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Op den tweesprong.
Neerlandia begint vol vertrouwen zijn nieuwen jaargang. Wel is haar redactie nog
te veel gebonden aan andere plichten, dan dat zij voor haar maandschrift heeft kunnen
zijn wat zij wilde. Het A.N. Verbond is in zijn eersten krachtvorderenden groei. Maar
bovendien vergt zijn Perskantoor nog altijd den arbeid, die slechts als afgeloopen
kan worden beschouwd, wanneer de strijd der Republieken zal zijn geeindigd. Een
deel van den Nederlandschen stam, met welks belangen die van Nederland op het
nauwst zijn verbonden, vecht zijn worsteling uit om eigen onafhankelijk bestaan, en
het Verbond zou zijne roeping niet kennen als het niet bijstond.
De taak van het Verbond in dezen oorlog was aanvankelijk de openbare meening,
over de geheele wereld op dwaalspoor gebracht door valsche berichten omtrent de
Boeren, hun regeeringen en de oorzaken van dezen oorlog, voor te lichten met juiste
gegevens. En het mag zich beroemen op welslagen. Overal buiten Engeland is bij
de volkeren de overtuiging gerijpt van het recht der Boeren en ook in Engeland is
die overtuiging wassende, langzaam maar zeker. Het Verbond had moeten worden
uitgevonden, als het niet reeds had bestaan. Het heeft getoond wat in dagen van strijd
een goed geordende stamvereeniging vermag. Geen grootspraak is dit, maar een
opwekking voor al zijn leden om het Verbond blijvend te steunen; ook een hulde
aan hen die het Verbond tot nu toe in staat hebben gesteld zijn kostbaren arbeid te
volvoeren. Want het is van meetaf een onafwijsbare eisch geweest, dat hetgeen
gedaan werd zou worden gedaan zonder geldelijken steun der Republieken, al was
deze mogelijk geweest; vrij wilde het Verbond zijn in al zijne handelingen en het is
dat geweest en zal het blijven.
Een jaar geleden werd op deze zelfde plaats

Neerlandia. Jaargang 5

2
gezegd, dat de tijd nog niet was gekomen voor volkomen verantwoording van wat
het Verbond in den oorlog heeft gedaan - ook nu is die tijd nog niet daar. In de hitte
van het gevecht houdt men geen wapenschouwing. Enkel dit: vroeger richtte het
A.N.V. zich tot de massa, nu meestal tot den enkeling: altijd door gaan inlichtingen
en bescheiden naar alle streken. Geen eerlijk, geoorloofd, middel van steun of
voorlichting blijft onbeproefd.
Het nieuwe jaar luidt blijde in. De Oost is als zelfstandige groep opgetreden, hier
te lande in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd door den oud-Gouverneur-Generaal
Mr. C. Pijnacker Hordijk, den oud-Directeur van Onderwijs enz. Jhr. O. van der
Wijck, den Gep. Luit. Kol. H. Bosboom en den oud-Semarangschen advocaat Mr.
C.Th. van Deventer. Deze namen en deze titels waarborgen kennis en karakter, beiden
onvermijdelijk waar het geldt eene geestelijke hervorming in onze Kolonie. Het jaar
1901 opent een nieuw tijdvak in de ontwikkelingsgeschiedenis van Ned. Indië.
Indien thans nog onze West toetreedt tot het Alg. Ned. Verbond, zijn alle deelen
van onzen stam vereenigd en is er een vast middenpunt voor de behartiging van zijn
belangen.
Hoezeer ook bestreden door overmacht, de Republieken van Zuid-Afrika hebben
thans reeds voor zich en voor den geheelen Nederlandschen stam velerlei winst
behaald. Wat gescheiden was is vereenigd: het Hollandsch-Afrikaansche ras; vóór
den oorlog vervuld van onderling wantrouwen en ijverzucht, zijn de trouwe
Afrikaanders der Republieken en van de Kolonie thans broederlijk vereenigd; zij
kennen thans slechts één doel: vrijheid en onbeperkte zelfstandigheid van Transvaal
en Vrijstaat. Gemeenschappelijk lijden is hun geworden het krachtige cement, dat
harten bindt als muren breken tot puin in 't end!
De tweede winst is: de toenadering tusschen Afrikaanders en Hollanders; vóór
den oorlog ontbrak begrijpelijkerwijze veel aan de wederzijdsche waardeering. Nu
weten niet meer velen, maar alle Afrikaanders dat de Hollanders in Holland niet zijn
als die eerstuitgekomenen onzer landgenooten, die in Zuid-Afrika schande hebben
gebracht over onzen naam. Thans voor het eerst is er band, en beiden, Hollanders en
Afrikaanders, zijn trotsch op hun stameenheid. Zoo moet het ook worden met
Vlaanderen. Zal ook eerst zware beproeving over Vlaanderen en Nederland moeten
komen, voor die beide deelen van den Nederlandschen stam, alle wantrouwen en
ijverzucht hebben op zij gezet? Wie ziet den dag van morgen?
Dan, de Afrikaanders hebben hunne rijën gezuiverd van lauwen en van verraders.
Want die zijn er geweest in alle rangen. Lang is de lijst van geteekenden, als de dag
der vergelding komt. Uitgesneden worden zij als rotte plekken, want blijvend, zouden
zij bederf en ontkrachting verbreiden. In aantal kleiner, is het
Hollandsch-Afrikanerdom thans hechter dan ooit te voren. Ook omdat het zich bewust
is geworden dat de Nederlandsche taal, tot nog toe verwaarloosd en in haar waarde
onbegrepen, het hechtste bolwerk zal zijn voor vrij bestaan.
Eindelijk, Nederland zelf is beter geworden. Wij hebben gezien, zelf in veiligheid,
wat wanhoopskracht vermag; het is voor ons een pijnlijke ervaring, maar niet de
pijnlijkst mogelijke, hoe dom onze wijsheid is, die de hoogste waarde van een mensch,
dus van een volk, peilt naar examens; onze wijsheid, die met blind voorbijzien van
levensflinkheid en levensdurf, ons volk grootendeels heeft verschoolmeesterd. De
schaaf, wat heeft hij huis gehouden! Wij zuchten het uit met beschaming, als wij de
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Afrikaanders aan het werk zien, en wij voelen het troostrijke en heerlijke, dat ginder
velen onzer trouw hebben mee geleden en gestreden, en dat zij hunkeren naar
terugkeer tot weer deeling van gevaar. Nederland verjongt thans, of zonder eigen
lijden niet meer. En zijn ondernemingsgeest over de wijde zee in vreemde landen
waakt helder op, of zonder eigen lijden niet meer.
Ons volk staat op den tweesprong, ditmaal nog zonder ellende.

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.

Nederland en de Republieken.
De reis van president Kruger - dien pelgrim van het recht, gelijk de Franschen hem
genoemd hebben - heeft, hoe kort nog van duur, reeds welslagen en mislukking
gekend. De ontvangst in Frankrijk overtrof al wat men er van verwacht had en onder
den invloed van die grootsche volksbetooging liet de Fransche regeering hare
terughouding varen. Wat zij president Kruger beloofd heeft, weet het publiek niet,
maar uit de verandering van het reisplan, het vertrek uit Parijs naar Berlijn in plaats
van naar den Haag, valt op te maken dat de Fransche regeering zich bereid verklaarde
op de een of andere wijze tusschen Engeland en de republieken bemiddelend op te
treden, als de Duitsche regeering medewerkte.
Om die medewerking te verkrijgen werd de tocht naar Berlijn ondernomen. Men
weet met welken uitslag: de Duitsche keizer wilde den president zelfs niet ontvangen
en liet hem te Keulen verzoeken, de reis naar Berlijn op te geven. Dat was wel een
grievende teleurstelling na de blijde hoop, die de houding van het volk en de regeering
van Frankrijk had opgewekt. Wel bleek tijdens het verblijf op
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Duitschen grond onmiskenbaar, dat het volk ook daar met hart en ziel de zaak der
Boeren is toegedaan, maar de regeering, die alleen iets uitrichten kan, was
ongenaakbaar. Bij de mislukking van deze zending, kon het president Kruger, wien
het alleen om zijn land en volk te doen is, vrij onverschillig zijn, of de keizer hem
nog ontvangen wilde of niet. Maar de beschaafde wereld zal ter kenschetsing van de
zonderlinge figuur van keizer Wilhelm niet vergeten, dat hij den man, dien zij
bewondert en hoogacht, zijn land heeft uitgewezen zonder hem zelfs te willen zien.
Toen is president Kruger in ons land gekomen en hij is hier ontvangen met een
geestdrift en een liefde, die hem goed moeten hebben gedaan na de mislukking van
zijn Duitsche reis en hem bevestigd in zijn overtuiging, dat heel Nederland blaakt
voor zijne heilige zaak. Maar ook hier is het de regeering alleen die hem helpen kan.
En wat zal zij? Wij hebben uit het Oranjeboek, dat wij in het November-nummer
van dit blad behandelden, gezien, dat de minister van buitenlandsche zaken zich den
trouwen vriend van den president noemt, en zoowel in de Tweede Kamer als er buiten
kon men opmerken, dat die telegrammen van den minister den indruk maakten van
inderdaad door een vriend afgezonden te zijn. Toch zijn er een paar verschijnselen,
die ons - wij hopen ten onrechte - beducht maken of de president voor het doel dat
hij beoogt van onze regeering wel die tegemoetkoming zal vinden, waarop hij reden
heeft te rekenen.
Vooreerst de niet-officieele ontvangst in den Haag. Toen president Kruger te
Lourenço-Marques aan boord van de Gelderland zou gaan, werd bekend gemaakt,
dat hij incognito zou reizen. Blijkbaar was er dat op gevonden om de lastige kwestie
of de Gelderland, het hoofd van de Zuid-Afrikaansche Republiek aan boord hebbende,
niet ook zijn vlag moest voeren, op te lossen. Men vreesde, dat die vlag ter zee
Engeland aanstoot zou geven en - wie weet? - tot ernstige verwikkelingen leiden.
Reisde de president incognito, dan was de moeilijkheid vermeden en zijn vlag kon
wegblijven. Maar dat incognito is in Frankrijk opgeheven, ten bewijze waarvan
voldoende is te herinneren, dat de Fransche regeering den president ontvangen heeft
met alle eerbewijzen aan een staatshoofd, als zoodanig in het land vertoevende,
verleend. Onze regeering heeft dat niet geacht en zich gehouden aan het incognito,
dat de president te Lourenço-Marques had aangenomen, alsof een hoofd van staat,
een reis eenmaal aldus aanvangende, later op die reis het incognito niet meer zou
kunnen afleggen, welke stelling, dunkt ons, moeilijk vol te houden is. Er was dus in
den Haag aan den trein geen vertegenwoordiger van H.M. de Koningin; - ofschoon,
dit had toch wel het geval kunnen zijn, al reisde de president incognito - onder de
ministers, die den president na zijn aankomst in het Hôtel des Indes begroetten,
ontbraken die van financiën, de kabinetsformeerder, en die van buitenlandsche zaken;
bij zijn bezoek aan de Koningin werd de president door geen militair eskorte begeleid,
en zoo meer.
Maar ook dit is voor president Kruger zelf bijzaak. Indien er hem aan eerbewijzen
gelegen is, kan hij tevreden zijn. Geen gekroond hoofd is in Frankrijk, in België, in
Duitschland, in ons land met grooter eerbied, aanhankelijkheid en geestdrift ingehaald,
gehuldigd, gevierd dan hij. En wanneer hij zijn doel bereikt, de regeeringen in
beweging te brengen om krachtens de beginselen, die zij zelf op de vredesconferentie
in den Haag beleden hebben, en de overeenkomst, waarmede die beginselen daar
bezegeld zijn, een einde te helpen maken aan den onrechtvaardigen en wreeden
oorlog in Zuid-Afrika, dan is hem al dat eerbetoon onverschillig. Maar voor de
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waardigheid van ons land was het ons liever geweest, als onze regeering niet
geschroomd had te doen wat de Fransche regeering reeds voor haar gedaan had. Het
incognito was in Frankrijk opgeheven; men was hier dus volkomen correct geweest,
indien men president Kruger ontvangen had met het ceremonieel, dat voorgeschreven
is voor het hoofd van een vreemden staat, als zoodanig reizende. Daarmede had onze
regeering zich tot niets verbonden en kon zij even vrij zijn als nu om den president
al dan niet de hulp te verleenen, die hij van haar komt vragen.
***
Er is nog iets anders, waarom wij over de houding van onze regeering ten opzichte
van president Kruger niet geheel gerust zijn. Die reden tot beduchtheid ligt in de
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de
staatsbegrooting van 1901. Wij bedoelen natuurlijk dat gedeelte, waarin de regeering
de Zuid-Afrikaansche republieken behandelt. Wij zullen de kwestie van de
vredesconferentie, daarin mede te berde gebracht, laten rusten, ofschoon wij de
opmerking niet kunnen achterhouden, dat de regeering hier over de republieken en
Engelands aanspraak op suzereiniteit spreekt alsof de Z.-A. Republiek en de Oranje
Vrijstaat in dit verband op één lijn zijn te stellen. De reden, waarom de Z.-A.
Republiek niet uitgenoodigd heette te kunnen worden, en de suzereiniteitskwestie
gelden alleen haar en geenszins den Oranje Vrijstaat. Indertijd heeft de minister van
buitenlandsche zaken dat onderscheid dan ook behoorlijk laten uitkomen en als eenige
reden, waarom de Vrijstaat niet uitgenoodigd was, opgegeven, dat de Z.-A. Republiek
anders nog meer gegriefd zou zijn. De manier, waarop de regeering nu in haar
Memorie van Antwoord de twee republieken samenvat, is vrij zonderling.
Maar dit slechts terloops. Waarop wij de aandacht willen vestigen is het volgende
uit de Memorie: ‘Toen in het najaar van 1899 de gang der onderhandelingen tusschen
Engeland en de Zuid-Afrikaansche Republiek wegens gebrek aan overeenstemming
tot stilstand was gekomen, heeft de Nederlandsche Regeering zich te Londen bereid
verklaard om hare goede diensten te verleenen tot het weder aanknoopen der
onderhandelingen. Het onmiddellijk daarop gevolgde ultimatum der
Zuid-Afrikaansche Republiek en de opening der vijandelijkheden door de legers der
beide Republieken, gebeurtenissen die de Nederlandsche Regeering zeer verrasten,
was oorzaak, dat deze poging vruchteloos moest blijven.’
Voorop sta onze meening, dat het Nederlandsche volk van deze goede diensten,
welke de regeering ten bate van de twee republieken heeft aangeboden, met
voldoening kennis zal hebben genomen, maar aan den anderen kant spreekt er, dunkt
ons, uit de aangehaalde woorden van de regeering een voorstelling van de
geschiedenis, waarmede de zaakkundigen het stellig moeilijk zullen kunnen vinden,
en een verwijt tegenover de republieken, dat, naar ons oordeel, aan den vooravond
van president Kruger's komst meer dan ooit misplaatst was.
De Memorie zegt, dat het ultimatum der Z.-A Republiek en de opening van de
vijandelijkheden van de zijde der republieken de regeering verrast hebben. Nu kan
men dit eenvoudig opvatten als een persoonlijke meening, waarmede niemand anders
iets te maken heeft. Er gebeuren in het dagelijksch leven telkens dingen, die den een
verrassen en den ander niet. Dat hangt af van meer of mindere scherpzinnigheid of
oplettendheid of kennis van zaken. Maar in dit geval kan men aan het publiek
bezwaarlijk meer scherpzinnigheid toeschrijven dan aan een regeering, noch ook
oplettendheid of grootere kennis van zaken. En dan blijft er niet anders over dan te
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protesteeren tegen de verkeerde voorstelling van de feiten, welke men uit die
verrassing moet opmaken.
Indien de regeering de moeite had genomen de geschiedenis van de laatste maanden
voor het uitbreken van den oorlog nog eens na te gaan, gelijk wij dat nu tot
opfrissching van ons geheugen gedaan hebben, dan had zij gezien, dat het ultimatum
van 9 October, wel verre van de wereld te verrassen, reeds eerder verwacht was.
Herhaaldelijk is er in de perstelegrammen uit de laatste weken voor den 9en October
van dat ultimatum sprake. In de republieken werd er telkens op aangedrongen. Men
mocht er niet langer mee wachten, zoo heette het. Meer dan eens verspreidde zich
het looze gerucht, dat het al gesteld was. En toen het kwam
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was er in de uitingen van de Europeesche pers al zeer weinig te bespeuren, dat op
verrassing geleek. Men had het voelen komen, onverschillig of men het stellen van
het ultimatum door de Republiek verstandig of onverstandig beleid vond. Er was
alleen verrassing, onechte maar goed gespeelde verrassing en verbazing en
verontwaardiging in Engeland. Daarop had de Engelsche regeering het aangestuurd;
zij verlangde niets liever dan dat de republieken zouden beginnen, en nu was het
ultimatum, het onbeschaamde ultimatum er. Maar de pers van de overige wereld liet
zich niet van de wijs brengen, en met enkele uitzonderingen kon men in alle bladen
buiten Engeland de meening voorgestaan zien dat de republieken slechts in schijn
de vijandelijkheden geopend hadden, maar Engeland de ware aanvaller was.
En nu komt de Nederlandsche regeering ons zeggen, dat haar het ultimatum en
het openen van de vijandelijkheden door de republikeinen ‘zeer verrasten’! Maar
erger dan de verkeerde voorstelling van de gebeurtenissen, die aan deze verrassing
ten grondslag ligt, vinden wij het verwijt, dat er tegen de republieken in opgesloten
is. Ja, het was wel jammer, dat er nu van de goede diensten der Nederlandsche
regeering niets meer kon komen. Maar wist men te Pretoria en te Bloemfontein van
die aanbieding van goede diensten? Dat is éen vraag. En dan: al droeg men er daar
kennis van, mocht, kon men met het ultimatum nog langer wachten?
Is men nu al vergeten wat er aan is vooraf gegaan? Sedert Juni 1899 kwamen er
gestadig troepen in Zuid-Afrika aan, en als wij tot September genaderd zijn, staan
er in de Engelsche bladen dagelijks berichten over de oorlogstoerustingen. Er gaan
millioenen patronen model IV en V naar de Kaap; in Indië worden de transportschepen
voor troepenvervoer in gereedheid gebracht. In September reeds verschijnt de lange
lijst van de officieren die in Zuid-Afrika dienst zullen doen; Sir Redvers Buller wordt
benoemd tot opperbevelhebber en zijn vertrek vastgesteld; 20 compagnieën van de
intendance zullen uit Engeland naar de Kaap vertrekken; de garde uit Gibraltar gaat
er heen; 25,000 man van de reserve worden opgeroepen. Den 5en October komen te
Durban vier transportschepen met troepen uit Indië aan, en den 9en nog vijf. Intusschen
zijn de Engelsche ingezetenen van de Republiek al bij duizenden vrijwillig vertrokken.
Ziedaar een paar berichten, die wij uit de groote menigte aanteekenen.
En lees de telegrammen, in September tusschen president Steijn en Sir A. Milner
gewisseld. Den 19en meldt Milner, dat er troepen zullen komen langs de westelijke
grens van Vrijstaat en Transvaal; den 25en erkent hij, dat er uit Ladysmith troepen
zijn gezonden naar Glencoe, d.i. vlak op de Transvaalsche grens; den 27en vraagt
Steijn dringend om toch die ophooping van Engelsche soldaten op de grens der Z.-A.
Republiek te staken, aangezien dat een ernstige bedreiging van den vrede is; den 2en
October moet hij vaststellen, dat er steeds meer troepen naar de grens worden
gestuurd. En intusschen stokten de onderhandelingen aan de zijde van de Engelsche
regeering. Wij zullen niet meer de geschiedenis ophalen van het listige telegram van
Chamberlain, dat men te Pretoria en overal in de wereld als een afwijzing van het
voorafgaande Transvaalsche voorstel opvatte, en dat de Engelsche minister naderhand
als een aanneming beschouwd wilde zien. Wij herinneren slechts, dat Chamberlain
in zijn telegram van 12 September een nieuw voorstel van Engelsche zijde beloofde
en dat er van dat nieuwe voorstel maar niets kwam. Het was duidelijk: er moest tijd
gewonnen worden en inmiddels maakte Engeland zich openlijk tot den oorlog gereed.
Niemand twijfelde er meer aan, dat 't tot een uitbarsting zou komen, tenzij de
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Republiek zich onderwierp, en toen, om het Engelsche leger op de grens zich niet
kalm te laten vermeerderen tot het volledig uitgerust kon toeslaan, verhaastten de
republieken de onvermijdelijke botsing. Het ultimatum was slechts in schijn de casus
belli, in werkelijkheid was dat de opeenhooping van de Engelsche troepen op de
grenzen der republieken en de openbare oorlogstoerustingen van Engeland.
Dat men deze algemeene erkende voorstelling nu nog tegenover een Nederlandsche
regeering moet te pas brengen, dat is wat ons zeer verrast heeft. Maar vooral: is het
oirbaar de Engelschen nu te gaan steunen in het misbruik, dat zij nog aldoor van dat
‘onbeschaamde ultimatum’ maken?
*

**

Nochtans, wij vertrouwen dat men ten onrechte uit deze ongelukkige uitlating van
de Nederlandsche regeering zou opmaken, dat zij niet alles wil doen wat in haar
vermogen is en dat niet met hooge belangen van ons land strijdt om president Kruger
te helpen in zijn streven een bemiddeling van de mogendheden te verkrijgen. In de
Memorie van Antwoord volgt echter op de aangehaalde woorden dit: ‘Wat het
aanbieden van bemiddeling betreft nadat de oorlog was uitgebroken, de Regeering
heeft de vaste overtuiging dat een dergelijk aanbod... niet de minste kans van slagen
zoude hebben gehad. Men heeft dit trouwens kunnen ervaren... door de besliste wijze
waarop de Britsche Regeering een dergelijk aanbod van de met haar zeer bevriende
Regeering der Vereenigde Staten van Amerika onvoorwaardelijk heeft afgewezen.’
Men zou nu kunnen vragen of de regeering vast overtuigd is, dat ‘een dergelijk
aanbod’ ook nu nog niet de minste kans van slagen zou hebben. Zij spreekt die
overtuiging alleen aangaande het verleden uit. Maar het antwoord kan nauwelijks
twijfelachtig zijn: ook nu ziet zij er geen heil in. Alleen zouden wij gaarne juister
hebben vernomen wat het aanbod van de Amerikaansche regeering is geweest. Wij
kunnen dat op het oogenblik niet naslaan, maar meenen ons te herinneren dat zij haar
interventie aanbood. Nu zou interventie afgewezen, maar bemiddeling of goede
diensten (bons offices) aangenomen kunnen worden. De Haagsche conventie geeft
immers meer dan een weg aan, waarlangs staking van de vijandelijkheden kon worden
verkregen. En over de punten in geschil zou dan het arbitragehof kunnen beslissen.
Kan nu de Nederlandsche regeering, zij die zich in haar geheel de trouwe vriend
der republieken mag noemen, door de betrekkingen tusschen ons land en de
republieken ertoe aangewezen, door de regeeringen dier republieken ertoe aangezocht,
niet het voorstel aan eenige mogendheden doen om gezamenlijk Engeland voor een
minnelijke schikking te winnen? Minister Pierson heeft echter bij de algemeene
beschouwingen over de staatsbegrooting in de Tweede Kamer gezegd, dat hij het
psychologische moment, waarop de regeering een voorstel tot arbitrage zou kunnen
doen, nog niet gekomen acht.
Dus ook in den Haag schijnt president Kruger voorshands in zijn zending niet te
zullen slagen. En wij moeten erkennen, dat de toestand de regeering gelijk schijnt te
geven. Duitschland wil niet meewerken, wil misschien evenals op het eind van 1899
niet eens beloven zich bij eenigen aandrang van mogendheden op Engeland onzijdig
te houden. En bij het bezoek, dat de deputatie uit de twee republieken een paar
maanden geleden te St. Petersburg gebracht heeft, is voldoende gebleken, dat ook
de tsaar voorloopig niets doen wil of doen kan. Ten overvloede heeft de Engelsche
regeering dezer dagen nog ondubbelzinnig in het parlement te kennen gegeven, dat
zij van geen bemoeienis met haar oorlog in Zuid-Afrika weten wil. Inderdaad, het
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is moeielijk te gelooven, dat er van een voorstel tot arbritrage op het oogenblik heil
te verwachten is.
Toch, indien het bestaanbaar is met 's lands belangen, die de regeering voor alles
te bewaken heeft, zouden wij wenschen, dat zij iets in de beoogde richting deed.
Vooreerst om bij de vertegenwoordigers der republieken elken twijfel weg te nemen,
of de regeering wel genegen is alles te doen wat oirbaar en niet onvoorzichtig is;
vervolgens om, indien de mogendheden niets willen doen, er hun de
verantwoordelijkheid van te kunnen laten, dat het schandelijke stuk in Zuid-Afrika
voltrokken wordt; eindelijk om, wanneer een verstandhouding tusschen de
mogendheden verkregen
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kon worden, op Engeland den smet te leggen, van de arbitrage, waarvoor het verleden
jaar nog met zooveel vertoon van geestdrift in den Haag gepleit heeft, af te wijzen.
***
Ten slotte ligt er voor ons toch iets hoopvols in de woorden van minister Pierson.
Hij acht het psychologische oogenblik, waarop de Nederlandsche regeering een
voorstel tot arbitrage kan doen, nog niet gekomen. Daarin ligt tweeërlei: ten eerste,
dat hij de komst van dat oogenblik alsnog mogelijk acht; voorts, dat de Nederlandsche
regeering dan met haar voorstel voor den dag zal treden. Ons volk neemt daar nota
van en rekent op u, Excellentie!
Maar als dan dat psychologische oogenblik komt - en wij kunnen 't ons nu nog
niet anders denken dan dat alleen sinjeur de Wet, met de la Reij en Botha en de
anderen, dat bewerken zal - en Engeland begint in arbritrage zijn voordeel te zien,
dan - maar 't is eigenlijk overbodig het te zeggen - hopen wij, dat president Kruger
hier zich tot geen dag staking van vijandelijkheden zal laten vinden zonder
goedkeuring van Schalk Burger, den waarnemenden president, en president Steijn
en de Boeren-generaals. Buiten de Engelsche regeering kan niemand hier in Europa
weten hoe 't er op het oorlogsterrein uitziet. Onderhandelingen, hier gevoerd, met
staking van de vijandelijkheden in Zuid-Afrika zoolang zij duren, konden wel eens
aangeknoopt worden op een in dezen zin psychologisch moment, dat het Engelsche
leger er door uit de klem wil zien te geraken. De geschiedenis van Zuid-Afrika is
ook in dit opzicht niet zonder leering.

De Mogendheden en de Republieken.
Het bovenstaande schreven wij een maand geleden voor het December-nummer,
waarin voor dit artikel echter geen plaats was. Wij achten het niet overbodig, het
alsnog op te nemen, al ware 't alleen omdat noch in de Tweede Kamer noch,
voorzoover wij weten, in de pers de aandacht is gevestigd op de vreemde uitlating
van de regeering in de Memorie van Antwoord. En ook het andere mag hier nog wel
gezegd.
Sedert is er weer heel wat gebeurd waarover wij in een beschouwing zouden
kunnen treden, maar het stuk werd dan licht al te lang. Toch nog een paar
opmerkingen.
In den Duitschen Rijksdag heeft de heer von Bülow, de rijkskanselier - die een
handig en slagvaardig parlementair spreker blijkt te zijn, maar geen man van hoogen
geest - er met een beroep op het bekende Oranjeboek den nadruk op gelegd, dat
Duitschland, president Kruger door tusschenkomst van de Nederlandsche regeering
tot verzoeningsgezindheid en gematigdheid en toen tot toegeven aansporende, het
zijne gedaan heeft om den oorlog te voorkomen en dat het dus zijn handen in onschuld
kan wasschen.
Tegenover deze opvatting herhalen wij de vraag, die wij reeds in het
November-nummer van dit blad gesteld hebben, nl. of men met dien raad om toch
maar verzoenend en gematigd en toegeeflijk te zijn, bij president Kruger wel aan het
goede kantoor was. Engeland stelde op de conferentie te Bloemfontein in zake
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kiesrecht een eisch als het minste waarmede het genoegen kon nemen, en gaf daarbij
te verstaan, dat er daarna nog bewilligd moest worden in een aantal eischen zijnerzijds.
De Z.-A. Republiek was voor en na die conferentie verzoeningsgezind en gematigd,
gaf toe om maar den vrede te bewaren. Engeland was noch verzoenend, noch
gematigd, noch tot toegeven geneigd.
En vervolgens, mag men er zich op beroemen alles gedaan te hebben om een
botsing te verhoeden, als men zich met zijn raad en goede woorden slechts tot eene
partij gewend heeft? Als men den een tot inschikkelijkheid, tot het prijsgeven van
zijn aanspraken, zijn rechten wil bewegen, en den ander laat begaan? Heeft
Duitschland - om bij von Bülow te blijven - ook Engeland tot gematigdheid en
toegeven aangespoord? Wij hebben er niets van vernomen, en mogen uit het zwijgen
van den rijkskanselier op dit punt gerustelijk besluiten, dat het niet gebeurd is.
Maar dit zijn zaken van het verleden en misschien worden zij in de toekomst weer
van gewicht; voor het heden hebben echter de Boeren te velde de oplossing in de
hand. Zij bekommeren zich weinig om Oranje- en andere boeken en om de oratorische
behendigheden van een Duitschen rijkskanselier. Zij hebben in de afgeloopen maand
het terrein van den oorlog zoo ver naar het zuiden uitgebreid en het Engelsche leger
zoo in het nauw gebracht, dat het mislukken van alle pogingen om de bemiddeling
der mogendheden te verkrijgen minder zorgwekkend wordt. Wie weet of 't Engeland
spoedig niet berouwen gaat, de gelegenheid om den strijd langs minnelijken weg te
eindigen te hebben verzuimd, en de Boeren, als het ten slotte aan de mogendheden
te verstaan geeft, dat het nu wel van bemiddeling weten wil, niet begrijpen zullen,
dat zij nu geen bemiddeling meer noodig hebben, omdat Engeland den strijd niet
meer voortzetten kan.

‘Het Hollandsch Gezelschap van Ceylon.’
Even voor het afdrukken ontving de Secretaris het volgende hoogst verblijdende
schrijven van 26 December l.l. uit Colombo, Ceylon. Schrijver is de heer R.G.
Anthonisz, wiens naam toevallig reeds in dit mummer stond; de brief zelf is in het
Engelsch, het hoofd daarvan in het Hollandsch. Vertaald luidt hij:
‘Ik sluit hierbij in een exemplaar van het reglement van eene vereeniging, het
vorige jaar door de afstammelingen der Hollanders op Ceylon gesticht; naar u ziet,
is de beoefening der Hollandsche taal hoofddoel. In de laatste honderd jaren, sinds
dit eiland aan de Engelschen behoort, is onze moedertaal zoozeer in onbruik geraakt,
dat op dit oogenblik bijna geen van de oude families nog Hollandsch spreekt, schoon
zij menigen Hollandschen karaktertrek hebben bewaard. Ik neem de vrijheid U te
schrijven, in de hoop dat gij in staat zult zijn ons bij ons plan raad en steun te
verleenen.
Elke aanwijzing omtrent leerwijze en elken wenk verder die gij zult kunnen geven,
zullen dankbaar worden aanvaard.’
Het reglement zelf in het Engelsch, is in Oranje-omslag en heeft tot titel:
HET HOLLANDSCH GEZELSCHAP VAN CEYLON.
Founded 6th May 1899.
‘EENDRAGT MAAKT MAGT.’
Colombo
1899.
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Art. 1. De vereeniging draagt den naam van Het Hollandsch Gezelschap van Ceylon.
Art. 2. Het doel der vereeniging is:
1. Bevordering van de studie der Hollandsche taal onder de leden.
2. Met Holland gemeenschap te onderhouden op letterkundig, maatschappelijk en
geneologisch gebied en de geslachtsboomen openbaar te maken van Hollandsche
families nu op Ceylon.
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3. De herinnering aan het Hollandsche voorgeslacht der leden levendig te houden,
zijn deugden te eeren, zijn beginselen te verbreiden en een deel zijner nuttige
en heilzame gewoonte te bewaren.
4. Het gevoel van eenheid bij de leden te kweeken en te bevorderen en hunne
familiën in nauwer betrekking tot elkaar te brengen.
5. Langzamerhand een boekerij in te richten ten gebruike der leden, bestaande uit
alle verkrijgbare boeken en handschriften over de Hollandsche heerschappij op
Ceylon, benevens standaardwerken der Nederlandsche letterkunde.
6. Voor te bereiden en uit te geven eene geschiedenis van de Hollanders op Ceylon,
waarin eene beschrijving van hun maatschappelijk leven, hunne zeden en
gewoonten, hunne wijze van beheer en den invloed daarvan op de tegenwoordige
instellingen van het eiland.
Leden van het Gezelschap kunnen worden goed ter naam en faam bekende, wettige
afstammelingen in mannelijke lijn, van Hollandsche onderdanen der Vereenigde
Provinciën vóór 1796. Hiertoe worden ook gerekend zij van andere Europeesche
nationaliteit, die een betrekking hebben bekleed onder de Oost-Indische Compagnie
en op Ceylon zijn komen wonen, alsmede Hollandsche onderdanen die Hollandsch
spreken.
Dit is voorloopig het voornaamste. Natuurlijk komen wij terug op Ceylon en zijn
Hollandsche bevolking, die door de stichting van deze vereeniging op verrassende
wijze aan ons volk en alle leden van onzen stam buiten ons land, doet zien welk een
nuttige en opwekkende arbeid voor het Algemeen Nederlandsch Verbond is
weggelegd.
‘Eendragt maakt magt’ is het wachtwoord van Het Hollandsch Gezelschap van
Ceylon. Het zij ook het wachtwoord van ons allen. Voor overschatting hebben wij
te waken en daaraan hoopt het Verbond nooit schuldig te zijn: voor eerlijke
waardeering van ons Nederlanderschap en zijn taal is er allermeest bij de Nederlanders
nog veel te doen.

Het Johannesburger Politiecorps.
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Het Johannesburger Politiecorps.
Kort voor den bekenden slag van Berg-en-Dal op 27 Augustus, genomen, toont deze
groep op den voorgrond een zevental dapperen, die onder den naam van
Johannesburger Politiecorps zoo roemrijk bekend zijn geworden. Het tweetal artikelen
aan de bestorming dezer zelfde stelling gewijd en waard het vluchtige leven in een
dagblad te overleven, zijn van de hand van den Commandânt der Vrijwilliger
Cavalerie bij het Johannesburger Politiecorps den heer S. van Lier (rechts boven),
in de N.R.C. van 20 November te vinden. De herlezing met dezen groep voor zich,
is aangrijpend.
Links in de bovenste rij P. de la Rey, manschap; daarnaast in volgorde de
commandant Ph.R. Oosthuyzen, gewond en gevangen; F. Pohlman 1e luitenant,
gesneuveld door een schot in de rechterslaap, hij die reeds meer dan een jaar zijn
lieve vrouw en kinderen niet had gezien, hij die met Oosthuijzen en van Lier bijna
een jaar schouder aan schouder, onnoemlijke gevaren had getrotseerd, hij de held
van Colenso. Dan van Lier zelf, die met twee schoten in de rechterdij en de zij door
een kartetskogel doorboord, ongeloofelijk toevallig den dood ontsnapte en wien
Botha en Viljoen den morgen na het gevecht hun groote voldoening kwamen betuigen
voor de betoonde dapperheid. Links beneden sergant John Pretorius, doodelijk in
het hoofd getroffen, de forsche, mooie man, die altijd met zooveel liefde sprak van
zijn bruid, die hij op het punt van trouwen had verlaten voor den oorlog;
Sergeant-majoor Biljon, vermist, waarschijnlijk gesneuveld, nadat hij van Lier van
een wissen dood had gered; Sergeant-majoor John Smith, gewond met twee schoten
in het been.
Te Helvetia, terwijl het kanongebulder nog uit Machadodorp doordrong, waar
eenige commando's van generaal Viljoen den vijand tegenhielden, werd appèl
gehouden over het Politiecorps. Van de 67 antwoordden maar 31 op hun naam.
Neerlandia is geen oorlogsblad, maar de namen dezer dapperen en hun beeld
ontrukt het vol bewondering aan de vergetelheid.
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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; 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.

Karakter en Onafhankelikheid.
De meeste leden van het Alg. Ned. Verb. zullen het artiekel van de heer Emants over
‘Nasionalieteit en Indieviedualieteit’ in het Augustus-nummer van Neerlandia1) zeker
met instemming gelezen hebben. 't Is een propaganda-artiekel zo overtuigend als
men 't verlangen kan.
Maar daarom juist mag een tussenzin, die er in voorkomt, niet zonder protest
blijven.
Er staat (blz. 98, 2e kol.): ‘En evenals we indievieduen 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 zichzelf te mogen zijn, welnu, zo 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.’
De hier gekursiveerde tussenzin betekent in dit verband dat het verlies van de
onafhankelikheid geen invloed heeft op het behoud van het zelfstandig d.i. het
nasionaal karakter van een volk.
't Is moeilik aan te nemen dat de heer Emants dit werkelik zo bedoeld kan hebben.
Is onafhankelikheid wezenlik niets anders dan een polietiek begrip, dan is een volk
wel dwaas dat liever zijn bestaan er aan waagt dan zijn onafhankelikheid op te geven.
Maar op grond van zijn gehele redenering moet juist de heer Emants de laatste zijn
om dat te beweren. Want hij schreef (2e kol blz. 97): ‘Een kind heeft twee ouders,
niet waar? Die hebben er samen vier; die vier hebben er weer 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 gehele 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 n.l. uit de gehele
mensheid. Uit al die lagen heeft hij door middel van onzichtbare worteldraden, de
1) Nasionalieteit en Indieviedualieteit en het Alg Ned. Verbond. Genomen uit een rede, gehouden
op het 25e Ned. Taal- en Letterk. Congres te Gent.
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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 Romaamse 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.’
Welnu, wil nu de Nederlander zijn indieviedualieteit, dus zijn karakter, handhaven,
dan moet hij zich niet alleen wachten voor 't naäpen van z'n buurman of wie ook, maar dan zal hij evengoed zich verweren tegen dressuur op z'n Duits, en voor
Romaanse eigenaardigheden, die strijdig zijn met zijn aard. En hoe kan hij dat, als
het Romaanse ras het Germaanse overvleugelt, of als de Duitser zich meester maakt
van Nederland?1) Het streven van elke veroveraar is - en moet wel zijn - het
nasionalieteitsgevoel in het onderworpen volk zooveel mogelik te doven.
De taal van de veroveraar wordt soms met dwang, maar altijd langzamerhand door
middel van de school ingevoerd, - en de heer Emants, die in 't bestuur van 't Alg.
Nederl. Verbond zit, heeft ook in 't hier besproken artiekel getoond, te weten van
hoeveel belang het behoud van de taal voor 't behoud van de indieviedualieteit is.
Vreemde heren, dat wil zeggen: vreemde wetten, vreemde zeden, een vreemde taal.
Er zijn wel voorbeelden, dat een volk in zekere mate z'n zelfstandig karakter
bewaart, ook na de onderwerping, maar dat komt het indieviedu gewoonlik op moreel
lijden te staan, terwijl het opkomend geslacht gaandeweg vervreemdt en kunstmatig
vervreemd wordt van het nasionale.
En waar na de onderwerping een betrekkelike polietieke onafhankelikheid is blijven
bestaan, ook daar doet de invloed van de overheerser zich gevoelen; ook daar wordt
het nasionale niet dan met strijd en moeite gered, als 't zo heten mag. Daar zou
Zuid-Afrika van kunnen spreken.
Zonder van Chauvinisme2) verdacht te worden kan men beweren, dat een volk zijn
taal moet handhaven, wil het zijn nasionaal karakter bewaren, en dat handhaving van
de taal (met de uitvloeisels daarvan) niet ten volle mogelik is zonder onafhankelikheid,
die dus nog wat anders is dan maar een polietiek begrip.
Helmond.
J.L.C.A. MEIJER.

Volkslied3).
Opgedragen aan Volksweerbaarheid.
Op, burgers, op! Laat luid ons lied nu klinken
Ter ere van de vaderlandse grond:
Hier zag men, de eeuwen door, de vrijheid blinken
Te midden van 'en volk dat dwang weerstond.
Hier streden wij voor 't recht om vrij te denken,
Wij staan er pal voor noch tot aan de dood:
Wie waagt het dan een dapper volk te krenken;
Al zijn wij klein, dit zelfgevoel maakt groot.
Wij, Nederlanders, waar we ook mogen wonen,
1) De voorbeelden zijn die van de heer Emants
2) ‘Al paste het woord op mijn beweringen, wat zou de naam mij kunnen schelen?’ Emants. t
a.p.
3) Ingegeven bij Kruger's intocht in Den Haag.

Neerlandia. Jaargang 5

Waar ook de taal van 't Laaglands ras weerklinkt,
Daar willen wij aan heel de wereld tonen,
Dat ons 'en krachtig, blij gevoel doordringt.
Laat Oost en West het zien, hoe jong en krachtig
Wij staan naast onze Oranjes, zij aan zij,
Verschillend in geloof en denken, maar eendrachtig
In deze éne leus: Wij blijven vrij!
Doorluchtig volk, dat eenmaal tachtig jaren
Gestreden en geleden hebt voor 't Recht,
Blijf die gedachte als 'en schat bewaren
'En kostbre schat, die plichten op U legt:
Volg 't voorbeeld van dat oud geslacht, wiens glorie
Noch altijd is z'n Vaderlandse zin,
En - wacht dan kalm het oordeel der historie,
Ga opgewekt en sterk de toekomst in.

HAARLEM
J.B. SCHEPERS.
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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 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.
Had destijds, het voorstel voor. van den Heer De Vigne, betrekkelijk de
vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool de Vlaamschgezinde wereld in rep
en roer gebracht, niet minder deed dit onlangs een interview met den Heer Van
Rijswijck, Burgemeester van Antwerpen, door Raph. Verhulst, verschenen in de
Vlaamsche Gazet.
De Heer Van Rijswijck had, onvoorbereid, in een los gesprek met den persman,
twijfel uitgedrukt of een radikaal voorstel tot vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool eenige kans had tot een oplossing te leiden, en de vrees uitgedrukt, dat
een dergelijk voorstel zou brengen tot de ontvolking van de Hoogeschool. Een
oplossing, die volgens hem wel kans had om aangenomen te worden, was de splitsing
van sommige leergangen in Fransche en Nederlandsche. Eerst en vooral zou men
moeten beginnen met de faculteit van wijsbegeerte en letteren en die van de rechten.
Op de vraag van den persman of hij het oogenblik niet gekomen achtte om een
wetsvoorstel in te dienen, verklaarde de Burgemeester-volksvertegenwoordiger zich
daartoe wel bereid.
Doch het voorstel zou een tastbaren vorm moeten krijgen. Men zou moeten
overeenkomen omtrent een formule. Hij achtte het Algemeen Nederlandsch Verbond
het best bevoegd om een oplossing te zoeken en voor te stellen: een commissie
bestaande uit de meest bevoegde van zijn leden zou zich met de taak kunnen belasten.
Nu gingen de poppen aan 't dansen. Wat! een oplossing? Maar die was sedert lang
gevonden. Had niet Prof. Mac Leod in een zeer merkwaardig verslag een oplossing
voorgesteld namens de commissie, aangesteld door het Nederlandsch Congres van
Antwerpen? Had de Heer Van Rijswijck vergeten, dat hij lid was van die commissie,
en dat hij, met zijn naam, het verslag van Professor Mac Leod had onderteekend en
bij gevolg zijn goedkeuring gegeven aan de oplossing door dien hoogleeraar
voorgesteld? De verwijten: inconsequentie, lichtvaardigheid, werden den
Burgemeester niet gespaard en talrijke protesten gingen op tegen zijn voorstel.
Ondertusschen zou het Groepsbestuur B van het Alg. Nederl. Verbond zijn door
de Grondslagen voorgeschreven vergadering houden en daar kon de zaak te berde
komen, wat dan ook 't geval was in de vergadering op 16 December gehouden op 't
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Stadhuis te Antwerpen. Daar werden door Prof. Mac Leod en Prof. Fredericq
uiteenloopende zienswijzen omtrent een oplossing van het vraagstuk uiteengezet en
verdedigd terwijl ook andere leden aan de gedachtenwisseling deel namen. Van 't
gesprokene door den Burgemeester, die, tengevolge van de betooging van de
dokwerkers, slechts korten tijd de vergadering kon bijwonen, is mede te deelen, dat
hij alleen in den geest van het interview gesproken had uit vrees, dat een radikaal
voorstel de Gentsche hoogeschool zou doen leegloopen, doch, dat indien Prof. Mac
Leod hem de stellige zekerheid kon geven, dat zulks niet het geval zou zijn, dat het
dan nutteloos was naar een andere oplossing dan de zijne te zoeken.
Na een lange, belangrijke gedachtenwisseling, kwam men tot het besluit, dat het
niet op den weg lag van het Alg. Nederl. Verbond een nieuwe commissie aan te
stellen, daar het A.N.V. het recht niet had, de nog bestaande en niet ontbonden
commissie, die hare taak goed had volbracht en een merkwaardig verslag had geleverd,
het werk uit de handen te nemen; dat het Alg. Nederl. Verbond zou voortgaan met
zijn propoganda ten voordeele van de vernederlandsching van de Gentsche
Hoogeschool, de quaestie daargelaten hoe die zou gebeuren; dat het voor die
propoganda een som van 500 fr. zou besteden.
De Heer Max Rooses, lid van het Groepsbestuur B, tevens voorzitter van de
commissie, die het verslag onderteekend had, zei, dat deze commissie aan de personen,
die meenen, dat het doel naar het voorstel Mac Leod niet te bereiken is, kon
uitnoodigen om kennis te nemen van hun bezwaren en de verdediging van een andere
oplossing te hooren.
Daarmede is het onweer van den Vlaamschen hemel afgedreven en van het indienen
van een wetsvoorstel is voorloopig geen spraak meer.
***
Het Gentsche Propaganda-comiteit van het Algemeen Nederlandsch Verbond zet,
ondanks het soms vrij gure jaargetijde, zijne meetings voor de vernederlandsching
der Gentsche Hoogeschool onvermoeid voort. Op sommige Zondagen werd in niet
mindan zes gemeenten tegelijk meeting gehouden. Deze onverpoosde propaganda
heeft tot gevolg dat de kerngezonde plattelandsbevolking in Vlaanderen, die door
en door Vlaamsch is gebleven, een helderder inzicht krijgt in de ware strekking der
Vlaamsche Beweging, zoowel op stoffelijk als op zedelijk gebied.
Van 13 November tot en met 19 December kwamen bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers niet minder dan 45 verzoekschriften in uit verschillende
steden en dorpen van het Vlaamsche land tot vernederlandsching der Gentsche
Hoogeschool.
***
De schandelijke verkrachting der wetsbepaling betreffende het gebruik onzer taal
bij de Burgerwacht gaf aanleiding tot het inzenden bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van 27 verzoekschriften uit verschillende Vlaamsche
gemeenten. Dat is wel het klinkend bewijs, dat het Vlaamsche volk geen vrede heeft
met de schending der wet, die met de medeplichtigheid of althans met de oogluiking
der Regeering, te Gent, te Antwerpen, te Leuven en elders gepleegd wordt.
***
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In den Senaat weerklonk, onze taal, vóór weinige dagen, voor 't eerst sedert de nieuwe
samenstelling er van.
De Heer Senator Mertens, gekozene van het arrondissement St. Nikolaas, sprak
eene korte Nederlandsche redevoering uit, om zijne onthouding in de stemming over
het Oorlogsbudget uit te leggen.
Aanstonds werd daartegen protest aangeteekend door twee Waalsche
afgevaardigden, de Heeren Audent (van Charleroi) en Dupont (van Luik). O
verdraagzaamheid onzer Waalsche broeders!
Wederom werd het oud liedje aangeheven van de hoffelijkheid, die ons zou
verplichten Fransch te spreken in de officiëele vergaderingen, waar Walen nevens
Vlamingen zitten: omdat de Vlamingen, die in zulke vergaderingen zetelen in 't
algemeen Fransch kennen, terwijl hunne Waalsche Collega's het Nederlandsch niet
machtig zijn, ja zelfs het niet begrijpen.
- ‘Wel’, antwoorden wij, ‘dat die heeren Nederlandsch leeren zooals wij het Fransch
hebben aangeleerd,’
‘Zekerlijk,’ zeggen dan onze tegenstrevers, ‘de Walen zouden wel doen de beide
landstalen aan te leeren. Maar zoolang ze feitelijk geen Nederlandsch kennen spreek
ze dan toch aan in die taal welke door u en door hen verstaan en gesproken kan
worden.’
‘Ziet, beste Waalsche broeders, dat is nu een zeer mooie ‘cercle vicieux’; doch
wij zullen er ons niet laten in sluiten. Wij zullen van ons recht gebruik maken om in
gemengde vergaderingen onze taal te doen hooren. Want, anders doende, zouden
wij misschien wel zeer hoffelijk, maar ook, tegelijkertijd, steeds gefopt zijn en blijven.
Met feitelijk Nederlandsch te spreken, zullen wij U dwingen feitelijk (en eindelijk!)
Nederlandsch aan te leeren.
Overigens, ons doel is te hoog om ons door dat argument van de hoffelijkheid te
laten vangen, al prijzen wij die zeer hoog: wij willen ons volk zijne taal leeren
waardeeren en de verwezenlijking bereiden van onze leus: in Vlaanderen
Nederlandsch, in Walenland Fransch, in gemengde vergaderingen en besturen
Nederlandsch en Fransch.
***
Zondag, 22 December, heeft Prins Albrecht van België, met zijn jonge vrouw Prinses
Elisabeth, een bezoek gebracht aan de stad Antwerpen.

