verdediging
door Mr. Prayon van Zuylen, toch andermaal veroordeeld geworden. Aan zijn schuld
schenen de rechters a priori weinig te twijfelen, daar een paar onder hen, gedurende
het betoog van Mr. Prayon, dat de werkman onschuldig was, met elkaar aan 't praten
waren, zoodat de advocaat op een gegeven oogenblik zweeg en den Voorzitter, op
dezes vraag of hij gedaan had, antwoordde: ‘Neen, doch ik wacht, tot het het Hof
believen zal naar mij te luisteren.’
Het blijft dus een feit: een werkman, beschuldigd te hebben geroepen: ‘Hoe! Hoe!’
tegen de artilleristen, die zelf de volksmanifestatie hadden uitgelokt, loopt een boete
van 30 fr. op. Majoor Stassinet, die een onderhoorige uitscheldt voor ‘Sale jésuite’
(weeg de twee uitdrukkingen tegen elkaar) blijft ongestraft.
***
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Aan den Volksvertegenwoordiger Bethune, die hem vroeg, of nu eindelijk de wet
op 't gebruik van het Nederlandsch bij de Burgerwacht ongeschonden zou toegepast
worden, antwoordde Minister de Trooz in de Kamer, dat nu alle reglementen in het
Nederlandsch bestonden; dat er dus geen geldige reden meer was om de wet niet toe
te passen.
We zijn benieuwd te zien, wat Majoor Stassinet nu zal doen.
***
In België wordt ieder tien jaar een volkstelling gehouden. Onder de inlichtingen,
welke de Belgen alsdan moeten geven op het hun daartoe aangeboden formulier,
komt een vraag omtrent de gesproken taal. Ieder Belg moet opgeven, welke onder
de landstalen hij spreken kan: Fransch, Vlaamsch of Duitsch. Volgens de gevallen,
moeten de betrokken personen verklaren, dat ze Fransch en Vlaamsch, Fransch en
Duitsch, Vlaamsch en Duitsch, of Fransch, Vlaamsch en Duitsch kunnen spreken.
De heer Rosseeuw heeft hieromtrent aan den Minister de vraag gesteld of de
stelselmatige voorrang in dit formulier aan het Fransch gegeven en het achterwege
blijven van een vraag betrekkelijk de moedertaal van den betrokken persoon, niet
van aard waren den uitslag van de volkstelling te vervalschen.
Immers: Vlamingen spreken Vlaamsch (Nederlandsch), Walen spreken Waalsch
(Fransch); maar zeer vele Vlamingen kennen Fransch, zeer weinig Walen kennen
Nederlandsch. De laatste volkstelling heeft aangetoond, dat er in België veel meer
personen zijn die uitsluitend Nederlandsch spreken dan die uitsluitend Fransch
spreken en daar verreweg de meeste personen, die de beide talen Fransch en
Nederlandsch kennen, Vlamingen zijn, bewijst die laatste volkstelling, dat de groote
meerderheid van de Belgische bevolking Vlamingen zijn.
Doch, wanneer de gegeven inlichtingen onoprecht zijn - L'Ame Wallonne en andere
franskiljonsche bladen raden de Walen aan in geen geval te verklaren, dat ze
Nederlandsch kennen, - dan kan aan den uitslag van de volkstelling een geheel
vervalschte beteekenis gegeven worden.
Op de vraag van den heer Rosseeuw heeft de Minister geantwoord, dat de voorrang
in bovengemelde opsomming aan het Fransch gegeven, van geen beteekenis is en
hoegenaamd niet medebrengt, dat de eerste van de opgegeven talen, die is, welke de
aangever gewoonlijk spreekt. De volkstelling zal alleen het getal vaststellen van de
Belgen, die een, twee of drie van de in België gesproken talen kennen. De tijd ontbrak
om nieuwe formulieren te doen drukken, die vragen zouden, welke de moedertaal
van den aangever is: reeds 3.000.000 formulieren waren naar de verschillende
Belgische gemeenten gezonden.
***
Den eersten December greep te Brussel een feestmaal plaats, door de Belgische
burgerwachten (schutters) aangeboden aan Prins Albrecht en Prinses Elisabeth bij
gelegenheid van hun huwelijk. Minister de Trooz zat voor. Tijdens het feestmaal
zijn uit verschillende Vlaamsche gemeenten (ook uit Verviers) telegrammen aan den
Voorzitter gezonden geworden, waarin hulde gebracht werd aan het jonge paar, maar
waarin tevens de wensch werd uitgedrukt, dat voortaan de wet op het gebruik van
het Nederlandsch bij de Burgerwacht stipt zou nageleefd worden. De Minister heeft
zich wel gewacht de telegrammen mede te deelen.