Neerlandia. Jaargang 5

9
Aan de ontvangst van de prinsen werd vanwege de stad een volkomen Vlaamsch
karakter gegeven. Zoo werden zij op 't Stadhuis door den Burgemeester in onze taal
welkom geheeten. Prins Albrecht beantwoordde de rede van den Burgemeester in 't
Nederlandsch en deed daarbij een gelukkige aanhaling van Ledeganck's verzen
zinspelende op den bloei van de kunst in de Scheldestad.
‘Zij smeedde zich een gloriekroon,
Van stralen uit het eeuwig schoon
Van 't beeldende vernuft, wier glans nog nooit verdoofde.’

In de Beurs woonden de prinsen een volledig Vlaamsch concert bij en hoorden een
gelegenheids-gedicht aan van Raph. Verhulst, voorgedragen door Mevr.
Dillis-Beersmans, aan welke de Prins in onze taal zijn dankbaarheid betuigde.
In den Dierentuin: uitvoering van Benoit's Rubens-cantate, verwelkoming van de
prinsen in 't Nederlandsch door den orkest meester Edw. Keurvels.
Op het officiëel banket in den Kunstkring, twee verrukkelijke heildronken in onze
taal van Burgemeester Van Rijswijck op den Koning en op de prinsen, waarop Prins
Albrecht hun in 't Nederlandsch antwoordde.
Hoe jammerlijk steekt bij dit alles de houding van den deken der hoofdkerk af,
die het prinselijk paar in 't Fransch verwelkomde. Dat was de eenige Fransche
redevoering van den dag. Ons Recht noemt dit eene onkieschheid jegens de prinses,
‘die fier en trotsch is openlijk te kunnen zeggen, dat zij onze taal met liefde aanleert
en hoopt ze binnenkort goed te kunnen spreken.’
Na Antwerpen, zullen de prinsen andere Vlaamsche steden, Gent en Brugge
bezoeken. Het is te hopen, dat Burgemeester Braun en graaf Visart het voorbeeld
van den Heer Van Rijswijck zullen volgen.
***
Het college van Burgemeester en Schepenen (Wethouders) der stad Gent schijnt er
al heel zonderlinge begrippen van fatsoen op na te houden. Door het Belgisch Comiteit
voor Transvaal was aan al de Gemeenteraden van het land een verzoekschrift
gezonden, daartoe strekkende, dat zij hulde zouden brengen aan President Kruger
en aan de dappere Zuidafrikaansche Republieken en tevens den wensch uitspreken,
dat een einde zou worden gemaakt aan den oorlog, die sedert meer dan een jaar
Zuid-Afrika verwoest.
Bij talrijke gemeenteraden, zoowel in het Waalsche als in het Vlaamsche land
vond die oproep een gunstig gehoor. Dat was o.a. het geval te Brussel, te Luik, te
Sint-Nicolaas, te Visé, te Châtelet enz. enz.
In de vergadering van den Gentschen Gemeenteraad op 17 Dec. jl. werd door den
Heer Siffer aan den Burgemeester gevraagd of bij het Schepenencollege geen voorstel
was ingekomen tot het brengen van eene hulde aan President Kruger.
Daarop werd door den Burgemeester geantwoord, dat de Stad niets ontvangen had
dan een gedrukten omzendbrief onder band met een postzegel van één centiem. ‘Het
college heeft de gewoonte niet’, aldus sprak de Burgemeester volgens de Gazette
van Gent, ‘aan zulke stukken gevolg te geven’. Hij achtte het beneden de waardigheid
van den Raad de zaak onder die voorwaarden te bespreken!
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***
Het Kerstfeest door de Gentsche Damesafdeeling ingericht, mag als vorige jaren,
uitnemend geslaagd heeten. Ditmaal was de grootste zaal gehuurd, die voor zulke
gelegenheden beschikbaar is, en, hadden sommigen van een waagstuk gesproken,
geen plaatsje bleef onbezet; wel een bewijs, dat de Kerstfeesten van het Algemeen
Nederlandsch Verbond in onze stad het burgerrecht verkregen hebben en door onze
leden op hoogen prijs gesteld worden. Welk een heerlijken aanblik leverde de zaal
op! Vooraan al de lieve kleinen met vroolijke gezichtjes in blijde verwachting naar
de dingen, die komen zouden, en daar achter ouders, nieuwsgierig naar hetgeen door
hunne lievelingen zou uitgevoerd worden. Aan deelnemers had het niet ontbroken,
en dus was het programma wel voorzien. Zangstukjes, piano, viool, dramatische en
boertige voordrachten wisselden elkaar af. Ieder deed zijn best, en velen gaven blijken
van werkelijken aanleg. Alle nummers werden op luide toejuichingen onthaald, niet
het minst het slotkoor, de Winter, van onzen kindervriend Van Goethem op muziek
van Oscar Roels, en geen wonder, waar dit zulk eene levendige voorstelling geeft
van de winterpret met sneeuwballen gooien, sleedje rijden en schaatsen.
Toen daarna nogmaals het gordijn omhoog ging, prijkte de Kerstboom met zijn
tal van lichtjes in schitterenden glans voor ieders oog. Ook voor niet-ouders was het
een genot te zien, met welke vreugde ieder der kleinen zijn geschenkje in ontvangst
nam.
De heer Wannijn, bestuurslid van den Gentschen Tak, bedankte met welgekozen
woorden uit aller naam de inrichtsters van het feest voor de toewijding, waarmee zij
hunne moeilijke taak vervuld hadden, en wekte ten slotte de talrijke toehoorderessen
op ook in eigen kring de Nederlandsche taal in eere te houden en die niet te verachten
voor het Fransch. Mogen zijne woorden gehoor vinden, want, wijlen de Maere heeft
het nog op het laatste Nederlandsch Congres in zijne openingsrede gezegd: in België
moeten wij eerst en vooral de vrouw veroveren. Zoolang de vrouwen der beschaafde
klassen het ‘commun’ vinden Nederlandsch te spreken en zoolang zij het vreemde
boven eigen goed verkiezen, zullen vele van de onvermoeide pogingen onzer wakkere
strijders verijdeld worden.
*

**

Ook de Brusselsche Damesafdeeling van het Alg. Ned. Verb. heeft den 30 Januari
een feest ingericht, een Pol de Mont's feest namelijk, waarop verzen van den dichter,
die aanwezig was, werden voorgedragen door Mejuffrouwen Billiaart, Cortebeeck,
De Froy en A. T' Sjoen: de Dood is heilig, Akte van Berouw, Gorm Stiernet, Wôrth,
Van 't Trommelaarken, De laatste Strijd, Ophelia.
Uit het sprookjesspel Prinses Zonneschijn werden twee bedrijven in drie tafereelen
opgevoerd. De dames hadden gezorgd voor kostumen en bijhoorigheden, bloemen,
enz. Zooveel mogelijk heeft men de vereischten van den tijd nabijgestreefd. De
indruk was dan ook buitengewoon gunstig; het publiek hing als 't ware aan de lippen
der spelende juffers, die Pol de Mont's heerlijke verzen volle recht lieten wedervaren.
Het publiek was opgetogen over de flinke vertolking. De uitspraak vond algemeene
bewondering, en het feest heeft er stellig veel toe bijgedragen, om de schoonheid
onzer moedertaal bij de talrijke aanhoorders, waarvan de helft ten minste buiten de
Vlaamsche Beweging staan, te doen smaken en prijzen. Voor allen was het een genot
en eene openbaring. De damesafdeeling staat thans op stevigen grondslag en hare
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maandelijksche bijeenkomsten en buitengewone feesten zullen al meer en meer bijval
genieten.
Het gemengd koor - dat voor de eerste maal optrad - heeft, onder het bestuur van
den Heer H. Van der Seypen op bevredigende wijze het vierstemmig Wilhelmus van
Nassouwe gezongen. De dames zongen, alleen minder goed dan op de algemeene
herhaling, het tweestemmig koor Nachtstilte. Nu het feest zulken goeden indruk heeft
nagelaten, mag men hopen, dat nog meer goede elementen het geheel zullen komen
versterken.
Na de uitvoering van het vierstemmig koor had op het tooneel een treffend betoon
plaats. Aan Mevrouw Cortebeeck werd door de leden van de damesafdeeling een
mooi album aangeboden, en Mejuffer Van der Straeten was aller welsprekende tolk,
toen ze wees op de toewijding en het talent der verkleefde voorzitster, die bij alle
leden de liefde tot de taal en de kunst had aangevuurd, en terzelfder tijd den geest
van Vlaamschen eenvoud en hartelijkheid wist te doen heerschen. Mevrouw
Cortebeeck, diep bewogen door dat onverwacht huldebetoon, bedankte in uitmuntende
bewoordingen en vestigde de aandacht aller aanwezige vrouwen op hare plichten als
Vlamingen. Zij beloofde, als vroeger, hare beste krachten te besteden aan de
werkzaamheden der damesafdeeling.
*

**

Naar aanleiding van beide feesten, kunnen we niet dan betreuren, dat de
Damesafdeeling, die te Antwerpen in wording was, niet is tot stand gekomen. Voelen
de aangesloten Antwerpsche Dames zich niet aangespoord door het voorbeeld van
hunne Brusselsche en Gentsche Zusters? Er zijn zooveel goede dingen te doen!
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Oost-en-West
Gedachtegang over St. Martinsche toestanden.
De taal op St. Martin, door een ieder gesproken is, zooals de lezers van Neerlandia
reeds door den Heer Hamelberg vernamen de Engelsche. Van de ongeveer 4000
inwoners van het Nederlandsch gedeelte spreken er zoowat 35 Hollandsch; dat is te
zeggen 35 kunnen het spreken. Van de overige 3965

Nederlandsche onderdanen is 't Engelsch de moedertaal. Het is deze taal, die op
kosten van het Nederlandsch Bestuur dagelijks onderwezen wordt en waarin
uitsluitend alle onderricht geschiedt. Van de vier geheel op 's lands kosten
onderhouden openbare scholen bestaat er slechts op één thans gelegenheid tot
onderricht in de Hollandsche taal. Op de twee bijzondere scholen, die van het
Gouvernement jaarlijks geldelijken steun ontvangen, wordt slechts zeer weinig tijd
besteed aan het Hollandsch, terwijl de eerlingen der ‘betalende klasse’ van de
Katholieke zusters-school slechts les in het Nederlandsch krijgen indien daarvoor
afzonderlijk wordt betaald! Is het te verwonderen dat St. Martin dagelijks meer en
meer verengelscht en na verloop van tijd noodwendig geheel Engelschgezind moet
zijn? De Boerenkrijg heeft de Engelschgezindheid den laatsten tijd meer doen
uitkomen en ik geloof niet te overdrijven door te zeggen, dat de groote meerderheid
der bevolking nu reeds Engeland vóór Holland stelt. Een bewijs daarvoor levert mij
het feit, dat een voor Engeland propaganda-makende preek, uitgesproken in de
Methodisten-kerk te Philipsburg (de hoofdplaats van St. Martin Ned. Ged.) op 10
Juni van dit jaar, geheel zonder eenig protest van de zijde der toehoorders werd
aangehoord en slechts drie personen hunne afkeuring door het intrekken van hun
geldelijken steun aan het genootschap te kennen gaven, toen hen de inhoud van de
preek bekend werd. Hoewel zelfs Engelschgezinden te verstaan gaven dat zij het ‘in
bad taste’ vonden dat vooral tòen - de tegenspoeden der Boeren waren reeds
aangevangen - gewezen werd, op Engelands ‘godsvrucht’, ‘edelmoedigheid’ en
‘rechtvaardigheid’, die God steeds met succes beloonde (oorlogen door Engeland
gevoerd, werden in de preek als voorbeelden aangehaald; Zuid-Afrika werd echter
zelfs niet genoemd) toch begreep de eerwaarde King (zoo heet de zendeling van het
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naburige eiland St. Kitts, die de preekbeurt waarnam voor den hier gevestigden
zendeling, den heer Coward) maar niet hoe men iets tegen zijn preek kon hebben:
Hij had immers Zuid-Afrika niet eens genoemd! Wel speet het den heer Coward, bij
nader inzien, dat Canada en Australië waren aangehaald als bewijzen geleverd
hebbende van hunne erkentelijkheid voor het zegenrijk bestuur van het Britsche Rijk,
doch dat was dan ook eigenlijk de eenige zin, waaruit men zou kunnen besluiten dat
de heer King aan den oorlog in Zuid-Afrika zou hebben kunnen denken!
Het is duidelijk, vind ik, dat het Nederlandsch Gouvernement, zonder verandering
in den toestand hier te brengen, dit eiland (en op St. Eustatius en Saba is de toestand
wellicht niet beter) voor Engeland naturaliseert. Het Bestuur moet zich niet laten
verblinden door gevoelens van vaderlandsliefde, waaraan hier bij feestelijke
gelegenheden vooral, uiting wordt gegeven. Niet, dat ik wil zeggen, dat die
betuigingen niet oprecht gemeend zijn; volstrekt niet. Zij gaan echter in de eerste
plaats doorgaans uit van enkele toongevende personen - waaronder ook velen die
uitsluitend Engelsch spreken - die met hart en ziel Oranje-gezind zijn en die dan
gemakkelijk een grooten aanhang vinden: Men houdt hier veel van een pretje; men
gevoelt ook veel voor het dappere Holland, men is hartelijk van aard en geeft graag
uitdrukking aan die hartelijkheid, men weet eigenlijk niet wat men
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doen moet om toch maar te toonen hoe hartelijk men het wel meent: Ook bij treurige
gelegenheden zou men tot betuigingen van medegevoel klaar zijn, ja, men zou tranen
met tuiten storten, doch.... Engeland en Queen Victoria moeten van de partij zijn.
Dit is geheel natuurlijk: Alle volks-literatuur is in 't Engelsch en hoe Engelsche
schrijvers hunnen lezers de onovertroffen voortreffelijkheid van al wat Engelsch is
als 't ware in de hersens hameren, is haast allen, die Engelsch lezen, bekend.
De Zuid-Afrikaansche Oorlog heeft een sterk licht geworpen op verhoudingen en
toestanden hier, die door velen óf in 't geheel niet werden opgemerkt, óf zoo vaag
gevoeld werden, dat er weinig aandacht aan gewijd werd. Men heeft mij hier vaak
tegengeworpen, dat de Oorlog in Zuid-Afrika buiten Nederland om is aangegaan en
men dus een zeer goed Nederlander kan zijn, zonder de Boeren in dezen gelijk te
geven.
Deze algemeenheid is in zekeren zin waar. Wanneer men echter zoo iemand
toegerust denkt met oprechtheid, gezond verstand en kennis van zaken, dan kan hij
geen waar vaderlander zijn van eenig land - allerminst van Nederland - behalve van
Engeland. Zoo iemand moet verblind zijn door geloof in de volmaaktheid van het
Britsch Bestuur, dat bewijzen veracht. Iemand van zoo'n geloof voorzien mag de
rechten en den naam hebben van Nederlander, Franschman enz., zijn vaderlandsliefde
is van den tweeden rang en staat, dunkt mij, gelijk met die van een Australiër en een
Canadees, die, met achterstelling van zijn geboorteland, Engeland, al heeft hij het
nooit gezien, zijn ‘home’ noemt en zich dan ook voor niets liever dan een echte
Engelschman uitgeeft, als hij kan. Zonder dat men blind behoeft te zijn voor gebreken
der Boeren - en die hebben zij, als alle volken - moet men toch erkennen, dat zij een
onomstootelijk recht hebben op onafhankelijkheid, dat grooter, beter verdiend en
duurder betaald is dan dat van menig land, dat thans geheele vrijheid bezit. Wie dat
niet erkent moet een met Engelsch geloof bezield Engelschman zijn, ook al voert hij
de vlag eener andere nationaliteit. Dat voeren van een vlag zonder er recht op te hebben, doet mijn gedachte stilstaan
bij het geval van J.F. Rijnenberg voor onzen Raad van Justitie. Zonder de deur der
raadkamer voor het publiek te openen, hetgeen onnadenkende leden wel eens gedaan
hebben, meen ik te mogen verzekeren - ik had de eer in het bedoelde geval als lid
van den R.v.J. dienst (?) te doen - dat de niet-officiëele vertaling der wetsverordening
niets te maken had met het vonnis door den Raad uitgesproken.
Als leek komt het mij volstrekt niet vreemd voor, dat de R.v.J. te St. Martin zoo
voorzichtig was een schuldige vrij te spreken, omdat het bij dagvaarding vermelde
niet geheel bewezen was, hetgeen dunkt mij blijkt uit de volgende zinsnede ontleend
aan het in hooger beroep uitgesproken vonnis: ‘Overwegende, dat al staat de beklaagde
in de dagvaarding vermeld als “eigenaar” van voormelden schoener, instede van als
“kooper” daarvan, dit naar 's Hofs oordeel, geen aanleiding geeft, om den beklaagde
van alle rechtsvervolging te dezer zake te ontslaan, waar de dagvaarding in zoover
kan worden gewijzigd, dat het daarin voorkomende woord “eigenaar” door “kooper”
worde vervangen.’1)
1) Om het aan Rijnenberg ten laste gelegde te kunnen bewijzen was het noodig, dat hij wel
eigenaar was, hetgeen het Hof ook bewees. Waarom men het daarna - het bewijs geldig
achtende - noodig vond dat het woord ‘eigenaar’ in ‘kooper’ werd veranderd in de
dagvaarding gaat mijn leekenverstand te boven.
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Dank zij deze voorzichtigheid - al leidt die tot vergissingen als de hiervoor vermelde
- is de Raad v. J. te St. Martin er in geslaagd met zeer gebrekkige riemen roeiende,
het rechterlijke bootje vrij vlot te houden, hetgeen blijkt uit het feit, dat in de laatste
10 jaren slechts drie malen hooger beroep werd aangeteekend op vonnissen van den
Raad v. J., waarvan één nog werd bevestigd door het Hof te Curaçao. Met den Heer
Hamelberg ben ik het echter geheel eens, dat de toestand zeer onvoldoende is, al zijn
de nadeelige gevolgen van de onvoldoende rechtskennis der leden van den Raad, tot
op heden en voor zoover mij bekend, betrekkelijk gering geweest. Wanneer echter
verandering zal worden gebracht in verbetering eischende toestanden dan vind ik,
moet men beginnen met die toestanden, die op het algemeen belang het nadeeligst
inwerken. Onder deze behoort in de eerste plaats de inrichting van den geneeskundigen
dienst.
Het is wellicht verkeerd te zeggen, dat de inrichting verandering behoeft, wanneer
men daarmede verstaat de wetten en bepalingen op dien dienst, want die konden,
wat de praktijk betreft, evengoed niet bestaan. Wat ik bedoel is de feitelijke toestand,
die eenigszins wordt aangegeven door het volgende, hoewel reeds oude en betrekkelijk
onschuldige geval: De Gouvernements-geneeskundige begaf zich naar één (toen
wellicht de eenigste) zijner onvermogende patienten, die op een pistoolschot afstand
van de dokterswoning gehuisd was. Na eenigen tijd te vergeefs aangeklopt te hebben,
werd hem door buren medegedeeld dat ‘Quashy’ (de bijnaam van den patient), reeds
zoowat een week geleden begraven was. Feitenbeschrijvingen ter toelichting van
den ellendigen toestand hier bedoeld, zou ik kunnen doen volgen, bij de lezing
waarvan den rechtschapen lezer de haren te berge zouden rijzen. Dit zou mij echter
voor heden te ver voeren, Zoo noodig, zal ik later hierop terugkomen. Dat vele plaatselijke verordeningen alléén op papier bestaan, wordt ook door het
volgende eenigszins toegelicht: Als plaatselijk direkteur der ‘Exploitatie-Maatschappij
van Zoutmeren op het Eiland St. Martin’ tracht ik, nu reeds sedert ruim zeven jaren,
het losloopen van varkens tegen te gaan, die vaak schade toebrengen aan dijken en
dammen, aangelegd ter exploitatie van het groote zoutmeer te Philipsburg. Niettegenstaande ik met haast onuitputtelijk geduld, met woord en geschrift,
getracht heb de bestaande verordening te doen handhaven, waarbij het los laten
loopen van varkens verboden is, bleven al die pogingen zoo goed als zonder gevolg.
Hoogstens verdwenen de varkens voor een paar weken van den openbaren weg,
waarna weder in de met veel moeite verstoorde, onwillig afgebrokene lamlendigheid
vervallen werd. Dat een slachter (het is reeds maanden geleden) door de wet
ongestraft, het vleesch van een, na den dood ‘geslachte’ koe, zijne klanten kon
thuissturen, is ook kenteekenend voor het bestaan van een niet ‘gezonden’ stand van
zaken. Hierboven aangestipte en vele andere verkeerde toestanden hebben, het behoeft
geen betoog, allernadeeligste, ook indirecte gevolgen. Eén dezer gevolgen zou echter
allicht aan de aandacht ontsnappen van personen, met de plaatselijke toestanden hier
onbekend, en dient daarom afzonderlijk vermeld te worden. Het is het aanwakkeren
van het bijgeloof en zijn nasleep. Plotselinge sterfgevallen, door geen geneeskundig
onderzoek gevolgd, worden doorgaans aan den invloed van ‘obea’ hekserij) of wel
aan toediening van vergift toegeschreven. Geloof in en vrees voor de kracht van
‘obea’ beheerscht tot op ongelooflijke hoogte de handelingen van lang niet alleen
geheel onontwikkelde personen. Niet zelden wordt de lijdende partij daardoor
teruggehouden wetsovertredingen, waaronder ontelbare kleine diefstallen, aan te
klagen, waardoor hier eene onzekerheid van eigendom bestaat, die op haar beurt diep
ingrijpt in den algemeenen toestand van dit eiland. Verscheidene der grootste
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grondbezitters hier hebben mij verzekerd, toen ik hen de reden vroeg waarom zij
honderden hectaren vruchtbaar land, jaar in, jaar uit, geheel onbebouwd en met
kreupelhout begroeid lieten liggen, zonder dat zij daarvan eenig noemenswaardig
voordeel genoten, dat het behoorlijk bewerken van die uitgestrekte gronden hen niets
dan schade en last zou veroorzaken. Bebouwde men voor eigen rekening dan zou
zóóveel van het veldgewas gestolen worden, dat men niet genoeg voor zich zelf zou
overhouden om de gemaakte kosten te dekken; verhuurde men het land, dan kreeg
men zijn huur niet binnen en stond men het recht van bebouwing af tegen een deel
van den oogst, dan mislukten oogsten vaak op raadselachtige wijze of stalen de buren,
niettegenstaande ‘obea’ (o, wonder!)
Hier zal ik voorloopig halt houden. Van harte hoop ik, dat het voorgaande, zij 't
in geringe mate en in de verre toekomst, meer raadt de ondervinding mij aan er toch
vooral niet van te verwachten - invloed moge hebben op eene verandering ten goede.
Verkeerde toestanden onder Nederlandsch Bestuur geven krachtdadigen steun aan
de voor Engeland propaganda-makende partij, vooral wanneer, zooals hier,
vergelijkingen met toestanden op naburige Engelsche eilanden, niet zelden ten nadeele
van ons uitvallen.

Na-gedachten.
Het hiervoor geschrevene overlezende, bespeur ik, dat het zeer zeker, zonder verdere
toelichting, een verkeerden indruk zou geven van St. Martin aan hen, die dit eiland
niet kennen dan door het weinige, dat daarover hier werd gezegd. Om door eene
beschrijving een waar en afgewerkt beeld te geven van bestaande toestanden, moet
men eene even groote gevoeligheid voor het licht als voor het donker hebben en
moeten beide, in de met de werkelijkheid overéénstemmende verhouding, aangegeven
worden. Dit laatste werd door mij hier niet gedaan. Wel heb ik oog voor het goede
dat men op St. Martin vindt, doch ditmaal was het mijn doel slechts eenige vluchtige
houtskoollijnen te plaatsen op mijn oranje getint papier. Die lijnen zullen in een
mogelijk af te werken schets haar plaats behouden en zelfs hier en daar aangedikt
moeten worden, doch
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ook voor vette witte lijnen is gelukkig nog plaats en er zijn tevens omstandigheden,
die het gebruik van het blauw rechtvaardigen.
Moge de toekomst het uitwisschen der zwarte lijnen rechtvaardigen en een beeld
te zien geven, waarin Oranje, Wit en Blauw de hoofdkleuren zijn!
A.M.W. TER LAAG.
ST. MARTIN, December 1900.

Boekbespreking
R.P.J. Tutein Nolthenius: Nieuwe Wereld. Indrukken en annteekeningen
tijdens een reis door de Ver. Staten van Noord-Amerika, H.D. Tjeenk
Willink & Zoon. Haarlem 1900, 470 bladz. Prijs f3,90.
Hier is aan het woord een Nederlandsch ingenieur, oordeelkundig bewonderaar van
't Amerikaansche leven, een die zijn volk liefheeft en het daarom zijn feilen toont.
Hij legt den vinger op een onzer woorden: Schoolschheid. Dat herinnert het woord
van vechtgeneraal Smit over de Hollanders: Hul is banje geleerd, ons is maar dom,
maar ons kan meer.
Zoo knap als de Hollanders zijn naar eigen erkentenis de Amerikanen niet, maar
zij kunnen meer. En dat meerdere kunnen moeten wij van hen leeren, wil onze
toekomst ons mooiste verleden niet beschamen. Er zijn sporen van vooruitgang, sport
maakt minder hokvast en zelfstandiger, vrijwillige oefening in den wapenhandel in
het Larensche kamp - uitstekende oefenschool voor jongelingen van zestien jaren dienst bij reservekader, dat alles heeft tot manvorming onze jeugd voor boven vroeger
geslacht.
Onze jongelui moeten zooveel mogelijk de wereld in. Als bij het scheien de droeve
moeders schreien, hebben de moeders dat ook niet gedaan in onzen gouden tijd? Er
is geen helpen aan, met de negentiende eeuw is geëindigd onze vacantie-eeuw, onze
eeuw op pantoffels. Dat scheiden van kinderen hoeft niet voor eeuwig te zijn; na
andere landen, andere zeden, ander werkvermogen te hebben gezien, kunnen onze
jongens terugkeeren in ons groote Stamhuis, waar nog zooveel arbeid ongedaan ligt.
Denk allereerst aan de mijnen. In onze Oost en West liggen ze nog bijna onontgonnen,
en Nederland kan een mijnstaat worden al is het zelf arm aan delfstof.
Eens is ons land geweest het trekland voor ieder die kennis zocht; Leiden was
beroemd boven Oxford en Cambridge en Parijs, onze water- en landbouw, onze
scheepvaart, onze werktuigkunde waren ongeëvenaard. Ons volk begint weer te
gevoelen, hoe onze hoogescholen op nieuw vergaderplaatsen kunnen worden van
studeerenden uit alle landen, voornamelijk uit die, welke met ons een zijn of een
waren van taal. Leiden is het bewijs geworden van ruimer regeeringsinzicht, doordat
het wijder geopend is voor Zuid-Afrikaansche studenten. Uit Amerika is reeds de
wensch gekomen tot het A.N.V. om de daar bestaande zucht mee aan te wakkeren
tot bezoek der Nederlandsche hoogescholen. De stroom der beschavingzoekenden
in onze Oost wordt zooveel mogelijk naar Nederland geleid. Er is dus een nieuw
verlangen merkbaar om vreemdelingen te lokken, niet door vermindering van

Neerlandia. Jaargang 5

wetenschappelijken ernst maar door verruiming onzer instellingen. En dat is een
heuglijk verschijnsel.
Maar onze jongelui, die hun voorbereiding voor de maatschappij ontvangen in
hun eigen land, al is het in een andere stad, blijven meestal ronddraaien in hetzelfde
kringetje; voor hen is een verblijf in het buitenland een versterkend bad. En hetgeen
de heer Nolthenius in zijn boek tracht te bewijzen, Duitschland, Frankrijk en Engeland
blijven voor hen vreemde landen, vastgeroest als daar is een overgeleverde beschaving
terwijl Amerika aan hen als aan ieder ander een eigen tehuis verleent. Breng geheel
of gedeeltelijk uw studietijd door, zegt hij, in het nieuwe werelddeel, waar het
onderwijs even degelijk is, de leermiddelen oneindig beter, waar uw levenskunst
aanmerkelijk wordt verhoogd en waar gij een taal leert spreken, die in den levensstrijd
onontbeerlijk is geworden.
Men doet wel dit boek te lezen, al verlangt men daarna van den schrijver dat hij
wat meer feitelijke gegevens biedt, die hij zeker niet zal weigeren. Niet dat hij menige
opwellende bedenking niet weerlegt, maar het vraagstuk van de opvoeding der jonge
Nederlanders, aan wie de handhaving, de verheffing en verbreiding der Nederlandsche
beschaving zal worden toevertrouwd, is te gewichtig om te blijven zweven. Wij
moeten het onder de oogen zien. Nolthenius is niet de eenige, die onze jongelui voor
korten tijd wil onttrekken aan den gezelligen huiselijken haard om buitenslands een
levenswijsheid op te doen, die hier niet wordt geboden. Er zijn reeds velen, die zijn
raad in praktijk brengen; Duitschland wordt vooral door aanstaande genees-, werktuigen scheikundigen bezocht; door de laatsten ook Zwitserland. Maar daarheen wil,
naar gezegd is, Nolthenius den stroom niet leiden. Amerika is volgens hem ons
voorland.
Twee dingen staan in den weg: de uitsluiting van vreemde diploma's bij onze
openbare betrekkingen en velen onzer werkgevers, en onze hokvastheid. Wij voegen
er aan toe de aanbidding die ten onzent heerscht voor diploma's in het algemeen, als
noodzakelijk uitvloeisel van ons uitgebreid en steeds uitgebreider exemenstelsel.
Men vergeet, maar niet alleen bij ons, dat elke school slechts een noodzakelijk kwaad
is. Behalve de school des levens; die geeft de meeste waarborg voor vrije ontwikkeling
van geest en karakter. En die school des levens is het ruimst waar persoonlijke gaven
nog het best tot haar recht komen: de Nieuwe Wereld.
***
Onder Nolthenius' ervaringen treft als stambelang hetgeen hij van de Hollanders in
Amerika heeft gezien en gehoord. En dat leidt hij in met de klacht dat wij ons over
onze grootste koloniën ginds hebben te schamen - om de aanleiding van haar ontstaan.
Die aanleiding was onverdraagzaamheid.
Dr. Kuyper heeft in Varia Americana de aandacht van ons volk op nieuw gevestigd
op de geloofsvervolging in het midden der vervlogen eeuw. Het boek waaruit hij en
misschien ook Nolthenius bijzonderheden hebben geput, is het mooie boek, dat voor
mij ligt: Levensschets van Rev. A.C. van Raalte D.D., door Rev. Henry E. Dosker
(Nijkerk, Callenbach, 1893). Van Raalte was de Godsman om wien zich de
standvastigen schaarden, die uitgeweken ter wille van hun geloof, Holland Michigan
hebben gesticht. Het Alg. Ned. Verbond kan niet het minst daarom weldadig zijn
aan ons volks- en stamleven, dat het bij ons partijlievend volk geen partijen erkent.
Het vereenigt door gemeenschappelijken band allen van welke richting, kerkelijk of
staatkundig ook, die prijs stellen op hun Nederlanderschap en mee werken tot den
bloei van aller gemeenschappelijk kostbaar bezit, de eigen taal. Meer dan Amerika

Neerlandia. Jaargang 5

toont Afrika ons hoe door de geloovigen het Nederlandsche volkskarakter, met zijn
deugden en gebreken, het best wordt bewaard. Geloof is uit zijn aard behoudend,
maar sluit verdraagzaamheid niet uit. Het is echter een eigenaardig maar makkelijk
te verklaren verschijnsel dat, ondanks voortlevende onderlinge kerktwisten, die
verdraagzaamheid buiten Nederland door de Nederlanders het meest wordt betracht.
De omgang met de uitgeweken Afrikaanders in deze dagen leert dat verrassend. En
zoo is ook te verklaren, dat Nolthenius klaagt over den sectegeest der Amerikaansche
Hollanders onderling, erfgoed der vaderen, en de betuiging van prof. Dosker, reeds
vroeger in Neerlandia vermeld: de kerk dient bij ons in Amerika niet tot scheiding
maar tot onderscheiding.
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Een aanmerkelijk deel van Nolthenius beschouwingen over de Hollanders in Michigan
is gewijd aan de geschiedenis hunner nederzetting en hunne kerkelijke toestanden.
Over de maatschappelijke laat hij zich niet bijzonder gunstig uit.
Middelpunten van Hollandsch leven zijn Holland Michigan en Grand Rapids,
voornamelijk het laatste, Van Chicago daarheen voert de trein eerst door een echt
Hollandsch landschap, eindelooze weiden, zandige vlakten afgewisseld met mager
bouwland en stumperig houtgewas, soms door moerassen. Gedrongen kerken als bij
ons met een korten stompen toren zitten als kloeken op het nest, tusschen lage, kleine
boerenwoningen. Langzamerhand bij Watervliet, wordt het landschap mooier:
schaduwrijke lanen voeren naar de hoeven, omringd door zwaar loofhont.
Grand-Rapids met zijn honderdduizend inwoners, ligt in een Veluwsch landschap,
maar vruchtbaarder; het is ruim en luchtig gebouwd, echt Amerikaansch, rijk vooral
aan meubelfabrieken, waar ook de rol-stoffers gemaakt worden, echt fabrikaat van
den schoonmakenden en stofafnemenden Hollander.
Hier wonen een kleine 50,000 Hollanders en afstammelingen van Hollanders,
maar ver hebben zij het over het algemeen niet gebracht. Zij werken hard, leven
zuinig en weten nog te sparen, maar gelden om hun weinig hooge looneischen voor
onderkruipers. De minst ontwikkelden verdienen iets als 75 Dollar centen (f 1,90)
per dag, waarvoor geen Amerikaan wil werken; de besten ontvangen f3,15. Een
ijverig gezin verdient dan licht f60 per week en niet naar duren Amerikaanschen aard
levende, maar in Hollandschen trant, houden zij dan genoeg over om eigen huisjes
te bouwen, kleine villa's, die in huur f40 per maand doen. Alles bijeen vervullen de
Hollanders in Grand-Rapids ongeveer de rol die een halve eeuw geleden, de
Duitschers bij ons speelden, weinig eischende en de tering naar de nering zettende.
In het adresboek van Grand-Rapids telde Nolthenius zestienhonderd namen met
van of van der beginnende, maar de meesten waren arbeiders, enkelen koopman,
dokter of advocaat, betrekkelijk veel predikanten (28), waaronder één moderne.
Er zijn zooveel dominees doordat er zooveel kerken zijn, waarvan echter maar
weinige tot 300 leden tellen; het zijn buurtkerken, dus voor verschillende standen,
want elke straat is een stand; armen en rijken wonen ver van elkaar. De eenige
moderne kerk telt weinig leden, doordat hiertoe de meer welvarende en ontwikkelde
Nederlanders behooren, die lichter met Amerikanen trouwen en dan tot de
Amerikaansche kerk overgaan.
Wat de taal betreft, Nolthenius bevestigt volkomon wat Dr. Kuyper heeft
geopenbaard: het jongere geslacht beschouwt het Hollandsch als een hinderpaal.
Afscheiding door taal staat dan ook gelijk met zich zelf de tong uit te snijden. Dit is
een vingerwijzing voor hen, die droomen van een Zuid-Afrika met enkel Hollandsch.
Indien de vurigste wensch van velen wordt vervuld, dat een vrij Vereenigd
Zuid-Afrika uit dezen tijd verrijze, dan zij het Hollandsch onvoorwaardelijk de
hooftaal, de taal van staat en kerk en school en huis, maar het Engelsch en daarnaast
Duitsch of Fransch, worde de taal, die naast de eigen, in staat moet stellen, tot
deelneming aan het wereldverkeer. Zoo is het bij ons, zoo worde het daar.
Maar in Amerika bestaat slechts het Engelsch; geen andere taal heeft daar duurzaam
leven. Vandaar dat onze consul te Chicago bij het halve eeuwfeest van
Holland-Michigan's bestaan naar waarheid kon zeggen: ‘blijft Hollandsch met uw
hart, maar niet met de tong, leeft mede het Amerikaansche leven!
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In dit opzicht heeft de Hollandsche kolonie veel verloren aan nu wijlen Dr F.W.N.
Hugenholtz. Voortreffelijk Engelsch sprekend, beschaafd, deelnemende aan het
openbare leven, heeft hij de Amerikanen een beteren dunk geven van zijn
landgenooten. Niet de eenvoudige arbeiders hadden het verkorven, hard werkende
voor hun brood schoon onontwikkeld, maar diegenen onder de Hollanders, die rijk
waren geworden door misbruik van de onkunde hunner eenvoudige landgenooten.
Zoo zien wij in Nolthenius' boek voor het eerst, dat slechte Hollanders in Amerika
evenals in Afrika kwaad hebben gedaan aan den goeden naam van ons volk, en eischt
deze erkenning op nieuw met kracht de waarschuwing: laten wij toezien, dat bij
uitzending van Hollanders naar den vreemde de slechte elementen worden geweerd!

Ingezonden
Meneer de Redakteur,
Nu Mevrouw Bse H. van Hogendorp-de Geer het gezag inroept van twee leden van
de Koninklike Vlaamsche Akademie voor Taal- en Letterkunde, en wel van de heren
J. OBRIE, die als hoogleraar in Rechtsgeleerde Fakulteit in 't biezonder het notariëel
recht doceert, en wel in de Franse taal, aan de Gentse Akademie als ook van Dr. M.
DE VOS, gepensionneerd militair arts,...
nu Mevrouw zich op deze beide heren beroept, in zake de spellingkwestie, mag
ik zeker aan de lezers van Neerlandia wel herinneren of berichten, dat de voorstellen
van Kollewijn mede ontworpen zijn door Dr. van Helten, hoogleraar in de Nederlandse
Taal, Dr. Symons, hoogleraar in de Germaanse talen, Dr. Speijer, hoogleraar in het
Latijn en Sanskriet, allen leden van de Akademie van Wetenschappen, in Nederland,
dat zij in beginsel zijn goedgevonden door prof. Dr. P.J. Cosijn, eveneens lid van
deze Akademie van Wetenschappen.
dat Dr. Moltzer, hoogleeraar in 't Nederlands en in leven ook lid van genoemde
Akademie, met de gehele regeling instemde, al wenste hij geen lid van 't Bestuur van
de ‘Vereniging’ te worden, omdat velen hem te ver gingen met het burgerrecht toe
te kennen aan uitlanders!
F. BUITENRUST HETTEMA.
Zwolle.
De heer B.H. staat op de plaatsing van dit stukje. Het debat over deze zaak is thans
gesloten.
RED.

Mededeelingen
Gedurende het jaar 1900 traden 1213 nieuwe leden tot het Alg. Nederl. Verbond toe,
terwijl er 167 bedankten.
*

**

Secretaris van het Alg. Nederl. Verbond voor Midden-Azië is de heer Joh. Pater te
Teheran (Perzië).
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*

**

Naar aanleiding van het in ons vorig nummer opgenomen adres van de Afdeeling
's-Gravenhage van het A.N.V. aan President Kruger is namens dezen aan het Haagsche
Afdeelingsbestuur een schrijven gericht, waarin deze waardeerende en tevens tot
volharding opwekkende woorden voorkomen:
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‘Het doel waarnaar het Verbond streeft, ligt ZHEd. na aan het hart; de bevordering
der Nederlandsche Taal heeft, ook in de Zuid-Afrikaansche Republiek, goede vruchten
gedragen en op krachtige wijze medegewerkt tot versterking van den band tusschen
het Volk van Nederland en den Zuid-Afrikaanschen Stamgenoot en derhalve heeft
het Verbond dan ook ZHEdeles allerbeste wenschen voor het tot stand brengen van
grootsch werk, ook in de toekomst.
***
In de laatste vergadering van de Afd. Haarlem heeft Dr. J.B. Schepers een voordracht
gehouden over het Nederlandsch lied. Besloten werd een concertavond van het
Liederboek van Groot Nederland te geven in het laatst dezer maand.
In plaats van mej. W.C. Ligtenberg, die naar Indië vertrekt, is in het bestuur der
afd. gekozen mevr. François Van der Elst-Keller van Hoorn, als
secretaresse-penningmeesteresse.
***
In Op den uitkijk, bijblad van de Aarde en haar Volken, vertelt Dr. J.Ph. Vogel iets
over een bezoek aan het kamp der krijgsgevangenen op Ceylon, een eiland, dat nog
sporen toont van anderhalve eeuw Hollandsch bewind en onder zijn blanke bevolking
talrijke afstammelingen telt der kolonisten uit de dagen der O.I. Compagnie. Onze
stamverwanten zijn alleen naar de taal verengelscht maar overigens hebben zij het
Hollandsch karakter uitstekend bewaard. Zelfs zijn er enkelen, die nog het Hollandsch
blijven beoefenen. De Heer V. kon zich in onze moedertaal onderhouden met den
Heer Anthonisz, aan wiens zorg de Oud-Hollandsche archieven te Colombo
tegenwoordig zijn toevertrouwd.
De Hollanders vormen op Ceylon een afzonderlijke klasse, die zich weinig met
vreemde elementen heeft vermengd en nog heden ten dage met den naam van
‘burghers’ wordt onderscheiden.
***
Op uitnoodiging van het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond
heeft de Heer Herman Heijermans Jr. een stuk geschreven in één bedrijf, getiteld
‘Zoo waarlijk helpe mij God’, spelende in Zuid-Afrika gedurende dezen oorlog.
Het is bestemd te worden vertaald in het Fransch, Engelsch en Duitsch en ook
buiten onze grenzen te worden vetoond.
In den loop der volgende maand zal in den Stadsschouwburg te Amsterdam de
eerste voorstelling plaats hebben, aangevuld met voordrachten.
Het zal een middagvoorstelling zijn voor genoodigden en leden van het Verbond
met eene dame en zoo mogelijk worden gegeven door kunstenaars uit drie onzer
voornaamste gezelschappen, door den Heer Herman Heijermans Jr. hiertoe
uitgenoodigd. Daarna zal het stuk aan een onzer gezelschappen ter verdere vertooning
worden overgedragen.
Met Antoine te Parijs is voor de vertooning in Frankrijk reeds overleg gepleegd.
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**

Het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond is van 8 tot 12 leden uitgebreid. Voor
Nederland hadden reeds zitting: Prof. Dr. H. Kern, Leiden, Voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, Ondervoorzitter; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht, Secretaris; Mr.
W. de Ridder, Dordtsche Bank, Dordrecht, Penningmeester; voor België: Prof. Dr.
Julius Obrie, Gent; Prof. Dr. Paul Fredericq, Gent; Dr. Max Rooses, Antwerpen;
Hipp. Meert, Gent.
Voor Indië zijn nu gekozen de heeren: Jhr. O. van der Wijck, J.M. Pijnacker
Hordijk, Mr. C.Th. van Deventer en H. Bosboom, allen te 's-Gravenhage.
**
De plaatselijke regelingshoofdcommissie te Nijmegen voor het aldaar te houden
Nederl. Taal- en Letterkundig Congres in Augustus a.s. bestaat uit de heeren: ds. B.
ter Haar, Voorzitter; M. Poelhekke, leeraar M.O., Ondervoorzitter; mr. C. Bijleveld,
Eerste-sekretaris; Jhr. Mr. O. van Nispen, Tweede-sekretaris; Aloys Jansen,
Penningmeester.
*

***
De Uitgever van dit blad stelt een band beschikbaar voor jaargang 1900 van
Neerlandia tegen één gulden, zie advertentie.
Bij de volgende aflevering zal een inhoudsopgaaf worden gevoegd over den vierden
jaargang.
***
Een bespreking van het belangrijke boekje van L. Simons: ‘Stambelangen’, een korte
toespraak gehouden te Antwerpen den 6en Oct. 1900, moet tot een volgend nummer
worden uitgesteld.
***
Door den Dordtschen Kunstkring werd den 8sten December 1900 besloten een
telegram van hulde te zenden aan Dr. Leijds.
Tegelijkertijd werd toen het denkbeeld geopperd een album samen te stellen,
waaraan niet alleen de leden van den Kunstkring zouden meewerken, maar waarvoor
ook vele Dordtenaars en Oud-Dordtenaars werden uitgenoodigd.
Den 10en Jan. is den Gezant het album in eenvoudigen kalfsleeren band
overhandigd, bevattende 68 bladen: aquarellen, teekeningen, muziekbladen, verzen
en prozastukken.
De geteekende opdracht luidt: Aan Z.E. Dr. W.J. Leijds, den roemrijken
Nederlander, werd namens den Dordtschen Kunstkring dit album aangeboden uit
eerbiedige bewondering voor de onbezweken trouw, waarmede hij zijn eerlijk talent
heeft dienstbaar gemaakt aan de hoogste belangen van den Nederlandschen stam in
Zuid-Afrika.
***
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Mevrouw N. van Zuylen - Tromp pleit in het Januari-nummer van het
Correspondentieblad van den Nederlandschen Kinderbond voor een afdeeling van
dezen bond in Indië.
Zij zegt o.a.:
‘Dat Inlandsche kinderen het Hollandsch nog niet voldoende verstaan en spreken,
kan, dunkt mij, de éénige hinderpaal zijn, om hen met Europeesche in één clubje te
brengen, want voor den gunstigen instede van den zoo gevreesden slechten invloed,
dien zij onderling op elkaar kunnen hebben, daarvoor moet de leidster borg staan.
De moeilijkheid zal echter langzamerhand wel opgeheven worden nu de tijdgeest in
het algemeen en het Nederlandsch Verbond in het bizonder er naar streven, onze taal
door een zoo groot mogelijk aantal personen te doen spreken en het onderwijs daarnaar
wordt ingericht. Is intusschen de leidster de landstaal machtig dan bestaat ook dit
bezwaar niet, daar de Europeesche kinderen veelal vertrouwd zijn met het dialect,
dat gesproken wordt in de streek, waarin zij opgroeien.
Juist in het samenbrengen van verschillende elementen is het groote voordeel
gelegen, dat onder goede leiding, de een de deugden van den ander zal leeren
waardeeren en overnemen en daardoor ieders ondeugden, zoowel als de
gemeenschappelijke, de nu nog bijna algemeen menschelijke, het gemakkelijkst
gematigd, wellicht van lieverlede geheel overwonnen zullen worden.’
***
Hollandsche Cursus. Aan de onderwijzers P.C.W. Boppen en D. van Geuns te
Poerworedjo is vergund om in de middaguren gebruik te maken van de lokaliteit der
inlandsche school der
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eerste klasse te Poerworedjo voor het geven van lessen in de Nederlandsche taal aan
Javaansche jongelieden.
Een gelijke vergunning is verleend aan den onderwijzer der derde klasse H.J.
Rolder te Grissee.
***
Een goed voorbeeld. De Nederlanders zijn verzot op het gebruik van vreemde
woorden. Niet uit nooddwang, want gewoonlijk hebben wij beter Hollandsche
woorden voor dezelfde zaak, in ruimer keuze, maar omdat men denkt dat het
buitenlandsche mooier is, deftiger, voornamer, waarin men gewoonlijk mistast.
Zoo hooren wij steeds van import en importeurs, van export exporteurs. Een
Engelsche firma, Sutton, Bramhall & Co., 49, Deansgate, Manchester, agenten voor
papierfabrikanten, zendt ons nu een aankondiging waarin wij, tot beschaming van
vele Hollanders, de Hollandsche woorden ‘invoerders’ en ‘uitvoerders’ aantreffen.
Een goed voorbeeld van buiten.
B. Nbl.
***
De wetsverkrachting en achteruitzetting op onderwijsgebied in Zuid-Afrika tijdens
den oorlog neemt sterk toe. Ons Land schrijft naar aanleiding daarvan: ‘Er zijn allerlei
geruchten in omloop omtrent de behandeling van dorpsscholen, de afwijzing van
onderwijzers en onderwijzeressen van bekwaamheid. en pogingen om zoogenaamde
loyalen op te dringen aan schoolbesturen die Afrikaanders hebben gekozen. Victoria
West, de Paarl, Wellington, Caledon, Stellenbosch, Robertson en zelfs het
Karroodorpje Lainsburg worden genoemd, om nu niet eens van Colesberg en van
Cradock te spreken, waar Afrikaanders op hun eigen wijze te werk gaan.
Terwijl veler oogen op den oorlog gericht zijn, loopen wij gevaar in schoolzaken
alles zijn gang te laten gaan. In den regel klagen de schoolbesturen niet, zoodat het
publiek er niet alles van hoort. De loyale pers is soms vol van loyale klachten over
een of ander kind, dat iets op een muur heeft gekrabd, of in een opstel iets heeft
gezegd. Een onderwijzeres, die in de gewone les zich iets laat ontvallen, dat een
loyaal kind niet aanstaat, wordt aangeklaagd en misschien gestraft. Een onderwijzer
in de Kolonie opgeleid, jaren lang in den Vrijstaat werkzaam, mag geen post hebben,
niet omdat hij onbekwaam is, maar omdat hij door de militairen het land is uitgezet.
En zoo voorts. En zoo voorts.’

Raad van Bijstand.
Het Reglement van Groep A. bepaalt, dat er een Raad van Bijstand bestaat, te kiezen
door het groepsbestuur.
Deze raad regelt zijn eigen aangelegenheden en is gerechtigd tot het doen van
voorstellen. De voorzitter van het hoofdbestuur heeft het recht de leden van den Raad
bijeen te roepen teneinde in moeilijke gevallen hunne zienswijze te vernemen.
De Raad van Bijstand is thans aldus samengesteld:
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Jhr. Mr. W.C.A. ALBERDA VAN EKENSTEIN, lid der Eerste Kamer S.G.,
Groningen.
Jhr. F.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK, oud-Gouverneur van Suriname en lid
der Eerste Kamer S.G., Amersfoort.
R.W.J.C. VAN DE WALL BAKE, dir. N.Z.A.S.M., Amsterdam.
Mr. C.J.E. Graaf VAN BYLANDT, lid Ged. Staten Zuid-Holland, Den Haag.
Mr. J.H. GEERTSEMA, lid der Eerste Kamer S.G., Den Haag.
B.L. GOMPERTZ, bankier, Amsterdam.
S.M. HUGO VAN GIJN, lid der Tweede Kamer, S.G., Dordrecht.
Mr. J.J.I. HARTE VAN TECKLENBURG, lid der Tweede Kamer S.G., Den
Haag.
F.B. 's JACOB, burgemeester van Rotterdam, lid der Eerste Kamer S.G.
Mgr. Dr. J.A.H.G. JANSEN, pastoor te Bunnik.
M.A.D. JOLLES, burgemeester van Assen.
A.G. KRÖLLER (firma Wm. H. MÜLLER & Co.), Rotterdam.
Dr. A. KUYPER, lid der Tweede Kamer S.G., Amsterdam.
Dr. W.J. LEIJDS, Gezant Z.A. Republiek, Brussel.
Jhr. Mr. A.F. De SAVORNIN LOHMAN, lid der Tweede Kamer S.G., Den
Haag.
Dr. J.P. MOLTZER, lid van den Raad van State, Den Haag.
Mr. H.P.N. MULLER, Cons.-Gen. Oranje-Vrijstaat, Den Haag.
Mr. F.S. VAN MIEROP, dir. der Amst. Bank. Amsterdam.
Mr. .N G. PIERSON, Min. van Financiën, Den Haag.
W.J.H. PRINZEN, lid der Eerste Kamer S.G., Helmond.
Mr. H.P.G. QUACK, Dir. der Ned. Bank, Amsterdam.
Mr. J.A. VAN ROYEN, burgemeester van Zwolle.
D.F. SCHEURLEER, bankier, Den Haag.
Jhr. Mr. L. SCHORER, burgemeester van Middelburg.
A.G.A. Baron SLOET TOT OLDHUIS, Insp. L.O., Zwolle.
Prof. Dr. B.J. STOKVIS, Hoogleeraar, Amsterdam.
A. STOOP, dir. der Dordtsche Petr. M., Bloemendaal.

Uit eenige tijdschriften.
Holl. Revue Dec. 1900. - Ons Wilhelmus deugt niet. - Hoe droevig het gesteld
is met de kennis der Nederlandsche taal. - Karakterschets: Marie Jungius (De
Nederl. Kinderbond en de eenheid van alle humanitaire streven.)
Het boek van de maand: ‘De Oorlog en het Scheidsgericht’ door Mr. Van
Stipriaan Luïscius.
Ons Tijdschrift (Holland). - Bogaard: Ach, mijn Zuid-Afrika.
De Gids, Jan. 1901. Prof. De Louter: De Vredesconferentie te 's-Gravenhage.
Tweemaandelijksch Tijdschrift, Jan. 1901. - Albert Verwey: Holland en
Duitschland.
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Vragen v.d. Dag. Jan. 1901. - Blink: De aardrijkskunde a d. Universiteit te
Leiden - Jaber: Over het eiland Marken en zijn bewoners.
Aarde en haar Volken. 1901, afl. 1. S. Kalft: Langs een omweg naar de Oost. Bijblad Op den Uitkijk: Een bezoek aan het kamp der krijgsgevangenen op
Ceylon.
Album der Natuur. Servaas van Rooijen: De Zorg voor het Haagsche Bosch,
voornamelijk in de 16e eeuw.
Wetensch. Bladen. Jan. 1901. Dr. A. Gelber: Shakespeare en de Oorlog.
Caecilia. 15 Dec. 1900. Veldkamp: De Zangexamens der Nederlandsche
Toonkunstenaars Vereeniging.
Nedl. Spectator. 22 Dec. 1900. Plaat: Roberts' terugkeer in Engeland.
De Kroniek. 22 Dec. 1900. J.J. De Roode: Kruger te Amsterdam.
Maandelijksche Revue. 1900, Nr. 12. De opvoeding van het Javaansche kind.
Germania. Nov. 1900. Dr. Haller v. Ziegesar: Paul Kruger. - Nauticus: Die
Entwickelung, die Blüth und der Verfall der Holländischen Seemacht.
Nederland. 1901, No 1. Gijsbert Hodenpijl: Het bezoek van Napoleon I en Marie
Louise aan Zeeland in 1810.
Woord en Beeld. Jan. 1901. Schaepman: Mr. W.H. de Beaufort - Jeanne Vôtel:
Van Walcheren.
Boon's Geïll. Magazijn. Jan. 1901. Louise Stratenis: Koningin Wilhelmina der
Nedrl. - N.H. Wolf: Paul Kruger's Zegetocht.
De Nieuwe Gids. Jan. 1901. Leo Faust: De Donkere Weg - Hora Adema: Een
Dissonant.
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Prins Hendrik der Nederlanden.
De bruiloft werd gevierd met blijde praal. Thans troont naast onze Koningin een
Hoogheid, Prins der Nederlanden. Maar de algemeene hartelijkheid gold in de eerste
plaats Haar, niet Hem, die uit duisterheid plotseling werd geplaatst in 't helle licht.
Ondanks Haar jeugd heeft Wilhelmina niet gezocht maar gevonden den roem van
karakter en hart, den roem vooral van ongerepten eenvoud, zoo vluchtig bij weelde
en volksgunst. Zij is het ernstig opgevoede kind eener verstandige moeder, die sints
Haar komst in Nederland één is geworden met Haar nieuwe volk.
Zal ook Prins Hendrik daarmee één zijn? Dan zal Hij zich moeten vervormen tot
Nederlander; de Koningin-Moeder wees Hem den weg om als vreemdeling een
vertrouwen te verwerven, zonder welk Zijn verblijf hier te lande een misverstand zal
zijn.
Want de Nederlander is ijverzuchtig op land en stam, en wantrouwen, lang zijn
erfdeel, moge zijn geluwd, verdwenen is het niet. Nog altijd ziet zijn oog de dingen,
die 't geloof in eerlijke staatkunde hebben verstikt. Daarom zal 's Prinsen halve
toewijding onverschilligheid, zijn onvoorwaardelijke toenadering erkentelijke
genegenheid baren.
Wij Nederlanders gunnen den tijd en wachten af, want wij weten nog niet.
Toegejuicht is in de hofstad de gelukkige Bruigom en Gemaal, toegejuicht zal hij
worden in de hoofdstad. Maar dat is feestgetij, de waardeering zal het gevolg moeten
zijn van ervaring.
De kansen staan schoon; twee liefdevolle vrouwen willen geen afstand tusschen
Hendrik van Mecklenburg en zijn nieuwe volk. En ook Hendrik van Mecklenburg
zal dat niet dulden.
Het Nederlandsche volk wacht af met groot vertrouwen.
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Voor de Algemeene Vergadering.
Op de Algemeene Vergadering zullen in behandeling komen
ontwerp-herziening der Statuten en de nieuwe Statuten voor de Groep
Ned.-Indië. Gemakshalve volgen hier ter vergelijking eerst de Statuten
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, zooals ze zijn goedgekeurd bij
Kon. besluit van 13 Juni 1898.
Art. 1. Op 1 Mei 1898 is voor den tijd van negen en twintig jaren eene vereeniging
opgericht onder den naam van Algemeen Nederlandsch Verbond, welke te Dordrecht
zal zijn gevestigd.
Art. 2. Het Algemeen Nederlandsch Verbond stelt zich ten doel:
a. handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal;
b. behartiging der belangen van den Nederlandschen stam.
Art. 3. De middelen waardoor het Verbond zijn doel tracht te bereiken, zijn:
a. onderneming of ondersteuning van uitgave van toepasselijke geschriften;
b. stichting of begunstiging van Nederlandsche bibliotheken in Zuid-Afrika of
elders;
c. bevordering van het bezoeken van Nederlandsche Hoogescholen door buiten
Nederland wonenden, inzonderheid door Zuid-Afrikaansche jongelieden;
d. ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandsche taal, overal waar die taal
wordt bedreigd;
e. verbreiding van het Nederlandsche lied;
f. ondersteuning van den Nederlandschen boekhandel buiten Nederland;
g. het levendig houden van den Nederlandschen geest onder de Nederlanders in
en buiten Nederland;
h. poging tot verkrijging van consuls die Nederlandsch verstaan;
i. poging tot verkrijging van verlaagde posttarieven tusschen alle landen waar de
Nederlandsche taal bij de wet i- erkend;
j. elk ander geoorloofd middel, dat strekken kan tot bevordering van het doel in
Art. 2 omschreven.
Art. 4. Het Verbond is verdeeld in drie groepen:
a. Nederland, met alles wat buiten groep b en c valt:
b. België en Fransch Vlaanderen;
c. Zuid-Afrika.
De Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikanen, in het buitenland gevestigd, kunnen
zich naar verkiezing bij een der drie bovengemelde groepen aansluiten.
Art. 5. De drie groepen benoemen elk voor zich, volgens een reglement, dat voor
de eerste maal door hare Besturen onder goedkeuring van het Hoofdbestuur wordt
vastgesteld, een zelfstandig Bestuur van ten minste negen leden. Deze groepsbesturen
worden voor de eerste maal door het Hoofdbestuur aangewezen. Zij kiezen uit hun
midden een voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
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Art. 6. Vier leden uit het Bestuur der groepen a en b, vormen met vier
vertegenwoordigers van groep c, door haar zelf aan te wijzen, het Hoofdbestuur,
belast met het beheer van het Verbond. De leden van het Hoofdbestuur kiezen uit
hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester
en verdeelen de te verrichten werkzaamheden onder elkander.
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de Vereeniging zoo in als buiten rechten.
Art. 7. Voor de eerste maal treden, uit het Bestuur van groep a en van groep b, als
leden van het Hoofdbesuur op:
Prof. Dr. Johan Hendrik Casper Kern, hoogleeraar aan de hoogeschool te Leiden.
Dr. Hermannus Jacob Kiewiet de Jonge, leeraar aan het gymnasium te Dordrecht.
Mr. W. de Ridder, directeur der Dordtsche Bank te Dordrecht.
Dr. Julius Obrie, hoogleeraar, Gent.
Dr. Paul Fredericq, hoogleeraar, Gent.
Maximiliaan Rooses, conservator van het museum Plantin-Moretus, Antwerpen.
Hippoliet Meert, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, Gent.
Art. 8. Het Hoofdbestuur vergadert beurtelings te Dordrecht en te Antwerpen.
Art. 9. Zijne leden ontvangen vergoeding van reiskosten voor het bijwonen der
vergaderingen.
Art. 10. Het Verbond staat open voor ieder die het wenscht te steunen. Begunstigers
zijn zij die een jaarlijksche bijdrage betalen van minstens f25 = 50 fr. = 40 sh.;
beschermende leden zij die jaarlijks ten minste f5 = 10 fr. = 8 sh., en gewone leden
zij die jaarlijks ten minste f1.50 bijdragen voor groep a, 2.75 fr. voor groep b en 2
sh. 6 d. voor groep c. Zij allen ontvangen het Orgaan van het Verbond.
Bovendien heeft elke groep het recht gewone leden aan te nemen tegen eene
geringere jaarlijksche bijdrage.
Art. 11. Alle bijdragen worden gestort in de Algemeene Kas van het Hoofdbestuur.
Ten laste van die kas komen alle uitgaven, voortvloeiende uit het beheer en den
werkkring van het Verbond. De penningmeester doet jaarlijks in April rekening en
verantwoording van zijn beheer aan eene commissie van drie leden, waarvan de drie
groepsbesturen elk een aanwijzen uit de begunstigers en leden van het Verbond,
buiten het Hoofdbestuur en de besturen der groepen.
Deze commissie brengt van hare bevinding schriftelijk verslag uit aan het
Hoofdbestuur, welk verslag in het Orgaan van het Verbond wordt openbaar gemaakt.
Art. 12. Jaarlijks in Mei wordt door het Hoofdbestuur in het Orgaan verslag gedaan
van de werkzaamheden in het afgeloopen burgerlijk jaar, alsmede van den staat der
geldmiddelen.
Art. 13. In overleg van het Hoofdbestuur met de regelingscommissie van elk
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, zal in eene algemeene vergadering
van dit Congres verslag worden gedaan van de werkzaamheden van het Verbond.
en zullen zoo noodig zijne belangen worden besproken.
Bovendien heeft het Hoofdbestuur de bevoegdheid om eene Algemeene
Vergadering bijeen te roepen van begunstigers en beschermende zoowel als gewone
leden, overeenkomstig het in art. V voor elke groep bedoelde reglement. Het
Hoofdbestuur is tot het bijeenroepen van zoodanige Algemeene Vergadering verplicht,
wanneer ten minste vijf afdeelingen of 50 gewone leden daartoe het verlangen hebben
te kennen gegeven.
Art. 14. In elke plaats kunnen zij, die tot het Verbond zijn toegetreden, zich
vereenigen tot eene afdeeling en voor hunne werkzaamheden een eigen reglement
vaststellen.
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Art. 15. Aanvullingen en wijzigingen in deze Statuten kunnen slechts op eene
Algemeene Vergadering worden behandeld, op voorstel van het Hoofdbestuur of
van ten minste vijf afdeelingen. Zij worden bij de oproeping tot die vergadering, in
het Orgaan ter kennisse van de leden gebracht. Alles onder voorbehoud van nadere
Koninklijke goedkeuring en behoudens het bepaalde bij art. XVIII.
Art. 16. Tot de ontbinding der Vereeniging kan alleen in eene daartoe bepaaldelijk
bijeengeroepen Algemeene Vergadering worden besloten, welke tevens de personen
zal aanwijzen, aan wie de vereftening der baten en lasten van het Verbond zal worden
opgedragen. Hetgeen daarna aan baten mocht overblijven, zal door hen bestemd
moeten worden tot een doel, zooveel mogelijk overeenkomende met dat van het
Verbond.
Art. 17. In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het
Hoofdbestuur.
Art. 18. De bepalingen van art. II, XVI en XVIII dezer Statuten zijn niet voor
wijziging vatbaar.

Ontwerp-Herziening der Statuten van het Verbond.
Par. 1. Artikel 1. blijft onveranderd.
Par. 2. Artikel 2. blijft onveranderd.
Par. 3. Artikel 3. blijft onveranderd.
Par. 4. Artikel 4. wordt gelezen:
De in het Koninkrijk der Nederlanden in Europa woonachtige leden van het Verbond
vormen een groep van het Verbond, genaamd groep A.
Die in België en Fransch Vlaanderen vormen groep B.
Die in Zuid-Afrika groep C.
Met goedvinden van het Hoofdbestuur kunnen door leden, woonachtig in
Nederlandsch-Indië of elders buiten het gebied der bestaande groepen, nieuwe groepen
worden gevormd.
Leden van het Verbond woonachtig buiten hun groep, kunnen zich naar verkiezing
bij een der groepen aansluiten.
Bij gebreke daarvan behooren zij tot groep A.
Par. 5. Art. 5. Het tweede woord (drie) vervalt.
De laatste zinsnede wordt gelezen: ‘Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en
zoovele bestuursleden als zij noodig achten; zij kunnen aan die leden helpers, niet
uit hun midden, toevoegen.’
Aan het artikel wordt toegevoegd een nieuw lid: ‘De groepsbesturen kunnen op
plaatsen binnen hun gebied gemachtigden en commissiën van gemachtigden
benoemen, zoowel als ontslaan.
Par. 6. Art. 6. De bestaande alinea's blijven onveranderd, met toevoeging echter
van een derde lid: ‘Bij vorming van een nieuwe groep heeft deze het recht een door
het Hoofdbestuur te bepalen aantal door haar af te vaardigen leden aan het
Hoofdbestuur toe
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te voegen. Dit aantal, eenmaal vastgesteld zijnde, kan niet anders dan met toestemming
èn van het Hoofdbestuur èn van het betrokken groepsbestuur gewijzigd worden.’
Par. 7. Art. 7. blijft onveranderd.
Par. 8. Art. 8. blijft onveranderd.
Par. 9. Art. 9. blijft onveranderd.
Par. 10. Art. 10. wordt gelezen:
Het Verbond staat open voor ieder, die het wenscht te steunen, hetzij als begunstiger,
hetzij als beschermend lid, hetzij als gewoon lid. Door de zorg der groepsbesturen
wordt jaarlijks, ten behoeve van de Algemeene Kas, aan het Hoofdbestuur een door
dit bestuur te bepalen bedrag overgemaakt voor iederen begunstiger, ieder
beschermend en ieder gewoon lid, deel van de groep uitmakende. Dat bedrag verschilt
voor begunstigers, beschermende leden en gewone leden, doch is voor alle groepen
ongeveer gelijk, behoudens eenige afwijking als gevolg van het verschil van
muntstelsel. Eenmaal vastgesteld kunnen de hier bedoelde bedragen niet anders dan
met toestemming èn van het Hoofdbestuur èn van het betrokken groepsbestuur
gewijzigd worden.
Alle begunstigers, beschermende en gewone leden ontvangen kosteloos het orgaan
van het Verbond.
Ten laste van de Algemeene Kas komen alle uitgaven, voortvloeiende uit het
beheer en den werkkring van het Verbond. De penningmeester doet jaarlijks in April
rekening en verantwoording van zijn beheer aan een commissie waarvan de
groepsbesturen elk een lid aanwijzen uit de begunstigers en leden van het Verbond
buiten het Hoofdbestuur en de besturen der groepen.
De commissie brengt van hare bevinding schriftelijk verslag uit aan het
Hoofdbestuur, welk verslag in het orgaan van het Verbond wordt openbaar gemaakt.
Par. 11. Art. 11. wordt gelezen:
Behoudens de in Art. 10 omschreven verplichting, is elke groep geheel vrij in het
bepalen van de bijdragen, jaarlijks te betalen door iederen, van de groep deel
uitmakenden begunstiger, beschermend lid en gewoon lid. Hetgeen meer betaald
wordt dan de ingevolge Art. 10, ten behoeve der Algemeene Kas, af te dragen som,
komt ten bate der Kas van de betrokken groep.
Par. 12. Art. 12. blijft onveranderd.
Par. 13. Aan Art. 13 wordt een lid toegevoegd:
‘Leden, begunstigers en afdeelingen, buiten Europa gevestigd, kunnen zich op de
Algemeene Vergadering doen vertegenwoordigen. overeenkomstig het voor de
Algemeene Vergadering vast te stellen Reglement.’
Par. 14. Art. 14. wordt voor ‘eene afdeeling’ gelezen: ‘afdeelingen.’
Aan artikel 14 wordt de zinsnede toegevoegd: ‘alles behoudens de voorschriften
der groepsreglementen.’
Par. 15. en 16. Art. 15 en 16. blijven onveranderd.
Par. 17. Art. 17. wordt een lid toegevoegd: ‘Het Hoofdbestuur stelt een Reglement
voor de Algemeene Vergaderingen vast en doet daarvan, evenals van mogelijke
veranderingen daarin, mededeeling aan de groepsbesturen.’
Par. 18. Art. 18. blijft onveranderd.
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Statuten der Groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen
Nederlandsch Verbond1).
Art. 1. De groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond
beoogt het doel van het Verbond, zooals dat in de artt. 2 en 3 van zijn statuten is
omschreven, te helpen bereiken.
De bepalingen van de statuten van het Verbond, zooals die bij de Koninklijke
Besluiten dd. 13 Juni 1898 no. 55 Ned. Stsbl. en dd. 1901 Ned. Stsbl. zijn
goedgekeurd, zijn voor de groep en hare leden verbindend, voor zooverre daarvan
in de navolgende artikelen niet wordt afgeweken.
Art. 2. Onder ‘elk ander geoorloofd middel’ bedoeld in art. 3 sub j der Statuten
van gemeld Verbond, wordt voor deze groep onder meer verstaan:
1. Het bevorderen, dat alle pogingen om de bewoners van Ned. Indië te brengen
tot vooruitgang, in het bijzonder tot Europeesche beschaving en ontwikkeling,
een hoofdzakelijk Nederlandsch karakter drage.
2. Bevordering der kennis van het Nederlandsch bij de Indo-Europeesche bevolking.
3. Bevordering der kennis van het Nederlandsch bij de daarvoor geschikte
elementen der Inlandsche en daarmede gelijk gestelde bevolking.
4. Het wekken van belangstelling voor Nederlandsche kunst, wetenschap,
letterkunde en vooral voor practisch wetenschappelijke Nederlandsche
geschriften.
5. Voor zooverre de ouders of verzorgers van Indo-Europeesche of Europeesche
jongelieden dezen elders dan in Nederlandsch-Indië wenschen te doen opvoeden,
het bevorderen dat zulks aan Nederlandsche inrichtingen van onderwijs
geschiedde en het verschaffen aan zulke jonge lieden van hulp en aanbeveling.
6. Stichting en begunstiging van Nederlandsche bibliotheken in Indië.
7. Uitgave en verspreiding van nuttige geschriften.
Art. 3. De groep is gesticht voor 27 jaren, gerekend van 1 Mei 1900 af en gevestigd
te Batavia.
Art. 4. Het Bestuur der groep bestaat uit minstens elf leden en vult zelf zich aan
uit de leden der groep.
Voor de eerste maal bestaat het uit:........
Art. 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijksch bestuur, bestaande uit een
Voorzitter en zooveel andere leden als het noodig acht.
Aan die leden kunnen door het bestuur helpers, niet uit zijn midden, worden
toegevoegd. Het bestuur kan gemachtigden en commissiën van gemachtigden
benoemen en ontslaan.
Art. 6. De groep wordt zoo in als buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuur.
Onderteekening van verbindende stukken geschiedt door den Voorzitter (of die hem
vervangt) en een der andere leden van het dagelijksch bestuur.
Art. 7. De besluiten van het Bestuur worden genomen bij meerderheid van
stemmen; bij staking beslist de Voorzitter of die hem vervangt.
Art. 8. Leden (of begunstigers tevens leden) der groep zijn: alle ingezetenen van
Nederlandsch-Indië en alle buiten de groepen van het Verbond gevestigde leden
(begunstigers) van het Verbond, die zich daartoe aanmelden bij het groepsbestuur.
1) De Toelichting bij deze statuten wordt in het volgend nummer afgedrukt.
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Het groepsbestuur bepaalt de contributiën van begunstigers, beschermende leden
en gewone leden.
Art. 9. Alle bijdragen worden gestort in de kas van het groepsbestuur, door welks
tusschenkomst van elke geïnde maandelijksche bijdrage van elk begunstiger f2.10,
van elk beschermend lid f0.40, van elk gewoon lid f0.12 ½ in de kas van het
Hoofdbestuur van het Verbond wordt gestort. De Penningmeester doet jaarlijks
rekening en verantwoording van zijn beheer aan het bestuur.
Art. 10. In elke plaats kunnen de leden zich, met goedvinden van het Bestuur, tot
afdeelingen vereenigen en afdeelingsreglementen vaststellen, welke echter niet in
werking treden dan na door het Bestuur te zijn goedgekeurd.
Het Bestuur kan aan afdeelingsbesturen geldelijk beheer toekennen onder zoodanige
beperkingen en voorwaarden als het voor elk bijzonder geval gewenscht zal achten.
Alles onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om zich door gemachtigden en
commissiën van gemachtigden te doen vertegenwoordigen.
Art. 11. Het vermogen der groep is niet aansprakelijk voor schulden van het
Verbond; evenmin het vermogen van het Verbond voor schulden der groep.
Het Bestuur kan schenkingen en toelagen aan het Verbond geven en van het
Verbond aannemen. Het Bestuur der groep biedt jaarlijks aan het Hoofdbestuur van
het Verbond een verslag aan omtrent de verrichtingen in de financiën der groep, ook
ter openbaarmaking in het orgaan van het Verbond.
Art. 12. Het Bestuur der groep benoemt vier in Europa woonachtige leden van het
Verbond tot leden van het Hoofdbestuur.
Het kan hun opdracht herroepen.
Art. 13. Tot wijziging dezer Statuten dan wel tot ontbinding der groep kan alleen
worden besloten in een daartoe bepaaldelijk bijeen te roepen Algemeene Vergadering
van begunstigers en leden der groep, welke vergadering, in geval van ontbinding der
groep, tevens de personen zal aanwijzen, aan wie de vereffening der baten en lasten
der groep zal worden opgedragen. Hetgeen daarna aan baten mocht overblijven, zal
door hen bestemd moeten worden tot een doel, zooveel mogelijk overeenkomstig
met dat der groep.
Art. 14. Het Bestuur stelt een Reglement vast voor de Algemeene Vergaderingen
welke, ook buiten het geval in art. 13 bedoeld, worden gehouden, zoo dikwijls het
groepsbestuur zulks noodig oordeelt, en bepaalt daarin hoe afdeeling en begunstigers
en leden zich daar kunnen doen vertegenwoordigen.
Art. 15 In alle gevallen, aangelegenheden de groep betreffende, waarin de Statuten
niet voorzien, beslist het groepsbestuur, dat, voor zooveel noodig nadere bepalingen
kan vaststellen bij een of meer huishoudelijke reglementen.
Art. 16. De artt. 1, 2, 13 en 16 dezer Statuten zijn niet voor wijziging vatbaar.
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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.

Lord Roberts over den Oorlog.
De dagbladen hebben reeds een en ander medegedeeld uit de ambtelijke verslagen
van den opperbevelhebber der Engelsche troepen in Zuid-Afrika, dezer dagen door
het Engelsche departement van oorlog uitgegeven. Wij willen er hier iets meer van
zeggen. De uitgave bestaat uit twee deelen. Het eerste behelst berichten van Lord
Roberts aan den minister van oorlog, loopende van zijn komst te Kaapstad tot zijn
terugkeer naar Engeland en behandelende den oorlog in het algemeen. Het tweede
deel bevat rapporten over het krijgsbedrijf van het leger in Natal en de gevechten
langs de Transvaalsche Oosterlijn.
Tot onze spijt hebben wij de rapporten zelf niet tot onze beschikking en moeten
wij ons vergenoegen met een uittreksel, dat de Standard in haar nummer van 9
Februari geeft. Dat uittreksel is wel lang - het beslaat bijna vier kolommen
ineengedrongen druk - maar uitteraard onvolledig. Het is te hopen, dat een der groote
dagbladen, die meer ruimte en voorshands meer tijd hebben dan wij, niet tegen de
moeite zal opzien om de stukken zelf door te lezen (tot nog toe hebben zij 't ook met
een uittreksel moeten stellen). Er zullen belangrijke bizonderheden over den oorlog
uit te halen zijn - dat leert ons reeds het overzicht in de Standard - al moeten ook
deze ambtelijke Engelsche berichten met oordeel des onderscheids aangenomen
worden en zal men de geschiedenis eerst naar waarheid kennen, wanneer tevens de
lezing van Boerenzijde gegeven is.
Wij gaan nu niet van het overzicht van de Standard op nieuw een overzicht geven,
maar deelen er uit mede wat ons onder het lezen getroffen heeft en voegen er hier
en daar een opmerking bij.
***
Het eerste rapport schreef Roberts den 6den Februari 1900 te Kaapstad.
Daarin vinden wij medegedeeld, dat Sir Alfred Milner uiterst bezorgd was, dat de
Kaapkolonie in haar geheel uit den band zou springen; en verder de opmerking van
Roberts dat er geen georganiseerde transportdienst was. Hij en Kitchener gingen zich
nu vooreerst daaraan wijden. Men stelle zich voor: de oorlog van Engelsche zijde
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lang te voren beraamd; nu, terwijl Roberts schrijft, reeds bijna vier maanden aan den
gang, en nog geen behoorlijk ingerichte transportdienst! Uit hetzelfde rapport nog
dit: ‘De openbare dienst aan de Kaap is niet vrij van mannen, die uit genegenheid
voor den vijand misschien geheimen zullen uitbrengen en de aanvoerders der Boeren
nog op andere wijze belangrijke hulp verleenen’. Bedoelde Lord Roberts ministers
in het kabinet Schreiner of lagere ambtenaren?
Het volgende rapport is van 16 Februari 1900. Daarin treft ons, dat Sir A. Milner
nog zoo bevreesd is voor een algemeenen opstand in de Kaapkolonie en daarom
Roberts zocht te bewegen den grooten inval in den Vrijstaat uit te stellen, opdat de
Kaapkolonie niet te zeer van troepen ontbloot zou worden. Milner voorzag toen dus
al wat ook heden ten dage nog niet verwezenlijkt is. Roberts beduidde den gouverneur
der Kaapkolonie echter, dat hij (Roberts) met dien algemeenen opmarsch niet langer
wachten kon; bovendien zouden de Boeren, als Roberts slaagde, wel uit het Noorden
der Kolonie en uit Natal terugtrekken, en er waren versterkingen op komst.
Den 6en Februari meldde Sir Redvers Buller - d.i. de dag van den aanval op den
Vaalkrans - dat het ontzet van Ladysmith op het verlies van een twee- of drieduizend
man zou neerkomen, en dat hij niet eens zeker was te zullen slagen. Was dat ontzet
dien prijs waard? vroeg hij. Roberts antwoordde aanstonds, dat de stad ontzet moest
worden zelfs tot dien prijs, en dat Buller zijn soldaten moest zeggen: Lord Roberts
twijfelt geen oogenblik of gij zult slagen. Den 9en Februari meldde Buller - toen hij
weer over de Toegela terug was moeten trekken - dat hij zonder versterking Ladysmith
niet ontzetten kon. Roberts antwoordde, dat hij bij zijn bevelen bleef.
Over Kimberley vinden wij deze belangrijke mededeeling: Kolonel Kekewich,
die daar het bevel voerde, had Roberts heliografisch gemeld, dat de stad het niet
langer dan tot het einde van Februari houden kon.
Den 28en Februari, den dag na de overgave van Cronjé, stelde Roberts te
Paardeberg weer een rapport op. Daarin spreekt hij o.a. over den storm, dien de
Engelschen den eersten dag van de insluiting, den 18en, op de stelling van Cronjé
geloopen hadden, en dan heet het, dat de Boeren daarbij hevige verliezen hadden
geleden, ‘maar onze verliezen waren nauwelijks minder erg.’ Dit is weer de echte
Engelsche manier van voorstelling: men weet, dat die aanval de Engelschen minstens
tienmaal zooveel dooden en gewonden bezorgde als de Boeren. Deze schoten uit
hun rivierbedding vrijelijk op de over het vlakke veld in het vuur gejaagde
Engelschen1). Over Kitchener, die het bevel tot dien aanval gegeven had, zwijgt het
rapport, althans in den vorm, waarin het openbaar is gemaakt.
1) Bij de revisie van dit stuk waren wij in het bezit gekomen van de London Gazette met den
tekst der rapporten. Wij kunnen er nog slechts in een paar noten gebruik van maken. Zoo
vinden wij dat Roberts opgeeft als de verliezen der Engelschen, op dien 18en Februari geleden:
198 gesneuveld, 905 gewond, 96 vermist, 9 gevangen genomen, tezamen 1208. Verder geeft
hij op als het aantal gewonde Boeren, dat met Cronjé gevangen werd genomen, 150, van wie
natuurlijk slechts een deel op den 18en was gewond. Voeg daarbij het aantal dooden, dat
over de tien, twaalf dagen eindigende met de overgave op 27 Februari, een 80 bedroeg, en
reken dan eens uit, wat er is van Roberts' bewering, dat de Engelsche verliezen op den 18en
nauwelijks minder waren dan die der Boeren. En nog wel in 't zelfde rapport geeft Roberts
deze tegenspraak van zijn eigen bewering!
Trouwens de rapporten wemelen van dergelijke gedrochtelijkheden. Zoo zegt Baden-Powell
in een rapport, dat de Boeren in twee maanden, October en November 1889, rondom Mafeking
287 man aan dooden en 800 man aan gewonden kregen, d.w.z. volgens de Transvaalsche
kranten (!); Baden-Powell vindt dat overdreven, maar gelooft wel dat zij een 600 man verloren
Het feit is, dat de Boeren gedurende het geheele beleg, de aanval van Sarel Eloff inbegrepen,
verloren hebben 26 of 28 man aan dooden en een 50 man aan gewonden. Deze opgave hebben
wij van een hoofdambtenaar van de Z -A. Republiek.
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En nu een bizonderheid, die ons nog onbekend was en die op de hooggeroemde
ridderlijkheid van Lord Roberts een zonderling licht werpt. Hij beschrijft hoe hij den
19en te Paardeberg aankomt: ‘Toen ik ter plaatse aankwam, hoorde ik dat aan generaal
Cronjé een wapenstilstand van 24 uur was verleend; hij had er om gevraagd, zeggende
dat hij zijn dooden wilde begraven. Dadelijk herriep ik dien wapenstilstand en ik gaf
bevel tot een krachtige beschieting van de stelling des vijands. Generaal Cronjé wist
evenals wij, dat hem uit Natal en uit het Zuiden aanzienlijke versterkingen te hulp
snelden, en zijn verzoek was blijkbaar een voorwendsel om tijd te winnen.’ Laat dit
waar zijn, maar wat te denken van het herroepen van een wapenstilstand, den Boeren
verleend - zooals deze reeds dikwijls na gevechten aan Engelschen verleend hadden
- door Kitchener, die bij
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afwezigheid van Roberts het opperbevel voerde! Indien zoo iets eens van Boerenzijde
gedaan was, hoe had de Engelsche pers gedaverd! En dan herinnere men zich, dat
er indertijd zoowel in de officieele telegrammen van Roberts als in die der Engelsche
bladen wel van het weigeren van een wapenstilstand gewaagd is, meer wijslijk
gezwegen werd over het intrekken van een bereids toegestanen wapenstilstand.
Uit het vervolg van het rapport blijkt, dat Lord Roberts zich van zijn overwinning
te Paardeberg gouden bergen beloofde. En aanvankelijk scheen hij zich niet bedrogen
te hebben, maar alras is hem duidelijk geworden, dat hij het verzet der Boeren
allerminst gebroken had. In latere rapporten kan hij daarover meer dan eens zijn
onaangename verrassing niet verbergen.
Verder zegt Roberts, dat hij van plan is een week of langer te Paardeberg te blijven
om de paarden van ruiterij en geschut rust te geven en zijn voorraad schiettuig en
levensmiddelen aan te vullen. Van dat verblijf is echter, gelijk wij weten, niets
gekomen. Weldra werd de tocht hervat. Den 13en Maart kwam Roberts te
Bloemfontein aan, maar in welken toestand verkeerde zijn leger! De manschappen
hadden onderweg nauwelijks te eten gehad en wat er van zijn rij- en trekdieren was
overgebleven kon nauwelijks op de been blijven.
Het volgende rapport is gedagteekend van den 15en Maart uit Bloemfontein. Van
het gevecht van den 7en Maart bij Poplar Grove zegt Roberts: ‘Hadden de ruiterij,
de rijdende artillerie en het bereden voetvolk zich sneller kunnen bewegen, dan
zouden zij ongetwijfeld den vijand den terugtocht hebben afgesneden, en ik had de
voldoening gehad zijn geschut, wagens en voorraad buit te maken en een groot aantal
hunner gevangen te nemen. Het mislukken daarvan was te meer teleurstellend, toen
ik den volgenden dag op goed gezag hoorde, dat de presidenten van Oranje Vrijstaat
en Z.-A. Republiek bij het gevecht tegenwoordig waren geweest....’
‘Ik blijf nu een paar dagen te Bloemfontein,’ zoo eindigt het rapport, ‘om de
troepen, de paarden en de dieren van den trein de hoognoodige rust te gunnen.’ De
paar dagen zijn, gelijk wij weten, ruim twee maanden geworden.
In het volgende rapport, geschreven uit Kroonstad dd. 21 Mei, erkent Roberts,
dat, als hij na de bezetting van Bloemfontein den vijand dadelijk had kunnen
vervolgen, de taak om den Vrijstaat te onderwerpen - nu de Boeren zoo ontmoedigd
waren en velen de wapenen neerlegden - betrekkelijk licht was geweest. Maar hij
kon niet. Hij moest al zijn benoodigdheden heel uit Kaapstad krijgen en slechts een
spoorweg verbond Bloemfontein daarmede, en die spoorweg was 1200 KM. lang.
Om zijn voorraad schiettuig, leeftocht, kleeding enz. aan te vullen was er dus veel
tijd noodig, en ‘het verkeer met de Kaapkolonie was verstoord geweest doordat de
vijand beide bruggen over de Oranjerivier had vernield.’ Ziedaar dus erkend, dat die
vernieling, al heeft de Engelsche genie getoond een hulpbrug snel te kunnen leggen,
haar nut gehad heeft.
Bovendien had het leger volstrekt rust noodig; en dan: ‘De vijand wist nauwkeurig
hoe het met ons gesteld was. Hij was goed op de hoogte van den staat van onzen
voorraad, onzen trein en de paarden van onze ruiterij en ons geschut; hij vatte weer
moed door ons langdurig gedwongen oponthoud te Bloemfontein, en zijn
achterwaartsche beweging kwam tot staan. Hij toonde groote strategische
bekwaamheid door Ladybrand weer te bezetten en een groote macht samen te trekken
tusschen Brandfort en Thabanchu. Dat gaf hem vrijen toegang tot de Zuidoostelijke
distrikten van den Vrijstaat en belette mij het oprukken voor zij weder boven de lijn
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Thabanchu - Ladybrand teruggedrongen zouden zijn.’ Ziedaar eene hulde van den
Engelschen opperbevelhebber aan hun strategischen zin, die den Boeren niet
onverschillig behoeft te wezen.
Het volgende rapport is van 14 Augustus en geschreven uit Pretoria. Den 1en en
2en Juni, dus de eerste dagen na de bezetting van Johannesburg, kreeg Roberts
verontrustende berichten over de bedrijvigheid en de getalsterkte van de Boeren in
den Vrijstaat; zij verzamelden zich in zijn rug en dreigden zijn verbindingslijn af te
snijden. De spoorweg was reeds herhaaldelijk opgebroken en de aanvoer van
levensmiddelen daardoor gestuit. De Engelsche soldaten leefden dientengevolge van
de hand in den tand, ja er was soms - zegt Roberts - geen dag rantsoen meer over.
Men sloeg Roberts toen voor, niet verder naar Pretoria te rukken, maar te
Johannesburg te blijven tot de Vrijstaat weer voldoende tot rust gebracht zou zijn.
Evenwel, Roberts besloot anders; hij zag er 't voordeel van in, de Boeren geen tijd
te laten om van hun nederlagen te bekomen en ook om de krijgsgevangenen uit
Pretoria weg te voeren. Dus zette hij door.
In een rapport van 10 October, weer uit Pretoria geschreven - hij moest daar zoo
lang blijven om dezelfde reden als die hem te Bloemfontein had gehouden - zegt
Roberts, dat de onderwerping van de Boeren, die den eed van onzijdigheid hadden
afgelegd, slechts duurde zoolang Britsche troepen hen beschermden. Zoodra een
commando verscheen, vatte een aanmerkelijk deel weer de wapenen op; soms deden
zij het gretig, ‘maar in de meeste gevallen gingen zij slechts met tegenzin weer
vechten, nadat de commandanten of veldkornetten der Boeren eenigen aandrang op
hen hadden uitgeoefend.’ Dit laatste behoeft niet altijd onjuist voorgesteld te zijn.
Het laatste rapport is van 15 November uit Johannesburg. Daarin voorziet Roberts
den hernieuwden inval in de Kaapkolonie. Uit verschillende berichten kon hij
opmaken, dat de Boeren weer bedrijvig zouden worden in het Zuidelijk deel van den
Vrijstaat. ‘Hun voorraad schiettuig raakte op, hun aantal was aanmerkelijk geslonken,
hun leeftocht hield niet over. Zij hoopten nu, dat zij, konden zij zich slechts ten
Zuiden van de Oranjerivier vertoonen, vele ontrouwe Kapenaars zouden bewegen
zich bij hen aan te sluiten, en tevens hun voorraad aan te vullen. De tijding, dat de
Boeren voornemens waren Zuidwaarts te trekken, wekte in de heele Kaapkolonie
een gevoel van onrust, en de krijgsgevangenen te Kaapstad waren vast overtuigd,
dat hun opsluiting ten einde spoedde.’
***
Uit de afzonderlijke rapporten, die als bijlage bij het eerste deel zijn gevoegd, neemt
de Standard die betreffende Sannaspost over, maar wij vinden er weinig merkwaardigs
in. Broadwood en Pilcher worden van alle schuld vrijgepleit; niet alzoo Sir H. Colvile,
die uit Bloemfontein te hulp was gezonden. Over den prins van Teck, die naar het
algemeene beweren bij Sannaspost zich het tegendeel van onderscheiden heeft, zegt
het rapport niets.
Vestigen wij nog alleen de aandacht op een uitspraak van generaal Sir Archibald
Hunter: ‘Onze kaarten zijn erger dan nutteloos; zij zijn een stellig gevaar en
misleidend.’ De topografische dienst van het Engelsche leger is dus blijkbaar al niet
beter dan andere diensten. Maar dit wisten wij al.
In de rapporten, die het tweede deel vullen, trof ons in een beschouwing van
Roberts over de bezwaren, waarmede bij den aanvang van den oorlog generaal Sir
George White in Natal te kampen had, dit: ‘De vijand overtrof de Engelsche troepen

Neerlandia. Jaargang 5

die in Natal beschikbaar waren, toen het beleg werd geslagen voor Ladysmith, in
getalsterkte verre.’ Geheel onjuist1).

1) Lord Roberts geeft zelf op, dat er den 31sten Januari 1900 9780 man infanterie, cavalerie en
artillerie te Ladysmith waren, ‘the effective fighting strength’. Daarbij moeten nog de genie,
de intendance, de trein enz. gevoegd worden om het geheele aantal te krijgen, dat men bij
de opgave van de sterkte van een leger noemt. Bovendien zijn er bij te voegen de mannen,
die te Ladysmith aan ziekten gestorven waren, in gevechten gesneuveld (misschien ook de
gewonden) en de krijgsgevangenen, b.v. uit de gevechten op den Platrand, bij Nicholsonsnek,
Lombardskop, Rietspruit, Elandslaagte; en dan wat generaal Symons te Dundee verloor en
generaal Yule te Dundee en op zijn vlucht.
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Ten slotte nemen wij iets over uit het gesprek, dat generaal Buller op zijn verzoek
den 2en Juni bij Langsnek met generaal Christiaan Botha had. Het is kenschetsend
zoowel voor den Boer als den Engelschman.
Sir R. Buller had Christiaan Botha aangespoord zich te onderwerpen en zijn
kanonnen in te leveren; hun geweren konden de Boeren medenemen.
Commandant Botha zeide, dat als hij zich nu onderwierp, Sir Redvers een groot
voordeel zou hebben en hij een groot verlies.
Sir R. Buller zeide, dat integendeel als de oorlog voortduurde, de Boeren hun vee
zouden verliezen, dat hun huizen verwoest zouden worden en hun eigendom groote
schade zou lijden, en dat wilde hij verhoeden
Commdt. Botha antwoordde, dat zij slechts vochten voor hun onafhankelijkheid.
Hun vee enz. is maar bijzaak voor hen.
Sir R. Buller zeide: ‘Maar behalve de onafhankelijkheid is er het leven.’
Commdt. Botha zeide, dat hij verdiende door zijn land gehaat te worden, als hij
zich onderwierp.
Sir R. Buller zeide, dat de Boeren-regeering de burgers verteld had, dat de
Engelschen hun hoeven wilden vernielen. Dat is niet waar. (Ach!)
Commdt Botha zeide, dat hij wist dat het niet waar was, en dat het slechts een
gerucht en een verzinsel was. (Brave Botha!)
Sir R. Buller zeide, dat hij vreesde, dat er niets meer te zeggen viel. Als Botha
moest blijven vechten, dan kon hij er niets aan doen.
Commdt. Botha antwoordde: ‘Als 't moet, dan moet 't.’ Hij zou den vrede hartelijk
welkom heeten, maar onder de gegeven omstandigheden verlangde hij er niet naar.
Na het gesprek seinde Sir R. Buller het verhandelde aan Roberts, o.a.: ‘Hij (Botha)
vroeg welke vredesvoorwaarden u zou aanbieden, en ik verbond mij drie dagen niet
voort te rukken; intusschen zou hij zich met zijn regeering in verbinding stellen. Kan
u mij uw vredesvoorwaarden voor zelfstandige en afzonderlijke commando's laten
weten? Ik zeide hem, dat mijn voorwaarden waren, dat zijn mannen al hun kanonnen
moesten overgeven en naar hun hoeve terugkeeren. Deden zij dat, dan konden zij
hun geweren meenemen, met dien verstande dat Lord Roberts later waarschijnlijk
hun ontwapening zou gelasten. Ik dacht, dat dat niet verkeerd zou zijn, aangezien zij
op het oogenblik als zij verkiezen weg kunnen loopen en zoowel hun geschut als
hun geweren meenemen. Ik zeide (dit zeide Sir R. Buller) dat over onafhankelijkheid
te spreken onzin was. Als zij zich voortaan goed gedroegen, konden zij een
onafhankelijke kolonie worden; dat was hun eenige kans. Ik geloof, dat zij geneigd
zijn zich te onderwerpen en dat ik ongeveer de helft van het Transvaalsche leger te
velde tegenover mij heb.’
Dat zou wat wezen: het halve (?) Transvaalsche leger zich aan Buller overgeven!
Lord Roberts antwoordde: ‘Mijn voorwaarden voor de Transvaalsche regeering zijn
overgave zonder beding. Wat de troepen betreft, zij die hun wapenen en rijpaarden
overgeven mogen naar huis, als zij een verklaring teekenen dat zij in dezen oorlog
niet meer zullen vechten, met uitzondering’.... en dan volgen de bekende
uitzonderingen.
De Engelsche bevelhebbers zijn hardleersch. Nu nog komen zij de Boeren telkens
met vredesvoorstellen aan en nog altijd begrijpen zij niet, dat de Boeren zullen blijven
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vechten zoolang zij kunnen tot zij hun onafhankelijkheid - onzin in de oogen van Sir
R. Buller, ‘den Grieken eene dwaasheid’ - verzekerd hebben.
Zou dan 13,000 man - volgens de beste inlichtingen, die de Boeren-regeeringen
hadden - voor het Engelsche leger in het Noorden van Natal bij het begin van den
oorlog te veel gerekend zijn? En de strijdmacht der Boeren op de Oostergrens,
waarvan maar een deel aan het krijgsbedrijf in het N van Natal deel nam - er stond
een commando opgesteld langs de Vrijstaatsche grens, een ander aan die van
Zoeloeland, een ander langs de Swaziegrens, dan bij Komatipoort en langs de
Oosterlijn - bedroeg, naar een hooggeplaatst officieel persoon uit Zuid-Afrika ons
opgaf, elf- of twaalfduizend man. Zie hier dan nogmaals een voorbeeld, hoe
onbetrouwbaar de rapporten zelfs van den opperbevelhebber van het Engelsche leger
zijn.