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***
In het November nummer van Van Nu en Straks heeft de heer Gust. Vermeylen een
zeer lezenswaard artikel geschreven over ‘Vlaamsche en Europeesche Beweging.’
Hij bestrijdt er Cyriel Buysse in, die de flaminganten beschrijft als bekrompen
dwepers, die hun volk van de wereldbeschaving willen afzonderen. Hij breekt den
staf over achterlijke elementen in de Vlaamsche Beweging, die er mogelijk wel zijn,
die scherp zouden gekant zijn tegen al wat Fransch is, omdat het Fransch is; die de
Vlaamsche Beweging zouden willen inkrimpen tot den taalstrijd op zijn smalst,
zonder in te zien, dat hij slechts een middel is en geen doel en dat het hier zaak is:
een beschaving in 't leven te roepen of te houden. Zulke elementen gaan vanzelf ten
onder. Andere flaminganten zijn er volgens den heer Vermeylen, die wel ijveren
voor een Vlaamsche wedergeboorte, maar niet bevroeden, dat er thans geen hooge
nationale kultuur meer bestaan kan, die niet tevens Europeesch is. Die zouden dan
willen dat we ‘enkel op ons eigen verleden zouden moeten voortbouwen.’
Doch de heer Vermeylen meent, dat het nu hoog tijd is, om eens bepaald af te
breken met al die Vlaamsche leeuwen en ander klatergoud, dat goedendag gezwaai,
de schim van Breydelde-Coninc-Artevelde en al het wraakgetier, dat er rond brult.
Als eindterm daarvoor stelt hij 1902 om dan eens al die onweerstaanbare muurbrekers
en ijzerbijters van Klauwaerts te laten uitlawaaien en hun bombarie losbreidelen, dat
de bergen er van beven in 't wufte Zuiden, de Franschman in zijn hol kruipt. ‘Wat
hebben wij met dat verleden te maken? Wij thans, wij zelf willen geschiedenis zijn.’
Dan wijst hij er op, dat we thans voor heel wat anders strijden en herinnert er aan,
dat Brugsche Metten en Guldensporenslag episoden zijn uit een klassenstrijd en niet
uit een rassenstrijd.
Maar omdat er die flaminganten zijn, krijgt Buysse bij den heer Vermeylen nog
geen gelijk. We moeten beschavingsmenschen zijn, ‘maar daarom moeten we eerst
en vooral iets zijn.’ En zoolang
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het zoovelen onder ons aan klaaruitgesproken oorspronkelijkheid, aan eigen
uitdrukking van eigen wezen ontbreekt; zoolang zij uitsluitend op een Fransche
beschaving blijven teren, welke zelfs de meest verfranschten toch nooit geheel in
zich kunnen opnemen; zoolang zij maar een weerschijn zijn van een beschaving, die
met hun diepst en volledigst wezen niet strookt; zoolang hun verbasterde
halfslachtigheid ze tot onmacht doemt; in één woord, zoolang zij niet zich zelf zijn,
zijn ze niets.’
Aan die halfbakken schepsels heeft de algemeene beschaving niets. De Vlaming
heeft de keus: zich het Fransch in merg en nieren te laten dringen en zijn eigen wezen
uit te schudden - een tegennatuurlijken arbeid - of zich door en door Vlaamsch te
leeren voelen. De groote hoop der Vlamingen kunnen nu niet tot Franschen
omgeschapen worden. Het ware dan veel eenvoudiger Vlaanderen radicaal te
vervlaamschen. Daarom moeten wij beletten, dat het Fransch de plaats inneme van
onze eigen taal. Beletten, dat het Fransch opgedrongen wordt aan menschen, die nog
niet eens behoorlijk Vlaamsch weten te spreken. Beletten, dat het Vlaamsche volk
onder 't overwicht van het Fransch in de heerschende klassen, beklemd blijve in zijn
halfheid, die nietswaardigheid wordt.
Het is moeilijk het streven van het verlichte flamingantisme nauwkeuriger onder
woorden te brengen dan de heer Vermeylen het in zijn artikel gedaan heeft.

Oost-en-West
Het eiland Saba.1)
Naar aanleiding van de artikelen, die er eenigen tijd geleden over West-Indië in
Neerlandia verschenen, zendt de heer F. Heeren te Chicago ons twee uitknipsels uit
The Record, (een blad, dat den naam heeft goed te zijn ingelicht) handelend over het
eiland Saba.