De Hollandsche taal in onze scholen.
Mijnheer - Met blijdschap vernam ik in uw geëerd blad eenige dagen geleden dat in
een van onze ringsvergaderingen de taalkwestie druk besproken werd, en men besloot
die kwestie onder de aandacht van de synode te brengen. Het was dan ook al langen
tijd geweest dat men aan deze allerbelangrijkste zaak had moeten roeren, want terecht
merkte een der sprekers aan dat als men naderhand van den kansel zijn gemeente
toespreekt, de helft alleen den spreker zal kunnen verstaan, en ik zou er bij voegen
dat de zoodanigen die Hollandsch niet volkomen kunnen verstaan bij voorkeur ook
dan een Wesleyaanschen of anderen prediker zouden willen hooren prediken, ten
spijte van patriottische beginselen die men moge bezitten.
Zoodat men zoo een taal ook niet beminnen kan waar men niets van af weet. Men
weet van een Shakespeare, of Milton, of Tennyson, als men verder studeert,
beginnende met ‘School Higher’, doch helaas, men heeft nog nooit van een Bilderdijk,
of Joost van Vondel, of Beets gehoord. Men bewondert Milton's ‘Paradise Lost,’ en
men weet niet dat Milton het schreef als basis zich gedachten uit Vondels ‘Lucifer’
aanmatigende, waarop zijn (Milton's) werk dan ook gegrond is.
Dr. Viljoen werd eens op een tijd door eenigen gevraagd te Wellington om ten
nutte van heeren en dames studenten aldaar, een voorlezing over Holl. literatuur te
komen geven hetgeen hij dan ook inwilligde. Gedurende zijne interessante lektuur
maakte hij melding van vader Cats, doch hij was voor een minuut onverstaanbaar,
zooals men lachte. Cats, Kats was te komiek, doch Longfellow was heel passend(?)
Geen wonder dus dat men Engelsch de voorkeur ‘moet’ geven.
De Normaalschool wordt beschouwd als door onze kerk opgericht en nog
gedeeltelijk uitsluitelijk door haar in stand gehouden, en daar begint men bij Standard
IV eerst met Hollandsch, en dan vraag ik: hoe? Pakt men als onderwijzers die taal
dan met lust aan om liefde er voor aan de studenten in te boezemen?
Het is niet noodig Hollandsch aan Engelsche kinderen op te dringen als zij dit niet
leeren willen, doch geef ons dan scholen waar onze Hollandsche kinderen in die taal
gelijk op met Engelsch kunnen onderwezen worden of het andere alternatief, laat
onze leeraars dan maar in Engelsch voortaan opgeleid worden.
Doch ik heb ondervonden dat Engelsche ouders, die verstandig zijn, gewillig zijn
en zelfs vragen dat hunne kinderen onderwijs in Hollandsch mogen ontvangen. In
mijn school heb ik 120 kinderen op de boeken, daarvan zijn zoowat twintig van
Engelsche ouders, waarvan onlangs uit Engeland alhier gearriveerd en, met
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uitzondering van één geval, waar de familie bezwaren opperde, was men volkomen
gewillig dat hunne kinderen van af het alphabet in het Hollandsch zouden onderwezen
worden, sommigen waarvan ook al verre vordering hebben gemaakt.
Opvoedingsreglementen worden al strenger, zoodat een onderwijzer een
‘Jack-of-all-Trades’ wezen moet, anders is hij niet bekwaam voor zijn vak.
Men ‘moet’ zingen (Tonic Solfa), ‘Model’ en ‘Freehand’ teekenen, naaien,
houtwerk, en verder al de benoodigheden voor de ‘Kindergarten’ onderwerpen
kennen. Hollandsch echter ‘kan’ men naar willekeur laten onderwijzen. Ik weet van
gevallen waar leeraars van onze kerk hun zonen, en vooral dochters, naar scholen
zenden waar geen woord Hollandsch onderwezen wordt. Nu ja, zoo zullen de zaken
dan ook toch niet recht komen, en kunnen al onze fraaie praatjes omtrent het
Hollandsch dan oook maar achterwege gelaten worden.
U bij voorbaat dankende voor opname dezes,
Blijf ik, enz.,
(ONS LAND.)
L.
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De Nederlanders op Ceilon.
Het Januarinummer van dit maandschrift bevatte de mededeeling, dat in het vorige
jaar op Ceilon door de afstammelingen van de Nederlanders aldaar eene vereeniging
is gesticht, waarvan de beoefening der nederlandsche taal hoofddoel is, maar die
tevens zal trachten de nederlandsche sympathiën zooveel mogelijk bij hare leden op
te wekken.
De oprichting van dit ‘Hollandsch gezelschap van Ceylon’, geeft aanleiding tot
het geven van een zeer beknopt overzicht van de geschiedenis der Nederlanders op
dit eiland tot den val der Oost-Indische Kompagnie.
Langer dan een kwart eeuw reeds hadden de Nederlanders op verschillende punten
van Azië hun gezag gevestigd, voor zij er aan konden denken den Portugeezen ook
den kaneelhandel van Ceilon te ontrukken. Dit eiland was hun niet onbekend; de
bezoeken van Spilbergh en de Weert in 1602 hadden hen echter doen inzien dat
slechts een moeielijke oorlog de Portugeezen, die door het bezetten van nagenoeg
alle havens 't eiland vrijwel van de buitenwereld afsloten, zou kunnen verdrijven,
ook al wilden de inlandsche vorsten daartoe hulp verleenen. En de Kompagnie had
zooveel anderen zwaren strijd! Eerst in 1638 besloot zij den Portugeezen met kracht
den handel in 't voornaamste produkt van Ceilon ‘t'investeren’. Hierbij ging ze als
meestal elders te werk. Met den inlandschen vorst werd een kontrakt gesloten: de
Nederlanders zouden hem van de Portugeezen bevrijden, hij zou deze schuld afdoen
door 't leveren van zooveel handelsprodukten mogelijk.
En de oorlog begon. De inlandsche hulp bleek weinig beduidend, maar de
uitzending van krachtige vloten en goede aanvoerders deden den Portugeezen in
twee jaar tijds hunne voornaamste sterkten, behalve Colombo, verliezen. Deze
hoofdzetel van hun gezag bleef trouwens slechts in hun macht door dat zij in 1641
een tienjarig bestand met de Republiek sloten, waarbij de Kompagnie zich wel moest
neerleggen.
Maar na 't eindigen van dit bestand werd de oorlog met kracht voortgezet en
aangezien de portugeesche macht overal in Azië deerlijk was verzwakt, gelukte het
in 1656 na een krachtdadig beleg ook Colombo in handen te krijgen. De vrede van
1661 liet geheel Ceilon in handen der Nederlanders.
Intusschen was de verhouding tot den landsvorst geheel veranderd. De Kompagnie
had hem de veroverde sterkten slechts tegen volkomen aflossing der schuld willen
afstaan. Naar verwachting volgde deze niet en nu besloten de de Nederlanders zelf
hunne kosten en nog wat meer vergoed te krijgen. Volgens portugeesch voorbeeld
werd dus Colombo, dat met Galle (Point de Galle) en Nigombo de kaneellanden
beheerschte, voorgoed bezet en de dienaars der Kompagnie hadden 't toezicht op den
oogst. Na eenige mislukte pogingen om zich van de sterke nederlandsche boeien te
bevrijden, moest de landsvorst zich onderwerpen.
Tot 1796, anderhalve eeuw dus, is Ceilon in nederlandsche handen geweest en
groot waren de voordeelen gedurende dit tijdvak vooral door den kaneelhandel
behaald. Ook in ivoor en parelen werd handel gedreven, terwijl met andere produkten
in 1715, dus tegelijkertijd als op Java, ook de koffie werd aangeplant. Klimaat en
gunstige ligging, vooral ten opzichte van Voor-Indië werkten mede; geen wonder,
dat door de bewindhebbers veel aandacht aan Ceilon werd geschonken en 't eiland
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werd uitgekozen tot 't stichten eener kolonie (met de Kaap een der weinige, die de
Kompagnie ooit heeft bezeten).
Maar ook hier moest de kolonisatie op dezelfde bezwaren afstuiten, die de
Kompagnie het versterken van 't nederlandsche element in al hare bezittingen in de
weg legde.
Immers de immigranten konden zich ‘erneren met hetgene van haer industrie,
wetenschap, hantwerck of ambacht soude mogen wesen, oock wel om daer handel
te drijven’, maar ‘sooveel daer is gepermitteerd en verder noch anders niet.’ En
welken handel of kultuur liet 't monopolie-stelsel der Kompagnie feitelijk vrij? Wat
baatte 't aanbod van kostelooze overtocht en van zooveel grond, als men maar wilde?
Slechts zeer ondernemende lieden durfden wagen onder zulke bepalingen een land
te betreden, waar zij volgens een ander voorschrift minstens 15 jaar zouden moeten
blijven. Na 1677 schijnen ook geen kolonisten meer naar Ceilon vertrokken te zijn.
En wien bleven werd ‘als de keel toegebonden’. In 1684 schreef de gouverneur: ‘de
inwoners zullen nu genoegzaam geruineerd zijn.’ Niet beter ging het in de volgende
eeuw. Wel leverde nu de tabakskultuur, die de Kompagnie hier vrijliet, den
partikulieren eenig voordeel op, maar, een gevolg van het inwendig verval der
Kompagnie, men treft er bestuurders aan, die zich niet ontzagen door den prijs van
de rijst op te drijven hongersnood te veroorzaken en de ingezetenen op de meest
schandelijke wijze geld af te persen.
Na 1750 begint de uitbreiding der engelsche macht in Voor-Indië en deze bracht
de ten ondergang nei ende Kompagnie den eersten doodslag toe in den nooldottigen
oorlog van 1780.
Negapatnam, de sleutel van Ceilon, kwam in engelsche handen! En ondanks de
fransche hulp werden in 1795 bijna alle sterkten van Ceilon aan de Engelschen
overgeleverd. De totale korruptie bleek uit de wijze, waarop de verdedigers zich
gedroegen. In 1796 was Ceilon verloren en de vrede van Amiens (1802) liet het
eiland voorgoed in de engelsche macht.
Verblijdend mag het zeker heeten, wanneer nu, een eeuw later, afstammelingen van
de Nederlanders op Ceilon worden gevonden, die de nationaliteit hunner voorvaders
zoo hoog in eere houden, dat door hen een hollandsch gezelschap wordt opgericht.
Deze voorvaders moeten behoord hebben tot het krachtige ras van kolonisten, dat
zich ondanks tallooze moeilijkheden wist te handhaven en zijn nieuw vaderland
liefhad, niet tot degenen, die het slechts beschouwden als een terrein, welks ontginning
hen zoo spoedig rijk moest maken, om het dan weer te verlaten. Hunne
afstammelingen mogen amerikaansche of engelsche onderdanen geworden zijn,
hunne hollandsche afkomst verloochent zich niet. Een voorspoedig bestaan zij het
‘Hollandsch gezelschap op Ceilon’ toegewenscht!
Utrecht.
W. VAN GEER.

Nederland
Karakter en Onafhankelikheid.
Onder bovenstaande tietel schreef de heer J.L.C.A. Meijer in Neerlandia No. 1
Jaargang 5 een stukje, dat een protest bevat tegen een tussenzin, behouden in mijn
artiekel Nasionalieteit en Indieviedualieteit.
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Ik zeg: behouden om er nog eens aan te herinneren, dat mijn artiekel vervaardigd
is geworden voor het Letterkundig Kongres te Gent en door Neerlandia later werd
overgenomen uit de handelingen van dat Kongres.
Het spijt me, dat deze omstandigheid de heer Meijer niet zelf heeft doen raden,
waarom ik de door hem gewraakte uitdrukking heb gebezigd; maar aan de andere
kant doet het mij weer genoegen die zaak hier even te kunnen toelichten.
Aanvankelik kwamen de woorden: ‘dat is maar 'n polietiek begrip’ niet in mijn
rede voor en eindigde dus de zin met: ‘omdat zij liever willen ondergaan dan hun
onafhankelikheid prijs geven’.
Had ik die zin echter zó mogen uitspreken op een Letterkundig Kongres in het
Nederlands-sprekende Vlaanderen, dat deel uitmaakt niet van Nederland, maar van
België?
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Mij dunkt van neen.
Maar, zal men zeggen, dan heeft de schrijver-redenaar zijn overtuiging geweld
aangedaan.
Dit is echter het geval niet geweest.
Al ben ik de mening toegedaan, dat wij voor onze onafhankelikheid in oorlogstijd
met andere wapenen dan in vredestijd, maar niet minder hardnekkig moeten strijden,
en al zou ik mij onderdrukt voelen door het blote feit van Duitser, Engelsman of
Fransman te moeten heten en een andere taal dan de Nederlandse als de taal in mijn
land te moeten dulden, het is mij niet mogelik te ontkennen, dat een volk kan
ophouden te bestaan als erkend onafhankelike nasie en toch bewaren zijn nasionaal
karakter. De Joden en de Polen leveren er het bewijs van.
Of de Nederlanders in tijden van nood zouden tonen een dergelik fier en taai
zelfstandig karakter te bezitten.... is helaas een tweede vraag. Wat men in dit opzicht
nu reeds ziet van Nederlanders, die in de vreemde verblijven, geeft geen reden om
dienaangaande onbezorgd te zijn.
Tot zover mijn antwoord aan de heer Meijer. Nu ik het onderwerp weer eens heb
aangeroerd, zij 't me vergund hier nog iets aan toe te voegen.
Persoonlik voel ik mij ongetwijfeld aan het nasionaal karakter gebonden als aan
een diepere laag van eigenschappen, waarin mijn indieviedueel-ik wortelt en waarvan
ik me niet los kan maken; maar de vraag, of in 't algemeen deze laag niet bezig is
weg te sterven, kwam al vaak bij me op. De grenzen, die tegenwoordig de volkeren
nog scheiden, waren eertijds getrokken tussen veel kleinere verenigingen van mensen,
die ook nu nog wel een flauw gewestelik of stedelik antagonisme vertonen. Zal de
tijd niet nog meer grenzen doen verdwijnen, totdat de mensheid in enkele grote
groepen is gesplitst?
Het verschijnsel, dat juist in onze tijd kleine nasionalieteiten hun rechten op
onafhankelikheid min of meer erkend hebben gezien, schijnt voor een ontkennende
beantwoording van die vraag te pleiten. We weten echter, dat de mensheid zich
gelijktijdig op twee wijzen beweegt, namelik 1o in een aanhoudende slingering tussen
twee polen, wat wij kunnen noemen de pendule-slinger-beweging van rechts naar
links en omgekeerd, 2o in een voortgaande richting, die wij als vóór- of achteruitgaand
kunnen aanduiden, al naarmate wij een iedeaal vóór of achter ons onderstellen.
Al slingerend tussen een afwisselend verslappen en herleven van het nasionaal
gevoel is 't dus niet onmogelik, dat kleine volken het tijdstip naderen, waarop zij in
grotere worden opgelost. En stevenen wij bewust of onbewust op dit doel af, dan is
't zeker niet te verwonderen en evenmin af te keuren, dat reeds nu in enkele
indievieduën het nasionaal karakter overheerst wordt door het toekomstig
gemeenschapsgevoel met een wijdere kring, zij 't, na uitwissing van alle grenzen,
met het mensdom in zijn geheel.
We zullen echter wèl doen een scherp onderscheid te maken tussen hen, die op
deze wijze hun nasionaal gevoel hebben ingeboet en de velen, bij wie de ontaarding
van dit gevoel niets anders verraadt dan gebrek aan moed om zich te durven tonen
lid van een klein volk en daarmee gepaard gaande karakterloze lust om door naäperij
te willen schijnen lid van een grotere nasie of altans van die grotere nasie niet
verschillend.
MARCELLUS EMANTS.
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De Nederlandse Kunstavond op 30 Jan. 1901 te Haarlem.
Mooi! Nee, verrukkelik die avond! Behalve de solisten Mevr. A. Tijssen Bremerkamp en de HH. Tijssen en Orelio hadden we het geluk een koor te krijgen,
dat uit loutere geestdrift voor het streven van Coers uit Utrecht overkwam onder z'n
directeur, de heer P.J. Jos. Vranken. De pianist de heer Marts. J. Bouman, was
plotseling ongesteld geworden en werd dus vervangen. Ziedaar de krachten waarover
we al en niet beschikken konden. Het was ons 'en genoegen de heer Dr. H.P.N.
Muller, Consul-generaal van Oranje-Vrijstaat, in ons midden te hebben, te meer
omdat tegenwoordig de aandacht veel te veel tot de Zuid-Afrikaanse republiek zich
wendt, nu Kruger in ons land is. Onze overige gasten waren het bestuur van de
Utrechtse Studenten-Afdeling van het Willemsfonds. Dr. Leyds mee uitgenoodigd
bedankte natuurlik: hij was te Brussel, wij dachten ons hem te Utrecht.
En nu het lied. Heerlik die aanhef van fors opklinkende uitgejubelde of stilgebeden
coupletten van onze volksliederen, alle. De Friese liederen helaas! niet: de studie
van die taal eiste te veel tijd, de voorbereiding was te kort, maar ze staan op het
programma en waar de eerste kunstavond zal zijn daar zullen ook zij weerklinken.
Dan de geschiedzangen! Waren het maar voor goed geschiedzangen, maar dat Hoe
groot, o Heer!, dat Geluckig is het land; dat loflied op den Hollander en den Zeeuw
wie, die ze leest en hoort denkt niet aan Zuid-Afrika? Ze zijn van deze tijd. Voor de
Kerstliederen door vrouwenkoor gezongen ontbreken mij de woorden: ik ben zelden
zo geroerd door de reinheid en blijdschap van het lied als door deze glasheldere,
naïeve vrouwengeluiden en... och nu ik begonnen ben, nu zou ik willen voortgaan,
Neerlandia vullend met m'n lof, de lof van 'en leek, maar van 'en Nederlander. Orelio,
Orelio, man van de welluidende naam, welk 'en gave is de uwe: hoe echt Nederlands,
hoe schalks, geestig en precies uw voordracht; U kunt alléén het liederboek wel
populair maken; doe het en bewijs ons volk 'en dienst. Doe het samen met de heer
en mevr. Tijssen-Bremerkamp, het zachte, melodieuze, fijngevoelde, naast het hoge,
forse geluid. Vult elkaar aan; blijft u oefenen in zang en voordracht samen en vormt
voortaan de trits, die de koren ten strijde voert voor het goed recht van ons
Nederlandse lied in al z'n schakeringen.
Kortom, het was 'en heerlike avond en Utrecht mag trots zijn op zijn kunstrijk,
Nederlands koor en ook op de directeur er van.
Al schrijvende bevangt mij de angst, dat de heren wetenschappelike musici mij
zullen aanvallen. Ik schrijf ten voordele van het Liederboek van de heer Coers en
dat mag toch niet, wel heren geleerden? Frons Uw voorhoofd niet! Stoor er U maar
niet aan! 't is maar 'en leek die 't zegt, iemand die geen mol van 'n kruis kan
onderscheiden. Maar apropo: U is toch mis, heren! Hoor maar! Eer alle oude
muziekteksten uit alle oude liedboekjes samen zuiver vastgesteld zullen zijn en er
geen kwesties meer over zo'n liedje als het daghet in den Oosten of van enen losen
boerman meer zullen rijzen; eer dus de uitgave, zuiver
wetenschappelik-volgens-de-boekjes kan plaats hebben: immers er kan noch eens
'en oudere en dus (???) juistere lezing gevonden worden; Mijne heren! eer het zover
is wordt het stof in onze bibliotheken door andere, nu noch ongeboren boekemensen,
opgewaaid; lopen onze achterkleinkinderen hier rond, genietende van ons mooie
landje, z'n warme zomerlicht, z'n hangende herfstwolken, z'n waaiende wolkeluchten,
z'n felle vorstgloed; zingen zij hier uit wat wij nu zo mooi vinden. Op m'n woord,
zo lang kunnen we niet wachten! Er zijn fouten in het Liederboek van
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Groot-Nederland. Stellig, maar iets anders is het 'en aanvoerder ten strijde tegen
halfheid en cosmopolitiese geblazeerdheid te zijn, als 'en rustig bladerend studiemens;
iets anders met 'en groots denkbeeld, als Groot-Nederland is, rond te lopen het lied
afluisterende en in zich opnemende, genietende van al dat moois, dan daar tekst vóór,
tekst na af te schrijven, tellende en metende. Ars longa scientia brevis. Welnu, geef
gezonde kritiek, opbouwende, help de jonge ondernemende idealist in z'n taak, in
plaats van te trachten het werk af te breken. Er is veel te doen, ook voor U, maar hij
wil het anders dan U, omdat hij anders is. Help hem dus aan z'n taak. Ontvang iets
van zijn geestdrift in ruil.
Maar er ligt mij noch iets op het hart. Coers, de vader van het lied, was somber,
want geestdrift gaat voorbij als de wind en laat hem achter, tobbende met
uitgeverzorgen. Mag dat nu? Is er dan niemand onder onze rijke burgers,
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die zegt: ‘Stort vrij uw geestdrift uit over ons volk, maak het gelukkig door uw lied
en bekommer u niet over de paar duizend gulden die daarvoor nodig is. Ik weet het:
als U klaar bent en ons volk dus meer leert genieten van ons lied - komt het geld
stellig terug.’
Wie denkt, wie doet er zo? Ze komen in Den Haag, mischien te Dordt, de zangers
van Groot-Nederland: o laten het niet alleen kransen en ruikers zijn, die ze mee naar
Utrecht terugnemen! Hun komt toe de zekerheid van de overwinning in hun strijd
voor het komende Groot-Nederland.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Vlaanderen
Groepsbestuur: Dr. J. Obrie, 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, Oud-Volksvertegenwoordiger, Antwerpen;
Max Rooses, id.; H. Melis, id; J. De Vriendt; Oud-volksvertegenwoordiger,
Brussel; Vanderlinden, volksvert. id; Joh. Kesler Leer, id.; E. T'Sjoen, id;
Fr. Reinhard, ambtenaar, Stadhuis, id., Maurits Josson, adv., id

Uit Vlaanderen.
De Société pour la Vulgarisation de la langue flamande heeft te Antwerpen een
Afdeeling gesticht.
Dat schijnt verontwaardiging teweeggebracht te hebben bij de Vlaamschgezinden
aldaar. Te beter. Die verontwaardiging brengt de flaminganten misschien tot meer
werkzaamheid. Want nu is 't maar heel laks. De wet De Vriendt werd veroverd na
38 volksvergaderingen belegd door het Gentsche Propagandacomiteit van van het
Algemeen Nederlandsch Verbond. We kregen de wet op 't gebruik van 't Nederl. bij
de burgerwacht. Die wet werd, wordt te Antwerpen ergerlijk verkracht. Die wet werd
ook te Gent verkracht, maar hier niet zonder verzet, zooals men weet. Krachtig is
ons Verbond opgetreden om de wet te doen eerbiedigen. Verschillende onder onze
leden hebben geweigerd te gehoorzamen aan Fransche bevelen en hebben den moed
gehad straffen op te loopen liever dan een wet, die met veel moeite veroverd werd,
te laten beschouwen als niet bestaande. Wat werd te Antwerpen gedaan? Tot
verovering van een Nederlandsche Hoogeschool werden door het Propagandacomiteit
in tal van gemeenten volksvergaderingen gehouden, zoodat nu reeds uit een 50-tal
gemeenten verzoekschriften aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers gezonden
werden. Wat doet Antwerpen? We meenden nochtans dat we aldaar ook een Tak van
het Algemeen Nederlandsch Verbond hadden. Wellicht dat, nu de vulgarisateurs
optreden, er wat leven in de brouwerij komt.
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***
Ondertusschen is de Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen opgetreden en heeft
den handschoen opgeraapt. Aan de besturen van de Liberale Grondwettelijke
Vereeniging, den Vooruitstrevenden Democratischen Bond, Help U Zelf heeft hij
een schrijven gericht, waarin hij verklaart, dat het doel van de vulgarisateurs geenszins
is aan de werkende klasse de gelegenheid te verschaffen om een tweede taal aan te
leeren, maar wel aan een vreemde taal den rang te doen bekleeden, die aan de eigen
taal toekomt. De Bond acht de toetreding van liberale leiders tot de Société een daad
van vijandigheid tegenover de grondbeginselen door hem voorgestaan en beschouwt
die toetreding als een gevaar voor de eendracht in de liberale partij te Antwerpen.
Om haar doel te bereiken, zegt de Liberale Vl. Bond, acht de Société geen middel
beter geschikt dan alle Vlaamschgezinden te beschimpen, te belasteren, tegen te
werken en raadt de aangeschreven Vereenigingen aan het blad ‘De Taalkwestie’ te
lezen door de Société verspreid.
***
Wij hebben dat blad gelezen en moeten zeggen, dat de Bond volkomen gelijk
heeft. Het laatste nr. staat vol hatelijke persoonlijkheden. Wij laten hier een staaltje
volgen. Het blad spreekt over de volksvergadering door het propagandacomiteit te
St. Nikolaas: ‘De meeting was aangelegd(!) door den heer Julius Obrie, aan wien
zijne funktiën van leeraar ter(!) hoogeschool veel tijd schijnen over te laten; den heer
Wannijn, welke van de stad, de provincie en den Staat hulpgelden ontvangt om onder
het volk de kennis der vreemde talen te verspreiden (o.a. het Fransch. De flaminganten
zijn toch zonderlinge vijanden van het Fransch en van de volksontwikkeling. Naar
het beweren van de Vulgarisateurs! Red.), zekeren heer Lefèvre en Doctor professor
Haller, van duitschen oorsprong (te Gent geboren! Red.).’
Die laatste venijnigheid wordt verder aangedikt. Op de meeting werd, zegt de
Taalkwestie, bitter geklaagd over den toestand van de Vlaamsche jongens, die in 't
leger in 't Fransch gedrild worden. Vervolgens wordt aan onze propagandisten den
wensch toegeschreven, dat het leger in een Vlaamsch en een Fransch korps mocht
ingedeeld worden, 't geen onvermijdelijk - volgens de Taalkwestie, moet leiden tot
inpalming van Vlaamsch België door Duitschland. ‘En wanneer dit eens gebeurd
(sic), dan zullen de Obries, de Wannijns, de Hallers en andere Pol Demonts ons
gebracht hebben waar ze heimelijk of openlijk (als laatst gemelde) naar trachten: wij
zullen in het Duitsche rijk versmolten zijn en zullen er allen.... Pruisisch uit zien!’
***
Die beschuldiging van landverraad komt in ieder nr. van de Taalkwestie terug.
We zullen ons tevreden stellen met daarop te antwoorden, dat nog nooit een flamingant
voor dergelijk landverraad beloond werd met een Duitsche orde, daar waar ontelbare
franskiljons versierd loopen met een Fransche, o.a. de ondervoorzitter van de Société
flamande pour la vulgarisation de la langue française, M. Pier Willems, Officier
d'Académie.
Maar kom! Wanneer men geen degelijke argumenten heeft om een tegenstrever
te bestrijden, dan moeten laster en verdachtmaking dienst doen; ook wel lage
gemeenheid: in 'tzelfde blad wordt de Secretaris van Groep B aangevallen als.... M.
Cambronne. Zijn naam, door een Waal uitgesproken, klinkt gelijk het welriekende
woord te Waterloo gebezigd door den held van Victor Hugo.
Zoo is de toon van de polemiek in die Taalkwestie. We kunnen 't niet beter
wenschen. Weldenkende lieden, die 't blad in handen krijgen, zullen vanzelf zeggen:
Wie zulke argumenten bezigen moet, verdedigt een slechte zaak.
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***
Of onze propagandisten heelemaal ongelijk hadden toen ze 't lot van onze
Vlaamsche soldaten niet benijdenswaardig achtten? Het volgende voorval kan er
laten over oordeelen... tot stichting van de franskiljons, maar ook tot prikkeling van
lauwe Vlamingen, die hun volk laten vertrappen.
Enkele jaren geleden was te Gent gedurende een oefening een soldaat van zijn
paard gevallen en met inwendige kwetsuren naar 't hospitaal gebracht. Toen hij daar
op zijn smartbed lag, kwam de Vlaamsch-onkundige krijgsdokter, - een Waal en een
franskiljon, - en vroeg hem: ‘Eh bien! qu'as-tu donc, mon garçon?’ (Wel, wat heb je
jongen?) - ‘Meneere, 'k en kenne ik ik geen Fransch.’ Daarop stapt de dokter voort,
zonder verder naar den soldaat om te zien, grommende: ‘Encore un de ces imbéciles,
qui ne connait pas encore le français!’ (Nog een van die domooren, die nog geen
Fransch kent.)
Wie mocht twijfelen aan de waarheid van dit gruwelstuk vrage er de bevestiging
van aan ons medelid, den oud-krijgsdokter Amand De Vos te Gent. Hij kent 't geval.
Bedoelde Waal en franskiljon is nog krijgsdokter te Gent.
***
We kunnen er niet aan denken al den onzin te weerleggen, door het blad aan den
man gebracht. Slechts op een artikel willen we wijzen om te doen uitkomen, dat het
redeneervermogen van die menschen er een is van een gansch bizondere soort. De
Hoogleeraar De Ceuleneer heeft in den Gentschen Gemeenteraad een lans gebroken
tegen de inrichting van het onderwijs in de Gentsche betalende scholen, die
grootendeels verfranscht zijn Hij keurt natuurlijk het onderwijs door middel van een
andere voertaal dan de moedertaal af. ‘De rede vergt,’ zegt hij, de kinderen te
onderwijzen in de taal, die ze best verstaan, want men onderwijst rekenkunde,
geschiedenis enz. niet om een taal te leeren, maar om de begrippen der rekenkunde,
de feiten der geschiedenis enz. aan de leerlingen te doen kennen.’ Daaruit leiden de
vulgarisateurs af, dat de Hoogleeraar door die woorden de taalwet van 1883 afkeurt,
want zeggen ze, vele huisvaders hebben hunne kinderen uit het Gentsche Athenaeum
moeten trekken, omdat deze de leergangen in natuur- en aardrijkskunde en in
Geschiedenis, in 't Nederlandsch onderwezen, niet kunnen volgen. Onvoorzichtige
franskiljons! Ge zijt aldus bezig met de krachtigste rechtvaardiging te geven van de
Taalwet. Tot 1883 werd het onderwijs in Athenaea en Middelbare Scholen uitsluitend
in 't Fransch gegeven aan kinderen, wier ouders voor verreweg het grootste deel
Vlaamsch spreken en die dus in 't Vlaamsch opgebracht zijn. Als gij nu beweert, dat
de enkele kinderen in
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een Athenaeum of een Middelbare School, die thuis Fransch hooren spreken, niet
de gewenschte vrucht kunnen plukken van de enkele leergangen in 't Nederlandsch
gegeven, is uw stelling dan niet veel meer waar voor het veel grooter aantal kinderen,
wier opleiding in alle vakken vóór 1883 geschiedde in een taal, die hun volkomen
vreemd was? Staaft ge aldus niet, dat het onderwijsbeleid voor 1883 volkomen
verkeerd was?
Ja, gij zoudt willen, dat uw zoons, de kleine minderheid, die onderwijsvakken in
't Fransch zouden leeren, dat dus voor hen afzonderlijke leergangen zouden ingericht
worden. Gij beweert daar recht op te hebben. Maar dat recht ontkennen we volstrekt.
Door de schuld der ouders zelven zijn hun kinderen minder goed in staat dan de echte
volkskinderen om vrucht te trekken uit Nederlandsche leergangen. Maar de ouders
hebben zich vrijwillig van 't volk afgezonderd en hebben zijn taal verloochend,
afbreuk doende aldus aan de volksbeschaving, die alleen krachtig opbloeien kan,
wanneer alle standen der samenleving door 't gebruik van één taal vereenigd zijn.
Wie zich zelf vrijwillig in een abnormalen toestand plaatst, moet daarvan maar de
schuld dragen. Jammer dat de zonde der ouders op de kinderen wegen moet.
***
De voorgaande maand vergaten we mede te deelen, dat in de vergadering van
Groepsbestuur B op 16 Dec. de heer Prof. J. Obrie gekozen werd tot Voorzitter van
Groep B in de plaats van Baron de Maere van Aertrijcke, overleden.
In de algemeene vergadering van den Gentschen Tak 3 Febr. werden tot
bestuursleden gekozen de h.h. J. Vuylsteke, Lodewijkse, Lefèvre in de plaats van de
ontslagnemende leden Prof. Mac. Leod, Boute, Zincke.
*

**

Bij het sluiten vernemen we, dat de nieuwe artilleristen te Gent, thans weer, zooals
voorheen, in 't Nederlandsch gedrild worden; dat Majoor Stassinet dus het hoofd in
den schoot heeft moeten leggen en wij dus het pleit winnen.

Stambelangen.
Een korte toespraak gehouden te Antwerpen, 6 October 1900, door
L. Simons, Redacteur van Hollandia. Prijs 25 cents.
Uitgevers-Maatschappij ‘Nederland’, 's Gravenhage-Pretoria.
De toespraak zelf is onsamenhangend, niet uit onvermogen maar met opzet; het zijn
losse grepen, voor de hoorders voldoende, omdat die uit eigen ervaring konden
aanvullen tot een geheel; als goede verstaanders hadden zij telkens maar een half
woord noodig. Dat is niet het geval bij alle lezers van Neerlandia; velen van hen
weten weinig van de Vlaamsche Beweging en een woord tot inleiding op dit
geschriftje hebben zij noodig, niet eene beoordeeling. Laten zij daarna het zelf lezen;
het zal hun niet berouwen.
Tusschen Vlamingen en Hollanders bestaat vertrouwen noch waardeering; de
hoofdreden is dat zij elkaar onvoldoende kennen. Of zij dat ooit volkomen zullen
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doen, is de vraag. Enkel gemeenschappelijk gevaar, bedreiging van zelfde
levensbelangen, kan plotseling een toenadering teweegbrengen, zooals nu tusschen
Afrikaanders en Hollanders. Anders zal slechts langzaam, met horten en stooten, na
veel persoonlijken arbeid, wellicht ook na veel miskenning en verdriet, de band
nauwer worden toegehaald tusschen Vlamingen en Hollanders. De langste weg is
hier het veiligst, het doel echter altijd bereikbaar en gewenscht.
Neem aan, vreedzaam, onbedreigd, ontwikkelt zich verder de eigen beschaving
van Holland en van Vlaanderen; neem aan ook de aansluitingszin van beide volken
groeit langs natuurlijken weg. Dan zal Holland toch altijd, voor een zicht van tijden,
Vlaanderen stoffelijk en geestelijk vooruit zijn; dat is een gevolg van verleden, zoo
van zelf sprekend dat het op dit oogenblik om de kleine ruimte, niet behoeft te worden
betoogd. Dit is iets waarmee de Vlamingen zich vertrouwd moeten maken en ook
de Hollanders; voor beiden brengt het plichten mee en rechten. De Vlamingen moeten
niet naijverig zijn op dingen die de Hollanders niet kunnen helpen, omdat zij ze
gekregen hebben als erfkapitaal; de Hollanders moeten zich op dat meerdere bezit
niet laten voorstaan, omdat het hun eigen verdienste niet is en dankbaarheid aan het
voorgeslacht hen moet stemmen tot bescheidenheid. De Vlamingen moeten kunnen
velen dat Nederland het moederland is voor den Nederlandschen stam; de
Nederlanders moeten bedenken dat er een tijd is geweest dat Vlaanderen dit was.
Maar juist op zulk terrein spelen bekrompen kitteloorigheid en verwaande
onverschilligheid vrij spel. Nietige, kleine belangen vervolgt men met hartstocht en
het groote, het heerlijke stuift men blindweg voorbij.
Eerlijk Vlamingen! Sluit u aan bij Nederland in taal en dus in beschaving. Eerlijk
Nederlander! verlicht den Vlamingen hun strijd. Aanvaardt beiden een toestand, dien
gij niet hebt gevormd; weest niet klein uit afgunst, niet klein ook uit overmoed.
***
De Nederlander erkent het gesproken Vlaamsch niet als zijn taal; hij komt in
Antwerpen of Brussel en slaat over in begrijpelijk maar gebrekkig Fransch, uit
wanhoop dat hij en de koetsier elkaar in de stamtaal niet begrijpen. En hij geeft verder
in België het Hollandsch op.
Daarin heeft de Nederlander gelijk en ongelijk. Hij heeft gelijk dat voor hem de
Vlaamsche straattaal onverstaanbaar is; tal van keeren heb ook ik het op moeten
geven. Er zullen heel wat geslachten voorbijgaan voor dat bevredigend is veranderd.
Men kan zelfs verder gaan en zeggen dat in België nog geen algemeene Vlaamsche
spreektaal bestaat. Een Friesche of Groningsche koetsier zal behalve in zijn voor een
vreemdeling eveneens onbegrijpelijke streekspraak, zich ook in algemeen erkende
Nederlandsche klanken verstaanbaar kunnen uitdrukken. Zijn Vlaamsche ambtgenoot
niet; die spreekt slechts Antwerpsch of Brusselsch, geen algemeen Vlaamsch, om
de eenvoudige reden dat dit er niet is. Wel min of meer in de boeken, maar niet in
den mond. Behalve natuurlijk bij een klein groepje, dat zich echter langzaam maar
zeker uitbreidt, doch zich beperkt tot de meest beschaafden. Van dezen uit zal het
beschaafde Vlaamsch zich moeten uitbreiden, maar dat zal nooit gelukken als de
Vlaamsche vrouw niet meewerkt. Hollandsch heet natuurlijk in België evenals in
Zuid-Afrika, niet voornaam; het is goed voor de mindere man, en om voor vol te
worden aangezien, spreekt men hier fransch en ginder engelsch; dat liedje kennen
wij. Er behoort meer moed toe dan de doorsnee-Hollander of Vlaming bezit om de
domme waan te trotseeren van minderwaardigheid.
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Van de Vlaamsche vrouw hangt de toekomst van het Nederlandsche karakter in
België af. En eene die in haar omgeving daarvoor strijdt, verdient achting van elken
Hollander. De Hollandsche vrouw zou op velerlei wijze de Vlaamsche in haar goede
voornemen kunnen steunen. Het vereeniginspunt is er: het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
De Nederlander nu die in Antwerpen of Brussel zijn Hollandsch op zij zet, omdat
hij met den koetsier niet klaar komt, heeft gelijk want de koetsier is werkelijk niet
te verstaan. Maar hij heeft ongelijk, omdat hij bij volharding zou merken dat er bij
vele inwoners ook dier steden een ernstig streven is om zich beschaafd uit te drukken.
En in elk geval geeft zijn voorbeeld moed, zijn aansporing zelfvertrouwen. Niets
doet de Vlaamsche zaak dagelijks meer kwaad dan de fransch sprekende Hollander.
En het beschaafde Vlaamsch is zoo aantrekkelijk!
***
De kring waaruit de beschaving, uiterlijk en innerlijk, in Vlaanderen moet doorzijgen
tot lagere standen, is nog maar klein. Die moet worden vergroot en die vergrooting
kan enkel komen door toevoer. Dat de zoogenaamde Franskiljons, dat zijn niet de
Walen maar de afvallige Vlamingen, die toevoer zullen leveren, is ondenkbaar. Aan
hun bekeering te werken, is hopeloos; hen te bestrijden, anders dan tot afweer, tijd
en moeite vermorst. De trouwe Vlamingen zelf moeten krachtig worden naar den
geest, en dus naar invloed. Zij hebben noodig een vaste kern van wetenschappelijke
mannen, vlaamsch denkend, vlaamsch sprekend; doktoren, advocaten, leeraren,
mannen die den weg kunnen en willen wijzen. En die mannen krijgen zij slechts door
een Vlaamsche hoogeschool. Daarop hebben zij recht, want de Vlamingen zijn de
grootste helft der bevolking van België.
Geen gemengde hoogeschool, half om half, fransch en hollandsch, maar een eigen
terrein. In Vlaanderen Vlaamsch, alles. Behoudens de onontbeerlijke uitzonderingen
naar plaatselijke behoefte.
Anders blijven de Franschen de voogden, de Vlamingen de onmondigen.
***
Een der vastberadendste hoofdmannen der Vlaamsche Beweging, prof. Julius
Obrie te Gent, schrijft: ‘Ruim een jaar geleden schreef ik u over de wenschelijkheid
dat ook Noord-Nederland zich niet onbetuigd zou laten in den strijd, dien wij hier
voor het bekomen eener Nederlandsche Hoogeschool voeren. Ongelukkig bleef mijn
roepstem onbeantwoord. M.i. is het werkelijk beschamend voor Noord-Nederland
dat daar niets werd gedaan, terwijl uit
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Duitschland talrijke blijken van sympathie voor de zaak ons gewerden. In Neerlandia
vond ik niet eens vermeld dat De Vlaamsche Strijd een inteekenlijst voor de kosten
der propaganda heeft geopend. Mocht dit eens beteren!’
Die klacht en dat verwijt bevestigen mijn aanhef: wij kennen elkaar niet genoeg.
Het Nederlandsche volk weet niet dat een Nederlandsche Hoogeschool in België een
eigen groot belang is. Langzaam moet dat besef doordringen. Het Nederlandsche
volk weet niet eens dat er een Algemeen Nederlandsch Verbond is. Dagelijks bijna
word ik dat gewaar. Het is een eer voor het Verbond, want het bewijst dat dit stil zijn
gang gaat, vertrouwende op zijn ontwikkeling, wars van marktgeschreeuw. Maar het
spreekt van zelf dat die eer tijdelijk duur wordt gekocht. Aan het Verbond zelf kan
dus de heer Obrie zich spiegelen. Wat zou het geven of de groote trom werd geroerd
hier in het land voor een Nederlandsche hoogeschool in België, waar het bewustzijn
van Nederlanderschap nog zooveel ontwikkeling behoeft? Dat De Vlaamsche Strijd
bestaat, weten slechts zeer enkelen; dat de Vlaamsche Beweging bestaat en wat zij
beteekent, weet een klein aantal. Neerlandia heeft een uitgebreid terrein en mag om
vele redenen zich zelf niet rechtstreeks bemoeien met de groep Vlaanderen. Maar
dat wil niet zeggen dat het onverschillig is! Dat wil niet zeggen dat in Nederland
geen mannen zijn voor wie een Nederlandsche Hoogeschool in Vlaanderen niet een
kustlicht is, waarop ook zij sturen!
Maar wie gelooven haasten niet. Eerst overtuiging gewekt en belangstelling; dan
daden. Dat is beter dan andersom.

Mededeelingen
Vlaamsch Studentencongres.
Het tweede Vlaamsch Studentencongres zal gehouden worden te Gent op Zondag
24 Maart e.k.
Dit congres heeft tot doel zoo spoedig mogelijk de verwezenlijking te bewerken
van den eisch, die in de laatste jaren op den voorgrond getreden is in de Vlaamsche
Beweging: de invoering van het Nederlandsch als voertaal voor het onderwijs in de
vier Faculteiten der Gentsche Hoogeschool.
De volgende punten zullen o.a. op de dagorde gebracht worden.
1) De rechtskwestie.
2) De aansluiting van al de Vlaamsche studentenvereenigingen van België tot één
verbond,
3) Is de vrees voor ontvolking der hoogeschool bij een trapsgewijze invoering van
het Nederlandsch gegrond?
4) Propagandamiddelen.
5) Toepassing en uitbreiding van de wet van 1883 op het Middelbaar Onderwijs
in de officieele scholen en vrije gestichten.
Al de studenten uit Noord en Zuid worden hierbij op dit congres uitgenoodigd.
Een groote meeting, waarop eenige der beste sprekers van Vlaanderen het woord
zullen voeren, wordt op denzelfden dag belegd.
Namens de bestendige commissie:
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A. LODEWIJCKX.

Afdeeling Lissabon.
Als een blijvend aandenken aan eene feestelijke bijeenkomst van Hollanders te
Lissabon, ter gelegenheid van het Huwelijk onzer Koningin, werd daar een afdeeling
opgericht van het Alg. Ned. Verbond.
***
In plaats van wijlen Baron De Maere van Aertrycke is prof. Julius Obrie te Gent
benoemd tot voorzitter van het Hoofdbestuur van Groep B.
De keus van een ondervoorzitter heeft nog niet plaats gehad.
***
Na 1 Januari traden 150 nieuwe leden tot het Verbond toe.
***
Uit België ontvangen een briefkaart met z.g. ingezonden stukje, geteekend J.d.K.
Zulke naamlooze aanbiedingen komen niet eens in behandeling.

Allerlei
Volksweerbaarheid.
Het Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid zit niet stil. Nu weer heeft het aan de
afdeelingen een algemeen Werkprogram toegezonden, waarin zeer behartenswaardige
wenken voorkomen met betrekking tot de werkzaamheid op zedelijk, lichamelijk en
staatkundig gebied.
Het schrijft o.a.:
‘Ons volk, vooral het opgroeiend geslacht, moet leeren beseffen hoeveel het waard
is, een vrij en onafhankelijk volk te zijn met eigen geschiedenis en eigen karakter,
met eigen taal, eigen wetten, eigen zeden en gewoonten.
Ons volk moet daarbij doordrongen worden van het besef dat voor de handhaving
dier groote voorrechten ieder Nederlander belangrijke persoonlijke en geldelijke
offers zich moet getroosten.
Door de opvoeding zoowel in het huisgezin en in de school als daarbuiten worde
de zedelijke grondslag gelegd voor een krachtig, zelfbewust volksbestaan.
Hierbij moet men de hulp inroepen der Nederlandsche vrouwen, die als moeders,
echtgenooten en zusters, zulk een sterken invloed. ten goede kunnen uitoefenen op
mannen, jongelingen en knapen.
Voorts moet men zich in verbinding stellen met allen, die belast zijn met het geven
van onderwijs, om, voor zooveel nog noodig, hen steeds meer te doordringen van
het besef hoe noodzakelijk het is, dat de aan hunne zorg toevertrouwde leerlingen
hun land en hun volk leeren liefhebben; vooral op het onderwijs in de moedertaal en
in de geschiedenis des vaderlands worde hier de aandacht gevestigd’.
Verder wordt gewezen op de noodzakelijkheid en het groote nut van
lichaamsoefeningen voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen en op de
wenschelijkheid om de overlading van den geest tegen te gaan.
Ten slotte wordt aangedrongen op een wettelijke regeling van den algemeenen
oefenplicht van den 16- tot den 21-jarigen leeftijd.
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Het Hoofdbestuur heeft met betrekking tot dit laatste reeds in November 1900
verzoekschriften verzonden aan H.M. de Koningin en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

Koningin Wilhelmina en Nederland.
In een feestelijke bijeenkomst, Woensdag 6 Februari te Rotterdam gehouden, deed
dr. Johs. Dyserinck de volgende mededeeling van een onderhoud dat de Koningin
en de Koningin-Moeder op 3 Juni jl. te Utrecht met Nicolaas Beets hebben gehad.
Toen de liefde onzer Koningin voor al wat Nederlandsch was in land en volk en
taal ter sprake kwam, zeide Zij: ‘Niemand kan Nederlandscher zijn dan ik.’ En toen
vervolgde H.M.: ‘En wat zegt gij nu van mijne Moeder, die mij dat heeft gemaakt?’
Waarop de Koningin-Moeder tot den heer Beets zeide: ‘En wat zegt gij dan wel van
mijne Dochter, die zich zoo gemakkelijk leiden liet?’

Bericht.
Aan de besturen der afdeelingen en de leden van groep A wordt verzocht, ook in
verband met de in dit nummer opgenomen voorgestelde wijziging der Statuten, hunne
voorstellen voor de Algemeene Vergadering tijdig in te zenden bij den Secretaris
der groep, Mr. H.J.M. Tijssens, Johan de Wittstraat. Dordrecht.
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[Uit het Tweemaandelijks Tijdschrift.]
Wat is het toch dat ons zoo zeer ons land beminnen doet? Diep in het genot van het
bruin en blauw van Italië verlangen wij naar de zilveren blondheid van onze luchten.
Dwalende langs de stroomen en door de dalen van bergachtiger landen lokt ons uit
die beklemming onze horizon en onze zee. ‘De liefde tot zijn land is ieder aangeboren’
zegt eenvoudig onze grootste zeventiende-eeuwsche dichter. En voor hem was dat
land nog vrij wat begrensder dan het latere Nederland. Buiten zijn gewest, buiten
zijn stad misschien, ging hij niet. Nog klinkt in mijn ooren de trouwhartigheid
waarmee een bewoner van deze zeekust een lichtvaardig kameraad weer tot bezinning
bracht: je zou toch je dorp niet willen verlaten, zou je wel? Je dorp! Het was een van
de kleinste gehuchten van onze kuststreek, maar in den toon van dien zeeman trilde
de geheele aangeboren liefde tot zijn vaderland.
Maar, opdat de scherts mij niet tegemoet kome die deze liefde aan de genegenheid
van den rentenier voor zijn optrekje met uitzicht op een trekvaart gelijkstelt: ook wij
die niet landen maar werelddeelen doorzwierven, ook wij die de geestesuitingen van
alle tijden en alle beschavingen, en zonder dat dit ons zoo zeer merkwaardig leek,
gadesloegen en in ons opnamen, ook wij hebben het geweld van die liefde voor ons
land gevoeld. Een overmoedig en niet vaderlandsch gezind jongeling was ik toen ik
met een boot van New-York naar Holland voer. Pas hersteld van een ziekte, gevoelig
voor veranderingen in den dampkring, kwam ik op een morgen boven en zag al de
uitheemsche reizigers in pelzen griezelend onder een hollandschen motregen. Ook
op mij was de werking daarvan oogenblikkelijk, maar anders: ik deed mijn jas open
en ademde met volle longen de vochtigheid die mij toewaaide van de kust die ik nog
niet kon zien. Dat was de liefde tot mijn vaderland die in mijn kosmopolitische hart
sluimerde en wakker werd: het gevoel van bij elkaar te hooren, ik en deze aardestreek,
het gevoel van
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één te zijn, onverwoestbaar één door onherroepelijke wording en onvergankelijke
gemeenschap, met dit eene kleine deel van het heelal.
Zoo is het: wat wij liefde voor ons land noemen is niet anders dan het feit dat wij
één zijn met dat land. Zooals men nauwelijks van de liefde van een moeder voor
haar kind kan spreken, omdat dat kind, uit die moeder voortgekomen, deel van die
moeder is, - zoo kan men van de liefde voor zijn land niet gewagen als van een
vrijwillige genegenheid. Buiten onzen wil geworden, met ons wezen zelf gegeven,
is dat meegevoel dat een verwantschap is, - dat zich uit de gelaatstrekken en
lichaamsbouw zoowel als in gevoelens en verbeeldingen, - dat in de luchten en lichten
van zijn vaderland zichzelf herkent, - dat de adem van het leven zelf is zooals het
zich door éénzelfde inblazing de gestalten schiep van landschap èn mensch.
ALBERT VERWEY.
(Tweemaandelijksch Tijdschrift.)

Voor de Algemeene Vergadering.
Toelichting bij de Statuten der Groep Nederlandsch-Indië van het Alg.
Ned. Verbond.1)
Dadelijk nadat de Hoofdcommissie zich gevormd had, heeft zij besloten om in te
gaan op hetgeen in de brieven van den heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge aan de heeren
H.M. la Chapelle en Mr. Th. de Meester gezegd werd over het oprichten eener
afzonderlijke groep Nederlandsch-Indië en over daartoe in de statuten te maken
wijzigingen. Algemeen zijn de leden der Hoofdcommissie van meening dat zulks
behoort te geschieden in dien geest, dat aan het Verbond in Nederlandsch-Indië
zelfstandig beheer en zelfstandige beschikking worde toegekend over de in Indië te
verwerven baten. De groote afstand van Ned.-Indië van den zetel van het
Hoofdbestuur; de zeer eigenaardige werkkring dien het Verbond hier zal vinden,
waar het zijn bemoeiingen zal hebben uit te strekken tot talrijke groepen van lieden,
die wel behooren tot het Nederlandsche Staatsverband, doch niet gelijk in alle overige
groepen tot den Nederlandschen stam, de levendige indruk, die bij de overgroote
meerderheid der aanzienlijke ingezetenen van Indië bestaat (en door het Gids-artikel
‘Een Eereschuld’ van den heer Mr. C.Th. van Deventer tot helderder bewustzijn is
gebracht) omtrent het onwenschelijke van financiëele eenheid met het moederland;
- om slechts deze drie overwegingen te noemen - maken zoodanige geheele of
gedeeltelijke zelfstandigheid volkomen noodzakelijk, wil het Verbond bij de
ingezetenen instemming en medewerking vinden en met vrucht werkzaam kunnen
zijn. Men wenscht dat, indien het Verbond in Indië mocht bloeien en indien het te
eeniger tijd b.v. leeszalen, scholen, bibliotheken mocht bezitten, die
vermogensbestanddeelen zullen toebehooren aan de Indische groep, dat de groep die
zal kunnen beheeren en er vrijelijk over zal kunnen beschikken.
Verschillende standpunten zijn ten deze mogelijk. Een minimum van wijziging
zou daarin hebben kunnen bestaan, dat met afwijking van art. 11, een ‘Indische Kas’
zoude worden gevormd, waarover het groepsbestuur vrij beheer en vrije beschikking
zoude hebben, met bepaling dat het groepsbestuur, ten aanzien van die Kas (wier
1) Zie voor de Statuten zelf het Februari-nummer.
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baten eigendom van het Verbond zouden zijn) het Verbond in en buiten rechten zou
kunnen vertegenwoordigen. Een maximum ware b.v. het oprichten van een
zustervereeniging, met hetzelfde doel, die tot het Verbond zoude staan in een
verhouding van bondgenoote, en niet daarvan een organiek onderdeel zoude wezen,
Na ernstig onderling overleg heeft de Hoofdcommissie zonder hoofdelijke stemming
besloten, het Hoofdbestuur een regeling voor te stellen, die tusschen deze uitersten
het juiste midden bedoelt te houden, hierop neerkomende: dat de groep een organiek
onderdeel van het Verbond zal zijn; maar tevens zelve als groep, rechtspersoonlijkheid
zal aanvragen, en, als zelfstandig rechtspersoon, eigen vermogen zal hebben, te
Batavia zal gevestigd zijn, en ontbindbaar of afzetbaar zal wezen, onafhankelijk van
het Verbond. Hiertoe is besloten na kennisname van regelingen als die van het
‘Nederlandsche Roode Kruis’ en van den ‘Nederlandschen Militairen Bond’, van
welke beide instellingen èn de algemeene èn de Indische statuten uw hoofdbestuur
hierbij in afschrift worden aangeboden. Ook bij die beide instellingen bestaat een
krachtige eenheid, welke ook de afdeeling in Indië omvat; doch tevens een scheiding
van vermogen, zóó, dat de afdeeling in Indië eigenaresse is van een geheel afzonderlijk
vermogen, en zóó, dat de vereeniging en afdeeling niet voor elkanders
schuldplichtigheden aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Voor een regeling in dezen geest is een andere bewoording der art. 4 en 11 der
Statuten volstrekt noodzakelijk. In het uw Hoofdbestuur hierbij aangeboden ontwerp
worden wijzigingen van die artikelen voorgesteld in den geest van art. 2 der statuten
van het ‘Nederlandsche Roode Kruis’ en van art. 10 en 12 der Statuten van den
‘Nederlandschen Militairen Bond’; doch tevens wordt aan den eigenlijken inhoud
dier artikelen 4 en 11 zoo min mogelijk getornd. De mogelijkheid van meerdere
afdeelingen moet vrijelijk en zonder in onderdeelen af te dalen, in de Statuten worden
uitgesproken en tevens moet het beginsel, ‘Alle bijdragen worden gestort in de
algemeene Kas van het Hoofdbestuur’ (art. 11), voor beperking vatbaar worden
gemaakt.
In aansluiting van deze beide wijzigingen bepaalt Art. 1 van ons
ontwerp-Groepsreglement (tevens ontwerp onzer eigen, aan Z. Exc. den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië ter goedkeuring aan te bieden statuten)
hetwelk niet voor wijziging vatbaar is (vgl. art. 16 ibidem) ons doel als
overeenkomende met het Uwe en schrijft het in beginsel eene onderwerping aan uwe
statuten voor (vgl. art. 1 en 2 der statuten van het ‘Centraal comité in
Nederlandsch-Indië van het Roode Kruis’ en artt. 1 en 2 van het Reglement der
afdeeling Batavia van den ‘Nederlandschen Militairen Bond’).
De artt. 10 en 11 worden bij ons ontwerp zoodanig gewijzigd, dat bedragen,
overeenkomstig de met de in art. 10 (oud) vermelde laagste bijdragen van
begunstigers, beschermende en gewone leden in de Algemeene Kas blijven vloeien.
Het meerdere vloeit in de betrokken groepskas, zoowel indien die tot het vermogen
van het Verbond behoort als indien die, zooals de onze, een afzonderlijk vermogen
vormt, hetgeen in de Statuten van het Verbond o.i. in het midden behoort gelaten te
worden.
Aan dit een en ander sluit de vertegenwoordiging van de groep en haar leden in
het Hoofdbestuur zich op eenvoudige wijze aan: vgl. de voorgestelde toevoeging
aan Art. 6 der statuten en art. 12 van het groepsreglement: het groepsbestuur benoemt
vier leden van het Hoofdbestuur.
Aan deze beginsel-uiteenzetting van den grondslag onzer regeling voegen wij nog
dit toe: mocht het Hoofdbestuur op prijs stellen om in de statuten van het Verbond

Neerlandia. Jaargang 5

een bepaling op te nemen in den geest van het eerste lid van art. 11 van het
ontwerp-groeps-
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reglement, dan hebben wij daartegen geen het minste bezwaar, hoewel zulks ons
volkomen onnoodig voorkomt en het o.i. rechtskundig eerder een vermindering dan
eene vermeerdering van duidelijkheid zoude opleveren.
Gaan wij thans over tot artikelsgewijze toelichting onzer voorstellen.
Ontwerp-herziening der statuten.
1-4 behoeven na het vorenstaande geen nadere toelichting.
5. Het is gewenscht dat in Nederlandsch-Indië minstens twee ondervoorzitters
zijn.
Ook is het mogelijk, dat in den loop der tijden het naast elkander optreden van
meer dan een secretaris (b.v. één voor de briefwisseling met de afdeelingen, één voor
de briefwisseling met het hoofdbestuur enz.) wenschelijk kan worden.
De groote uitgebreidheid van het gebied kan de noodzakelijkheid van benoeming
van toegevoegde secretarissen en -penningmeesters noodig maken.
De bewoording is zoo gekozen, dat het groepsbestuur vrij is zelfs buiten het
Verbond staande personen, al dan niet onder toekenning van bezoldiging, tot helpers
te benoemen. Het is in Indië altijd moeielijk geschikte personen te vinden voor het
verrichten van oubezoldigden omvangrijken arbeid.
Wat het voorgestelde nieuwe lid betreft:
Het is zeer gewenscht, dat het Indische groepsbestuur zich op onderscheidene
plaatsen van den Archipel kunne doen vertegenwoordigen. Vooral in den beginne,
zoolang de afdeelingen nog niet samengesteld zijn, maar ook later.
Het zal allicht kunnen voorkomen, dat op plaatsen waar nog geen behoorlijk
geregelde afdeeling bestaat of kan bestaan, veel goeds in den geest van het Verbond
te verrichten zal zijn, misschien kunnen dan te dier plaatse een of meer geschikte
vertegenwoordigers worden gevonden, die daar, zonder afdeeling b.v. een bibliotheek,
of een school kunnen oprichten, dan wel zedelijken steun onder Europeanen, Inlanders
of Indo-Chineezen enz. enz. kunnen verwerven.
Ontstaat er later te dier plaatse een behoorlijk geregelde afdeeling, dan zal
doorgaans de reden van bestaan van gemachtigden vervallen en in den regel hun
volmacht moeten worden ingetrokken. Echter kan, vooral op plaatsen en onder lieden
waar en voor wie een geregeld ‘Vereenigingsleven’ met vergaderingen, verkiezingen
en stemmingen iets nieuws is, zich de behoefte voordoen aan een gemachtigde van
't hoofdgezag, m.a.w. van het groepsbestuur, die, ter plaatse zelve kan waken voor
onberaden handelingen van afdeelingen. Bij het tot stand komen van afdeelingen
kunnen zich allerlei verrassingen voordoen, eigenaardiger en moeielijker dan wij nu
voorzien; het is gewenscht dat we ons een instelling voorbehouden, waardoor
rechtstreeks een plaatselijk toezicht namens het groepsbestuur op handelingen van
de afdeelingen mogelijk zij. Zeer zeker zal die instelling krachtiger zijn, als zij wortelt
in de statuten zelve.
Wij herhalen: zoodra ergens een afdeeling is, die levensvatbaarheid aan den dag
legt en goed is ingericht, behoort als regel de machtiging te vervallen; maar op
plaatsen waar geen (of nog geen) afdeeling is, moet het groepsbestuur handelend
kunnen optreden en daar waar afdeelingen zijn moet het, indien het noodig is, zich
rechtstreeks kunnen doen gelden.
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Voor Par. 6 wordt verwezen naar de beginsel-uiteenzetting hiervan.
13. Zonder deze bepaling zouden de Indische leden op de algemeene vergadering
zeer weinig invloed kunnen uitoefenen.
14. Het komt zeer gewenscht voor, het tot stand komen van afdeelingen in Indië niet
onafhankelijk te laten van het Groepsbestuur. Een zekere mate van vrijheid is
gewenscht, maar tevens een niet al te beperkt toezicht van het Groepsbestuur op het
tot stand komen en op de werking der afdeelingen.
Het kwam sommigen leden gewenscht voor de bestaanbaarheid van verschillende
afdeelingen naast elkander op een zelfde plaats niet beslist uit te sluiten voor Indië
met zijn verscheidenheid van bevolkingsklassen.
Indien ieder ras op zijn eigen manier Nederlandsch wil zijn, moet zulks h.i. niet
met alle geweld verhinderd worden.
Een afzonderlijke afdeeling b.v. van studeerenden aan de Doctor-Djawa-School
of van studeerenden aan de school voor Inlandsche Hoofden of van Inlandsche
Christenen is geenszins ondenkbaar.
Hoewel andere leden zich hiermede niet vereenigden, oordeelde men het toch het
beste dat deze vraag in het Reglement niet voor alles worde beslist; leest men instede
van ‘afdeeling’ ‘afdeelingen’ dan blijft de vraag een open vraag en kan men ze altijd
nog nader overwegen.
17. Het doel dezer bepaling is, de inrichting en werkwijze der algemeene vergadering
te onttrekken aan den regel van het thans bestaande artikel 17. Het is wenschelijk,
dat aard en wezen van de hoogste macht in het Verbond van te voren omlijnd worden
en dat elk lid van het Verbond, vooral de ver af wonenden, zich daarvan tijdig op de
hoogte kunnen stellen.
Ontwerp-Statuten der groep (groepsreglement).
Art. 1-3 zijn boven toegelicht. De termijn van 26 jaren van 1 Mei 1901 af, in
art. 3, houdt verband met den termijn van 29 jaren van 1 Mei 1898 af in art. 1
der Statuten.
Art. 4. Door het Hoofdbestuur nader in te vullen.
Art. 5. Boven reeds toegelicht.
Art. 9. Met de vele overplaatsingen enz. in Indië en de in Indië algemeen
heerschende gewoonte om bijdragen bij de maand te berekenen, dient rekening
te worden gehouden.

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
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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 Oorlog.
Zou dit de laatste maal wezen, dat wij over den oorlog kunnen schrijven als de wreede
werkelijkheid? Sedert een paar weken houden de geruchten, dat Louis Botha zich
zal onderwerpen, hardnekkig stand. Dat er tusschen hem en Lord Kitchener
onderhandelingen worden gevoerd, heeft de Engelsche minister Balfour in het
parlement erkend, en enkele Londensche bladen weten al te vertellen, op welke
voorwaarden Botha zich zal onderwerpen en wanneer. Zou
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't nu dan toch waar zijn? Zouden de Boeren hun heldhaftigen, roemrijken strijd van
zeventien maanden moeten eindigen met zich gewonnen te geven aan den
overmachtigen vijand en hun edele zaak verloren zijn? Wij kunnen het nog niet
gelooven en wij zullen zeggen waarom niet.
Laat ons eerst zien wat wij van de onderhandelingen weten. Wij weten er eigenlijk
niet meer van dan dat zij gevoerd zijn of op het oogenblik, Zondag 10 Maart, nog
gevoerd worden. Dat heeft Balfour gezegd. Maar verder hebben wij slechts de
berichten van een paar bladen, met name van de Daily Chronicle. En die berichten
bevatten zooveel onwaarschijnlijks (wij zullen dit slechts ten deele aantoonen), dat
wij ook op den hoofdinhoud geen staat kunnen maken. Wij vertrouwen dus zelfs niet
wat zij ons schijnbaar nauwkeurig vertellen van de omstandigheden, waaronder Botha
en Kitchener elkaar ontmoet hebben.
Hebben die twee elkaar inderdaad wel gesproken? Zijn misschien die
onderhandelingen niet weer gevoerd door tusschenkomst van mevrouw Botha, die
al meer met voorstellen van den Engelschen opperbevelhebber bij haar man is
aangekomen?
*

**

Naar aanleiding van de rol, die mevrouw Botha speelt, een paar opmerkingen. De
ridderlijkheid van het Engelsche volk - de Engelschen zelf roemen die zeer - is er in
dezen oorlog al treurig gehavend afgekomen; en is dat gebruiken van vrouwen om
hun echtgenooten of verwanten of vrienden tot onderwerping te brengen, niet weer
een hinderlijk gemis aan ridderlijkheid? Een vrouw - de meeste vrouwen althans komen lichter onder den indruk dan mannen. In de dorpen, door Engelschen bezet
en van de buitenwereld afgesloten, of in de kampen, waar zij gevangen worden
gehouden, raken de Boeren-vrouwen gemakkelijk onder den invloed van de
jobstijdingen, die hun dagelijks worden voorgezet. Zoo slecht als het nu met de
Boeren gaat! Zij doen niets dan verliezen. Zij raken aldoor geschut, geweren en
munitie kwijt. Hun leeftocht schiet te kort. Langer verzet is hopeloos. Het kost maar
menschelevens en 't baat niets. Onderwerping zoo gauw mogelijk is nog het beste;
het is de eenige uitweg. Zoo praten de Engelsche officieren de vrouwen voor, en de
vrouwen laten zich vinden om aan hun betrekkingen brieven te schrijven of naar ze
toe te gaan en met de overredingskracht, die zij bezitten, de mannen tot toegeven
aan te sporen. De Afrikaansche vrouwen zijn over het geheel minder weekhartig dan
de Europeesche en voor de zaak der vrijheid hebben zij zich veelal even warm en
soms warmer getoond als de mannen, maar toch - voor gevoelsoverwegingen zijn
zij zeker vatbaarder dan de strijdbare burgers te velde. Wel goed overlegd dus, dat
de Engelschen de Boeren-vrouwen in den arm nemen, maar ridderlijk?
En nu mevrouw Botha. Men heeft haar reeds meermalen den gang naar haar
echtgenoot zien doen en, er rekening mee houdende, dat zij een Engelsche is - zij
heet van huis uit Emmett -, en er zich over verwonderende, dat Louis Botha zoo
langen tijd werkeloos scheen te blijven, begon men hier en daar het vertrouwen in
den man van Colenso en Spioenkop te verliezen. Zou hij wel zoo'n standvastig
verdediger van 's lands onafhankelijkheid wezen als hij aanvankelijk leek? Zou hij
misschien onder den invloed van zijn Engelsche vrouw - die de Engelsche bladen
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immers als zoo'n bewonderaarster van Lord Roberts voorgesteld hebben - zijn
gekomen?
Wat nu die werkeloosheid betreft, dat heeft Botha op het einde van het vorige jaar
en in de eerste maanden van dit jaar wel anders geleerd, en het tweede punt?
Vooreerst, hoe dikwijls moet er gewaarschuwd worden, dat de Engelsche berichten
niet te vertrouwen zijn, dat zij slechts eene zijde van den toestand laten zien en
bovendien slag op slag en doorloopend onjuist zijn, met opzet of in onkunde? Van
de gezindheid van mevrouw Botha weten wij eigenlijk niets met zekerheid. En dat
zij zich leende om boodschappen van den Engelschen opperbevelhebber naar Louis
Botha over te brengen, kan eenvoudig en voldoende verklaard worden, om aldus
haar man weer eens te kunnen opzoeken, misschien hem belangrijke inlichtingen te
verstrekken. Wie b.v. de weduwe van Piet Joubert kennen, zijn er zeer gerust op dat
zij niet naar het Boerenkamp is gegaan om de burgers tot onderwerping aan te sporen.
Heeft men 't recht van mevrouw Botha anders te denken? Ten overvloede: mevrouw
Botha is geen Engelsche; zij is een Afrikaansche, in Zuid-Afrika (wij meenen in den
Vrijstaat) geboren. Zelfs haar vader is (n.f.) daar geboren, althans is ook hij
Afrikaander, spreekt het Afrikaansch als de beste. Haar grootvader of overgrootvader
is de Ier Emmett, die in een nationalistische beweging tot de doodstraf werd
veroordeeld. De afkomst van mevrouw Botha pleit dus wel niet voor Engelsche
neigingen.
*

**

Wij keeren nu tot de onderhandelingen terug. Voorop sta onze overtuiging, dat Lord
Kitchener ze heeft uitgelokt. Zij zijn of worden gevoerd op zijn verzoek. Onze
overtuiging in deze steunt op de volgende gronden. Er zijn in den loop van den oorlog
al herhaaldelijk onderhandelingen gevoerd, en telkens gingen zij van de Engelschen
uit. Zoo de onderhandelingen tusschen Buller en Christiaan Botha, tusschen Roberts
en Louis Botha. Telkens hebben de Engelschen aan Boeren-generaals boodschappen
gezonden om hen te belezen onder die en die voorwaarden zich over te geven. Nog
onlangs weer hebben zij het door bemiddeling van mevrouw Joubert en mevrouw
Botha beproefd.
De waarschijnlijkheid pleit er dus voor, dat dat nu weer geschiedt. Engeland heeft
er alle belang bij, dat de oorlog zoo spoedig mogelijk tot een eind komt. Het raakt
in mannetjes uitgeput, de oorlog kost schrikbarend veel geld en de stemming onder
het Engelsche volk wordt deze regeering en haar politiek tegenover de Boeren hoe
langer hoe minder genegen. De toestand in andere wereldstreken kon wel eens
veranderen en Engeland in Zuid-Afrika de handen minder vrij laten. De leiding van
zaken in de staten, die tot nog toe zoo lafhartig het sterke Britsche Rijk tegen de
zwakke republieken geholpen hebben of laten begaan, kon wel eens overgaan aan
mannen, wier zedelijk besef en moed hooger staan.
De Boeren verlangen stellig ook naar den vrede, maar zij raken met het voortduren
van den oorlog er weinig slechter aan toe. Zoover de macht der Engelschen reikte,
zijn de hoeven vernield, is het vee geroofd, worden de vrouwen en kinderen gevangen
gehouden. Om hun bezit te redden en hun gezin de gevangenschap te sparen behoeven
de Boeren, die nog te velde staan, hun geweer niet af te gooien. Aan patronen schijnt
voorshands geen gebrek te zijn. Hun voorraad voor de Martini-Henry's was, toen zij
voor de Mausers geen munitie meer hadden, nog ontzaglijk groot. Patronen voor de
Lee-Metfords, waarvan de Engelschen - de handen opstekende - hen voorzien hebben,
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maken zij nog gedurig buit in treinen en konvooien, van troepen Engelschen, die
telkens weer zich overgeven. Hun kanonnen vallen wel gaandeweg de Engelschen
in handen, maar die zijn versleten of onbruikbaar gemaakt, aangezien er toch geen
munitie meer voor is en zij, onnut geworden, de commando's in hun bewegingen
slechts hinderen. Voor de guerilla zijn die vuurmonden trouwens van minder belang.
Proviand en kleeren worden ook aanhoudend buitgemaakt, en verder snijden de
Boeren weer kleeren uit beestevellen en de veldschoenen maken zij weer zelf, als in
de dagen van ouds. En er is van den reusachtigen veestapel nog genoeg over. Ten
slotte heeft de inval in de Kaapkolonie de Boeren weer van allerlei voorzien, van
paarden vooral. Dus de Boeren kunnen het nog lang volhouden.
Maar kan het zijn, dat Botha door het laatste krijgsbedrijf der Engelschen zoo in
het nauw gebracht is, dat althans hij zich gewonnen moet geven? Ook dat niet. De
luidruchtig aangekondigde marsch van de zeven colonnes is mislukt. Men kan dat
al afleiden uit de magere uitkomsten, die Kitchener er van bekend heeft gemaakt voornamelijk
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een opsomming van buit, die nog wel grootendeels van boerenplaatsen opgelicht zal
zijn - en wie de moeite neemt de berichten van de verrichtingen dier colonnes met
behulp van de kaart nauwkeurig te lezen - b.v. in de beschouwingen van TS. in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant (1e. Blad B van 8 Maart) - kan duidelijk zien, dat
de Engelschen op dezen zevenvoudigen tocht deels klop hebben gehad en deels hun
doel gemist hebben. En Botha is vrij om af te trekken, als dat zelfs noodig is; zich
overgeven behoeft hij om zijn stelling volstrekt niet.
Er is dan alle reden om aan te nemen, dat Kitchener de onderhandelingen geopend
heeft, en geen, dat Botha het zou gedaan hebben. Bovendien, wij hebben menschen,
die Botha goed kennen, met nadruk hooren verklaren, dat hij een man uit een stuk
is, aan de zaak van zijn land en van het Afrikaanderdom innig verknocht. Hij zal aan
geen overgave denken, zoolang hij er door de omstandigheden niet toe gedwongen
wordt, en die omstandigheden zijn er, blijkens de Engelsche berichten, niet. Zijn dus
de onderhandelingen aangeknoopt op verzoek van Kitchener, dan vervalt de reden
tot ongerustheid, die bij velen ontstaan is uit de meening, dat Botha er om gevraagd
had.
*

**

Wat ons verteld wordt van de voorwaarden, die Kitchener Botha heeft aangeboden,
lijkt onvolledig en zonderling. Amnestie voor alle Boeren te velde, behalve voor
Steijn, de Wet en de Kapenaars. Hebben dan Botha, de la Rey en de andere generaals
en hun mannen, hebben Steijn en de Wet amnestie noodig? Beschouwt Engeland die
mannen, vechtende voor de onafhankelijkheid van hun vrij land, waarlijk als rebellen?
Het is haast te dwaas, maar men kan van de Engelschen alles verwachten. En de Wet
en Steijn van de amnestie uitgesloten! Het is wel goed te begrijpen, dat de Engelschen
in dit doorluchtig tweetal - vergeten zij niet de la Rey, en toch ook Botha? - hun
felste en geduchtste vijanden zien, maar deze mannen doen immers een rechtmatig
werk, en moeten zij nu als een Arabi pasja, een Sekoekoeni, een Prempih van Asjanti
na den oorlog op een eiland opgeborgen worden? Onzinnige gedachte, oppervlakkig
beschouwd, maar van Engeland kan men alles verwachten.
Evenwel, aangenomen dat Kitchener die voorwaarde gesteld heeft - en het heet
zoo waar, dat Botha en de meerderheid zijner krijgsofficieren er in toegestemd
hebben! - is het denkbaar, dat Botha op zoodanige voorwaarde zich zou willen
onderwerpen? Steijn en de Wet prijs geven, de Vrijstaters, die om de Transvalers de
wapenen opgevat hebben, in den steek laten? Geloove het wie kan!
Dat de Engelschen de Kapenaars niet begenadigen willen is begrijpelijk. Dat zijn
rebellen - eere zij hun die zich onder de republiekeinen hebben geschaard! - en de
macht der Afrikaanders in de Kaapkolonie moet voorloopig met gevangenisstraf en
zware boeten en ontneming van kiesrecht gebroken. Maar alweer van den beginne
af aan hebben de republikeinen verklaard, dat zij met de Kapenaars, die voor hen in
het geweer zijn gekomen, willen staan en vallen. Botha kan hen niet verzaken. Hij
is een man van eer. Hij zal het niet.
De belofte van Kitchener, dat Engeland bij onderwerping de Boeren zal helpen
hun hoeven weer opbouwen en hun veestapel herstellen - hoe? met geleend Engelsch
geld? dan raken de Boeren er toch onder - die belofte heeft allen schijn van waarheid.
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Een boer is overal in de wereld hartstochtelijk aan zijn grond en zijn vee gehecht;
op dien karaktertrek te werken, verraadt den goeden blik der Engelschen, die zelf
voor het geldelijk argument veel voelen.
Maar de onafhankelijkheid, hoe staat 't daarmede? Heeft Kitchener Botha daarvan
niets aan te bieden? Het zou ons verwonderen, als hij het nu al gedaan had, maar dan
loopen de onderhandelingen toch stellig op niets uit. De onafhankelijkheid en geen
straf voor de Kapenaars, dat zijn de voorwaarden die Botha voorop stellen moet en
Engeland nog niet zal aannemen.
En is het waar - wij gelooven 't niet, en wij hebben gezegd waarom niet - dat Botha
de wapenen wil afleggen, de la Rey wil 't zeker niet, en waarschijnlijk nog andere
Transvaalsche generaals, Beijers en Viljoen b.v., en stellig de Wet en Steijn niet. En
dan zijn de Engelschen nog ver van den vrede af, en de republieken zijn nog niet
hunner.
*

**

Er is een ding, waarover wij niet gerust zijn. Stelt Botha, of wie verder op het slagveld
met de Engelschen onderhandelt, wel voorop, dat hij geen beslissing kan nemen voor
hij eenigen tijd vrij gebruik van den telegraafkabel krijgt en president Kruger, het
driemanschap en dr. Leijds geraadpleegd heeft? Men moet toch in het Boerenkamp
weten hoe de toestand in Engeland, in de wereld is, om te beoordeelen hoe de toestand
van de Engelschen in Zuid-Afrika is! Is dat bij het vertrek van het driemanschap en
van president Kruger goed afgesproken? Waarschijnlijk wel, maar wij zouden er
gaarne zeker van willen zijn, gelijk wij weten, dat president Kruger en het
driemanschap zich tot geen onderhandelingen zullen laten vinden voor zij met
president Steijn en de Wet en met den Uitvoerenden Raad van de Z.-A. Republiek
in verbinding zijn gesteld.
Ja, ook dit nog. Louis Botha is waarnemend commandantgeneraal van Transvaal
en als zoodanig lid van den Uitvoerenden Raad, maar hij mag niet over de
onderwerping van de Transvalers beslissen, hoogstens van zijn eigen commando.
Voor de onderwerping van de Transvalers hebben met hem de overige leden van den
Uitvoerenden Raad te beslissen. En Schalk Burger - of hij moet zeer veranderd wezen
- en stellig Reitz zullen nooit toegeven voor de onafhankelijkheid verzekerd is. En
ook Smuts, een man van invloed, zijn jonge jaren ten spijt, is er een van Reitz' slag.
*

**

Men zij dus goedsmoeds. Vergeten wij toch nimmer, dat wij den toestand van het
oogenblik slechts uit Engelsche berichten kennen, en vervaarlijker gelogen als in
Engelsche tijdingen van den oorlog - ambtelijke zoowel als niet-ambtelijke - is er
nooit.
Zelfs de inval in de Kaapkolonie, dien wij geneigd zijn als een mislukking te
beschouwen, is die wel mislukt? Staat het wel vast, dat de Wet en zijn
onderbevelhebbers een opstand van de Kapenaars hebben willen uitlokken? Is de
tocht misschien niet alleen ondernomen om paarden te halen en zich van allerlei te
voorzien? Er valt voor de laatste opvatting veel te zeggen.

Vlaanderen
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Groepsbestuur: Dr J. Obrie, Voorzitter; H. Meert, secretaris, Leden: Fr.
Van den Weghe, leeraar Kon. Ath., Oostende; J. Sabbeleeraar 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, Oud-Volksvertegenwoordiger. Antwerpen;
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Brussel; Vanderlinden, volksvert. id; Joh. Kesler Leer, id.; E. T'Sjoen. id;
Fr. Reinhard, ambtenaar, Stadhuis, id., Maurits Josson, adv., id

Uit Vlaanderen.
Den 24 Maart zal te Gent het tweede Studenten-Congres plaats hebben, dat zich
voornamelijk zal bezighouden met het vraagstuk van de vervlaamsching van de
Gentsche Hoogeschool.1)
Zooals men ziet blijft de quaestie van de Vlaamsche Hoogeschool aan de orde en
wordt thans druk besproken. Advocaat

1) Voor het programma zie men onder Mededeelingen.
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De Swarte trad met dit onderwerp op in den schoot van de Vlaamsche
Studenten-Vereeniging te Brussel en bekeek het van alle kanten. De slotsom waartoe
hij kwam was: geen tweetalige hoogeschool, maar de trapsgewijze vervlaamsching
van de Gentsche volgens het programma Mac Leod.
***
Terwijl ons Gentsche Propaganda-comiteit onverpoosd zijn arbeid voortzet voor de
Vlaamsche Hoogeschool, heeft nu ook onze Oostendsche Tak flink de hand aan den
ploeg geslagen. Te Oostende zelf, werd een vergadering belegd, waarin de Heer Jan
Wannijn met zijn gloedvol woord de toehoorders wist te overtuigen van de
wenschelijkheid, de noodzakelijkheid van de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool en den 3den Maart belegde de Tak een volksvergadering te Ghistel,
die zeer wel slaagde. Hier spraken de Heeren Van Mullem en Fr. Van den Weghe.
Onder de toehoorders bevonden zich de voornaamste ingezetenen van het dorp.
Laten nu onze Antwerpsche en Brusselsche Takken eens het voorbeeld, hun door
Oostende gegeven, volgen.
***
In den geest van Vermeylen's artikel: Vlaamsche en Europeesche Beweging, (zie
Dec. nr. Neerlandia) werd gesproken door Prof. Mac Leod in de Jonge Wacht van
den progressistischen Kring te Gent. Onderwerp: Nieuwe wegen; tegenwoordige
opvatting van Vlaamschgezindheid in verband met sociologie, opvoedkunde,
wetenschap. De bedoelde nieuwe wegen zijn diegene, welke zouden moeten gevolgd
worden om te komen tot de verbetering van den zedelijken en stoffelijken toestand
van het Vlaamsche Volk. Prof. Mac Leod is er van overtuigd, dat de ondergeschiktheid
van ons volk grootendeels te wijten is aan de minachting, waarmede zijn taal bejegend
wordt. Daardoor lijdt noodzakelijk de geestesontwikkeling.
De Hoogleeraar wees op de noodzakelijkheid van het technisch onderwijs. Het is
dank zij dat onderwijs dat Holland en Duitschland ons in alle nijverheidstakken
vooruit zijn en dat hunne werklieden beter loon bekomen. In dat onderwijs moet het
gebruik van de moedertaal groote diensten bewijzen. Men kan vooral zijn toevlucht
nemen tot de rijke Nederlandsche technische literatuur. De redenaar wees vervolgens
op de vruchten afgeworpen door de volksboekerijen. Deze waren in 't geheel niet
talrijk genoeg. In die richting was veel te doen. Onze flaminganten, die nog te veel
hun heil zoeken in huldebetoogingen, oprichten van standbeelden, feesten enz. zouden
meer practischen zin moeten toonen en daarom bij Holland in de leer gaan. Ook het
privaat initiatief kan veel. Spreker besloot zijn voordracht met een beroep op de
medewerking van allen voor het grootsche werk der volksontwikkeling.
Onder de toehoorders van Prof. Mac Leod, waren o.m. de H.H. Obrie, F. Cambier,
progressistisch volksvertegenwoordiger voor Gent, die nog zeer onlangs in den
Gentschen gemeenteraad de stelling had verdedigd, dat men in de Gentsche
gemeentescholen zeer goed de volkskinderen kan opleiden met de twee voertalen,
het Nederlandsch en het Fransch te gelijkertijd.... en de Heer Anseele, de man van
de Association flamande. Ons kwam ter oore, dat de Heer Anseele het met Prof. Mac
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Leod behalve over enkele punten volkomen eens was. Hij is het nochthans, die in
het debat Ducatillon-Anseele (Neerlandia Dec. 1899) de flaminganten van zelfzucht
beschuldigde en hun 't verwijt toebracht, dat ze zich niet om den toestand van 't volk
bekreunden. Moge Prof. Mac Leod hem een betere meening over de flaminganten
bezorgd hebben!
***
Wat Prof. Mac. Leod over huldebetoogingen zei, doet ons met weemoed denken aan
het treurig nieuws, dat ons uit Antwerpen komt: de Stichter van de Vlaamsche
Muziekschool van Antwerpen, Peter Benoit, wien zijn volk in 1897, toen zijn school
tot Koninklijk Conservatorium werd verheven, een grootsche hulde had gebracht, is
niet meer. Had die hulde, bij die gelegenheid moeten achterwege blijven? De vraag
alleen bewijst, dat eenzijdigheid van inzichten evenmin als oppervlakkige en gauw
opflakkerende geestdrift met neiging tot vertoon en druktemakerij de Vlaamsche
Beweging niet tot heil strekken. Het verfranschte België bezat zijn drie Fransche
conservatoria te Brussel, Gent en Luik; veertig jaar was er gestreden geworden om
Peter Benoit's Muziekschool tot den rang van de drie andere conservatoria te doen
verheffen. Na veertig jaar zegevierde het recht. Had het Vlaamsche volk bij die
gelegenheid de hulde aan Benoit niet gebracht, het had zich de zegepraal onwaardig
betoond, onwaardig dat het zulk een groot kunstenaar bezat.
Toch wint de neiging om minder te hechten aan uiterlijkheden en meer te houden
van wezenlijkheid hier ook al meer en meer veld. Nog had Benoit het moede hoofd
niet voor eeuwig ter ruste gelegd, of de vraag werd besproken: hoe zal zijn
nagedachtenis het best vereerd worden, alweer door een beeld dan wel door de uitgave
van zijn muzikale gewrochten, die lang niet alle gedrukt zijn en waarvan vele anders
voor het nageslacht verloren zijn? Om de uitgave mogelijk te maken kwam reeds
een Commissie tot stand. Ongetwijfeld zal ze den steun genieten van de Vlamingen
in 't algemeen, ook van de Stad en de Provincie Antwerpen alsmede van het
Staatsbestuur.
***
Het is wenschelijk, dat gedachten, zooals die, welke door Prof. Mac Leod en Aug.
Vermeylen worden verkondigd al meer en meer ingang vinden. Die wenschelijkheid
deed de vraag opperen: ‘Hoe die gedachten verbreid?’
Het helpt niet veel, wanneer deze opgesloten blijven in den engen kring van de
lezers van ‘Van Nu en Straks’. Niet die behoeven bekeerd te worden; maar de vele
bevooroordeelden, die van het flamingantisme niets anders kennen dan het hel
geschetter, waaraan het zich wel eens te buiten gaat. Om de verspreiding van deze
gedachten mogelijk te maken heeft de Uitgeversmaatschappij ‘Flandria’, te Gent,
het artikel van Vermeylen in enkele duizenden exemplaren laten drukken en stelt het
tegen lagen prijs verkrijgbaar: in den handel 0.10 fr.; voor maatschappijen, die er
mee willen propagandeeren: 5.50 fr. per 100 en 41 fr. per 1000 ex. Afzonderlijke ex.
zijn bij de Maatschappij verkrijgbaar tegen toezending van 0.15 fr. één en 0.02 fr.
frankeerkosten per ex. meer voor in België, 10 cent per ex. in welke ongebruikte
postzegels ook buiten België. Laten de Vlaamsche kringen nu maar begrijpen, dat
met het verspreiden van dit kloekdoordacht en sierlijk geschreven vlugschrift, dat
den vooringenomen geletterde overtuigt, dat niet alle heil van de verfransching van
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Vlaanderen moet verwacht worden, maar het tegendeel, - meer aarde aan den dijk
gebracht wordt dan door veel hol frazengerammel.
***
Den 5 Maart verblijdde onze Gentsche Tak zijn leden met een kunstfeest, dat den
aangenaamsten indruk naliet. We hadden een reeks voordrachten door den Heer H.
Laroche van den Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen, dien we nog niet het
genoegen gehad hadden te Gent te hooren: het aangrijpende: De Kurassiers van
Canrobert door Pol De Mont, het zoo gemoedelijke Ne waor Marie? van E. Seipgens;
verder de bekende: Een vers, dat als een nachtlicht uitgaat van Laurillard,
Kermisreizigers van Van Zuylen, De Schipbreuk van den Schoolmeester en de Maire
van Antwerpen uit het stuk van Frans Gittens. De Heer Laroche openbaarde in die
voordrachten een veelzijdig talent, doch in geen van zijn stukken trof hij zoo
meesterlijk den echten toon als in: Ne waor Marie? Nevens hem was de eer van den
avond voor de zangeres Mevr. Judels, Kamphuyzen (Herbergprinses) en haar
echtgenoot Jef Judels, wiens prachtige stem het deed betreuren, dat hij slechts met
een lied: ‘Mijn Moederspraak’ op 't programma stond. Mevr. Judels zong: Het liefste
liedje, dat ik hoor door Wambach, Waarom en weet ik niet door Ed. Keurvels,
Denderliedeken door Benoit en Serenade door S. De Lange. Nog verleende hare
medewerking aan het feest, de violoniste mej. Ringbom (uit Abo, Finland), een nicht
van den Gentschen schilder Cesar De Cock, wier spel, als dat van een liefhebster,
zeer voldeed Z. Ed. de Gouverneur van Oost-Vlaanderen vereerde het feest met zijne
tegenwoordigheid.
***
Met een gewettigde verontwaardiging hebben alle oprechte Vlamingen kennis
genomen van de houding van den Heer Van Hamel, hoogleeraar in de Fransche
letterkunde te Groningen, op de algemeene vergadering van de Association flamande
pour la vulgarisation du français, te Gent, waartoe men hem had uitgenoodigd om
hem te laten dienen als een werktuig tegen de Vlaamschgezinden. De vulgarisateurs
hadden reeds onder hunne leden een Vlaamsch schrijver, die medewerkt tot den
ondergang van het Nederlandsch in België. Wat een fijne zet als ze nu ook konden
wijzen op en gebruik maken van het voorbeeld van een beschaafd en geleerd
Noordnederlander, een Hoogleeraar, die hun
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streven goed-, bijgevolg dit der Vlaamschgezinden afkeurt! De Professor heeft zich
daartoe geleend.
Dat een vreemdeling, zelf ingenomen met het Fransch, de Franschen en Frankrijk,
sympathie zou voelen voor een beweging, die verspreiding van de kennis van het
Fransch ten doel heeft, zou op zich zelf te begrijpen zijn. Doch hij, die op de hoogte
van onze taaltoestanden is, weet maar te goed, dat die beweging niet alleen een
beweging is ten voordeele van het Fransch, maar dat haar doel is: de ondergang van
het Nederlandsch in België en de volkomen verfransching van Vlaanderen. Dat een
Hollander, die er zich dan nog op beroemt een ‘Hollandais’ te zijn ‘dans toute la
force du terme’, die beweging goedkeurt en ze steunt, kan niet dan zeer ongepast
genoemd worden. In 80 scholen op de 100 wordt in Vlaanderen Fransch geleerd.
Slechts in 2 scholen op 100 wordt in het Walenland Nederlandsch geleerd. Het kan
dus niet gezegd worden, dat er in België te weinig gedaan wordt voor het Fransch
en dat een beweging noodzakelijk is om nog meer Fransch aan te leeren. En waar
die beweging dan toch ontstaat, is het zeer zeker niet omdat er te weinig gelegenheid
bestaat om Fransch te leeren. Den Hollandschen hoogleeraar te vinden niet aan de
zijde van hen die het evenwicht willen herstellen ten voordeele van het Nederlandsch,
maar aan de zijde van hen, die het ten onder willen brengen, is een pijnlijke verrassing.
Wat zullen we dan zeggen van de woorden waarmee de Hoogleeraar het streven
bestempelt van hen die in België het Nederlandsch willen handhaven en bevorderen?
‘S'il, se produisait en Hollande contre le français une levée de boucliers pareille
à celle dont les Flandres sont le théâtre, elle paraîtrait grotesque et odieuse, mais
surtout grotesque à nos compatriotes.’ Moest men in Holland tegen het Fransch willen
te velde trekken, zooals men 't in Vlaanderen doet, dan zou die beweging onze
landgenooten bespottelijk en hatelijk toeschijnen, maar vooral bespottelijk.
Buitengewoon kiesch ten opzichte van zijn collega's van het Hooger Onderwijs
Fredericq, Mac Leod, Vercoullie, Obrie en van mannen als Vuylsteke, Max Rooses,
Minnaert enz. die hun beste krachten hebben gewijd aan den strijd tot handhaving
en bevordering van het Nederlandsch, niet den strijd tegen het Fransch! De Professor
heeft niet eens de verontschuldiging, dat hij dit niet zou weten.
Nog ergerlijker is hij zich te buitengegaan. Sprekende over de Belgische betooging
voor President Kruger te Erquelines, tijdens zijn doortocht door België, deelde hij
aan de franskiljons, met wie hij tafelde, mede dat ‘le représentant de la Flandre
flamingante’ (bedoeld wordt de Heer Reinhard, voorzitter van het Brusselsch
Transvaal-comité) een zoo lange Vlaamsche redevoering uitsprak, dat de President
de Fransche toespraken niet kon aanhooren, die men wilde houden, iets waarover
hij zeer ontevreden geweest is. Dat zegt de Hoogleeraar met een verbazende
lichtzinnigheid enkele dagen nadat diezelfde Heer Reinhard te Utrecht aan den
President de hulde is gaan brengen, van het Belgische volk, zonder onderscheid
tusschen Vlamingen en Walen!
Gesteld, dat de President, in de overspanning van zijn zegetocht, werkelijk eenig
ongeduld had laten blijken over een te lange redevoering van M. Reinhard, dan is
het toch een zeer grove onbescheidenheid, dat daar te gaan vertellen aan de
franskiljons, die U - misschien buiten uw weten, M. van Hamel, - eenvoudig als
werktuig gebruikten! Dan Meneer, we vergen eerbied voor dien man, die zoo
minachtend genoemd wordt ‘le représentant de la Flandre flamingante.’ Met een
toewijding van iederen dag, ieder uur, is die man de ziel geweest van de beweging

Neerlandia. Jaargang 5

in België, waardoor honderden gemeenteraden er toegebracht werden een wensch
uit te spreken ten voordeele van de beslechting van het Zuidafrikaansch geschil door
een scheidsgerecht. Die heeft, ten voordeele van onze Zuidafrikaansche broeders,
waarlijk nog wat meer gedaan dan redevoeringen te vertolken en te tafelen met lieden,
die verklaren: que l'Angleterre n'aura la paix dans le Sud de l'Afrique, que quand le
dernier des Boers sera exterminé! Ja, Meneer, ze zaten daar met U aan tafel, redacteurs
van 't blad, dat met zooveel welgevallen Uw woorden aanhaalt tegen de flaminganten.
Ja, Meneer, toen in België de beweging ontstond (uitgaande van de flaminganten
natuurlijk) om hulp in te zamelen voor Zuidafrikaansche gekwetsten, voor weduwen
en weezen van gesneuvelden, toen schreef diezelfde Heer Willems, aan wiens zijde
ge getroond hebt, artikelen vol dwaasheden tegen de Boeren, om de beweging van
sympathie, die zich voor hen openbaarde, tegen te werken. Uitgenoodigd tot een
openbaar debat had hij niet eens den moed de uitnoodiging te aanvaarden ten einde
zijn dwaze bevestigingen te staven. En indien een Belgische ambulance naar het
oorlogsterrein is kunnen gezonden worden, is het vooral niet geweest met het geld
van de lieden, met wie ge aanspant, gij, de tolk van President Kruger in Frankrijk.
Welke rol heeft men u laten spelen en hoe zijt ge er in geloopen, Professor! Gelukkig,
dat tegenover u 2000 van uw landgenooten als leden van onze Vereeniging aan ónze
zijde staan in onzen strijd tot handhaving van de zelfstandigheid van onzen stam.
Maar dat zullen de organen van de Association flamande pour la vulgarisation de la
langue française zich wel wachten te verkondigen.

Oost-en-West
De Nederlandsche Taal en de Maleiers op Sumatra.
Men is hier in Holland steeds geneigd om, wanneer men over de belangen der
Inlandsche bevolking spreekt, in de eerste plaats te denken aan de Javanen.
Die neiging is zeer goed te verklaren.
Op Java zetelt toch de Vertegenwoordiger van Hare Majesteit, Java heeft ook tot
noch toe 't meeste voortgebracht, op Java wonen de meeste Europeanen en vooral
ook op Java leeft en arbeidt het overgroote deel der Inlandsche bevolking.
Radhen Mas Pandji Såsrå Kårtånå heeft te Gent een lans gebroken voor zijn
landgenooten de Javanen en Mr. C.Th. van Deventer liet ons in het Januarinummer
1900 van Neerlandia ‘een stem uit Java’ hooren en wel dien van den bekenden Regent
van Demak, Radhen Mas Adipati Ario Adiningrat, laat het dan ook mij nu eens
vergund wezen voor de Maleiers van Sumatra op te komen.
Sumatra heeft een prachtige toekomst voor zich. Het wacht slechts op spoorwegen
en kapitaal om zich even als Malakka ten krachtigste te ontwikkelen.
Terecht schreef de heer E. Heldring dan ook in zijn zeer lezenswaardig boek Oost
Azië en Indië (uitgave van J.H. de Bussy te Amsterdam): ‘De twintigste eeuw zal
Sumatra naast Java zien verrijzen als Nederlands waardevolste bezitting. Men behoeft
waarlijk geen optimist te zijn, om dit te verwachten. De vruchtbaarheid van den
bodem, de minerale rijkdom en de herlevende ondernemingsgeest waarborgen dit.
Wanneer wij letten op de millioenen, die de tabak op de Oostkust heeft opgeleverd,
op de onovertroffen koffie der Westkust, op de volkscultuur der peperplant in de
Lampongsche districten en Atjeh, op de weelderige sawah's der Padangsche
Bovenlanden, dan vinden wij de vruchtbaarheid des bodems genoegzaam bewezen
en denken wij aan de 200 millioen ton kolen, in de Ombiliënvelden verborgen, aan
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de petroleum, die in Langkat en Palembang vloeit, op de aanwezigheid van goudertsen
in tal van plaatsen van het gebergte, dan mogen wij ook op mijnbouwkundig gebied
groote dingen verwachten.
De ontwikkeling van Sumatra is tot nu toe op de de schaarsche bevolking, den
benarden toestand der Indische financiën en onze weinige voortvarendheid gestuit.
Aan de twee laatste euvelen komt een einde, aan het eene door de oplossing der
Atjeh-kwestie, aan het andere dank zij de kapitalen in tabak en petroleum verdiend,
welke verdere plaatsing in de streek van hun oorsprong zoeken.
De schaarschte van bevolking zal zich nog langen tijd doen gevoelen, doch men
vergete niet, dat Java in 1800, evenals nu Sumatra, slechts vier millioen inwoners
had en in een eeuw van geregeld bestuur eene bevolking van bijna 30 millioen kreeg.
Door aanneming van eene vaste gedragslijn kan de regeering de ontwikkeling van
het land bevorderen, de welvaart der bevolking verhoogen, den landbouw en de
nijver-
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heid steunen, de immigratie1) van Java in de hand werken. De Nederlandsche
geldmarkt, wier belangen nauw met die van Indië samenhangen, moet tot dit doel
medewerken en zal er wel bij varen.’ Tot zoover de handelsman.
Ik heb Sumatra en zijn bewoners leeren kennen op de Oostkust, op Atjeh en op
de Westkust.
Tot goed begrip van het woordje ‘kennen’ diene, dat ik gedurende mijn verblijf
in de tropen veel meer omgang met de Inlanders dan wel met de Europeanen heb
gezocht en gevonden. Ik redeneerde aldus:
‘Europeanen heb ik in Europa reeds gezien en zal ik bij leven en welzijn later in
Holland weêr genoeg ontmoeten, doch de inheemsche bevolking hier kan ik slechts
gedurende mijn kort verblijf in Indië bestudeeren. Ik moet dus dien tijd zoo goed
mogelijk gebruiken.’
Nu heeft men menschen met dertig en meer Indische jaren, die al heel weinig
voeling met de bruine broeders hebben gehad en toch, dank zij hun langdurig wonen
in Indië, als uitstekende ‘kenners’ van den Inlander en zijn belangen worden
beschouwd.
Dit nu is zeer verkeerd.
Op de ‘soos’ bij z'n partijtje, aan de ronde kletstafel onder een bittertje, op receptie's
bij de autoriteiten of op de vooravond-visites bij Europeesche kennissen leert men
noch Indië, noch den Inlander begrijpen en wordt men niet de ware man om later in
Holland het publiek voor te lichten.
Tot ergernis natuurlijk van sommige bekrompen Indische Menschen. heb ik mijn
verblijf in de Koloniën anders opgevat en... ik heb er mij nooit verveeld. Had ook
Bas Veth zulks gedaan, wellicht ware zijn befaamd boek in de pen gebleven.
De Maleiers dan waren mij, trots hunne vele gebreken - welk volk heeft ze niet?
- zeer symphatiek. Zeker ze doen minder aan ‘hormat’ dan de Javanen, ze kruipen
niet voor een ‘blanda’, doch een ontwikkeld, vrijheidlievend Nederlander stelt dit
juist op prijs.
Wat heb ik dikwijls Europeanen op Sumatra (vooral dames!) hooren afgeven op
die ‘brutale’ Maleiers, alleen omdat die Europeanen door den Javaan bedorven waren.
De Javanen kruipen uit erfelijkheid. Eeuwen lang stonden zij onder vreemde
overheersching. Hindoe's, Arabieren, Portugeezen en Hollanders hebben hen
achtereenvolgens hun meesterschap doen voelen. Nu pas, sedert de laatste kwart
eeuw begint men hier te beseffen, dat men meer als voogd dan als overheerscher
moet optreden. De Javaan is echter nog angstig, nog schuw, hij vertrouwt die
zwenking niet recht.
De Maleier daarentegen is vrijer, is fierder. Hij heeft eene andere geschiedenis
dan de Javaan. Men kan gemakkelijker zijn vertrouwen, zijn vriendschap verwerven.
De Maleier is hoffelijk als elke Indonesiër, maar geen jabroer. Hij durft er een eigen
meening op na te houden en die meening uit te spreken ook, al klinkt zij den
Nederlander niet altijd even aangenaam in de ooren. De Maleier is levendiger van
aard. Zijn muziek, dansen en pantoen's (liederen) zijn meer Europeesch. In kleeding,
manieren en huisraad neemt hij steeds meer en meer van ons over. In vele neigingen
komt hij overeen met onze trouwste Inlanders: de Amboineezen.
1) Ik hoop, dat de heer Heldring met ‘immigratie’ niet bedoelt de koeliewerving of vermomde
slavernij, zooals die thans gebruikelijk is.
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De Maleier is een warm vereerder van Hare Majesteit, wier naam steeds met
grooten eerbied wordt uitgesproken. Hoe dikwijls vond ik niet in armoedige woningen
het portret der Sri Boginda Maharadja versierd met bloemen en bladeren en met
hoeveel belangstelling vroeg men mij niet altijd bijzonderheden uit het leven der
Koningin.
Toen de verloving te Padang bekend werd, kwam mijn buurman, een oude Maleier
't mij met blijdschap vertellen en de eerste vlag werd uitgestoken - de Maleiers waren
er niet weinig trotsch op - op de Maleische Societeit en 10 October zond de Imam
in den grooten Mesdjid een gebed op tot God om Zijn onmisbaren zegen op het
voorgenomen huwelijk af te smeeken.
De Maleiers stellen ook veel belang in de worsteling der Boeren van Zuid-Afrika.
Hoe dikwijls vroeg mij niet b.v. een dos à dos-koetsier naar nieuws van den oorlog,
terwijl ze maar alleen niet kunnen snappen. waarom wij de Hollanders ginds niet te
hulp komen.
De Maleier heeft dus veel meer vatbaarheid voor onze Westersche beschaving en
begrippen dan de Javaan.
Helaas neemt hij ook gemakkelijker 't slechte van ons Europeanen over.
‘En wat heeft dit alles nu met de Nederlandsche Taal te maken?’ hoor ik U reeds
vragen. Wel dit, dat als er ergens in Indië een vruchtbaar arbeidsveld voor het A.N.V.
gevonden wordt, dat het dan zeker wel het eiland der toekomst, het eiland Sumatra
is.
De Maleiers leeren vlug, trouwens de Javanen ook. Veel te vlug naar den zin van
ouderwetsche Hollanders in Indië!
De Maleiers willen gaarne Hollandsch leeren, 't wordt deftig gevonden om zich
in die taal te kunnen uitdrukken evenals bij ons b.v. met Fransch of Engelsch het
geval is.
Ik ken jonge Maleiers, die een rijksdaalder per maand offeren om van een
Indo-Europeesch sergeant onze taal te leeren.
Ik ken Maleische gezinnen, waar tusschen vader en zoons steeds Nederlandsch
gesproken wordt.
Ik ken kleine Maleische jongetjes van tien à twaalf jaar, die al spelende en
ravottende onze moedertaal gebruiken.
Ik ontvang nog steeds Hollandsche brieven en briefkaarten van mijne Maleische
vrienden ginds.
Ik achtte mij verplicht het A.N.V. en vooral de Tak in Indië op deze gelukkige
verschijnselen in Sumatra te wijzen.
Het begint te dagen in het Oosten.
Tot nog toe mogen Inlandsche kinderen alleen dan op de Europeesche scholen
toegelaten worden, wanneer zij reeds van huis uit de Nederlandsche taal spreken of
wel wanneer zij zich verbinden om later naar de Dokterdjawa school te gaan.
Ik wenschte wel dat overal in Indië de kinderen der Inlandsche ambtenaren naar
de Europeesche school gingen om van daar hetzij naar de H.B.S., hetzij naar de
Kweekscholen voor onderwijzers, hetzij naar de Hoofdenscholen, hetzij naar de
Dokterdjawaschool te gaan.
Op de Kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers kon dan evenals vroeger het
Nederlandsch de voertaal worden en later veel later weer, zou ook op de Inlandsche
scholen door de Inlandsche onderwijzers 't Nederlandsch kunnen onderwezen worden.
De Regeering stichtte verder een studiefonds voor Inlanders en Indo's, die na 't
eindexamen H.B.S. zich in Nederland verder willen bekwamen.
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Ook stelle men den officiersrang weêr open voor Inlanders, die na bedoeld
eindexamen aan de K.M.A. te Breda willen worden opgeleid.
Die richting moeten wij uit. Het beschavingsproces is begonnen. Nederland moet
dit leiden in de gewilde banen.
En nu nog iets. De Maleiers, die onze taal leerden, klaagden dikwijls over de vele
vreemde woorden, die zij in onze boeken en bladen vonden. Zij begrepen die woorden
niet. Ik heb hun toen het werken en streven van ons Verbond meêgedeeld en zij
juichten dat zeer toe. Een hunner vroeg me of het Verbond niet een maandblad kon
uitgeven, dat meer bepaald voor den Indo-Europeaan en Inlander bestemd was. Aan
den Indischen Tak het antwoord! In zoo'n blad zouden dan natuurlijk geen vreemde
woorden mogen voorkomen.
Op Medan, Koeta Radja en Fort de Kock bestaat behoefte aan onderwijs voor de
zonen van Maleische, Bataksche en Atjehsche grooten. Nu gaan reeds enkele jongelui
van Sumatra's Oostkust op kostschool te Singapore en komen dus onder Engelschen
invloed, straks zullen de Atjehsche volgen.....
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Op Padang is een ‘Sekola Inggris’ (Engelsche school) voor Inlanders en Chineezen
opgericht. Tot nog toe zijn er alleen baba's. (Chineezen).
Algemeen Nederlandsch Verbond, in 't geweer!
Uw medelid,
CLOCKENER BROUSSON,
1ste Luit. 6de Regt Infie.