Het eerste is van den correspondent van dit blad en luidt als volgt:
‘De republieken Haïti en San Domingo zijn goede bekenden van de republiek der
V.S. van N.-Amerika, maar waarschijnlijk geen dozijn lezers van The Record weten,
dat er nog een derde republiek in West-Indië bestaat. 't Is het eilandje Saba, slechts
12 mijlen in omtrek en gelegen ten Noorden van de Engelsche kolonie St. Kitts.
Sommige kaarten en woordenboeken noemen het een Hollandsche kolonie, maar het
is een onafhankelijke republiek, evenzeer als San Marino of Andorra in Europa. Zijn
onafhankelijkheid dateert van 't einde der vorige eeuw, vóór de V.S. onafhankelijk
werden verklaard. Er zijn slechts omstreeks 2000 inwoners, trotsch op zich zelf en
hun onafhankelijkheid. Het eilandje is bergachtig en gezond en de bevolking is
dientengevolge van een krachtig ras. De menschen leven er afgezonderd. Uitvoer is
er niet en de grond levert voldoende voortbrengselen op, om in hun bescheiden
behoeften te voorzien; het eilandje wordt dan ook zelden door schepen aangedaan.
Het bestuur is eenvoudig opgedragen aan een president en een raad; betrekkingen,
die meer in naam dan inderdaad bestaan. De menschen zijn allen zoo eerlijk,
vreedzaam en vriendschappelijk, dat misdaad onder hen onbekend is. Saba is een
1) Zie het kaartje in 't Aprilnummer, bl. 54.
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liefelijk eilandje, waar men, beu van de moderne beschaving, een genotvolle vacantie
kan doorbrengen, bevrijd van telegrammen, brieven en nieuwsbladen.’
De onwaarheden in dit stukje verkondigd lokten de volgende tegenspraak uit:
‘Aan den Uitgever: Ik ben ten zeerste verrast in The Record onder het hoofd
“Around the West Indies” te zien, wat uw correspondent van Kingston (Jamaïca)
schrijft omtrent het eiland Saba, dat hij een republiek noemt, er aan toevoegend, dat
waarschijnlijk geen dozijn lezers van The Record dit zullen weten. Ik geloof inderdaad
niet dat zij dit weten en het zou ook niet pleiten voor hun aardrijkskundige kennis,
als zij dachten dat Saba een republiek is. Het is een Hollandsche kolonie en niets
anders. Het heeft een Hollandschen gouverneur, die ondergeschikt is aan den
gouverneur van Curaçao, waarvan de kolonie Saba een deel uitmaakt met verscheidene
andere eilandjes. Toevallig ben ik zelf in West-Indië geweest, en, ofschoon ik Saba
nooit bezocht, heb ik het nooit anders hooren noemen als een Hollandsche kolonie.’
Chicago.
F. HEEREN.

Ingezonden
Mijnheer de Redacteur!
Mag ik u doen opmerken dat de drukfout in het woord anderszins door mij reeds in
de proef werd verbeterd; en dat de vierde naamval van ‘de onbeschaafde lezer’, naar
ik zie, niet in mijn handschrift staat, en dus voor rekening komt van den zetter.
Wat de discussie over mijn opstel aangaat, zoo zal het u wel niet verwonderen,
dat ik die niet verder wensch voort te zetten. Ter verduidelijking van mijn standpunt
tegenover de Kollewijnspelling verwijs ik echter gaarne naar het verslag uitgebracht
öp last der Commissie voor nieuwere taal- en letterkunde in de Koninklijke Vlaamsche
Academie, zoo wel door den Hoogleeraar J. Obrie, lid van het Hoofdbestuur van het
Alg. Ned. Verbond, als door den Hoogleeraar Am. de Vos; waarmede ik ten volle
instem.
Hoogachtend
H. VAN HOGENDORP - DE GEER.

Allerlei
Taalzuivering in Duitschland.
De Allgemeine deutsche Sprachverein schrijft een prijsvraag uit voor de beste
verduitsching van de volgende woorden: Amateurs, Baby, Concours hippique,
Couplet, Hotel-Restaurant, Pedal (bij het rijwiel: ons woord ‘trapper’ kent de
Duitscher niet, evenmin als het woord ‘fiets’, of iets dergelijks, korter dan Fahrrad),
Record, Reclame, Rochade en Rocheeren en Sweater (als kleedingstuk). De prijzen
zijn: 5 mark voor elk woord.