Amerika
Bestuur. Afdeeling D. Westersche Tak, Hon. Geo Birkhoff Jr. Consul der
Nederlanden te Chicago. Voorzitter, Dr. G.J. Kollen, President Hope
college, te Holland Michigan. Onder-Voorzitter; Ds. Henry Beets 77
Lagrave Str Grand Rapids. Mich. 1e Secretaris; J.B. Hulst, Boekhandelaar,
Grand Rapids. Penningmeester; Ds. A. Keizer, redacteur van ‘De Wachter,’
Graafschap Allegan Co Michigan. 2e Secretaris; Hon. Henry Hospers Sr.,
Staats Senator van Jowa. Orange City, Sioux Co., Jowa, Prof. K.
Schoolland, Grand Rapids Michigan. Prof. F.M. Ten Hoor, Grand Rapids
Mich. Hon. G.J. Diekema, Advocaat Holland, Mich.
Het A.N. Verbond in de Vereenigde Staten, vooral in 't Westen, geeft levensteekenen
en bewijst levensvatbaarheid te bezitten!
In 't eerst ging het niet best hier.
't Verbond was eenigszins een uitheemsche plant en vooral op uitheemsche manier
geplant.
In ons democratisch land zien we liefst alles ‘van onderen op’ opkomen. Met het
Verbond ging het omgekeerd. Dr. A. Kuyper schiep indertijd door zijn bezielend
woord het hoofd n.l. de Besturen van den Oosterschen en Westerschen Tak om een
lichaam aan dat hoofd toe te voegen daarvoor was de tijd zijns vertoefs hier niet lang
genoeg. Maar 't Hoofd bezat energie en vormde zich lanzamerhand een lichaam.
Allereerst ontstond de onderafdeeling Grand Rapids.
Op den 22sten Februari 1900 had de feitelijke oprichting plaats, in de Tweede Geref.
Kerk, nadat Prof. Dr. Dosker eerst eene schoone lezing had gehouden over ‘De
Beteekenis van het Algemeen Nederlandsch Verbond.’
Als leden van 't Bestuur dier onderafdeeling koos men ondergeteekende als
President: DR. HENRY HULST, Vice-President, GELMER KUIPER, Secretaris, K. VAN
HOF, Penningmeester.
UITVOEREND COMITE: Prof. A.J. Rooks; Ds. A. Bursma; Prof. K. Schoolland; B.
Dosker en Ds. J.W. Warnshuis, voorwien later Ds. J.F. Zwemer werd gekozen.
Op 12 Maart daarop volgende kwam men voor 't eerst op geregelde manier samen
in de Lagrave Straat Chr. Geref. Kerk, en nam een Reglement en Huishoudelijke
Bepalingen aan.
Vier malen per jaar vergadert deze onderafdeeling, allerlei sprekers gaven reeds
belangrijke lezingen ten beste, en 't ledental steeg tot ongeveer honderd.
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Onlangs besloot men de tot hiertoe gehoudene toespraken in boekformaat uit te
geven.
Dank zij den ijver van onzen Secretaris, den heer Gelmer Kuiper, advocaat alhier,
is Grand Rapids ook reeds begonnen met het opmaken van geslachtslijsten.
‘Neerlandia’ wordt zeer gewaardeerd, hoewel ongeregelde verzending in het eerst
den bloei der onderafdeeling belemmerde. Behalve te Grand Rapids Mich. is er ook
eene onderafdeeling te Pella, in Jowa, die naar wij meenen vele levensteekenen
vertoont, en een goede toekomst heeft.
Deze Pella-onderafdeeling werd in 't leven geroepen door den ijverigen
penningmeester van 't Bestuur van den Westerschen Tak, den heer J.B. Hulst.
Ook te Fulton, in Illinois, stichtte hij eene afdeeling die echter helaas niet zeer
bloeit, hoewel we hopen dat alles nog in orde mag komen.
Het Bestuur van den Westerschen Tak, den 7den Febr., te Grand Rapids vergaderd,
besloot ook om Afdeelingen in 't leven te roepen in Holland, Zeeland, Graafschap,
Grand Haven en Muskegon, en zekerlijk zullen de heeren wien deze taak werd
opgedragen hem spoedig en met goed gevolg, uitvoeren.
Het zooeven genoemd bestuur besloot, om, waar H.M. de Koningin op den dag
van zijn samenzijn in het huwelijk trad, het volgende kabelgram naar Nederland te
sturen.
‘Der Koningin en Prins Hendrik,
The Hague.
Bestuur Algemeen Nederlandsch Verbond, Westersche Tak, vergaderd
Grand Rapids, Michigan, wenscht Uwe Majesteit en Koninklijke Hoogheid
Gods besten zegen bij Hoogst derzelver huwelijksverbintenis.
(Get.) KOLLEN, Voorzitter.
BEETS, Secretaris.’
Dit kabelgram werd met opzet in 't Nederlandsch overgezonden.
Een dag er na kwam het volgende antwoord terug:
‘Het Loo.
KOLLEN, Grand Rapids, Mich.
Her Majesty's Thanks.
Aide de Camp Van der Staal.’1)
Zoo geeft ons volk hier teekenen van leven, medeleven met Nederland, medeleven
met heel den Nederlandschen stam.
Dat laatste komt ook telkens uit met de sympathie die hier door ons volk wordt
en werd betoond voor de Zuid-Afrikaansche Republieken.
Geestdriftvolle vergaderingen werden hier overal, met name in Grand Rapids,
gehouden.
Rijke inzamelingen werden gehouden en vertegenwoordigers van 't
Zuid-Afrikaansche volk, zooals L.P. Wessels, H.D. Viljoen, Snijman, Montague
White, en vooral de WelEd. Heer A.D.W. Wolmarans, werden hier met veel liefde
ontvangen, en het was ons allen een waar genot met hen te verkeeren.
1) Waar met opzet door oud-Nederlanders in de moedertaal werd geseind, werd
geantwoord in het Engelsch! Waarschijnlijk gedachtenloos, in de overstelpende drukte.
Maar dat de afzenders vreemd hebben opgekeken, spreekt van zelf. Zoo iets werkt
ontnuchterend, misschien erger nog. (Red.)
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Dat ons volk niet meer invloed op onze Regeering ten gunste der Zuid-Afrikaanders
heeft kunnen uitoefenen, is wel te betreuren, wordt door ons zelf betreurd.
Maar 't is wel te begrijpen indien men denkt aan ons klein getal burgers hier,
vergeleken met de geweldige massa van onze medeburgers van anderen oorsprong
en vaak andere sympathieën.
In Nederland hebben velen 't zeer kwalijk genomen dat de redactie der Hollandsche
kerkelijke bladen ‘De Hope’ en ‘De Wachter’, niet beslist voor Bryan spraken in den
jongsten verkiezingsstrijd.
Onze Nederlandsche broederen hebben er echter schijnbaar niet op gelet hoe ook
de Democraten officieel, in hun platform2), bijster weinig van de Boeren spraken.
Een paar vage uitdrukkingen, dat is al, zoodat schier geen enkele geloofde dat het
onzen broederen veel zou helpen ook al kwam de heer Bryan in 't Witte Huis.
Doch ook afgedacht daarvan verwondere men zich in Nederland er niet over dat
onze kerkelijke Pers zich hier buiten politieken strijd houdt.
Onze verhoudingen hier zijn zoo uiterst verschillend vergeleken bij de
Nederlandsche.
Dat begrijpt men in Europa niet recht, naar 't schijnt. Zelfs Dr. A. Kuyper, scherpe
opmerker die hij overigens is, taste meer dan eens mis bij 't reppen over Amerika.
Men moet hier lang, lang wezen eer men over onze toestanden recht oordeelen
kan. Een dozijn jaren is niet te veel.
Hoe mannen die hier een week of wat vertoeven ons volk

2) Platform = programma eener partij. RED.
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hier verkeerd bekijken blijkt telkens en telkens in uitgegeven ‘Reisindrukken’ over
Amerika.
Wetenschappelijke redeneering verbiedt oordeelen louter op grond van ‘indrukken.’
En terecht.
Maar ons volk hier wordt telkens naar dergelijke impressies beoordeeld. En vaak
geheel verkeerd, zoodat wij hier, bij 't lezen van zulke boeken vaak onwillekeurig
onze lippen krullen, zooals men dat onder ons wel zegt.
Zoo b.v. over veel wat de heer Tutein Nolthenius mededeelt in zijne Nieuwe
Wereld.
't Spijt ons dat het werk zelve ons tot hiertoe niet in de handen viel. Naar wat
Neerlandia (Jan. 1901) er echter uit mededeelt, heeft de heer Nolthenius bij meer
dan eene tamelijk juiste opmerking, ons Hollandsch volk hier over 't algemeen
verkeerd bekeken. Dat Nolthenius ‘klaagt over den sectegeest der Amerikaansche
Hollanders,’ is om meer dan een reden wel bevreemdend, omdat wij meenen in dezen
nog gunstig bij Nederland af te steken.
De Heer Nolthenius overdrijft. Zoo ook wanneer hij mededeelt dat het getal der
Hollanders en hunne afstammelingen in Grand Rapids een kleine 50.000 bedraagt.
Overdrijven is 't wanneer hij meldt dat de meesten onzer arbeiders hier slechts 75
dollarcenten (f1.90) verdienen. Zoo erg is 't gelukkig niet.
Erger dan overdrijven is 't wanneer de heer N. ons volk hier den naam
‘onderkruipers’ geeft. Dat is ergelijk, evenals de mededeeling dat sommige Hollanders
hier ‘rijk waren geworden door misbruik van de onkunde hunner eenvoudige
landgenooten.’ Meent dan de schrijver dat onze ‘rijken’ veelal bloedzuigers zijn en
de rest grootendeels onnoozele schapen? Waarlijk, mijnheer de hoofdredacteur, wij,
heel ons volk hier, rijk en arm, verwerpen zulke aantijgingen.
Onjuist is evenzeer o.i. 't zoo vleiend getuigenis van den heer Nolthenius over een
kleine groep van ons volk hier met welke hij blijkbaar sympathiseert en ongetwijfeld
meestal of uitsluitend verkeerde, terwijl uit heel den inhoud blijkt dat hij de groote
massa 's onzes volks hier die van andere richting is, geheel niet, of minstens zeer
vluchtig heeft leeren kennen en dientengevolge beslist onjuist heeft beoordeeld.
Maar het zij zoo. Wij spreken hier slechts over omdat het ons moede maakt om
telkens onjuist en uit de hoogte te worden beoordeeld door mannen die hier een
blauwen Maandag vertoeven1).
Het ergert ons. Het geeft ons een slechten indruk van bevoegdheid en verslapt zeer
den band die ons aan Nederland bindt. Liefde en minachting zijn doodsvijanden.
Grand Rapids, Mich. 13 Febr. 1901
1) Juist daarom is het een plicht en een dankbare taak voor de Nederlanders in Amerika aan
alle stamverwanten een zuiver beeld te geven van hunne maatschappelijke en geestelijke
toestanden. Juist daarvoor ook is het A.N.V. Geen vruchtbare samenwerking zonder
nauwkeurige kennis en zonder die kennis ook geen waardeering. Onze Amerikaansche landen stamgenooten kunnen zeker zijn van een zeer groote belangstelling; de gelegenheid is er
om voortaan te verijdelen, waarover zij zich beklagen. Laat dus ds. Henry Beets, wien dat
zoo uitstekend is toevertrouwd, Neerlandia en alle Nederlanders dienen met een aantal
artikelen over de Nederlanders in Amerika. Wij hebben Boissevain, wij hebben Kuyper, wij
hebben Nolthenius, wij hebben anderen, maar wij hebben nog niet, wien wij moeten hebben,
een gezouten Hollander-Amerikaan.
Wij verwachten hem met smacht. (Red.)
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HENRY BEETS.

Mededeelingen.
De Z.-A. Republiek en het Onderwijs.
In de Revue Pédagogique van Januari geeft de heer J. Baudrillard, schoolopziener
bij het L.O. in Frankrijk, een beschouwing over het onderwijs in de Z.-A Republiek
naar aanleiding van de inzending op de Parijsche tentoonstelling.
Het Verbond heeft een blijvend aandenken gesticht door de uitgave van het bekende
groenboek, waarvan in het December-nummer van Neerlandia, jaargang 1900, een
beknopt overzicht werd gegeven.
Wat vooral aan het artikel van den heer Baudrillard waarde geeft is de verklaring,
dat hij na inzage van de schoolschriften, getroffen werd door den hoogen graad van
de verstandelijke ontwikkeling der Transvaalsche jeugd. ‘Onze goede Fransche
scholen, zegt hij, geven geen betere resultaten’.
Hij vertaalt uit het schriftelijk werk een opstel en dictee en verklaart naar aanleiding
daarvan dat de onderwerpen wat keuze en bevattelijkheid voor de leerlingen betreft
het winnen van die, welke bij het onderwijs in Frankrijk worden opgegeven. Ook
het onderwijs in nuttige en fraaie handwerken voor meisjes behoeft naar zijn meening
voor het Fransche niet onder te doen.
De Schoolopziener besluit met de stelling te onderschrijven, dat de inzending van
het Departement van Onderwijs der Z.A.R. een einde heeft gemaakt aan de legende
als zou haar Regeering vijandig tegenover de beschaving staan. Integendeel, er blijkt
uit, hoe door het Gouvernement alles is aangewend om kennis en ontwikkeling te
verspreiden naarmate de behoeften der bevolking.

Programma van het Vlaamsch Studentencongres.
Zondag 24 Maart, half tien, voorbereidende zitting van het Congres in de Zaal der
Notarissen (Reep).
Op deze voorbereidende zitting zullen schikkingen genomen worden voor de
werkzaamheden van den dag. Mogelijke wijzigingen in de dagorde kunnen daar
worden voorgesteld en sprekers kunnen zich nog laten inschrijven.
Het is hoogst wenschelijk dat al de deelnemende studentenmaatschappijen reeds
op deze voorbereidende zitting vertegenwoordigd zijn.
Half elf: Meeting in de zaal Valentino, Kuiperskaai.
Sprekers van alle politieke denkwijzen zullen er het woord voeren.
Tegensprekers worden uitgenoodigd hun bedenkingen te komen uiteenzetten.
Om 3 uur zeer stipt: Zitting in het huis der Notarissen, (Reep.)
Dagorde: 1. Toespraak van den Voorzitter der Studentencommissie: René de
Clercq (Gent); 2. De Rechtskwestie: A. de Swarte (Brussel); 3. Stichting van een
verbond van al de Vlaamsche Studentenvereenigingen, met het oog op de
vervlaamsching der Gentsche hoogeschool: Temmerman (Gent); 4. Onze propaganda:
Lodewijckx (Gent); 5. Is de vrees voor ontvolking bij de trapsgewijze invoering van
het Nederlandsch gegrond? C. Lefévre (Gent); 6. Toepassing en uitbreiding der wet
van 1883 op het Middelbaar onderwijs, in officieële en vrije scholen: de Vos (Leuven.)
Half negen: Gezellige bijeenkomst in de groote zaal der Notarissen (Reep);
Muzikale avond, met medewerking van den heer K. Heyndrickx.
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St. Martin.
Uit een brief van den heer A.M.W. ter Laag te St. Martin:
‘Het doel van het A.N.V. ben ik met hart en ziel toegedaan en het spijt mij, dat ik
eerst onlangs nader kennismaakte met het Verbond. Gaarne wil ik mijn geringe
krachten inspannen om het doel te helpen bevorderen.
Voorloopig kan van de oprichting eener Westindische Afdeeling nog geen sprake
zijn, meen ik. Mocht zulks later kunnen geschieden dan zal ik in de vorming daarvan
een zeer bescheiden rol moeten vervullen, daar de ligging en betrekkelijke
onbeduidendheid van St. Martin, ten opzichte van andere Westindische bezittingen
mij geen gelegenheid geven veel voor het Verbond te doen.’
Alles wat op St. Martin voor het A.N.V. in aanmerking kan komen, trad intusschen
door bemiddeling van den heer Ter Laag toe. Het zijn de heeren: J. Möller, J.A.
Gravestein, M.A.M. Vuylsteke, R.A. Berea, E.B.A. Hodge, J.F. Haaijen, J. Rijnenberg,
N.A. Rijnenberg en G.H. Percival.

Nu zelfs nog levend.
Toen onze Koningin trouwde en Consul Baerveldt te Johannesburg de weinige
Nederlanders ontving, overhandigden de heeren Oudschans Dentz en Louw namens
de Afdeeling van het Alg. Ned. Verbond een geschreven gelukwensch.

Het officieele Nederland en onze Taal in België.
Het is den Vlamingen na langen strijd gelukt, hun en onze taal te doen aannemen als
gelijkgerechtigde in de wetgeving van hun land. En sedert dien worden dan ook
geregeld alle wetsont-
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werpen en wetten èn in Franschen èn in Vlaamschen tekst in België gedrukt.
Ook al liet vroeger die vertaling in onze taal vaak te wenschen over (nu zij aan
niemand minder dan Prosper van Langendonck is toevertrouwd, zal dit vroeger geen
voortaan blijven). men mocht in elk geval verwachten dat waar in Nederlandsche
officieële bescheiden een Belgische wet of ontwerp wordt aangehaald, dit zal gebeuren
met gebruik maken van den Nederlandschen tekst!
Mis?
Bij de behandeling der motie-Van Raalte is door den inleider aangehaald een
ontwerp van een Belgische suppletoire begrooting van 1896, overgelegd door onzen
Min. van Buitenlandsche Zaken. En die tekst - in het Fransch.
Mogen we beleefd verzoeken, dat ons gezantschap in België, door wier bemiddeling
de Min. dit stuk wel weer gekregen zal hebben, voortaan teksten overzende in het
Vlaamsch!
Niet in het Fransch.
(Hollandia.)

De tien geboden van een Vlaming.
In het te Turnhout verschijnende blad De Waarheid leest men:
1. Gedenk dat gij geheel uw leven,
aan 't Vlaamsch de voorste plaats zult geven.
2. Spreek Vlaamsch in huis met maag en vrinden,
al moest zich daar een Waal bevinden.
3. Gij zult uw kinderen 't Vlaamsch doen eeren.
en 't vooral aan uw dochters leeren.
4. Daarom, indien gij wijs wilt handelen,
zend Fransche pensionnaten wandelen.
5. Om vreemden invloed te beletten,
koop Vlaamsche boeken en gazetten.
6. Spreek niets dan Vlaamsch met ambtenaren,
maar zuiver, dat zal opzien baren.
7. Schrijf Vlaamsch aan al wie Vlaamsch bestaat,
en aan 't Bestuur in elken graad.
8. Zoo gij per brief wilt waren koopen,
schrijf Vlaamsch; winst doet alle ooren open!
9. Gij zult in 't Vlaamsch uw waren merken,
't zal heinde en ver ons aanzien sterken.
10. Op winkelruit en magazijn
behoort het opschrift Vlaamsch te zijn.

Uit Lissabon.
‘Het huwelijksfeest der Koningin heeft weerklank gevonden niet alleen in Oost en
West, maar ook bij de Nederlanders, die om redenen van gezondheid of door den
levensstrijd gedwongen elders vertoeven.
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De Hollanders te Lissabon, hoewel klein in aantal en weinig tot aansluiting geneigd,
hebben de voor Nederland zoo gewichtige gebeurtenis met een feestmaal gevierd.
Allen namen er aan deel en ook zij die door hun huwelijk met een vreemde vrouw
bijna vergeten waren Nederlanders te zijn, waren op die bijeenkomst van een
vaderlandschen geest doordrongen. Het borstbeeld der Koningin prijkte tusschen
groen en bloemen en het oranje slingerde zich sierlijk tusschen Zuid-Europa's
bloemenschat, met kwistige hand op den disch uitgestrooid.
“Heil Koningin Wilhelmina, heil Hertog Hendrik, heil Nederland” klonk het na
menigen feestdronk.
“Heil Nederland, ik houd mij aan dien uitroep”, sprak de heer Wattel, “indien gij
allen werkelijk het geluk van het vorstelijk echtpaar wenscht, zoo moet uw heil
Nederland geen holle klank, maar diepe ernst zijn. Het is uw dure plicht in den
vreemde Hollands eer hoog te houden. Hollands taal te gebruiken, waar zulks mogelijk
is, voor Hollands belangen op te treden. Indien het uw aller wil is mede te werken
aan het doen herleven van oud-Hollands grootheid, dan mijne heeren, stel ik U voor
in dit oogenblik een Afdeeling Lissabon van het A.N.V. te stichten, als zijnde een
middel om ons doel meer nabij te komen, daar dit Verbond, zooals U allen bekend
is, een bolwerk onzer nationaliteit, de instandhouder onzer taal wenscht te zijn”.
Die woorden werden geestdriftig toegejuicht en de Afdeeling was gesticht. bestaat
uit de heeren: H.S. Wattel, G.A. Springer, W.J. de Vries, J.A. Gerken, M.J. Cruyff,
A. Mauser R.J. Bos en R.P. Rosenstock’.

Uit eenige tijdschriften.
Holl. Revue, Jan. 1901. Portret v. L. Van Deijssel. - Karakterschets: Lord H.H.
Kitchener. - Het boek van de maand: Stijn Streuvels (portretten): ‘Zomerland,’
‘Zonnetij.’
De Gids, Febr. 1901. Brieven van Potgieter aan Busken Huet. - Prof. Van Hamel:
Wetenschappelijke beoefening van de moderne letterkunde. - Mr. C.Th. Van
Deventer: Indische decentralisatieplannen.
Germania, Jan. 1901. Naar aanleiding van Krugers afwijzing door het ambtelijk
Duitschland.
Taal en Letteren, Jan. 1901. Dr. S. Hoogstra: De Nederl. letterk. op het examen
voor onderwijzer. - Dr. Schepers: Iets over J. Perk en de grotsonnetten uit
Mathilda.
Boons Geïllustreerd Magazijn, Febr. 1901. Dr. V. Haverkamp: Sasha Sneider.
- Dr. J. Ten Brink: Een goede boerde van Meester Jéhan van den Damme.
De Kroniek, 2 Febr. 1901. M. Antink: Stijn Streuvels, Zomerland. Zonnetij.
Vragen van den Dag, 1901. afl. 2. Prof. Rubner: De Strijd om de gezondheid
in de 19e eeuw.
Woord en Beeld, Febr. 1901. Pabst: De Steenklopper. - Marius: Hendrik Willem
Mesdag. - Dr. Ten Brink: Thomas Asselijn.
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Album der Natuur, 1901, 4e afl. J.H. Van Balen: De Slank-apen van den
Oostindische Archipel.
Wetenschappelijke Bladen. Febr. 1901. Y. Ozaki: De verhouding van Japan tot
de andere mogendheden. - Amerikaansche denkwijs jegens Engeland.
De Aarde en h. Volken. 1901. Afl. 2. (Op den Uitkijk). Een lastig hoekje in ons
koloniale huis (Nieuw Guinea). - Een nieuw Duitsch Vaderland (voor Z.A.
Boeren, in Namaland).
De Nieuwe Gids. Febr. 1901. Dr. H.J. Boeken: De Antigone van Sophocles.
Ons tijdschrift afl. 12, 1901, W.C. Molenaar: Zusje's Verjaardag. - R.A.
Swanborn: Vreugden van Holland. - J.C. Homoet: Dramatische poëzie en
Christendom.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis afl. 9 Mr. Kalff Jr.; George Rodenbach.
Nederland, 1901, afl. 3. Cyriel Buysse: Mijn beestjes. - Mevr. La
Chapelle-Roobol: Voor 't oog van de wereld. - M.A. Perk: In het land der
Martelaren.
Het Belfort. 1901, afl. 2. Anna Germonprez: De weddingschap.
Nedl. Spectator, 2 Maart 1901. - Prof. G.J.P.J. Bolland: Verstandige wijsbegeerte.
- Lucilius: De nieuwe partij.
Eigen Haard, 2 Maart 1901. A. Peaux: Een meisje van't gehucht. - Arminius:
Het eiland Rottum of Rottumeroog - J.G. Iets over Noodbruggen.
Tweemaandelijksch Tijdschrift, Maart 1901. Stijn Streuvels: In de weide. - Frits
van Raalte: Taalvorming. - A. Verwey: Poëzie in Europa.
De Gids, Maart 1901. Stijn Streuvels: Langs de wegen. - Prof. Hubrecht: Hugo
de Vries Mutatie-Theorie. - Dr. W.G.C. Bijvanck: Inleiding tot Shakespeare's
Hamlet VI.

Berichten.
Aan de besturen der afdeelingen en de leden van groep A wordt verzocht, ook in
verband met de in het vorig nummer opgenomen voorgestelde wijziging der Statuten,
hunne voorstellen voor de Algemeene Vergadering tijdig in te zenden bij den
Secretaris der groep, Mr. H.J.M. Tijssens, Johan de Wittstraat, Dordrecht.
*

**
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Den leden van Groep A wordt verzocht hunne brieven, deze groep betreffende, niet
meer te richten aan den Algemeenen Secretaris, maar uitsluitend aan den
Groepssecretaris, Mr. H.J.M. Tijssens, Johan de Wittstraat, Dordrecht.
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Niet Betreurd.
Veiligheid wettigt open deur en onbeperkte gastvrijheid; bedreigdheid maakt sluiting
tot plicht en stelling van wachters. Gezegend het volk dat geen taalgevaar kent; rustig
lokt het de talen van vreemden, wetende daardoor zijn gezichtskring te verhelderen
en te verwijden.
Zoo het Nederlandsche volk. Maar niet zoo de Hollandsch-Afrikaanders en de
Vlamingen, die hun taal moeten verweren. Want elke taal die de landstaal bedreigt
is een vijand. Het Russisch is vijand van het Finsch en het Poolsch, het Duitsch van
het Tsjechisch, het Engelsch van het Hollandsch-Afrikaansch, het Fransch van het
Vlaamsch. Eerst wanneer de eigen taal schoor staat, is de vijand geworden tot vriend.
Hoe openlijker vijandig de taal, des te minder gevaarlijk; brutaal geweld alleen
wekt taaien weerstand. Sir Alfred Milner's geopenbaarde wil om 't Hollandsch uit te
roeien, was een onherstelbare fout; vriendelijk toelachend voortsluipen was reeds
onfeilbaar middel gebleken. Als de oorlog van thans is geeindigd, als in werkelijke
of schijnbare vrede Engelschman en Hollandsch-Afrikaander weer naast elkaar zullen
leven, dan zal de taalstrijd beginnen, de groote geestelijke strijd met al zijn
beradenheid en karakter, maar ook met al zijn valsch gevlei en stille verbittering.
Dan is elk eerlijk bondgenoot een broeder, elke zwakkeling geminacht, elke afvallige
een verrader.
Vlaanderen heeft zijn gelijkheidswetten, maar die drijven meest over de hoofden,
als wolken hoog aan de lucht. Zij zijn veroverd, niet gekomen van zelf. En wetten
moeten wortelen in de zeden of zij blijven klank en letterteeken.
Het Vlaamsch zelf is er nog niet boven op; het heeft drie eeuwen lang te fel geleden.
Sterkere opdringing van Fransch zou nu den herbloei nog belemmeren, wellicht
verstikken. Het moet zijn rustigen tijd hebben, met wering van schadelijke
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invloeden. Dan, als eenmaal de Vlaming zich niet zwak meer voelt in zijn volkstaal,
als het leven hersteld is tot vroegere kracht, laat dan Fransch maar komen en welke
taal gij verder wilt. Dan laat het Vlaamsche volk zich niet meer scheiden van zijn
taal.
Dat het optreden van prof. van Hamel in La Ligue Wallonne de trouwe Vlamingen
sterk heeft ontrust, is begrijpelijk. Even duidelijk is het dat hier, als altijd bij botsing
tusschen eerlijke mannen, misverstand heeft geheerscht; van strijdige beginselen
toch kan geen sprake zijn.
Na blijk en erkenning van verkeerd begrip is het feit als zoodanig niet te betreuren.
Onverwacht en duidelijk heeft het in breeder kring getoond dat de Vlamingen in hun
geestelijke worsteling elke oprechte deelneming van stamgenooten dankbaar
aanvaarden.

Vlaanderen
De zaak-Van Hamel.
In La Flandre Libérale van 12 Maart 1901 komt het volgend verslag voor over het
optreden van prof. Van Hamel:
M Maurice de Smet de Naeyer présente à l'assistance M. le professeur Van Hamel,
qui est l'objet d'acclamations générales.

Discours de M. van Hamel.
M. Van Hamel se félicite de pouvoir prendre la parole dans une réunion d'amis de
la langue française. Ce n'est pas la première fois que cet honneur lui échoit. Mais les
conditions dans lesquelles cet avantage lui est offert aujourd'hui sont toutes
particulières, et même nouvelles pour lui. Jusqu'ici il a été souvent appelé en Hollande
à prêcher à ses compatriotes l'utilité de l'étude du fançais, ou bien c'est en France,
notamment à Paris, qu'il a pu vanter la langue française comme un admirable
instrument d'expression littéraire. Aujourd'hui, s'il insistait trop sur la nécessité
d'apprendre et de vulgariser le français, ne pourrait-on pas lui reprocher de plaider
une cause gagnée, d'oublier que le français est la langue maternelle et une des deux
langues nationales de ses auditeurs? D'autre part, s'il se bornait à féliciter ceux-ci
d'avoir appris le français dès leur enfance, de vivre dans l'atmosphère bienfaisante
qu'elle crée autour d'elle, n'aurait-il pas l'air d'oublier les efforts, les luttes de cette
Association et jusqu'au nom qu'elle porte?
Dans ces circonstances, dit M. Van Hamel, vous me permettrez de manquer au
premier devoir de la courtoisie, de ne pas vous parler de vous, mais de moi-même.
Le prof. de Groningue donne ensuite un aperçu de la situation du français en
Hollande. Il rappelle qu'il représente l'étude de cette langue dans l'enseignement
supérieur, mais qu'il est appelé également, en sa qualité de président d'un jury
d'examen, de délivrer des diplômes de français à des instituteurs et à des institutrices
qui désirent enseigner le français dans les écoles primaires, ainsi qu'à des étudiants
qui désirent être professeurs de français dans les lycées. Le premier groupe compte
chaque année près de huit cents candidats, le second groupe en compte une centaine.
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Ce sont de beaux chiffres et qui attestent combien le français est aimé en Hollande,
combien l'étude du français y est populaire.
S'il se produisait en Hollande, dit l'orateur, contre le français une levée de boucliers
pareille à celle dont les Flandres sont le théâtre, elle paraîtrait grotesque et odieuse,
mais surtout grotesque, à nos compatriotes. L'idée que la connaissance du français
pourrait leur faire perdre leur caractére national, leur paraîtrait insensée. M. Van
Hamel s'attache ensuite à démontrer que le caractère national d'un homme n'est pas
le produit de la langue qu'il parle, puisque cette langue est simplement le moyen
d'expression qui se trouve le plus à sa portée, tandis que le caractère national est le
produit de la race et de l'histoire. Il affirme hautement que pour parler assez bien le
français et pour aimer cette langue d'un très grand amour, il n'en est pas moins resté
un vrai Hollandais et un bon patriote. Ensuite il parle avec une très vive sympathie
des poètes belges d'expression française, d'Emile Verhaeren, de Valère Gille dont
l'oeuvre a été couronnée par l'Académie française, de Maurice Maeterlinck, et
notamment aussi de Georges Rodenbach, avec lequel il a été très lié et qui, vivant à
Paris, n'en est pas moins resté le plus fidèle représentant du pays et du caractère
flamand. Si ces hommes avaient été obligés d'écrire en flamand il aurait manqué à
la littérature française, à la littérature universelle une des oeuvres les plus intéressantes,
l'expression poétique, dans une des grandes langues de l'Europe, de l'âme flamande.
Vers la fin de sa conférence M. Van Hamel a pris la parole en hollandais, pour
prouver que sa langue nationale lui est aussi chère qu'à tous ses compatriotes; c'est
du reste en hollendais qu'il écrit la plupart de ses articles littéraires, étant un des
rédacteurs de la reveu littéraire néerlandaise bien connue, d e G i d s . Il parle aussi
de son voyage avec le président Kruger, qui a été si heureux d'être acclamé par les
Français, et il dit à ce propos: ‘Etendez et vulgarisez le français, Messieurs, on ne
sait jamais ce que la destinée vous réserve; c'est parce que j'ai fait du français le grand
objet de mes études que j'ai pu remplir cette noble mission d'interprète auprés de
l'héroïque vieillard!’
M. Van Hamel termine en français en exprimant toute sa sympathie pour l'oeuvre
de l'Association et en remerciant le bureau d'avoir bien voulu l'admettre parmi ses
collaborateurs.
Ces paroles ont été l'objet d'applaudissements et d'acclamations prolongés.
Sur la proposition de M. de Smet, M. Van Hamel est acclame membre d'honneur
de la société.
Omtrent het gesprokene bij het nagerecht meldt la Flandre Libérale:
Au dessert, M. Maurice de Smet de Naeyer porte successivement la santé de M.
le président Steyaert, et de M. le professeur Van Hamel, le nouveau membre
d'honneur, dont il fait longuement l'éloge.
Il boit en même temps à la Hollande, la nation soeur de la nôtre.
M. Van Brabant propose de télègraphier a M. Steyaert le toast porté en son honneur,
et de lui témoigner ainsi l'hommage de sympathie de tous.
M. Van Hamel remercie M. de Smet de Naeyer du toast qu'il lui a porté. Hollandais
dans toute la force du terme, l'orateur estime que la langue que l'on parle est
indépendante de la nationalité à laquelle on appartient.
Il porte à son tour un toast à la Flandre qui aime la langue française, et à son
président. Si nous, à maintes reprises, nous mêlons au hollandais des mots français,
nous n'en sommes pas moins hollandais.
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En défendant les droits de la langue française, vous travaillez avant tout pour le
développement de votre patrie, et pour l'union de votre nation.
L'orateur dit en passant, que le représentant de la Flandre flamingante, lors de la
visite, en Belgique, du président Kruger. prononça à Erquelines un très long discours
flamand, qui empêcha le président Kruger d'entendre des discours français qu'on se
proposait de lui adresser. Le président en éprouva un vif mécontentement.
Comme vous, dit-il, je suis bilingue.
Continuez à aimer les deux langues. Aimons notre pays, et en même temps la
France généreuse. (Longs applaudissements.)
In de Standaard van 18 Maart verscheen onder het opschrift ‘Pijnlijk’ een kort protest
van den hoofdredacteur, waartegen de heer Van Hamel een kort verweer plaatste en
waarin hij den heer Kuyper uitnoodigde het ‘Bulletin’ der Association flamande enz.,
af te wachten, dat zijn redevoering volledig zou bevatten.
De Standaardredacteur plaatste in zijn blad van 27 Maart een
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Herhaald Protest.
Prof. Van Hamel van Groningen heeft bij een ingezonden stuk, geplaatst in ons no.
van 21 Maart, staande gehouden, dat onze inlichting onjuist was, en ons uitgenoodigd
de officieele mededeeling van zijn speech in het Bulletin van de Association pour la
vulgarisation de la langue française af te wachten, eer we oordeel velden. Met name
kwam hij er tegen op, dat hij van het Fransch als ‘de moedertaal’ óók der Vlamingen
zou hebben gesproken, en evenzoo beweerde hij, dat we ten onrechte zijn beroep op
president Kruger ten deze hadden gewraakt.
Op dat Bulletin wachten we niet.
Vooreerst staat daar zijn toast niet in, en voorts weet ieder, welke beteekenis aan
zulk een officieel bulletin is te hechten, vooral zoo het uitkomt nadat een dispuut
aanhangig is gesteld. Niemand zal Prof. Van H. van opzettelijke vervalsching van
zijn speech willen verdenken; maar bij het nazien van een geïmproviseerde speech
moet de stenographische aanteekening wel hier en daar veranderd worden, en hoe
licht heeft dan niet het hangend geding invloed op het te kiezen woord.
Maar bovendien, het behoeft ook niet. We hebben toch, om ons protest te
handhaven, dat betwiste spreken van de ‘langue maternelle’ volstrekt niet noodig.
We vonden het in het verslag van La Flandre libérale van 12 Maart, in deze woorden:
‘Aujourd'hui s'il insistait trop, ne pourrait on pas lui reprocher de plaider une cause
gagnée, d'oublier que le Français est la langue maternelle et une des deux langues
nationales de ses auditeurs?’
Doch, gelijk gezegd, laat dit zijn zoo het zij. Die uitdrukking laten we dan glippen.
Daarentegen blijft zijn misbruik van den naam van President Kruger. Hier toch
komt het niet op een uitdrukking, maar op twee stukken van een geheel redebeleid,
die de verslaggever niet kan hebben verzonnen.
Het eerste blijkt uit een in het verslag letterlijk geciteerden volzin.
Er staat namelijk, dat Prof. Van Hamel, aan het slot van zijn rede o.a. wees op zijn
tolkschap bij president Kruger tijdens zijn reis door Frankrijk, en toen uitriep: ‘Etendez
et vulgarisez le Français, Messieurs, on ne sait jamais ce que la destinée nous réserve.
C'est parce que j'ai fait du Français le grand objet de mes études, que j'ai rempli cette
noble mission d'interprète auprès de l' héroique vieilliard.’
En het tweede kwam voor in zijn dronk aan het banket der vereenigingen, toen hij
er op wees, hoe bij de ontmoeting van Kruger op de grenzen, de redenaar van het
Vlaamsch Comité een toespraak van een half uur had gehouden, waardoor de man
van het Fransche comité niet aan het woord had kunnen komen. En hieraan voegde
hij toe: ‘Le président en éprouva un vif mécontentement.’
Nu gevoelt ieder, hoe beide deze feiten niets, niets hoegenaamd, met de vraag, of
het Fransch al dan niet volkstaal in Vlaanderen blijven moet, te maken hebben. Noch
de reis van Prof. Van Hamel met president Kruger door Frankrijk, noch president
Krugers misnoegen over dien langsprekenden Vlaming.
Maar dit blijft, dat hier effect bedoeld was. Kruger is den Vlamingen een mân der
eere, en Krugers naam werd hier tot tweemaal toe gebruikt, om te pleiten voor het
Fransch en tegen de Vlaamsche beweging.
Het doet dus ter zake niets af, dat Prof. Van Hamel mét ons president Kruger
hoogelijk vereert. Daaraan is door niemand, allerminst door ons, getwijfeld. Maar
hierin stak het ongeoorloofde, dat, terwijl in Zuid-Afrika de ontzettende oorlog juist
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om het Hollandsche element tegen het Engelsche gaat, Prof. Van Hamel, te Gent, in
een kring van vijanden der Vlaamsche beweging, Krugers naam misbruiken dorst,
om het Fransch tegenover de Vlaamsche beweging te verdedigen.
Toch raakt ook dit nog de hoofdzaak niet.
Hoofdzaak is, dat een hoogleeraar van een Nederlandsche hoogeschool, in het hart
van Vlaanderen aan de vrienden der Fransche taal zijn steun tegen de Vlaamsche
beweging is komen bieden.
Hij wist, of althans moest weten, dat de Vereeniging, waarvoor hij optrad, het
Fransch op de lagere volksschool weer tot heerschappij wil brengen, en met name
de hoogeschool te Gent niet tot de landstaal der Vlamingen wil doen overgaan.
In zijn tegenwoordigheid, en eer hij sprak, had de vice-president der Vereeniging,
onder de toejuiching der aanwezigen, luide uitgesproken, dat het Vlaamsch-maken
van de hoogeschool belachelijk was. Hij had het aangehoord, hoe deze redenaar er
aan herinnerde dat twee Duitsche bladen op het hoog belang, om ook aan de
Vlamingen een hoogeschool te geven, gewezen hadden. Hij zat er bij, toen deze
vice-president er op aandrong, dat de burgemeester van Gent bij het bezoek van Prins
Albert geen Vlaamsch, maar Fransch zou spreken. Hij had hem hooren zeggen: Nous
devons lutter pourque la langue française reprenne dans nos écoles le rang qu'elle
n'aurait jamais du perdre’ en dit nog wel onder de dwaze bijvoeging: ‘Suivant, en
cela, l'exemple de la Hollande et de la Suisse.’
Stel nu al, dat Prof. v. H., eer hij de uitnoodiging aannam, niet precies geweten
heeft, dat deze Vereeniging zóó principieel tegen de beweging voor het Nederlandsch
overstond, had hij dan toch niet, na dit alles gehoord te hebben, moeten opstaan en
zeggen: Ge hebt u in mij vergist, mijne heeren, zulk een bedoelen kan en mag ik als
Nederlander niet steunen, en wat ge over Holland daar gezegd hebt, is pure dwaasheid!
Doch dat deed Prof. v. H. niet.
Integendeel. Hij wees, na die speech, in alle breedte en lengte op het feit, dat ook
in Holland het Fransch een zeer gezochte taal is; dat een beweging als in Gent tegen
het Fransch zich richt, bij ons ondenkbaar zou zijn; dat het nationaal karakter niet
aan de taal hangt; en dat het jammer zou geweest zijn, als zoo uitnemende Vlamingen
als Verharen en de Valère Gilles Nederlandsch, en geen Fransch hadden geschreven.
En hiertegen nu sta nogmaals ons protest.
Wat hier te lande aan het Fransch gedaan wordt, ook maar te vergelijken met den
eisch, dat het Fransch aan alle kinderen des lands op de lagere school zal geleerd
worden, kan den toets van fair play zelfs niet doorstaan. Gevaar van verfransching
bestaat hier niet, en het bedreigt in Vlaanderen het nationaal karakter. En te zeggen
dat het nationaal karakter met de volkstaal niet samenhangt, is eenvoudig een
linguistische ketterij.
Meer nog, te beweren, dat het jammer is, dat een man van talent, als Verharen,
wiens moedertaal het Nederlandsch is, geen Fransch schrijft, is een slag in het
aangezicht van heel onze Nederlandsche literatuur. Dat toch zou voor al ónze dichters
en schrijvers evenzoo gelden.
Maar bovenal, Prof. v. H. weet zoo goed als wij, dat het Vlaamsche element nooit
tot hooger ontwikkeling komt, tenzij het ook Universitair zich ontwikkelen kunne.
Het Vlaamsch maken van de Hoogeschool te Gent moet dus de bekroning zijn
van geheel den strijd, die voor het terugkeeren tot de Nederlandsche taal in Vlaanderen
nu jarenlang gestreden is.
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Voor dien strijd heeft het Nederlandsch taalkundig congres, hebben onze beste
mannen aan Vlaanderen steeds hun steun geboden. Hun strijd is een deel van onzen
eigen strijd voor den Nederlandschen stam geweest.
Der Vlamingen strijd is van ons eigen leven niet af te scheiden.
Niemand zou het Prof. v. H. euvel hebben geduid, zoo hij de Vlamingen
gewaarschuwd had: ‘Overdrijf niet, en laat uw jongelui van hoogere ontwikkeling
óók het Fransch en in het Walenland óók het Nederlandsch leeren. Fransch, evenals
Engelsch en Duitsch. Zoo doen wij in Nederland ook. Mits hij er bij had gevoegd:
Maar stuit de Vlaamsche beweging onder het volk niet, en vooral, help die goede
Vlamingen, zoo haast het kan, aan hun Vlaamsche Universiteit.
Maar nu hij dat niet deed, doch omgekeerd, in het midden van de vijanden der
Vlaamsche beweging, als hun bondgenoot optrad, en hun de kans bood, om hun
Vlaamsche tegenstanders met het gezag van een Nederlandsch hoogleeraar te slaan,
nu mogen we niet anders oordeelen, of Prof. v. H. heeft gedaan, wat hij als
Nederlander niet had mogen doen, en zich gesteld tegen de eere van het Nederlandsche
taalleven.
Het is zoo, hij heeft aan het slot van zijn rede nog enkele woorden in het
Nederlandsch gesproken, en betuigd dat ook zijn taal hem dierbaar was, en dat hij
zelf veelal in het Nederlandsch schreef. Maar dit alles neemt het feit niet weg, dat
waar dusver alle mannen van naam in ons midden, aan de Vlamingen hun steun tegen
de Franskiljons boden, hij, hoogleeraar aan een Nederlandsche hoogeschool, het
gezag van zijn naam tegen de Vlamingen en voor het Fransch te Gent in de schaal
heeft geworpen.
Dit nu smart ons. En al verstaan we het, dat wie hoogleeraar in het Fransch is, zich
een oogenblik door de voorliefde voor het onderwerp zijner studie tot zoo iets liet
verleiden, toch spreken we de hoop uit, dat Prof. v. H., in een beter oogenblik,
ridderlijkweg amende honorable zal doen, niet aan ons, maar aan de zaak van onze
Nederlandsche taal voor wat hij tegen den Nederlandschen stam bestaan dorst.
Daar dit stuk een persoonlijken aanval inhoudt, stellen we er prijs op het te
onderteekenen.
KUYPER.
Amsterdam, 25 Maart 1901.
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In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 April 1901 schreef de heer
Van Hamel volgend verweer:
Aan Dr. A. Kuyper.
Hooggeleerde Heer!
Tegen mijn optreden te Gent op 10 Maart ll. in de Association flamande pour la
vulgarisation de la langue française, waar ik in het Fransch en in het Nederlandsch
gesproken heb, is door U in de Standaard van 27 Maart een ‘Herhaald protest’
ingediend.
Wanneer een man van Uw aanzien en Uwe beteekenis mij in het publiek
beschuldigt van gedaan te hebben, ‘wat ik als Nederlander niet had mogen doen’, en
door zijn gezag bij velen in den lande allicht de meening wekt als zou dit verwijt mij
werkelijk moeten treffen, - dan is er mij aan gelegen U te wijzen op de, naar mijne
overtuiging, onjuiste voorstellingen waarop uwe aanklacht steunt.
Door dat optreden heb ik mij ‘gesteld tegen de eere van het Nederlandsche
taalleven.’
Terloops mag ik er mij vast wel een weinig over verbazen dat op mij zoo
gemakkelijk zulk een verdenking is gevallen, aangezien het toch genoeg bekend is
dat ik naar vermogen voor ‘de eer van het Nederlandsche taalleven’ werkzaam ben,
ook als hoogleeraar, maar bovenal als vast medewerker en mederedacteur van ons
letterkundig tijdschrift ‘de Gids’.
Maar een dergelijke overweging, al is zij, blijkens een volzin uit Uw artikel, wel
even bij U opgekomen, is blijkbaar niet sterk genoeg geweest om U aan de juistheid
Uwer opvatting te doen twijfelen. Laat mij U daarom kortelijk aantoonen waarom
ik Uwe kenschetsing van mijn daad niet aanvaarden kan; ik acht haar in strijd, zoowel
met het karakter der Vereeniging die mij uitnoodigde om in haar algemeene
vergadering het woord te voeren, als met de bedoeling waarmee die uitnoodiging
werd gedaan en aangenomen en met den geest waarin ik te Gent gesproken heb.
Ik weet niet of het Program dezer, in December 1898 opgerichte, Vereeniging U
bekend is en of de redevoeringen door U gelezen zijn die haar Voorzitter, de heer
Steyaert, President van de Rechtbank te Gent, in de algemeene vergadering van 1899
en 1900 heeft uitgesproken. Mij is uit de lezing dier stukken gebleken, dat deze
Vereeniging, die met ingenomenheid de groote vorderingen en veroveringen begroet
welke, in de laatste jaren, door het Vlaamsch gemaakt zijn, maar die zorgen wil dat
de studie en het gebruik der Fransche taal in Vlaanderen niet worden verwaarloosd,
bij haar streven door geen andere dan liberale, redelijke en vaderlandslievende
motieven wordt gedreven. Met name heeft zij de belangen op het oog van den handel,
van het middelbaar onderwijs en van de duizenden werklieden (in Oost-Vlaanderen
alleen 25,000) die telken jare tijdelijk naar Frankrijk trekken, en voor wie eenige
kennis van het Fransch een zeer wezenlijke behoefte is.
De bedoeling der tot mij gerichte uitnoodiging was deze: door mijn persoon èn
mijn woord duidelijk te toonen dat men zeer goed een oprecht Nederlander, als
letterkundige een beoefenaar van het Nederlandsch, en tegelijkertijd een groot vriend
van de Fransche taal kan zijn. Niet als oorlogswerktuig, maar als instrument van
pacificatie was mijn overkomst bedoeld.
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Het lag dus geheel en al in mijn lijn en op mijn weg om aan die uitnoodiging
gevolg te geven.
Mijn persoonlijke, ofschoon korte kennismaking met de bestuurders en met enkele
leden der Associatie heeft den hierboven beschreven indruk bevestigd.
U meent, dat een passus uit de rede van den ondervoorzitter, in de vergadering
van 10 Maart gesproken, o.a. zijn woord betreffende het min-wenschelijke eener
volledige vervlaamsching der Universiteit van Gent, mij had moeten doen begrijpen
dat ik, als Nederlander, in dien kring niet thuis behoorde.
Ik zou U kunnen vragen of het van iemand, gezeten tegenover een hem onbekend
publiek, waarvoor hij, een kwartier later, het woord zal hebben te voeren, te vergen
is, dat hij nauwkeurig acht zal geven op elk der woorden die naast hem gesproken
worden. Maar liever erken ik dat de vraag of in de Gentsche Universiteit, het
Vlaamsch als ‘voertaal’ het Fransch geheel behoort te vervangen, mij voorkomt te
zijn een vraag van praktisch beleid, waarover twee verstandige en vaderlandslievende
menschen het zeer goed met elkander oneens kunnen zijn. Wanneer de leden der
Associatie oordeelen, dat zulk een maatregel groote schade zou kunnen doen aan
den bloei der Universiteit doordien alle vreemdelingen, benevens de Waalsche
studenten en de Fransch sprekende Vlamingen haar zouden moeten verlaten, - dan
heb ik niet aanstonds het recht - ook al erken ik de ideëele beteekenis van het
doordringen der volkstaal in de Universiteit, - te denken dat hun belangstelling in
het welvaren der stad Gent en van hare Hoogeschool slechts een masker is waarachter
zich ik weet niet welke onedele drijfveeren verbergen.
Zoo schijnt mij dan mijn optreden in dien kring, gelijk ik hem toen kende, en nader
heb leeren kennen, volkomen gerechtvaardigd. Aan de bedoeling der uitnoodiging
zou ik alleen dan niet hebben beantwoord wanneer ik iet anders gedaan had dan
mijne toehoorders een overzicht geven van den toestand der Eransche taal in
Nederland en het denkbeeld ontwikkelen dat, - welk ook het verband tusschen taal
en volkskarakter moge wezen1), ‘de beoefening en het gebruik van een vreemde taal,
naast de volkstaal, de nationaliteit en het nationaal gevoel der individuen onaangetast
kan laten. In een Belgische stad, zoo kwam mij voor, moest dit betoog des te
eenvoudiger schijnen omdat het Fransch toch ook één der beide volkstalen van België
is en de beoefening van het Fransch er dus niet eens met de studie eener absoluut
vreemde taal kan worden gelijk gesteld.
Welnu, ik ben mij niet bewust, in mijn rede, van het hierboven omschreven
programma te zijn afgeweken. Ik had geen reden om polemisch op te treden en heb
dit ook voor zoover ik zien kan, niet gedaan.
Natuurlijk dient men, om de juistheid van dit laatste beweren te kunnen
beoordeelen, goed te weten wat ik gezegd heb. Daarom meende ik U dan ook te
mogen aanraden met Uwe beoordeeling van mijn optreden te wachten tot het
eerstvolgend Bulletin der Association zou verschenen zijn. U vreest dat mijn rede
daarin niet zal zijn opgenomen zooals ik ze heb uitgesproken. Daar U wel zoo goed
is mij niet van ‘opzettelijke vervalsching’ te verdenken, kan ik volstaan met te zeggen
dat, zoo hier en daar iets in de redactie mijner woorden gewijzigd is, die wijziging
alleen ten doel heeft gehad misverstand omtrent hunne strekking te voorkomen. Wel
vrees ik dat mij dit niet gelukt zal zijn, wanneer ik zie dat mannen wier
wetenschappelijke positie hen meer dan anderen van voorbarig oordeelen moest
1) Dat dit verband niet bestaan zou door U ‘eene linguitische ketterij genoemd, is natuurlijk
niet door mij beweerd. Ik zou te zeer in tegenspraak zijn gekomen met wat ik zelf betoogd
heb in mijne rectorale oratie over ‘Het zoeken der âme française in de letterkunde en de taal
van Frankrijk.’
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weerhouden, - zonder dat zij zelve onder mijn gehoor geweest zijn - aan mijn spreken
een polemisch karakter toedichten dat ik er niet aangegeven heb en ook, op grond
mijner sympathie voor wat er nobels is in de door hen geleide beweging, niet aan
heb kunnen geven.
Maar ik heb dan toch het Fransch ‘de moedertaal der Vlamingen’ genoemd! Tegen
dit verwijt ben ik reeds opgekomen. Ik heb de uitdrukking, zoo ik haar al gebruikt
heb, alleen kunnen bezigen van mijne toehoorders (‘la langue maternelle de ses
auditeurs’ luidt, dan ook, het door U aangehaalde verslag), die inderdaad, gelijk
trouwens, veel andere Vlamingen, en daaronder zelfs, zegt men, leiders en drijvers
van de Vlaamsche beweging, met het Fransch zijn opgevoed, het van kinds af aan
geleerd hebben, er zich het gemakkelijkst in uitdrukken en zich, zoowel in hun gezin
als in hun vriendenkring, het liefst van die taal bedienen.
Ik zou ook, volgens U, het hebben bejammerd ‘dat een man van talent, als Verharen,
wiens moedertaal het Nederlandsch is, geen Fransch schijft’ en daarmee ‘een slag
in het aangezicht’ hebben gegegeven aan ‘heel onze Nederlandsche literatuur.’
Dit verwijt heb ik heelemaal niet begrepen. Het berust, blijkbaar op eene onjuiste
inlichting, U omtrent dien dichter gegeven. Emile Verhaeren (niet Verharen) schrijft
enkel Fransche gedichten, hetgeen niemand kan bevreemden, omdat het Fransch
zijne moedertaal is en hij hoofdzakelijk met die taal is opgevoed. Hij behoort, evenals
andere Vlaamsche letterkundigen, van welke ik er eenige noemde, zooals Valère
Gille (niet de Valère Gilles) tot de ‘Poètes belges d'expression française’, mannen
die de taal waarin zij leefden, dachten, voelden, droomden, ook gebruikt hebben als
het instrument hunner kunst. Al behoort hun werk nu tot de Fransche letterkunde,
toch verhoogt het, door zijn oorspronkelijk karakter, de eer van Vlaanderen, gelijk
niet alleen door mij, die eenige studies aan hen heb gewijd, beweerd is, maar ook,
onder meer, door den bekenden Vlaming Pol de Mont, die een bloemlezing van hun
werken heeft uitgegeven en aan mij heeft opgedragen.
Ook zou ik, op onvoegzame wijze, den persoon van President Kruger in het debat
hebben gemengd, ‘Krugers naam tot tweemaal toe hebben gebruikt om te pleiten
voor het Fransch en tegen de Vlaamsche beweging.’ Ik zeide reeds dat van ‘debat’
geen sprake kan zijn, omdat ik geen polemiek gevoerd heb tegen het Vlaamsch. Dat
de naam van den President door mij te Gent in het publiek genoemd is, kan toch wel
geen verwondering wekken. Ik was aan de vergadering voorgesteld, niet enkel als
hoogleeraar eener Nederlandsche Universiteit, maar ook als de
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Hollander die, op zijn reis door Frankrijk, den President als tolk heeft ter zijde gestaan.
En wat is er nu voor onvoegzaams in om, ter aanbeveling der studie2) van het Fransch,
te zeggen: ‘Zulk een studie brengt wel eens een loon meê waarop men niet had durven
rekenen; had ik niet van het Fransch de bijzondere studie van mijn leven gemaakt,
het kostelijk voorrecht zou mij niet beschoren zijn geweest tot het volk van Frankrijk
de woorden van den grijzen held te mogen overbrengen.’ Is dit iets anders dan
wanneer door U tot Uwe leerlingen gezegd werd, met verwijzing naar de door U in
Amerika gehouden voordrachten en Uw artikel over den Boeren-krijg in de Revue
des deux mondes: ‘Verwaarloost de studie der vreemde talen niet. Ik ken uit ervaring
het voorrecht dat aan het beheerschen van Engelsch en Fransch als spreek- en
schrijftaal soms kan verbonden zijn?’
Maar nog bij een tweede gelegenheid, in een toast, heb ik, het incident van
Erquelines ter sprake brengend, den President laten getuigen ten gunste van het
Fransch.
Ik weet niet, Hooggeleerde Heer, of bij het houden eener onvoorbereide rede want eerst aan tafel vernam ik dat nog een tweede toespraak van mij verwacht werd
- altijd voor Uwe lippen de bekende ‘wacht’ staat opgesteld waarvoor de Psalmist
ons te recht leert bidden. Wat mij betreft, zoo mijn toast gestenografiëerd was
geworden en ik dien tekst had moeten herzien, ik zou er dit gedeelte uit hebben
weggelaten. Ik betreur, inderdaad, dat voorval in dien kring, aan tafel, te hebben
vermeld. Ik ben daardoor ontrouw geworden aan het vreedzaam karakter van mijn
bezoek en heb aanleiding gegeven tot misverstand en verbittering. Ter verklaring
slechts dit. Daar de Voorzitter, in zijn toast, een toespeling had gemaakt op mijn taak
als tolk, was het niet onnatuurlijk dat ik sprak over de geweldige geestdrift waarmee
de President, op zijn korte reis door België, door de bevolking was begroet geworden.
Ik voegde er bij, dat het zoo jammer was dat, in die oogenblikken van hooge geestdrift,
de Belgische taalstrijd de stemming was komen bederven. De Vlaamsche spreker
toch, had een lang adres voorgelezen, dat door niemand uit de Belgische omgeving
was verstaan geworden en waardoor zelfs de Belgische autoriteiten, die hunne
redevoeringen hadden aangekondigd, verhinderd waren geworden den President te
begroeten. Zoo de herinnering aan dit incident mij zoo levendig is bijgebleven, dan
is het omdat ik daarin een herhaling zag van hetgeen ons in Frankrijk zoo had
gehinderd: een deel van het volk, een bepaalde groep, die Kruger naar zich toe wilde
halen, almeê ten bate van eigen belangen, terwijl de President algemeene hulde
wenschte, enkel ingegeven door sympathie voor ‘die zaak van rechtvaardigheid.’
U verwacht, aan het slot van Uw artikel dat ik ‘in een beter oogenblik, ridderlijk
amende honorable’ zal doen voor hetgeen ik, in Vlaanderen, aan Nederland misdeed.
Tot zulk een daad, ik zeg het zonder eenige aarzeling, ben ik en blijf ik ten allen
tijde bereid.
Indien mij blijken mocht dat ik mij in het karakter der ‘Association flamande’
werkelijk heb vergist, dat de mannen die haar besturen slechte patriotten, verkapte
vreemdelingen zijn, dat zij, hun Vlaamsche afkomst verloochenend, het Belgische
vaderland niet rekenend, onbekommerd over het wezenlijk heil van hun volk, hun
gewest en hun land eenvoudig willen laten ondergaan in Franschen invloed, - dan
2) In den door U aangehaalden tekst staat: ‘Entendez et vulgarisez le français’. Het eerste woord
is natuurlijk incorrect en blijkbaar een drukfout voor ‘Etudiez’; het tweede geloof ik niet in
dit verband te hebben gebezigd; het zou er ook misplaatst geweest zijn.
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zal ik mij terugtrekken uit een kring waarin ik, Nederlander en tevens vriend der
Fransche taal, dan blijken zal verdwaald te zijn geraakt. Natuurlijk zal ik dan ook
mijn eerste optreden te Gent hartelijk betreuren.
Maar voorloopig vind ik hiertoe nog geen reden. Uwe beschuldiging kan er mij
niet toe nopen, omdat ik U voor onvoldoende ingelicht houd. Eene aanklacht van
andere zijde, met grooten ophef, tegen mij geslingerd, kan er mij evenmin toe brengen.
Wanneer ik daarin dit lees: ‘Met die vijanden van onzen stam en van onze taal heeft
prof. A.G.v.H. gejuicht over de uitbreiding van den Franschgezinden invloed, dat is,
over den dood van het Nederlandsch leven in België!’ - dan noem ik dat eenvoudig
laster of rhetorica. Zulk een hartstochtelijke toon waarborgt mij niet genoeg de
helderziendheid der manifesteerenden.
Intusschen hoop ik mijne oogen goed open te houden, mijn geest vrij, en mijn
hart, mijn Nederlandsch hart, warm, o, zeker! maar ook gezond.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn, Hooggeleerde Heer,
Uw dienstw. dienaar,
A.G. VAN HAMEL.
Groningen, 2 April 1901.

Uit Vlaanderen.
De groote gebeurtenis van de maand is geweest het Studenten-Congres tot
vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool op 24 Maart te Gent.
Uitvoerige verslagen zijn daarover verschenen, zoodat we er niet behoeven over
uit te weiden. We kunnen er ons over verheugen, dat het zoo schitterend is
meegevallen dank zij... de krachtige medewerking der Vulgarisateurs, die thans de
eer van het bondgenootschap van professor Van Hamel genieten. Acht dagen voor
het Congres waren ze begonnen met aanplakbiljetten te laten uitplakken, waardoor
ze de overtuiging trachtten te doen ingang vinden, dat de heele beweging tot
vervlaamsching van de Hoogeschool niets anders is, dan een kuiperij van katholieken
en jesuieten om de Gentsche Hoogeschool in den grond te boren ten voordeele van
de katholieke Hoogeschool van Leuven. Een van die aanplakbiljetten sluit met de
woorden: Weg met de Vlaamsche Boxers! Weg met de Jezuieten! Weg met de
Leuvensche Snotbekken! En 't volk werd opgehitst om die Jesuieten en Boxers te
gaan uitjouwen, met andere woorden, om de meeting onmogelijk te maken.
Professor Van Hamel kan trotsch zijn op zijn mede-vulgarisateurs en op de
middelen door hen gebruikt om de Vlaamsche Beweging te bestrijden: het Verslag
van professor Mac Leod tot vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool is
onderteekend o.a. door namen als Mr. Jan Van Rijswijck, burgemeester van
Antwerpen, Dr. Max Rooses, Pol De Mont, Julius Sabbe, Leonard Willems, Ma Leod
zelf, die voorzeker in den lande bekend zijn als vermomde jesuieten, er op uit om de
Gentsche Hoogeschool ten bate van die van Leuven ten onder te brengen.
Professor Van Hamel schreef in zijn verweer tegen Dr. Kuyper, die in de Standaard
zijn optreden naar behooren heeft beoordeeld, dat, kon men hem bewijzen, dat de
Association-met-den-langen-naam een ander doel had dan alleen de bevordering van
de kennis van het Fransch, hij niet aarzelen zou zijn lidmaatschap neer te leggen.
Ons is het dood onverschillig of hij al dan niet volhardt in de boosheid: de
algemeene afkeuring in Noord-Nederland door zijn optreden gewekt; de brieven
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door ons van Hollandsche Hoogleeraars ontvangen, waarin dat optreden in de
scherpste bewoordingen gegispt wordt, geven ons ruim voldoening. Het eenige, wat
wij hier wilden zeggen is, dat een man van eer en fatsoen kieskeurig is betrekkelijk
het gezelschap waarmede hij verkeert. Acht professor Van Hamel praktijken als die
hierboven geschetst niet onvereenigbaar met het ophouden van zijn fatsoen, dan
kunnen we niet anders dan zeggen: wel bekome 't hem. Andere personen zullen bij
zich zelf de overweging maken: menschen, die niet wars zijn van zulke middelen,
kunnen geen zuivere bedoelingen hebben.
Van die praktijken hebben de vulgarisateurs niet veel wil gehad: het volk is
werkelijk komen toestroomen naar de meeting; maar het heeft niet gejouwd, niet
gefloten; het was heelemaal en geestdriftig op de hand van de beleggers van de
meeting en zijn stemming gaf overweldigend te kennen, dat het wenschte, dat de
Vlaamsche Hoogeschool er kwam.
Wat 'n lange gezichten de vulgarisateurs hadden, die in de overgroote, stampvolle
zaal van Valentino gedrongen waren, dat was lachverwekkend: letterlijk
verbouwereerd. Immers ze verkondigen altijd in hun blad, de Taalkwestie, dat de
Flaminganten of Vlaamsche Boksers slechts een klein troepje uitbuiters (sic) zijn,
op niets anders uit dan op het veroveren van vetbetaalde plaatsen (nu weer in de te
Vervlaamschen Hoogeschool), en daar bevonden ze zich, verspreid zwemmende in
die menschenzee van instemmenden met de flaminganten. Wat hebben ze beteuterd
op hun neus gekeken! Het volk heeft maar al te klaar gezien in hun spel, toen het
daar brieven van instemming hoorde voorlezen van den heer Buls, oud-burgemeester
van Brussel, Jan Van Rijswijck, Senator Picard, Verheyen, volksvertegenwoordiger
voor Antwerpen, Buyl, volksvertegenwoordiger voor Oostende, en toen het telegram
van instemming toekwam van den Liberalen Vlaamschen Bond, juist op 'tzelfde
oogenblik vergaderd te Antwerpen.
Op de meeting werd dan ook het woord gevoerd door mannen van alle partijen:
Lijbaert, Wannijn, Gottigny, De Munnick, De Backer, De Swarte, Heuvelmans,
Lefévre, Reinhard, Pauwels. Het volk is uiteengegaan met den indruk, dat de zaak
van de vervlaamsching van de Hoogeschool geen partijzaak is en dat degenen, die
haar met zulke ellendige middelen bestrijden, het niet goed voorhebben met de
zedelijke welvaart van het volk.
Het eigenlijke studentencongres, dat 's namiddags plaatsgreep, heeft het bewijs
geleverd van den ernst, waarmede onze studen-
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ten de zaak weten aan te pakken. Verschillende praktische maatregelen zijn daar
genomen geworden, die de propaganda ten voordeele van de vervlaamsching
bevorderen zullen.
***
De laatste maand heeft de positie van onze taal in de Kamer weer verstrekt. Met
92 stemmen tegen 15 en 2 onthoudingen, heeft de Kamer besloten, dat voortaan alle
verslagen van de commissies en de memories van toelichting bij de wetsontwerpen
en begrootingen in de twee talen zullen gesteld worden. Het voorstel werd neergelegd
door den heer Buyl en aangenomen naar de wijziging voorgesteld door den heer
Helleputte. Onder de tegenstemmers heeft men met teleurstelling den heer Schollaert,
ondervoorzitter van het David-fonds opgemerkt.
***
Met groote voldoening hebben de Vlamingen gezien dat Dr. Kuyper openlijk in
de Standaard Prof. Van Hamel's optreden te Gent heeft gelaakt en dat hij het zeer
zwakke verweer van den Hoogleeraar in een uitgebreid artikel heeft te niet gedaan.
Ze blijven hem dankbaar voor dit bewijs van sympathie.1)
***
Officiëel mag thans aangekondigd worden, dat Mgr. Stillemans, Bisschop van
Gent, van wiens naam ook al door de vulgarisateurs gebruik gemaakt werd, niet
langer meer lid is van de Association-met-den-langen naam. Een oogenblik misleid
omtrent hare bedoelingen, heeft hij eindelijk klaar gezien en alle solidariteit met haar
drijven verloochend.
***
Brusselsche Tak. Op de algemeene vergadering van 17 Februari werd het bestuur
samengesteld als volgt: E.H.C. T'Sjoen, voorzitter; J. Kesler, ondervoorzitter; F. De
Smaele en F. van Wersch, schrijvers; E. D'Artois, penningmeester; mevr. Cortebeeck,
mej. van der Straeten, H. van der Seypen en C. van Lancker, leden. In den loop van
1900 klom het aantal leden tot 210. Voor 1901 traden een twintigtal nieuwe leden
toe maar een grooter aantal vielen af; de tak zal zich beijveren zooveel mogelijk dat
verlies aan te vullen. Verschillende belangrijke punten voor de Vlaamsche beweging,
o.a. het herdenken van den Guldensporenslag in 1902, het voortzetten der propaganda
voor de Vlaamsche Hoogeschool, gaven aanleiding tot bespreking.
De heer Joh. Kesler hield eene pittige en humoristische voordracht over
eigenaardige samenstellingen en woordspelingen in onze taal. Zijn ‘Kijkje in den
Nederlandschen taalschat’ verwierf levendigen bijval.
Op de andere bijeenkomsten sprak de voorzitter over de ontwikkeling van het Alg.
Nederl. Verbond en de toestanden in Zuid-Afrika, en over het leven en streven van
wijlen Baron de Maere van Aertrijke, den betreurden voorzitter van groep B.
Vermelden wij vooral de voordracht van 18 Maart 1900 over de droogmaking der
Zuiderzee, door kapitein van der Veur, (Willemstad). De geachte spreker wist zijn
1) In de bladen verscheen nog een protest ‘Aan Noord-Nederland’ onderteekend door 18 mannen
van naam. Het bestuur van den Gentschen tak van het A.N.V. verdedigde in een ingezonden
stuk aan Prof. Van Hamel (N.R. Ct. van 8 April) hun houding. Door plaatsgebrek moeten
ze achterwege blijven.
(Red)
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onderwerp aanschouwelijk en hoogst bevattelijk te ontwikkelen en verwierf
buitengewonen bijval.
***
Het Bestuur der Brusselsche damesafdeeling is voor 1901 aldus samengesteld:
Voorzitster: mevr. Cortebeeck; ondervoorzitster: mevr. Peeters; schrijfsters: de dames
M. De Froy, B. Cortebeeck en M. Delpire; kashoudster: mej. A.C. T'Sjoen; lid: mej.
J. De Mol.
De damesafdeeling arbeidde zeer druk in 1900. Over haar Pol De Mont's feest
werd in het Januari-nummer van ‘Neerlandia’ met veel lof gesproken; ze wijdde
letterkundige feesten aan Van Droogenbroek en nog verschillende andere schrijvers.
De leden oefenden zich, ten minste eenmaal per week, in letterkunde, voordracht en
zang. Op het einde van 1900, stelde zij een gemengd koor samen, dat veel belooft
voor de toekomst.
Voor het groote feest door het Transvaal-comiteit op 3 Maart met zooveel bijval
gegeven, voor het bezoek van zijne afgevaardigden bij President Kruger, te Utrecht,
leende zij hare welwillende en gewaardeerde medewerking.
Den 1en April richt zij in de Erardzaal een puik muzikaal feest in, uitsluitend
gewijd aan Vlaamsche muziek, onder leiding van den toondichter Wilford.

Voor de Algemeene Vergadering.
Bestaand reglement voor Groep A van het Alg. Ned. Verbond.
Artikel 1.
Groep A van het Algemeen Nederlandsch Verbond omvat Nederland met alles
wat buiten de groepen B (België en Fransch Vlaanderen) en C (Zuid-Afrika)
valt.
Buiten Nederland worden gerekend tot groep A te behooren: alle streken waar
Nederlanders zich gevestigd hebben.
Artikel 2.
Groep A kent kerkelijke noch staatkundige partij; doel en middelen zijn
uitgedrukt in art, 2 en 3 der statuten.
Artikel 3.
Het groepsbestuur bestaat uit minstens 9 leden, die uit hun midden een voorzitter,
een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen en hunne
werkzaamheden onderling verdeelen. Zij treden af in Mei, volgens rooster, doch
zijn herkiesbaar.
Artikel 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.
Artikel 5.
De bestuursleden vaardigen uit hun midden voor den tijd van drie jaren, vier
leden af naar het Hoofdbestuur. Dezen treden jaarlijks in Mei volgens rooster
af, doch zijn herkiesbaar. De keuze geschiedt bij meerderheid van stemmen; bij
staking beslist het lot.
Artikel 6.
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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.
Artikel 7.
Er bestaat een Raad van Bijstand. De keuze van zijne leden wordt aan het
groepsbestuur overgelaten.
Artikel 8.
De voorzitter van het Hoofdbestuur is voorzitter van den Raad van Bijstand.
De Raad regelt zijne eigen aangelegenheden.
Artikel 9.
De Raad van Bijstand is gerechtigd tot het doen van voorstellen aan het
groepsbestuur, dat zoo noodig deze doorzendt naar het Hoofdbestuur.
Artikel 10.
De Voorzitter van het Hoofdbestuur heeft het recht de leden van den Raad van
Bijstand bijeen te roepen, ten einde in moeilijke gevallen hunne zienswijze te
vernemen.
Artikel 11.
In elke plaats met twintig of meer leden van het Verbond, kunnen deze eene
afdeeling vormen met een eigen bestuur en huishoudelijk reglement. Dit
reglement behoeft de goedkeuring van het groepsbestuur.
Artikel 12.
Het Afdeelingsbestuur wijst uit zijn midden iemand aan, die in overleg met den
Algemeenen Penningmeester, in zijne Afdeeling de geldelijke belangen van het
Verbond behartigt.
Artikel 13.
Het Afdeelingsbestuur heeft het recht behalve verdere onvermijdelijke kleine
uitgaven, aan den Algemeenen Penningmeester in rekening te brengen, de kosten
voor briefwisseling en voor inning en overmaking van gelden. Voor alle andere
uitgaven wordt, na opgave van doel en raming van kosten, de toestemming van
het groepsbestuur vereischt.
Artikel 14.
Het Afdeelingsbestuur kiest de middelen tot bevordering der plaatselijke
belangen van het Verbond.
Artikel 15.
Elke Afdeeling houdt eene vergadering van hare leden met het oog op de punten
van beschrijving voor de jaarlijksche Algemeene Vergadering. Zij heeft ten
allen tijde het recht voorstellen te doen aan het groepsbestuur.
Artikel 16.
Afdeelingen met minder dan 50 leden, brengen ter Algemeene Vergadering
slechts ééne stem uit. Elk volgend vijftigtal geeft recht op telkens ééne stem
meer, onder dien verstande dat geen Afdeeling meer dan vijf stemmen kan
uitbrengen.
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Artikel 17.
In plaatsen waar geene Afdeeling is gevestigd, kan door het groepsbestuur een
Correspondent worden benoemd. Deze vervult de hem door het groepsbestuur
opgedragen taak, en heeft ter Alg. Verg. gelijke rechten als de
vertegenwoordigers der Afdeelingen. Hij brengt ééne stem uit.
Artikel 18.
Het groepsbestuur onderhoudt, behoudens uitzonderingen die het zelf bepaalt,
zijne officiëele betrekkingen met de Afdeelingen en Correspondenten door
middel van het Orgaan van het Verbond.
Artikel 19.
Geene verandering in dit reglement kan geschieden dan volgens besluit van de
Algemeene Vergadering. Zij moet minstens 14 dagen te voren in het Orgaan
zijn voorgesteld. Aanneming of verwerping geschiedt bij meerderheid van
stemmen; bij staking beslist de voorzitter van het groepsbestuur.
Artikel 20.
Bij verschil van meening omtrent opvatting en uitvoering van dit reglement,
beslist het groepsbestuur.

Ontwerp van Reglement voor Groep A. van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Artikel 1.
Groep A. van het Algemeen Nederlandsch Verbond omvat Nederland en verder
alles wat niet behoort tot een der andere Groepen.
Begunstigend Lid is wie minstens f25. -, Beschermend Lid wie minstens f5. -,
Gewoon Lid wie minstens f2,50 jaarlijks bijdraagt.
Artikelen 2, 3, 4, 5.
Blijven onveranderd.
Artikel 6.
De voorzitter van het Groepsbestuur belegt jaarlijks in Mei te Dordrecht eene
Algemeene Vergadering der groep. De vergadering wordt minstens veertien
dagen te voren in het Orgaan van het Verbond aangekondigd. Zij is even als de
Buitengewone Algemeene Vergaderingen (art. 7) toegankelijk voor alle leden
van het Verbond.
Stemgerechtigd zijn de leden van het Groepsbestuur, de leden van den Raad
van Bijstand, de Afgevaardigden der Afdeelingen volgens de stemtafel in art.
18 opgenomen, benevens de begunstigende leden tot de groep behoorende.
In deze Algemeene Vergadering wordt uitvoering gegeven aan art. 5 van dit
Reglement en worden verder de voorstellen in behandeling gebracht, namens
Groepsbestuur, Afdeelingen of Leden gedaan. De voorstellen zullen zooveel
mogelijk in het April- en Mei-nummer van het Orgaan worden bekend gemaakt.
Artikel 7.
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Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer het Groepsbestuur het
noodig acht, of ten minste 3 Afdeelingen of 25 begunstigende leden dit
aanvragen.
In dit geval worden de te behandelen onderwerpen en de oproeping ter
vergadering ten minste 14 dagen te voren in het Orgaan van het Verbond
geplaatst.
Artikelen 8, 9, 10, en 11.
Luiden als de vroegere artikelen 7, 8, 9, en 10.
Artikel 12.
De Leden van de groep vereenigen zich in afdeelingen, waarvan de grenzen
door het Groepsbestuur worden bepaald, na de betrokken afdeeling te hebben
gehoord. Een aantal van 20 Leden wordt vereischt voor de oprichting en
instandhouding eener afdeeling.
Artikel 13.
Iedere afdeeling benoemt haar bestuur en stelt haar huishoudelijk reglement
vast, dat zij onderwerpt aan de goedkeuring van het Groepsbestuur en waarvan
zij een afschrift aan dit bestuur zendt.
Het afdeelingsbestuur bestaat uit minstens vijf leden, waarvan een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De beide laatste betrekkingen kunnen in
één persoon vereenigd zijn.
Artikel 14.
De Afdeelingen bevorderen in haar kring de belangen van het Verbond zooals
dat in art. 2 en 3 der Statuten is omschreven.
Zij zijn vrij in de keuze der middelen en in de regeling harer werkzaamheden,
behoudens in achtneming der Statuten en de besluiten der Algemeene
Vergadering.
Zij verstrekken aan het Groepsbestuur alle gevraagde inlichtingen.
Alle verzoeken van afdeelingen aan de regeering of andere deelen van het
openbaar gezag buiten den kring der afdeeling worden onderworpen aan de
goedkeuring van het groepsbestuur. Is dit van oordeel, dat dergelijk verzoek
niet behoort te worden ingediend, dan geeft het de gronden zijner meening ten
spoedigste aan de betrokken afdeeling op, die bevoegd is het punt in geschil
aan de beslissing der Algemeene Vergadering te onderwerpen.
Artikel 15.
Iedere afdeeling houdt een vergadering van leden met het oog op de punten van
beschrijving voor elke Algemeene Vergadering en bovendien zoo vele
vergaderingen als wenschelijk worden geoordeeld. Zij heeft te allen tijde het
recht voorstellen aan het Groepsbestuur te doen.
Artikel 16.
Ieder afdeelingsbestuur is verplicht aan te leggen en bij te houden een
alfabetische naamlijst der leden, met vermelding van beroep en woonplaats en
het bedrag hunner bijdrage en van deze lijst elk jaar in Februari een afschrift
aan het Groepsbestuur te zenden.
Artikel 17.
Het afdeelingsbestuur zorgt, dat het voor de Algemeene kas van het Verbond
bestemde deel der bijdragen van de leden gelijk dit naar aanleiding van art. 10
der Statuten is vastgesteld elk jaar vóór 1 April worde overgemaakt aan den
penningmeester der groep, tenzij met dezen een andere regeling worde getroffen.
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Van de later in het jaar toetredenden geschiedt dit vóór 1 December.
Artikel 18.
Minstens een maand vóór de jaarlijksche Algemeene Vergadering der groep
(art. 6) zendt ieder afdeelingsbestuur aan het Groepsbestuur een verslag van
den toestand en de werkzaamheden der afdeeling, met vermelding van de namen
der leden van het bestuur.
Artikel 19.
Elke afdeeling heeft het recht een of meer afgevaardigden, wier namen te voren
aan het groepsbestuur worden opgegeven, naar de Algemeene Vergaderingen
te zenden. Bij gebreke hiervan moeten de afgevaardigden ter vergadering
voorzien zijn van een geloofsbrief.
Artikel 20.
Het getal stemmen door de afdeelingen uit te brengen wordt bepaald als volgt:
beneden 50 leden één stem; verder voor elk ingegaan 50 tal één stem meer.
Het laatst volgens artikel 16 opgegeven aantal leden strekt hierbij tot grondslag.
De leden van het groepsbestuur, die van den raad van bijstand, en de
begunstigende leden brengen ieder één stem uit.
Artikel 21.
In de afdeelingsvergaderingen heeft elk lid tot de afdeeling behoorende een
stem. Niet tot de afdeeling behoorende hebben zij bevoegdheid aan de
beraadslagingen deel te nemen, doch geen stemrecht.
Artikel 22.
Alle brieven en stukken voor het groepsbestuur bestemd worden vrachtvrij
gezonden aan den secretaris van dit bestuur.
Artikel 23.
Het Groepsbestuur onderhoudt, behoudens uitzonderingen, die het zelf bepaalt,
zijn ambtelijke betrekkingen met de afdeelingen door middel van het Orgaan
van het Verbond.
Artikel 24.
Geen verandering in dit reglement kan geschieden dan volgens besluit eener
Algemeene Vergadering. Zij moet minstens 14 dagen te voren in het Orgaan
zijn bekend gemaakt.
Aanneming of verwerping van zoodanig voorstel evenals van andere in een
Algemeene Vergadering behandelde onderwerpen geschiedt bij meerderheid
van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het
Groepsbestuur.
Artikel 25.
Bij verschil van meening omtrent opvatting en uitvoering van dit reglement
beslist het Groepsbestuur.

Zuid-Afrika
De Oorlog.
Neen, de oorlog is nog niet gedaan. Toen wij ons vorig opstel schreven, moesten wij
rekening houden met de mogelijkheid, dat de onderhandelingen tusschen Botha en
Kitchener op het staken van de vijandelijkheden zouden
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uitloopen. Maar na de berichten overwogen en de omstandigheden in aanmerking
genomen te hebben, kwamen wij tot de slotsom, dat Botha zich voor den vrede dien
men hem aanbood niet kon laten vinden en de Boeren zich niet onderwerpen zouden.
Toen ons opstel verscheen was er daarvan reeds zekerheid verkregen.
De stukken, die de Engelsche regeering betreffende de onderhandelingen openbaar
heeft gemaakt, zijn door de dagbladen reeds voldoende bekend geworden. In het
verslag, dat Kitchener van zijn onderhoud met Botha geeft, toont deze zich meer
geneigd om in de Engelsche voorwaarden te treden dan wij verwachten zouden. Maar
het antwoord van Botha op de vredesvoorstellen, zooals zij hem ten slotte, in den
geest van Milner en Chamberlain gewijzigd, voorgelegd werden, toont dat Kitchener's
verslag onjuist was. Het eindvoorstel week slechts in bijzaken van Kitchener's
voorslagen af, en Botha schrijft: ‘... Het zal na de gedachtenwisseling in ons
onderhoud op 28 Februari l.l. te Middelburg Uw Excellentie zeker niet verwonderen
te vernemen, dat ik niet bereid ben, de voorwaarden van dien brief (het eindvoorstel
bevattende) in de ernstige overweging van mijn regeering aan te bevelen.’ En hij
vervolgt: ‘Ik kan hieraan toevoegen dat mijn regeering en mijn hoofdofficieren het
geheel met mij eens zijn.’
Dit antwoord van Botha rekent af met de praatjes, die de Engelschen hebben
rondgestrooid, als zou hij den oorlog moede wezen en de meerderheid van zijn
officieren met hem; en als zouden zij niets liever willen dan vrede te sluiten, zelfs
de onafhankelijkheid prijsgevende en Steyn en de Wet in den steek latende. Botha
is een man van eer en aan de zaak der republieken trouw als de beste. Dat is nu
gebleken.
***
Hoe hebben wij het verschil te verklaren tusschen den Botha, die in Kitchener's
verslag groote neiging betoonde om de Engelsche vredesvoorwaarden in ernstig
beraad te nemen, en dien van de korte en waardige afwijzing van die voorwaarden?
Wij hebben al geantwoord: door het onjuiste verslag van Kitchener. Maar wij willen
weten: was die verkeerde voorstelling van Kitchener al dan niet opzettelijk? Wij
gelooven het laatste; uit onverstand. Dat onverstand blijkt reeds hieruit, dat het
slotwoord van Botha, hetwelk Kitchener's verslag van het onderhoud van 28 Februari
weerspreekt, zonder meer in het Engelsche Blauwboek opgenomen is. Men schijnt
die tegenspraak niet eens opgemerkt te hebben. Kitchener heeft Botha niet begrepen,
heeft blijkbaar niet de moeite genomen zich in de omstandigheden van den vijand
te verplaatsen en maar aldoor van Engelsch standpunt doorgedacht. Deze opmerking
lijkt ons van belang, omdat zij een voorbeeld bijbrengt hoe Engelsche berichten,
officiëele en andere, de stemming onder de Boeren, hun voornemens en plannen
telkens zoo onwaar voorstellen. Dat zijn niet altijd moedwillige verzinsels of
bodemlooze geruchten, maar dikwijls oppervlakkige en onnadenkende uitwerking
van halfbegrepen inlichtingen.
***
Dat Botha ten slotte geweigerd heeft den vredesvoorslag der Engelsche regeering
bij zijn regeering aan te bevelen, is duidelijk. Als de Boeren zich door den nood
gedwongen onvoorwaardelijk onderwerpen, kunnen zij er nauwelijks slechter aan
toe zijn, en dan hebben zij nog het voordeel zich niet vrijwillig bij den nieuwen
toestand neergelegd te hebben. De onafhankelijkheid prijsgegeven om in een onzekere
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toekomst, niet voor het de heeren te Londen aanstaat, eigen bestuur te krijgen, en
dan altijd nog onder de Engelsche vlag, dat is al voldoende! En dan komt er nog
zooveel onaannemelijks bij.
Laat ons als voorbeeld alleen maar de taalkwestie noemen. Kitchener wilde Botha
voorstellen: ‘Zoowel het Hollandsch als het Engelsch zal op de openbare school
onderwezen en gebruikt worden.’ Chamberlain voegde echter achter ‘de openbare
school’ in: ‘waar de ouders zulks wenschen’. En dat lichtte hij aldus toe: ‘Het is
mogelijk, dat te Johannesburg en elders de groote meerderheid der kinderen
Engelschen zullen zijn, en wij moeten de ouders, hetzij deze Hollandsch of Engelsch
zijn, niet dwingen om de eene taal te aanvaarden, als zij goede redenen kunnen hebben
om de andere te wenschen.’ Hieruit blijkt dus, dat als op een school de meerderheid
der ouders het Engelsch verkiest, het Hollandsch er in het geheel niet onderwezen
en gebruikt zal worden, al is er een minderheid van Hollandsche (Boeren-) kinderen.
Immers waar de twee talen gelijke rechten hebben, is er geen sprake van dwang om
de eene of de andere te aanvaarden. Men weet dus, wat er van de landstaal op de
openbare scholen zal terecht komen, als de Engelschen aan het bewind zijn.
***
Wij hebben gezegd, dat en waarom wij het verslag, dat Kitchener van zijn
onderhoud met Botha geeft, verkeerd achten. Toch kunnen wij niet ontgaan aan den
indruk, dat het Botha met de onderhandelingen ernst was, dat hij en zijn regeering
m.a.w. bereid zouden zijn onder zekere voorwaarden vrede te sluiten, ook al moest
er van de onafhankelijkheid der Z.-A.-Republiek iets bij inschieten. (Of Steyn en de
Wet de wapens zouden willen neerleggen, als de Vrijstaat zijn onafhankelijkheid
niet onverkort behield, laten wij voorshands in het midden.) De toestand van de
commando's is stellig beter dan de Engelsche berichten die voorstellen, maar toch
niet zoo, verbeelden wij ons, of de Boeren zouden den oorlog, die hun land verwoest
en zooveel kostbare menschenlevens kost, op een betrekkelijk billijk vergelijk willen
staken. Wij kunnen ons vergissen, maar zoo is onze indruk.
En het mag ons niet verbazen, als de Boeren nu of na eenigen tijd tot een schikking
bereid zijn. Men denke zich eens in hun toestand! Het verkeer met de buitenwereld
is geheel afgesloten. Kleeren, proviand, munitie kunnen zij niet meer van buitenaf
krijgen. Wel maken de commando's gedurig allerlei oorlogsbenoodigheden op den
vijand buit, maar in alle behoeften zal dit wel niet voorzien, en al hebben een paar
commando's op die wijze voor een tijd volop, andere, die te ver af zijn om in den
buit te deelen, blijven er van verstoken. Wat er van vee nog uit de handen der
Engelschen is gered - en dat is in sommige streken niet weinig - levert wel vleesch
op, en hier en daar is er nog gezaaid en geoogst, maar er is zooveel meer waaraan
behoefte is: zout, koffie, suiker, groente enz. Men leert in den oorlog wel met weinig
toe kunnen, maar de ontbering, die de Boeren in dezen langen, langen oorlog moeten
lijden, kan haar uitwerking niet missen.
En dan te weten, dat de vrouwen en kinderen, door de Engelschen in kampen
krijgsgevangen gehouden, zooveel moeten verduren! Wij hebben onlangs uit het
onwraakbaar getuigenis van Engelsche doktoren vernomen, dat die vrouwen en
kinderen oneetbaar of voor de gezondheid schadelijk voedsel hebben gekregen. Wij
hebben van betrouwbare menschen, in den laatsten tijd uit Zuid-Afrika hier te lande
aangekomen, gehoord dat het eten in die kampen onvoldoende is; dat de vrouwen
wier man of zoon of broeder nog op commando is, gestraft worden - ridderlijk
Engeland! - met onthouding van vleesch en 't met mielies moeten stellen, een voeding
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waaraan de Afrikaander niet gewend is; dat ziekte en sterfte zwaar zijn onder de dus
verzwakte vrouwen en kinderen. En dat zij bovendien aan mishandeling en kwade
bejegening bloot staan, dat moeders van zuigelingen gescheiden worden - dat gebeurt!
- en zooveel meer. Stel u de gevoelens voor van den Boer die weet, dat zoolang hij
vecht zijn vrouw en kinderen aldus lijden moeten.
En dan de ziekte en de sterfte onder de commando's zelf! Daar hoort men maar
niet van, tenzij van de gesneuvelden in de oorlogsberichten der Engelschen. Die
berichten zijn vooral op dit punt wel zeer onbetrouwbaar, maar men kan nagaan dat
er heel wat Boeren in al die eindelooze gevechten het leven laten. Er is reden om aan
te nemen, dat hun sterfte grooter is dan in een vroeger tijdperk van den oorlog.
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De Boeren, die met de Martini-Henry's schieten, moeten met hun minder ver dragend
geweer dichter bij de Engelschen komen, en deze hebben allen de ver dragende
Lee-Metfords, en bovendien hun groot en klein geschut, dat de Boeren bijna niet
meer hebben of uit gebrek aan munitie niet gebruiken kunnen. Dan passen de
Engelschen dikwijls de Hunnenleer van hun vriend den Duitschen keizer toe: geen
kwartier geven! De opgaven van de Boeren-verliezen in Engelsche berichten toonen
dat maar al te duidelijk aan. En eindelijk hebben de Engelschen in den oorlog ook
wat geleerd en volgen zooveel zij kunnen de vechtwijze der Boeren na. Zoo komt
het, dat er menig Boer sneuvelt tegenwoordig. En het volk is zoo klein in aantal.
Dat is wat de menschen te doorstaan hebben. En intusschen vegen de Engelschen
telkens heele streken schoon, d.i. zij vernielen er alles, voeren vee en paarden weg,
leggen het land woest. Hoe langer de oorlog duurt, hoe armzaliger de republieken
worden. Kan er dus op aannemelijke voorwaarden vrede gesloten worden, dan, al
moest er iets van de kostelijke vrijheid te loor gaan, zou 't ons dan mogen verbazen,
als de leiders der Boeren er toe besloten? Er is ook nog een toekomst, waarin het
verlorene herwonnen kan worden!
Wij willen niet zeggen, dat de Boeren met minder dan met algeheele
onafhankelijkheid genoegen moeten nemen. Wij sporen hen niet tot toegeeflijkheid
aan, evenmin als wij hen opwekken om door te vechten tot zij er den Engelschman
uitgegooid hebben of zij niet meer vechten kunnen. Wij kunnen den toestand hier
slechts gebrekkig beoordeelen en wij hebben geen raad te geven. De Boeren moeten
het zelf weten. En indien zij, oordeelende dat nooit vrijheid zoo duur gekocht is of
zij was meer waard, op dit stuk van geen vergelijk willen hooren en den ongelijken
strijd voortzetten, dan zullen wij met bewondering en eerbied, in onze machteloosheid
om te helpen, hun heldhaftigen kamp blijven volgen. Maar er zal geen teleurstelling
in ons wezen, als zij 't niet langer kunnen.
***
Met dat al hebben wij niet te verstaan gegeven, dat wij de zaak der Boeren hopeloos
achten. Daartoe geven zij nog teveel de blijken van hun meerderheid in de
oorlogvoering boven de Engelschen, en weten wij te goed hoe droevig het in vele
opzichten met de Engelschen zelf gesteld is. Wij hebben over dit punt de vorige
maand reeds ons oordeel gezegd. En het is zeer wel aan te nemen, dat de Engelschen
juist omdat hun toestand zoo moeilijk is en er allerlei gevaren dreigen - nu ook de
pest; als die maar de kampen van krijgsgevangen Boeren en van de vrouwen en
kinderen niet bereikt! - de onderhandelingen met Botha begonnen zijn. Want dat
Kitchener ze geopend heeft met zijn mondelinge boodschap, aan mevrouw Botha
meegegeven, lijdt nauwelijks meer twijfel.
Ook is het mogelijk - men heeft dat opgemerkt - dat de Engelsche regeering
Kitchener opgedragen heeft Botha voorstellen te doen ten einde de vredespartij, die
aan invloed wint in Engeland, den mond te stoppen en het voortzetten van den oorlog,
na de waarschijnlijke verwerping van de aangeboden voorwaarden, aan de Boeren
te wijten. Maar uit de schrifturen moet men opmaken, dat het althans Kitchener en
Chamberlain, misschien ook Milner, ernst was met de onderhandelingen.
Blijkbaar hadden zij zich daarbij van den hachelijken toestand der
Boerencommando's en van de handelbaarheid van Botha in trouwe - of moeten wij
zeggen: in hun gewone verdwazing? - overdreven voorstellingen gemaakt.
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Een derde mogelijkheid, ook reeds opgeworpen, is, dat Kitchener's troepen in een
leelijk parket zaten en hij de onderhandelingen opende en rekte om intusschen
versterkingen en oorlogsbenoodigdheden, vooral paarden, te laten aanrukken. Deze
onderstelling kan met de eerste - dat de Engelsche regeering in het algemeen zoo
spoedig mogelijk den oorlog ten einde zou willen zien - verbonden worden.
***
Zoo is dan de oorlog niet uit, en nu Botha de Engelsche vredesvoorwaarden zonder
meer afgewezen heeft, mag men er staat op maken, dat de oorlog nog lang niet uit
is.
Volgens het verslag, dat Kitchener van zijn onderhoud met Botha gegeven heeft,
zeide Botha weliswaar, dat de Boeren ‘nog wel eenigen tijd kunnen doorvechten’, 't
geen zou moeten beduiden, dat zij het in een niet verre toekomst niet meer zullen
kunnen, maar dat zal Kitchener weer niet goed begrepen hebben. Wist Botha, dat
zijn overgave nog slechts een kwestie van ‘eenigen tijd’ was, waarom dan de ellende
van den oorlog gerekt? Neen, den vredesvoorslag van Kitchener afwijzende, moet
Botha, die den toestand der Boeren en dien der Engelschen kent, geweten hebben,
dat doorvechten geen noodeloos bloedvergieten is, maar zin heeft, tot iets kan leiden,
en dat de Boeren nog kunnen doorvechten.
***
En nu de oorlog dan voortduurt is er een zaak, die onmiddellijk aan de orde komt.
De Boeren hebben geneeskundige hulp noodig, dringend noodig. Men heeft dat al
kunnen uitrekenen: zooveel doktoren die van hen weggegaan zijn; al die vreemde
ambulances vertrokken, toen 't mooie van den oorlog af scheen; een geheele
Nederlandsche ambulance gevangen genomen, een aantal andere doktoren gevangen
genomen en verhinderd om naar de Boeren terug te keeren - en het Boerenleger, zich
aldoor in kleine commando's splitsende, vele zeker zonder dokter in het vuur komende.
Men begrijpt wat dat zeggen wil, als er gewonden vallen. En nu hebben onlangs een
paar Hollandsche doktoren, dr. Bierens de Haan en een andere wiens naam ons op
het oogenblik niet uit de pen wil, geschreven dat de Boeren hen nog niet missen
kunnen, dat zij aan doktoren gebrek hadden.
Is het nu niet de plicht van ons Roode Kruis om dadelijk nog een paar of liefst
meer doktoren uit te zenden? Er is, meenen wij, van het geld, dat ons volk voor de
Boeren heeft opgebracht en nergens anders voor, nog genoeg in de kas van het Roode
Kruis, en is er niet genoeg, dan vrage het meer. Het zal het geld hebben.
Maar, zal men tegenwerpen, de Engelschen laten toch geen dokters door. Dat heeft
dr. Lingbeek op zijn laatsten tocht te Lourenço Marques ondervonden. Is toen echter
wel alles beproefd om bij de Boeren aan te komen? De twee doktoren, dr. Bierens
de Haan en de andere, die onlangs de Engelschen in handen vielen, mochten toch
ook weer naar de Boeren terug. Heeft dr. Lingbeek misschien zijn hoofd gestooten
bij het burgerlijk bestuur en zou hij geslaagd zijn, als hij zich tot het militaire had
gewend? Uit velerlei blijkt, dat er tusschen Milner en Kitchener wrijving is en de
een dikwijls toestaat wat de ander, en misschien wel omdat de ander, weigert.
In elk geval begrijpen wij niet hoe ons Roode Kruis zich bij die weigering om dr.
Lingbeek door te laten heeft kunnen neerleggen. Misschien heeft het dat ook niet
gedaan, heeft het inderdaad onze regeering verzocht er krachtens de Geneefsche
conventie bij de Engelsche regeering op aan te dringen, dat dr. Lingbeek verlof zou
krijgen om zich naar de Boeren, immers ook door Engeland nog als oorlogvoerende
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partij erkend, te begeven. De zaak was misschien van te weinig belang, dan dat de
Tweede Kamer er zich mee zou bemoeid hebben - de heeren hebben over zooveel
gewichtige zaken redevoeringen te houden - maar het hoofdbestuur van ons Roode
Kruis kan wel bij onze regeering op zijn goed recht gestaan hebben zonder dat het
publiek het vernomen heeft.
Maar hoe dat zij, nu men weet, dat de Boeren doktoren noodig hebben, zende men
ze aanstonds uit. En mocht de Engelsche regeering, waarbij men nu rechtstreeks zou
moeten aankomen, de vergunning weigeren, dan kon een beroep gedaan worden op
onze regeering, en bleef Engeland weigeren, dan wist men hier in Europa wat een
verdrag, zelfs een Roode-Kruis-verdrag, voor de Engelschen waard is.
***

Neerlandia. Jaargang 5

50
Ten slotte nog iets anders. Men weet hoe een droevig figuur de Christelijke kerken
in Engeland in dezen oorlog vertoond hebben; hoe met enkele uitzonderingen de
geestelijken van allerlei gezindte daar den oorlogswaan van het volk gevoed hebben
en menig predikant uitgeblonken heeft in wraakzucht en in het smaden van de Boeren.
Iemand in Engeland zendt ons de Christian Herald van 28 Maart toe, een zeer
rechtzinnig blaadje van Nonconformisten. Daarin wordt aan het verspreiden van
leugenverhalen omtrent de Boeren - hoe dikwijls zijn die in de Engelsche pers zelf
onwaar gebleken - dapper mee gedaan. Zonder eenigen den minsten twijfel aan de
waarheid ervan open te laten worden die vertelsels den goedgeloovigen lezer, tusschen
preeken en roerende verhalen van bekeeringen, voorgezet. Om ze nog smakelijker
te maken worden er nog plaatjes bij gegeven. Zoo vinden wij op de eerste bladzijde
een groote prent voorstellende hoe Morgendaal, de vredesbode, op bevel van de Wet
wordt doodgeschoten. ‘De Boeren vermoorden vredesboden en anderen’ staat er
boven het begeleidende artikel. Dan zijn er nog plaatjes, die den lezer op andere
wijze bevrediging moeten geven. Zoo ziet men hoe een Boer, bezig een telegraafdraad
door te knippen, door een welgemikt schot getroffen, naar beneden tuimelt. Dat is
klokspijs voor den lezer, die misschien bij het stichtelijke deel van het blaadje wat
flauw in de maag is geworden.
Op een bladzij lezen wij midden in den tekst, tusschen haakjes en met vette letters
gedrukt: ‘De gebeden van de lezers van dit blad worden ingeroepen om Gods zegen
voor de redactie en ook voor hen, wier preeken of ander werk voor Christus hier
gedrukt staan.’ (Wonderlijk Christendom!)