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De woorden mogen in geen bestaand woordenboek voorkomen en de antwoorden
moeten vóór 31 December 1900 worden ingezonden bij dr. Siebert te Wilmersdorf
bij Berlijn, Wegenerstrasse 19.

Vlaamsche leergang te Dinant.
Zouden de Walen het nu ernstig meenen met het aanleeren van het Vlaamsch? Bij
al de vroeger geleverde bewijzen dat er op dat gebied een ommekeer in het Walenland
voorkomt, voegt zich nu dit bewijs: Te Dinant, in het O.L.V. college, is een vlaamsche
leergang ingericht, en het is een Vlaming, een priester uit het aartsbisdom Mechelen,
de eerw. heer J. Wendelen, die met deze leergang is belast. Wij juichen dit van harte
toe en wij zeggen er dank om aan den doorluchtigen bisschop van Namen Mgr.
Heylen, die dusdoende in ruime mate bijdraagt, niet alleen tot de verspreiding en
uitbreiding onzer geliefde taal, maar ook tot de verbroedering tusschen Walen en
Vlamingen.
(DE BANIER.)
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Hollandsche cursussen in Oost-Indië.
De Sem. Ct. schrijft:
‘De Hollandsche cursus te Semarang verheugt zich in toenemenden bloei. De
belangstelling die de cursus van de zijde der prijajies en andere aanzienlijke inlanders
ondervindt, blijkt uit den toeloop van leerlingen, waaronder zelfs ouderen van dagen.
Nu de school reeds meer dan 130 leerlingen telt, heeft men de verdere toelating
voorloopig moeten staken. Slaagt de proef, die met deze school genomen wordt, en
daaraan twijfelen wij geen oogenblik, dan zullen spoedig aan meer dergelijke
inrichtingen van regeeringswege subsidies worden verleend. Reeds zijn naar ons
wordt verzekerd op een 10-tal plaatsen op Java stappen gedaan tot oprichting eener
dergelijke inrichting.
Wij voor ons zijn van meening dat de nu ingeslagen weg, waartoe de resident van
Semarang het initiatief nam, de eenige goede is en zeker zal leiden tot het doel: het
algemeene gebruik maken van onze schoone moedertaal door inlanders.
Van hoe groote beteekenis dit uit een politiek oogpunt is, zal wel door niemand
worden betwijfeld, overtuigd als ieder is van de waarheid, dat het spreken van
éénzelfde taal den machtigsten band vormt tusschen volken en natiën.’
Het Onderwijs schrijft:
‘Voor de beide te Batavia op te richten Hollandsche cursussen hebben zich
respectievelijk 2 en 4 leerlingen aangemeld, zoodat nu duidelijk gebleken is, dat de
a.s. inlandsche hoofden te Batavia nog niet zoo happig zijn op onze schoone
moedertaal.’

Wat Volksweerbaarheid wil.
In zijne openingsrede voor de Algemeene Vergadering van Volksweerbaarheid, heeft
de voorzitter van het Hoofdbestuur, Dr. G. Kalff, devraag: ‘Wat heeft de scheppers
en oprichters Vereeniging samengebracht? aldus beantwoordt:
Ik kan hier natuurlijk niet uit aller naam spreken; doch zeker ben ik niet ver van
de waarheid, indien ik zeg dat het in hoofdzaak was: de overtuiging dat de toekomst
van ons volk als zelfstandige natie gevaar loopt. Inderdaad, men moet wel kinderlijk
optimist zijn, indien men niets van de teekenen der tijden in dezen bemerkt
Vaderlandsliefde is voor velen slechts ‘een groot woord’; de waarde van een
onafhankelijk volksbestaan schijnt velen gering, in elk geval niet de moeite waard
er zich eenige opoffering voor te getroosten; telkens houdt men elkander voor: wij
leven bij de gratie der groote mogendheden: wij kunnen ons toch niet verdedigen;
aansluiting bij een machtigen nabuur is het eenig middel om ten minste een deel
onzer zelfstandigheid te redden. Zoo spreekt men onder het volk van Jan de Witt en
De Ruyter, dat Transvalers en Vrijstaters onder zijne naaste verwanten telt! De
ouderen van dagen hooren het met verontwaardiging, de mannen van middelbaren
leeftijd berusten er in onverschillig of moedeloos, zij het ook soms met een pijnlijken
trek om den mond. Echter niet voor hen zijn dergelijke uitingen het gevaarlijkst.
Onder hen leven nog wel traditiën van 1815 en 1830, onder hen is nog wel liefde
voor ons land en ons volk en bereidwilligheid om iets te doen als de nood aan den
man komt. Maar de jongeren? Maar zij die in de eeuw die voor ons ligt, op die
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jongeren zullen volgen? Hier dreigt het gevaar! Als een kille mist kruipt dat
voortdurend gepredikt besef van onmacht over hun jongen moed, over hun lust om
iets met hun leven te doen ‘ten beste van 't gemeen en daarom niet verloren.’
In hunne handen ligt de toekomst van ons volk, doch men kan haar daar niet veilig
achten, indien men de verzwakking en verslapping van ons volksgevoel rustig haar
gang laat gaan.
Uit de overtuiging is reeds meer dan eens en ook nu weer het streven geboren om
ons volk inderdaad tot een weerbaar volk te maken. De grootsche strijd in Zuid-Afrika
is slechts de levenwekkende adem geweest die deze sinds lang bestaande kiem heeft
doen ontluiken en opschieten. En daarom zal, voorzoover het aan ons ligt, deze kiem
niet sterven, ook al mocht de oorlog in Zuid-Afrika beslist worden ten nadeele dier
heldhaftige Boeren die ons volk in zoo menig opzicht een schitterend voorbeeld
kunnen zijn. Zij zal niet sterven, indien het ons gelukt bijtijds een aanzienlijk deel
van ons volk voor onze zaak te winnen; indien zij die overtuigd zijn van ons goed
recht op hulp, ons metterdaad willen blijven steunen in de voortzetting van ons werk.

Mededeelingen
Tot leedwezen der Redactie moest wegens plaatsgebrek achterwege blijven het artikel
Oorlog, alsmede eene bespreking naar aanleiding van Nieuwe Wereld, R.P.J. TUTEIN
NOLTHENIUS. Indrukken en Aanteekeningen tijdens eene reis door de Ver. Staten
van Noord-Amerika, H.D. TJEENK WILLINK & ZOON, Haarlem 1900.
Dit boek zij bij voorbaat aan de leden van het A.N.V. aanbevolen om zijne
behandeling van stambelangen.

Uit verschillende Tijdschriften
Van Nu en Straks, Nov. 1900. Aug. Vermeylen: Vlaamsche en Europeesche
Beweging.
Elseviers Geïll. Maandschrift. Dec. 1900. Dr. J. De Jong: Holl. musici in den
vreemde.
Caecilia, 1 Dec. 1900. Het Oude Nederlandsche Lied.
Vragen van den Dag, No. 12, 1900. Dr. H. Blink, Studiën over Noord-Brabant.
De ontwikkeling der industrie.
Hollandsche Revue, November, 1900. Frontispiece: R. Melvil, Baron van Lynden,
Secretaris-Generaal van het Hof van Arbitrage. - De Fransch-afrikaansche
spoorweg- en telegraaflijn.
De Gids, Dec. 1900. Prof. L.W.C. Van den Berg, Het Panislamisme.
De Nieuwe Gids, Dec. 1900. G. van Hulzen: De Twee Zij's; J. Reyneke van
Stuwe: Najaar; Van Moerkerken Jr.: Het woud van het eeuwige verlangen.
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De Aarde en haar Volken, Dec. 1900. Het Land van onzen aanstaanden Prins
Gemaal.
Nederland, No. 12, 1900. Maurits Wagenvoort: De Christenslaven in
Algerijnsche gevangenschap.
De Katholieke Gids, Dec. 1900. Küppers: Toch opwaarts! (Sociale roman).
Boon's Geïll. Magaz. Dec. 1900. Kerstmis bij de Niagara.
Woord en Beeld, Dec. 1900. J. De Meester: Ch. Boissevain.
Album der Natuur, 2 Afl. 1901. R.S. Tj. M.: Ontstaan der diamanten in
Zuid-Afrika.
Wetenschappelijke Bladen, Dec. 1900. A. Leroy-Beaulieu: Vereenigde Staten
van Europa.
Ons Tijdschrift, Nov. 1900. Silas K. Hocking: Onze Jo.

Bericht.
In het Septembernummer deed het Hoofdbestuur een beroep op de leden, tot
overzending van een vrijwillige bijdrage van minstens 50 cent. Daaraan hebben velen
gevolg gegeven, sommigen tot aanzienlijk hooger bedrag. Het blijkt mij echter dat
inning bij kwitantie groote bezwaren heeft. Daarom noodig ik de leden wie het geldt,
beleefd uit in bijgaanden omslag hunne bijdrage te zenden, in postzegels of op andere
wijze.
Natuurlijk is Zuid-Afrika de oorzaak van zulk een bescheiden beroep.
Mr. W. de Ridder penn. A.N.V.
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