Nederland
Groot-Nederland.
Klein-Nederland bezag met aandacht de globe, die hij voor zich had staan; hij zag
hoe klein ons landje was, vooral tegenover de reuzen van anderen stam; hij vroeg
zich af hoe men nog kon spreken over landsverdediging, hoe men durfde praten over
een vloot, wij met onze weinige millioenen naast anderen met zoo vele tientallen
daarvan in aantal, en hij voelde zich klein, - nietig; hij dacht met een zucht aan de
jaren van weleer toen wij machtig waren en groot, en vroeg zich niet eens af, of de
mogelijkheid bestond den Nederlandschen stam opnieuw krachtig te maken, krachtig
door aaneensluiting.
Toch had hij met aandacht het sprookje gevolgd.... het sprookje!
Laag stond het Oranjezonnetje, klein, met flauw licht, dicht bij den horizon. Zou
het ondergaan? Zou het voor goed verdwijnen? Een fiere vrouwengestalte verzorgde
het zwakke lichaampje; zij beschermde het, zij kweekte het op en hield het verborgen
achter zich, en de menschen, die zich afvroegen hoe het gaan zoude, zij vatte weer
moed, toen zij zagen hoe het zonnetje begon te rijzen en met helderder glans te
schijnen.
En na achttien jaren toen ging de Beschermvrouwe een schrede zijwaarts en met
heerlijken jongen glans schitterde de Oranjezon te voorschijn, nu fier en sterk, naar
boven haar baan vervolgende en daarbij ontmoetende andere zonnen, sommige groot
en stralend, andere kleiner of flauwer van glans. En zoo gebeurde het dat er éen was,
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klein maar helder lichtend, waarvan de baan zoo dicht bij kwam, nog dichter en
dichter, tot zij te zamen verder gingen in verhoogden glans;... waar zij henenging
zou ook hij henengaan; haar volk, waarvan Zij de zon was, zou zijn volk zijn....
Heerlijk klonken de menschenstemmen na de bezegeling van dat verbond... en als
het behoort in een sprookje: in een gouden koets door 8 paarden getrokken, werden
zij teruggeleid naar het Paleis, onder poorten van groen en bloemen, te midden van
de toejuichingen van een geheel volk.
En toen zag de man van Klein-Nederland iets gebeuren wat hij niet gedacht had
mogelijk te zijn; toen kwamen van alle oorden der wereld de telegrammen, de adressen
van gelukwensch en niet enkel van menschen die in Nederland gewoond hadden,
maar overal vandaan waar menschen woonden, die er trotsch op waren tot den
Nederlandschen stam te behooren, al hadden zij soms zelfs de taal van hunne
voorvaderen verleerd.
En toen Klein-Nederland op zijn aardbol al deze stamverwanten aanteekende, de
enkeling met een stipje, geheele groepen met een donker plekje, toen stond hij
verbaasd hoe buiten die vijf millioen Nederlanders overal de Nederlandsche stam
had wortel geschoten, toen zag hij de millioenen Vlamingen, de honderdduizenden
in Zuid-Afrika, hij zag de millioenen onderdanen in de koloniën en toen begreep hij
hoe er een Groot-Nederland zou kunnen zijn als die allen mede zouden helpen den
stam krachtig te maken en nieuwe sappen aan te voeren, noodig voor den groei.
En toen hij meer nauwkeurig toezag, bemerkte hij dat al deze groote en kleine
groepen al met fijne draden aan elkander waren bevestigd, dat er een Algemeen
Nederlandsch Verbond was, dat juist die aaneensluiting van al die onderdeelen
beoogde, dat het ‘één stam, één taal!’ reeds krachtig weerklonk!
Maar terwijl door de Vrouw, die vele jaren de Hoogste was in Nederland, het
goede voorbeeld was gegeven, terwijl Zij in Hare omgeving de Nederlandsche taal
weer de taal maakte en haar weder de plaats teruggaf die deze toekwam, bleven velen
doof voor de roepstem en telt het Algemeen Ned. Verbond maar weinigen harer
leden onder hen, die den Troon dichter of verder omringen. En toch! - gelijk het
gemurmel van hen die boven op een dichtbezette pyramide staan, overgenomen door
degenen die meer naar beneden volgen, aanzwelt tot een donderend geluid aan den
voet, zoo zou ook hier het voorbeeld van zoo ontzaglijk veel nut zijn en het
Groot-Nederland nu nog een droom, al weer een stap nader komen tot zijn vervulling.
En waar in Zuid-Afrika werd bewezen hoe taai de Nederlandsche stam is, zelfs al
wordt hij aan zijn lot overgelaten gedurende tientallen van jaren, daar zou nieuw
leven kunnen worden toegevoerd in de plantjes die overal geworteld zijn, daar zou
kunnen worden gezaaid, en geënt waar de taal veredeld moet worden.
De Nederlandsche stam kan met het Algemeen Nederlandsch Verbond een schoone
toekomst tegemoet gaan; wel hen, die er in gelooven en er toe willen medewerken.
(Dagblad v. Z.-H. en 's Gr.)

Ingezonden
Waarom en wat nu?
Een waarschuwing en een verzoek.
We zouden een vergadering hebben van onze afdeling. Daarvoor waren
omzendbrieven gedrukt en per post verzonden, 200 in getal. Er zou gesproken worden
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over de statuten en over het Algemeen Nederl. Verbond en de vereenvoudigde
spelling.
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Met het oog op dit laatste onderwerp waren o.a. alle hoofden van scholen,
schoolkommissies en inspekteurs van het lager onderwijs uitgenoodigd. Het resultaat
was dat de vergadering niet kon doorgaan wegens de minime opkomst.
Gelukkig konden we gedaan krijgen dat de zaalhuur geschrapt werd. Met het oog
op de 200 uitgenodigden en leden had men de bovenzaal van het Brongebouw
uitgekozen, die f5.00 kost. We komen er dus af met 'en kleine f5.00 onkosten... voor
niemendal.
D.w.z. 'en grote verspilling van tijd: drukken van convocatiebiljetten, vouwen,
inpakken, bepostzegelen en verzenden daarvan. 'En verspilling van geld daaraan
gepaard gaande, die geen afdelingsbestuur meer op z'n verantwoording mag nemen,
dunkt me. Het gevolg is, dat de secretaris van de Afd. Haarlem en omstreken verklaart
dat hij z'n tijd wel beter besteden kan en er voor bedankt langer dergelijk
monnikenwerk te doen.
Maar vraagt men: waarom die slechte opkomst? Was daar ook schuld aan die
verfoeilike vereenvoudigde spelling? 't Is mogelik, maar toen er over het
Nederlandsche lied gesproken werd kwamen er 15 leden op, het bestuur er bijgerekend
en toen er 'en concert gegeven werd waarin 'en Orelio, Tijssen en Tijssen-Bremerkamp
met 'en prachtig Utrechts koor zouden zingen voor de toegangsprijs van f1.00, toen
zorgde het Haarlems publiek er ook wel voor dat er 'en deficit was. De vergaderingen
van de Zuid-Afrikaanse vereniging zijn slecht bezocht en toen Dr. D.C. Hesseling
hier over de taal van Zuid Afrika sprak - mein Liebchen was wilstu noch mehr in
deze tijd - toen maakte hij zelf meen ik het dozijn vol. Ik geloof dus eerder dat het
ligt aan het bizonder ontwikkelde familie-leven in Haarlem, dat met van uitgaan 's
avonds houdt, en kom daarom nu met 'en waarschuwing aan andere afdelingen.
Immers ons dierbaar vaderland schijnt noch altijd niet recht wakker voor de grote
kwesties van onze tijd. Als je net op het punt bent 'en betere legertoestand te krijgen
en de schutterijen af te schaffen, dan komen er lui 'en spaak in het wiel steken en de
minister valt van z'n fiets. Voor het denkbeeld van Coers, Groot-Nederland, koelheid.
Onder de Friezen in Friesland taal-onverschilligheid.
Hier is de alliance française na 'en poosje van bloei roemloos in 't graf van de tijd
verzonken.
En zo zou ik er meer kunnen opnoemen.
't Kan nu elders ook wel zo zijn. Is Haarlem alleen met apathie-voor-kwesties
geslagen? Daarom waarschuw ik in 't belang van de algemene kas voor te grote misschien nodeloze - uitgaven en verzoek meteen het Bestuur om 'en rubriek in
‘Neerlandia’ te willen openstellen voor bijeenroepingen van noodzakelike of gewenste
vergaderingen. Dan geen drukkosten van omzendbrieven, geen tijd- en geldverspilling
aan postzegelkopen en - plakken, aan adressenschrijven enz. En ontgaat het eens een
lid, och, nu ontgaat het belang van onze vergaderingen blijkbaar 98% van de leden.
Bovendien, gesteld in Amsterdam groeide het ledental eens tot 2000, dan zou er
geen secretaris meer te vinden zijn voor het schrijven van zoveel biljetten.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Mededeelingen
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De heer J.C. van der Bie trekt in Het Onderwijs een besluit uit eenige cijfers, ontleend
aan de jaarverslagen van het schoolwezen loopende van 1888 tot en met 1899, die
niet spreken voor de goede regeling van het lager onderwijs.
Uit die officiëele cijfers toch blijkt dat: gemiddeld 1424 leerlingen de school
verlaten, die 't niet hebben kunnen brengen tot de midd. klasse, die dus een
hoeveelheid leerstof niet hebben kunnen verwerken, welke een normaal kind in 2
jaar opneemt.
Verder: gemiddeld 3380 leerlingen kunnen de hoogste klasse niet bereiken, terwijl
1091 leerlingen der hoogste klasse de school verlaten, zonder ze doorloopen te hebben
en slechts 683 leerlingen de cursus in zijn geheelen omvang kunnen volgen.
De resultaten zijn zeer treurig!
Verbetering kan z.i. hierin gebracht worden door:
A. Verplicht voorbereidend onderwijs.
B. Jaarlijksche toelating van leerlingen.
C. Minder verouderd taalonderwijs.
Sie Hian Ling, redacteur van de ‘Bintang Semarang’, heeft succes van zijn onvermoeid
pogen een derde school voor Chineesche kinderen in het Chineesche kamp alhier tot
stand te brengen. Het onderwijs waarbij de moderne talen een ruime plaats zullen
innemen, is in handen van een bevoegd onderwijzer. Reeds hebben zich verscheidene
leerlingen voor de lessen aangemeld.
(Locomotief.)
***
Op bl. 18 van dezen jaargang wordt als lid van het hoofdbestuur vermeld
Maximiliaan Rooses. Men leze Dr. Max Rooses.
***
Als lid van den Raad van Bijstand is toegetreden de heer S.M.A. van Schalck
Mathon, Burgemeester van Nijmegen.
***
Oost en West is de uitgave begonnen van een veertiendaagsch blad om meerdere
kennis over onze Indiën te verspreiden.
Voorzitter en secretaris der redactiecommissie zijn de heeren G L.V.L. van Zuylen
en Mr. G. van Slooten te 's Gravenhage.

Berichten.
Algem. Vergadering van het Alg. Ned. Verbond,
op Zaterdag 18 Mei 1901, des namiddags te half een stipt in Hotel Ponsen tegenover
het Spoorwegstation te Dordrecht.
Te b e h a n d e l e n :
Herziening der statuten van het Verbond (zie Neerlandia van Februari 1901).
De Secretaris van het Hoofdbestuur
DR. H.J. KIEWIET DE JONGE.
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Groep A. van het Algemeen Ned. Verbond.
Jaarlijksche Vergadering - volgens art. 6 van het reglement der Groep - op Zaterdag
18 Mei 1901 des namiddags te twee uur stipt in Hotel Ponsen tegenover het
Spoorwegstation te Dordrecht.
Dagorde:
I. Verslag van den toestand der groep
II. Verkiezing van vijf leden van het groepsbestuur ten gevolge der verplichte
aftreding.

Door het Hoofdbestuur worden voorgesteld de volgende dubbeltallen:
1o.

Dr. H.J.A.M. Schaepman

(aftredende.)

Dr. J.B. Schepers
(Haarlem).
2o.

Marcellus Emants

(aftredende.)

J.A. van der Star ('s
Gravenhage).
3o.

J.J.B. van der Chijs Jr.

(aftredende.)

W. Bonto van Bijleveld
(Breda).
4o.

Th. Nolen

(aftredende.)

J.A. Wormser
(Amsterdam).
5o.

Mej. Corn. van Zanten

(aftredende.)

Mej. dr. A.J. Nijland
(Amsterdam.)
III. Herziening van het reglement der groep, (zie ontwerp in dit nummer).
IV. Voorstellen der Afdeelingen.

De Secretaris van het Groepsbestuur:
Mr. H.J.M. TIJSSENS.
***
De Statuten van de Groep Ned.-Indië komen op de Algemeene Vergadering niet in
behandeling.
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Jaarverslag van den Algemeenen Secretaris.
Het slot van het vorige jaarverslag zij het begin van dit: ‘en buiten de geldmiddelen
om van het Verbond is nog steeds het Perskantoor in vollen gang.’
Eigenlijk weken ook dit jaar weer alle andere Verbondsbelangen bij die van het
Perskantoor, welks bestaan echter bij de meeste Nederlanders niet of onvoldoende
bekend blijkt. Immers wat men er van hoort of ziet, is enkel inlichtingsdienst, zich
uitende in de bladen met navraag omtrent vermisten. En al is die dienst voor
honderden in en buiten ons land een zegen geweest, omdat hij zoo dikwijls beslissing
heeft gegeven na pijnlijke onzekerheid, al heeft die dienst ook veel arbeid verlangd,
hoofdzaak is hij nooit geweest. Hoofdzaak was de onverpoosde bestrijding, dag aan
dag, van laster en leugen; de beraden veldtocht tegen geniepige wreedheid; de
voortdurende terugdringing van den altijd weer aanzwellenden waan alsof de
Engelsche beschaving voor Zuid-Afrika de hoogste zegen was. En naast dat alles de
voortdurende herinnering aan de waarde van de Hollandsche taal voor de naar vrijheid
snakkende Afrikaanders.
Dat was hoofdzaak voor het Perskantoor, dat was zijn reden van bestaan sedert
het uitbreken van den oorlog. En zijn werkkring zou onvervuld zijn gebleven, hadden
niet vooraf Nederlandsche mannen en vrouwen over de geheele wereld zich
aaneengesloten tot een Verbond, dat de behartiging brengt van gemeenschappelijke
stambelangen, de uitbreiding en bevestiging vooral van het Nederlandsche taalgebied.
Als bij het begin van den oorlog het A.N.V. niet had bestaan, dan had het toen moeten
worden uitgevonden, maar de regeling zou langer voorbereiding hebben behoefd
dan de jachtende feiten hadden gedoogd. Nu stond het er, jong nog, maar reeds vast,
en van opkomend plan tot begin van uitvoering verliep maar één dag.
Wie hier aan de Ned. Zuid-Afr. Vereeniging denkt, vergete hiet dat deze om tal
van redenen beperkt is binnen eigen arbeidsveld. Dat zij niet kon doen wat het A.N.V.
kon en moest doen, strekt haar niet tot verwijt. Zonder in te gaan op bijzonderheden,
waartoe dit verslag zich ook op ander gebied niet leent, volsta thans de verzekering
dat de samenwerking tusschen A.N.V. en N.Z.A.V. nooit iets te wenschen heeft
overgelaten; integendeel!
Het A.N.V. had in de Wijnstraat te Dordrecht juist een eigen woning gekregen;
het omslachtig beheer had dat
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noodig gemaakt. Daar vestigde zich het Perskantoor, eerst met vrijwilligers. Maar
geen week had dat geduurd of de onmogelijkheid om zonder vast personeel iets goeds
te doen, was volkomen gebleken. Overal waar men zich wendde, was stelselmatige
wederlegging noodig van vervalschte berichten en onware voorstellingen,
onontwarbaar kluwen van opzet en onwetendheid. Daartegen moest worden opgetornd,
elken dag, met steeds zich uitbreidend werkgebied, het eene land in Europa voor en
het andere na, ook Amerika en Canada en Australië. De snel elkaar opvolgende
oorlogsfeiten wekten overal ongekende belangstelling; de gegevens voor berichten
en weerleggingen lagen voor het grijpen; het werd een jagen tot laat in den avond
om klaar te komen telkens met de dagtaak, tijdelijk tien personen met onafscheidelijke
schrijfmachines en cyclostiel. Het kantoor bleek te klein en verhuizing was noodig.
Het kwam en is nog op de Voorstraat, eveneens een bovenhuis. En op verren
afstand voelde het Perskantoor ook daar den golfslag van de oorlogszee. Hoog ging
het in den tijd van voorspoed van wapenen, overal leven en geestdrift; de wereld
groeide in Engelands rampen, zich verkneukelende dat de slagen ditmaal vielen waar
zij hoorden. Het was een lust om te werken en te leven in zoo mooien tijd en
onvermoeid moeid het voorwaarts.
Maar toen kwam Paardeberg en de juiching verzwakte; toen kwam Bloemfontein
en Pretoria en 't was stil. Oostenrijk eerst verklaarde niets meer te kunnen doen; de
sympathie was niet gedaald maar na de begoocheling was het onverbiddelijke feit
gekomen: de Boeren waren hun vrijheid kwijt, jammer, maar kwijt. Toen kwam na
vele anderen ook de trouwe, heldere heraut der Boeren, de Rheinisch-Westfälische
Zeitung, met zijn bekend hoofdartikel: 't is uit, onherroepelijk uit, jammer, maar uit.
En toen kromp ook het Perskantoor in, want zijn gebied was kleiner geworden, er
volgde een tijd van onzekerheid in keus van middelen, er deed zich voelen hoe veel
gemakkelijker het is zegevierende legers te volgen dan benauwde vluchtelingen.
Toch is bij de leiding ook toen niet de overtuiging bezweken dat het eind ondanks
alles zou zijn de vrijheid der Hollandsch-Afrikaanders.
Langzamerhand kwam er orde in de warring van berichten; op nieuw was de taak
duidelijk geworden: de wereld moest worden bekeerd van de met arglist opgedrongen
onwaarheid: de oorlog is uit. En groote bedrijvigheid keerde terug; de stroom van
ballingen voerde steeds nieuwe bewijsstof aan voor nog onbekende schendingen van
recht en menschelijkheid; persoonlijk onderhoud met tal van de besten onder hen
sterkte het geloof in het volhardingsvermogen en de beradenheid der nog te veld
staande Boeren; er kwam licht over de toestanden en verklaring van onbegrepen
verhoudingen. En dagelijks als voorheen werden naar het buitenland met vermelding
van bron de bescheiden gezonden, noodig om inslaapwieging te voorkomen en
verslapte belangstelling te stijven.
Dat van den aanvang af de werkzaamheden hoofdzakelijk op het buitenland waren
gericht, spreekt van zelf. De Nederlandsche pers behoefde geen voorlichting; zij zag
klaar en helder haar eigen weg. Maar de meeste groote bladen steunden het
Perskantoor getrouw door geregelde toezending van een vast aantal nummers,
onmisbaar voor de verspreiding.
***
Naast dit perswerk, dat elke eerlijke toets kan doorstaan, waarbij onmiddellijk
ruiterlijke herroeping plaats vond na de weinige onvermijdelijke mistastingen, kwam

Neerlandia. Jaargang 5

op groote schaal de verspreiding der beste geschriften voor de aanleidingen en het
verloop van den oorlog, waardoor deugdelijke beschouwingen, op feiten gegrond,
over de wereld den weg vonden, die anders gesloten zou zijn geweest. Hooge stapels
brieven, de geschiedenis vormende van den geestelijken strijd door het Verbond ten
behoeve van zijn Groep Afrika gestreden, getuigen bovendien van de tallooze
pogingen tot hulp, met soms overweldigende inspanning gedaan, maar meestal
plotseling verloopende, als door een zeef. De feiten waren dan te machtig. Geen plan
bijna van eenige beteekenis ten voordeele van de Republieken in ons land en
daarbuiten ondernomen, of het A.N.V. had aan de uitwerking een meestal zeer
belangrijk aandeel. Zeer velen weten dat, door eigen onschatbare medewerking of
door aanschouwing van verre.
***
het A.N.V. in staat gesteld de toegezonden boek- en plaatwerken in goeden staat
te brengen en te bewaren tegen versnippering. Maar bovenal ééne daad van het A.N.V.
blijft in hare gevolgen onverzwakt: de uitgave van het geschrift ‘De Regeering van
de Z.A. Republiek en Het Onderwijs.’ Het geeft met inleidenden tekst op tabellen
en platen de hoofdzaak weer van alles wat in het Paviljoen van Transvaal op de
Parijsche Wereldtentoonstelling over het onderwijs te zien werd gegeven. In Fransch,
Engelsch, Duitsch of Hollandsch werd het heinde en ver toegezonden aan
regeeringsleden, hoogleeraren en verdere invloedrijke personen, aan openbare
boekerijen, tijdschriften en dagbladen, en stelde op onweerlegbare wijze den laster
aan de kaak, als zou de Regeering der Z.A.R. de geestelijke ontwikkeling harer
inwonenden, burgers zoowel als uitlanders, hebben tegengehouden. Met de hoogste
onderscheiding bekroond door een jury, samengesteld uit mannen van allerlei
landaard, ook Engelschen, wordt thans de inrichting van het onderwijs in de Republiek
alom gewaardeerd. Al zou dan ook de Republiek verloren gaan, dan nog ware het
boek, waarop het A.N.V. als uitgever prijkt, een eeuwige getuigenis van de
voortreffelijkheid van het onderwijs in dien nog jongen staat, die niets vuriger
verlangde en niets meer behoefde dan wat hem stelselmatig werd onthouden, rust
voor geleidelijke ontwikkeling.
De bewijzen zijn toegestroomd dat in eigen land en den vreemde de waarde van
dit geschrift is begrepen.
***
Het spreekt van zelf dat over de wijze van werken van het Perskantoor hier geene
nadere aanduiding kan worden gedaan. Alleen moge dit nog worden gezegd: de
aanzienlijke kosten daaraan verbonden, zijn gedekt door vrijwillige giften, soms van
zeer hoog bedrag, zoodat het A.N.V. steeds volkomen vrij is geweest van welken
invloed ook. Zij die zijn werk hebben mogelijk gemaakt, begeeren niet te worden
genoemd; hun hier echter opnieuw een woord te brengen van grooten dank, is blijde
plicht.
***
De omstandigheid dat het Verbond wederom beroofd bleef van den steun van
Z.-A., dat offers vergde zonder aandeel te nemen aan de lasten, is de natuurlijke
oorzaak van
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tijdelijke ongelegenheden in het beheer. Geen twijfel bestaat er of na den vrede zal
ginder het A.N.V. een groote rol spelen in de ontwikkeling van het Nederlanderschap
in den ruimsten zin van het woord. De invloedrijke Afrikaanders hier te lande
begrijpen zeer goed dat thans hun volk behoefte zal hebben aan geestelijke aansluiting
bij het moederland dat zij leerden waardeeren, zonder op te houden zich zelf te zijn.
En hechter dan ooit is de overtuiging gevestigd bij het bestuur van het Verbond, in
staat scherper dan menig ander de teekenen waar te nemen, dat in de toekomst
Zuid-Afrika voornamelijk aan het Hollandsch-Afrikaansche ras behoort. In den strijd
daartoe nog noodig mag het A.N.V. nooit zijn geestelijke wapenen nederleggen en
het rekent, al was het alleen daarom, op den steun van allen die begrijpen dat tijdelijke
hulp spoedig heeft uitgewerkt.
Al was het alleen daarvoor. Maar er is meer en dat leidt tot de vraag: wat heeft het
Verbond in het afgeloopen jaar verder gedaan? Het antwoord kan slechts onvolledig
zijn. Allereerst een woord over een Nederlandsch gebied, dat ook in nood verkeert,
maar niet door geweld van wapenen: de kolonie Curaçao, die verleden jaar op de
begrooting met een nieuwe post is bedacht, f3000 ‘voor het ondersteunen en
aanmoedigen van de sisal- en andere culturen’. Te dikwijls reeds is gewezen op de
verwording van het Nederlandsche element aldaar, dan dat het betoog behoeft dat
het A.N.V. slechts in toenemende welvaart het middel ziet tot zijn herleving. Daarop
bestaat thans uitzicht, indien de Volksvertegenwoordiging de motie-van Kol
aanneemt1), op 14 Nov. l.l. ingediend, waarbij de uitzending eener commissie wordt
gevraagd om ter plaatse de toestanden te onderzoeken, en na gedaan verslag de
middelen aan te wijzen ter verbetering.
Het oogenblik voor die motie is gunstig; de algemeene belangstelling in
Nederlandsche toestanden is de laatste jaren onmiskenbaar toegenomen; het schijnt
nu de tijd tot handelen, nu of nooit misschien. Van het besluit eerlang te nemen zal
voor een groot gedeelte afhangen of het Verbond in Curaçao en aanhoorigheden
nuttig zal kunnen medewerken tot de herleving van den Nederlandschen geest. Nu
loopt dit gevaar onder algemeenen druk.
Nieuw leven is waar te nemen in onze Oost, waar op verschillende wijze de
aanleering onzer taal wordt bevorderd bij de ontwikkelde inlanders.2)
1) Zie 't Naschrift bij het artikel Van eene noodlijdende kolonie, bl. 61 van dit nummer.
2) Zie o.a. de Memorie van Antwoord der Indische Begrooting van 1901. blz. 26-27.
‘Van de bevordering van de kennis der nederlandsche taal is de ondergeteekende een beslist
voorstander.... Doch ook in dit opzicht is rekening te houden met de wenschen en behoeften
der bevolking en is bedachtzaam voortschrijden plicht. Zeker ligt het niet in de bedoeling
der Regeering om zich tot hetgeen tot dusver in dit opzicht is verricht te bepalen. Ten bewijze
daarvan en tevens in antwoord op de desbetreffende vraag in het Voorloopig Verslag kan
worden medegedeeld, dat de Gouverneur-Generaal onlangs ten behoeve van een te Samarang
opgerichten namiddagcursus voor het aanleeren der nederlandsche taal door kinderen van
inlandsche hoofden en van andere aanzienlijke Inlanders, bij wijze van tijdelijken maatregel,
een subsidie heeft verleend van f300 's maands, benevens een som ineens voor den aankoop
van leer- en leesboeken. Deze cursus vindt veel bijval. Het aantal leerlingen dat bij het begin
van den cursus (14 Mei 1900) 32 bedroeg, is voortdurend toegenomen en bedroeg op 25 Juni
jl. reeds 93.
Verder uit een brief van een oudgast:
‘Te Batavia schijnt de oprichting van een Hollandschen cursus mislukt te zijn. Is dit een
bewijs dat de echte Javaan van Midden-Java meer voelt voor het leeren van onze taal dan
het allegaartje dat de hoofdstad bewoont? Zoo ja, dan is het beter zóó dan omgekeerd.’
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In hoever het A.N.V. daar wortel zal schieten moet nog blijken; sedert 1 Januari
pas is de Hoofdcommissie te Batavia openlijk opgetreden, afwachtende de Koninklijke
Goedkeuring op de te herziene statuten, ten einde zelf op nuttige wijze de nieuwe
Groep voor goed te kunnen vestigen. Met groote waardeering heeft het Hoofbestuur
hier te lande de voorlichting dier commissie genoten bij de wijziging der Algemeene
Statuten en bij die van Groep-Indië; zoo deugdelijk was het voorgelegde plan, dat
daarin slechts veranderingen van zeer ondergeschikten aard konden worden
aangebracht. Niet ook aan de Bataviasche commissie lag het dat met de afdoening
dier aangelegenheid is getalmd; bijzondere omstandigheden hier te lande waren
daarvan de oorzaak. Het Hoofdbestuur stelt er hoogen prijs op dit te verklaren. En
het voegt er den levendigen wensch bij dat ook uit Nederland door de mannen van
gezag in Indische toestanden, herhaaldelijk en met klem wordt gewezen op de groote
beteekenis ginder van een bloeiende Groep van het A.N.V. Over en weer zullen
moederland en kolonie de zegenrijke gevolgen daarvan ondervinden.
Met groote ingenomenheid ontvangt het Secretariaat uit Indië bewijzen van
instemming. Bovenaan staat in zucht tot medewerking, althans voorzoover hier blijkt,
de Semarang Courant, welks hoofdleider dr. van Lingen op allerlei wijs, ook door
geregelde toezending van zijn blad, zijn vriendschap toont voor het Verbond.*)
***
Eene instelling als het A.N.V. kan zich niet anders dan langzaam ontwikkelen. De
vadsige onverschilligheid van verreweg de meeste Nederlanders voor stambelangen
wordt slechts geleidelijk overwonnen. Een groote sprong voorwaarts in ledental had
wellicht kunnen worden verkregen, zoo de groote trom was geroerd. Maar daarvoor
ontbraken de paukslagers. Een gematigd plan tot uitbreiding bleef zelfs rusten zoodra
de N.Z.A.V. door heel het land versterking zocht; ook de schijn van haar in deze
pogingen te willen hinderen, werd vermeden.
Toch mag eene krachtige poging om het Verbond meer bekend te maken niet
uitblijven. Binnen kort zal een handig boekje verschijnen, zooals in de vorige Alg.
Vergadering is besproken. Er is veel vraag naar.
***
Van de Oostelijke Groep N. Amerika werd weinig of niets vernomen; het zal
waarschijnlijk eenigen tijd duren

*) Kort geleden schreef dr. Van Lingen nog in zijn blad:
‘Twee zaken liggen op den weg van de Indische afdeeling; daarop werd reeds vroeger
gewezen.
I. Eene centrale Nederduitsche bibliotheek te Batavia of elders en kleine bibliotheken in de
“binnenlanden”.
II. Een boekenfonds van hollandsche boekwerken, die tegen den laagst mogelijken prijs
verkrijgbaar moeten zijn. Men weet bij ervaring, hoe moeilijk het is hier in Nederland
verschenen boeken machtig te worden. Men kan ze bestellen ja, maar dan heeft men ze pas
over drie maanden!
De gewone boekhandelaren zijn wel eenigszins ondernemend, maar schijnen geen boeken
in commissie te kunnen krijgen. Zij moeten ze dus op risico koopen en, daar die risico over
't geheel moet verdeeld worden, komen de boeken hier te duur te staan.’
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voor dit het geval is. Te midden eener zuiver Amerikaansche omgeving, met slechts
enkelen onder de afstammelingen der eerste nederzetters die nog een verbasterd
Nederlandsch verstaan, het zg. Jersey-Dutch, gedijt het Verbond natuurlijk slechts
langzaam, maar zal het hopen wij, onverwacht blijken dat de pogingen van het
Hoofdbestuur zijn gelukt om allereerst in den staat New-York door hooger en
middelbaar onderwijs nieuwen invloed te verleenen aan Nederlandsche beschaving.
In de Westelijke Groep heeft ds. Henry Beets te Grand Rapids als secretaris prof.
Henry Dosker te Holland Mich. vervangen, die om redenen van gezondheid van allen
bijzonderen arbeid had moeten afzien. Dit was een teleurstelling, want prof. Dosker
had in zijn brieven zich altijd zulk een overtuigd voorstander van het Verbond
betoond, al ontveinsde ook hij zich niet dat zijn invoering in Amerika groote
moeilijkheden zou ondervinden door de ontzaglijke afstanden tusschen de
verschillende Nederlandsche nederzettingen. Dat ds. Beets, de nieuwe Secretaris,
hart heeft voor het Verbond, is reeds herhaaldelijk gebleken; hij en zijne medestanders
schuwen lange reizen niet ter verdere ontwikkeling onzer gemeenschappelijke
stambelangen. En dat hij zich moeite geeft voor de geschiedenis der Nederlandsche
taal in N. Amerika, getuigen twee artikelen van zijn hand in het Letterkundig
Maandschrift van l.l. Maart en April1).
Hij schat daarin het aantal van hen die in Amerika het Hollandsch nog kunnen
spreken en lezen op ongeveer 200.000, maar klaagt dat op enkele uitzonderingen na
als De Wachter onder leiding van ds. A. Keizer, De Hope (prof. Dosker) en De
Grondwet (red. de heer van Lummel), in zijn omgeving de meeste der Hollandsche
couranten onze taal slecht in eere houden en dat de dagelijksche spreektaal meer en
meer verbastert. Ook Beets bevestigt dr. Kuypers meening dat in Amerika onze taal
gevaar loopt binnen een halve eeuw zoo goed als dood te zijn. Enkel gestadige toevoer
van landverhuizers zal dit kunnen verhinderen ‘tenzij, zegt Beets, ons volk hier worde
wakker geschud uit den slaap van onverschilligheid tegenover 't rijke, prachtige,
fleurige onzer moedertaal. Taalzin en taalliefde moet worden gekweekt; 't rechte
besef dat een taalbond met Nederland en kennis van Nederlands litteratuur
noodzakelijk is, zullen wij een kleurhoudend en zegenend element worden van de
Amerikaansche natie die thans ineensmelt. Zal aan 't Algemeen Nederlandsch
Verbond, zoo vraagt hij verder, dat ook die heerlijke taak op zich nam, gelukken dit
alles te verwezenlijken? Wij hopen en wij wenschen het, maar wij vreezen.’
Nederland voegt daaraan toe dat al moge, trots alle inspanning, het Nederlandsch
niet kunnen worden gered uit den maalstroom van het alles meesleurende Engelsch,
de taal der vaderen eene plaats moge innemen naast dat Engelsch. Dat is ook van dr.
Kuyper de uitgesproken wensch. En dr. Beets zegt dat ‘verbonden te blijven aan al
wat grootsch en voortplantingswaardig is in 't Nederlandsche volk, de vurige begeerte
is van de besten der Nederlandsche voormannen in Amerika.’
De heer L.Ch. van Noppen, die reeds het vorige jaar zulke welgeslaagde lezingen
heeft gehouden over Nederlandsche letterkunde, heeft op nieuw dit jaar in Febr. en
Maart in Columbia University een zestal voordrachten gehouden over Vondel, Hooft,
Huygens en de Nieuwe Gidsschool (van Eeden, the first Dutch poet of the day, and
Helene Swarth, the singer of moods). Van Noppen is van groote kracht voor het
Nederlandsche element in Amerika. Zijn Engelsche uitgave van de Lucifer zal dit
1) Letterkundig Maandschrift. Bijdragen uit Noord- en Zuid-Nederland, Oost- en West-Indië,
Amerika en Zuid-Afrika onder leiding van F.A.C. Ruysch 's Gravenhage, M. van der Beek.
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jaar worden gevolgd door de Samson en Adam in Banishment, beiden voorafgegaan
door vergelijkende onderzoekingen.
***
Door het vertrek van den Heer F. Heeren uit Venezuela is het oprichten van eene
afdeeling van het Verbond aldaar tegengehouden. Wel is den Heeren Scholtz en
Perret verzocht de zaak verder te behartigen, maar de bekende snel opeenvolgende
omwentelingen belemmeren de pogingen.
Door de hoogst gewaardeerde medewerking van den Heer A.M.W. ter Laag zijn
op het eiland St. Martin alle Nederlanders, die daartoe in aanmerking konden komen,
tot het Verbond toegetreden. De poging van het Hoofdbestuur om onze landgenooten
in Buenos Ayres te vereenigen, wachten nog op eindbeslissing; de groote afstand
maakt ook hier doortastendheid onmogelijk.
Daarentegen heeft, zooals bekend is, in Lissabon zich op voorgang van den heer
H. Wattel, het kleine aantal Nederlanders tot eene afdeeling vereenigd. Lissabon is
aanlegplaats voor booten op Zuid-Afrika en daardoor kan deze jonge afdeeling zeer
belangrijk worden. Thans reeds is zij dat door de gewichtige diensten aan de
krijgsgevangen Boeren bewezen.
Dat op Ceylon de afstammelingen der oude Hollandsche volkplanters uit eigen
beweging, reeds voor de komst der ballingen, zich hebben aaneengesloten tot het
Hollandsche Gezelschap van Ceylon, is evenzeer bekend. De vraag van den Voorzitter,
den heer Anteunisz te Colombo, om voorlichting, heeft tot een onderzoek geleid,
waarna ter kennismamaking eenige exemplaren van Hoogvliets Elements of Dutch
Grammar zijn gezonden. Dit boek toch scheen het meest geschikt voor het aanleeren
van Hollandsch door Engelsch sprekenden. Met belangstelling wordt het oordeel
daarover ingewacht; nu toch bestaat de mogelijkheid van zaakkundige toetsing, daar
terwijl de heer Antheunisz zelf ook het Hollandsch verstaat, de praktijk in dezen
uitspraak moet doen. Men verwachte echter ook van Ceylon niet op eenmaal
geruchtmakende feiten.
Ongeduld, zooals ook leden van het A.N.V. soms toonen in brief en woord, is bij
geestelijken ontwikkelingsgang geheel van onpas. Plotseling rijzend beslag valt snel
weer plat; alle goede ding zijn tijd. Maar het feit zelf dat nakomelingen van
Hollanders, na een eeuw afscheiding van het moederland, behoefte gevoelen aan
hernieuwing van gemeenschap, is een bewijs te meer van wat in dit verslag reeds is
gezegd, dat en werking is in den Nederlandsche stam. Is dit door of ondanks het
Verbond? In elk geval bewijst het dat het Verbond is geboren, niet gemaakt. En
daarin ligt reden en nut van zijn bestaan.
***
Vlaanderen heeft in Neerlandia zooals men weet zijn eigen gedeelte, dat vandaaruit
wordt gevuld; de jaargang 1900 vermeld dus alles wat op die groep betrekking heeft.
Voor de buitenwereld heeft enkel de strijd groote belangrijkheid,
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die daar gestreden wordt om al of niet een Vlaamsche of een Fransch-Vlaamsche
hoogeschool.
Neerlandia wordt toegezonden aan de ballingen op St.-Helena en Ceylon; voortaan
ook naar Ahmednagar.
Buiten de groepslanden wonen er leden van het Verbond in:
Shanghai, Peking, Tientsin, Berlijn, Charlottenburg, Hamburg, Lodenau, Mittweida,
Bremen, Friedrichstadt, Meissingen, Leipzig, Kopenhagen, Friedrichshafen, Windsor,
Lincoln, Liverpool, Glasgow, Londen, Marseille, Tripoli, Venetië, Weenen, Lissabon,
Teheran, Ispahan, Warschau, Rowno, St.-Petersburg, Odessa, Moscou, Constantinopel,
Neuchâtel, Davos, Curaçao, Paramaribo, Bangkok en Calcutta.
De brieven toonen hoe vele trouwe vrienden het A.N.V. reeds bezit, overal. Dat,
en het bewustzijn veel goeds te kunnen doen voor den Nederlandschen stam, geeft
groot vertrouwen op zijn toekomst.

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,
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.
Naar aanleiding van hetgeen wij in ons vorig nommer over het zenden van
geneeskundige hulp aan de Boeren opmerkten, schrijft in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant een lezer het volgende:
Alles moet door Britsche stellingen en liniën om bij de Boeren te komen
Daaromtrent is geen enkele bepaling opgenomen in de
Roode-Kruis-conventie van 1864. Deze regelt niets meer dan de positie
van het personeel en de lokalen, die o p d e s l a g v e l d e n p r e s e n t
z i j n tot verpleging van gevallen strijders. Hoe ignobel ook van humanitair
standpunt, de oorlogvoerende macht - i c de Britten - is geheel vrij in het
weigeren der doorlating ook van de Roode-Kruis-hulp naar hun vijand.
Ter internationale conferentie van het Roode Kruis te Weenen in 1897, is
dat onderwerp aan de orde gesteld door Rusland; het wenschte daarover
een beslissing uit te lokken, maar het is niet gelukt; de voorsteller vond,
na gehouden debat, het zelfs raadzamer zijn voorstel in te trekken. Verder
ben ik nog het volgende te weten gekomen:
In Februari jl. heeft het hoofdcomité van het Ned. Roode Kruis langs
diplomatieken weg beproefd van het Engelsche gouvernement vergunning
te verkrijgen tot vrije, ongehinderde doorlating van zijn personeele en
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materieele hulpmiddelen naar de Boeren-commando's, zonder tot nog toe
eenig antwoord ontvangen te hebben.
Circa drie weken geleden o.a. heeft de voorzitter van het Roode Kruis, na
vele andere vergeefsche pogingen, een collegiaal beroep gedaan op den
voorzitter van het Britsche Roode Kruis, Lord Wantage, om door zijn
tusschenkomst de invrijheidstelling te verkrijgen van ons vijftal
krijgsgevangenen op Ceylon Tot heden is daarover niets vernomen. Lord
Wantage zond zelfs geen antwoord.
Deze mededeelingen van den lezer der N.R. Ct. komen overeen met de inlichtingen
die wij zelf verkregen hebben; hij is blijkbaar iemand die op de hoogte is. Inderdaad
verplicht geen artikel van de conventie van 1864 Engeland om personeel of materiaal
van het Roode Kruis door zijne liniën te laten, en alleen die conventie van 1864 is
van kracht. Herhaalde pogingen om haar te wijzigen en uit te breiden zijn telkens
vruchteloos gebleven. Naar de letter is Engeland dus in zijn recht, maar naar den
geest? Men maakt geen bepalingen omtrent de rechten en verplichtingen van
Roode-Kruis-ambulances op het oorlogsveld, als men niet vooropstelt dat zij daar
toegelaten worden.
Nu kan men zeggen, dat een oorlogvoerende partij er bezwaar tegen mag hebben
om een ambulance door hare liniën heen naar den vijand te laten trekken, zooals
natuurlijk zou moeten gebeuren als er thans geneeskundige hulp naar de Boeren werd
gezonden, omdat de vijand aldus inlichtingen zou kunnen krijgen die men voor hem
verborgen wil houden. Maar weegt dit op tegen het beginsel, in de
Roode-Kruis-conventie neergelegd, dat men den vijand geen verpleging van zijne
gewonden mag onthouden? En is het wel veel meer dan een denkbeeldig bezwaar,
dat de Boeren door een paar doktoren, aan wie hun weg kan voorgeschreven worden
en voor wie men op hun tocht over het door de Engelschen bezette gebied voldoende
verborgen kan houden wat men verbergen wil, - dat de Boeren door die doktoren
dingen te weten zouden komen welke zij niet op andere wijze, door hun onafgebroken
verkeer met vrienden in het door de Engelschen bezette gebied, toch vernemen
kunnen?
In elk geval hebben de Engelschen het in een vroeger tijdperk van den oorlog,
welke vrijheden zij zich ook toen reeds met de ambulances der Boeren veroorloofden,
nooit zoo ver gedreven om doktoren die zij in handen hadden gekregen niet te
vergunnen door hunne liniën heen naar de commando's terug te keeren.
Neen, Engeland heeft de Boeren niet kunnen onderwerpen met de middelen, in
den beschaafden oorlog - wonderlijke samenvoeging, maar zoo iets bestaat toch gewettigd, en tracht ze nu met alle middelen er onder te krijgen. Het wreekt aan
vrouwen en kinderen dat de mannen den tegenstand volhouden; het tast het persoonlijk
eigendom der burgers aan; het voert gevankelijk ver over zee weg zelfs mannen die
zich overgegeven hebben op belofte dat zij in het land mochten blijven; het ontneemt
en onthoudt de Boeren voor hun gewonden en zieken geneeskundige hulp. Het vraagt
niet naar wat recht en billijk is, maar doet waartoe het macht heeft. Daar komen
sommige Engelschen ook rond voor uit. Menigeen die uit Zuid-Afrika hier te lande
de wijk heeft genomen of uitgezet is weet u te verhalen, dat zij, van een
bevelvoerenden Engelschen officier iets vragende waarop zij recht hadden, ten
antwoord kregen: recht of geen recht, 't gebeurt zooals ik wil.
Zoo blijven dus de Boeren van doktoren verstoken, en hoezeer hebben zij die
noodig! Bij de Vrijstaatsche commando's is er, zoover wij weten, slechts een. Van
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de doktoren bij de Transvaalsche commando's is er, volgens een Engelsch bericht,
onlangs weer een te Lourenço Marquez aangekomen. Hij heette toen de laatste
Hollandsche dokter die nog onder de Boeren werkte; dat is onjuist, maar er zijn er
nog slechts enkelen, en Transvaalsche doktoren zullen er ook niet veel meer zijn.
In de gevechten van de laatste maanden maken de Engelschen nog al wat Boeren
gevangen. Zou dit de verklaring niet wezen, dat dat dikwijls gewonden zijn die maar
achtergelaten worden, omdat zelfs een amputeer-lievende Engelsche dokter beter is
dan geen dokter en misschien ook geen verbandmiddelen?
***
Intusschen blijkt uit de mededeelingen van den lezer der N.R. Ct., dat onze
onderstelling, als zou het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis toch wel
bij de Engelsche regeering, ook door bemiddeling van onze regeering, op doorlating
van ambulance-personeel en materiaal aangedrongen hebben, juist is.
Wat de lezer van de N.R. Ct. daaromtrent vertelt is op een punt niet volkomen
duidelijk. Het hoofdbestuur heeft, zoo lezen wij, op zijn pogingen in Februari gedaan
nog
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geen antwoord gekregen. Nu kan dat beteekenen: geen antwoord van de
Nederlandsche regeering, die het in den arm heeft genomen (‘langs diplomatieken
weg’), maar dat is niet waarschijnlijk. Het hoofdbestuur, in den Haag zetelende, kan
te gemakkelijk met onze regeering aanraking krijgen - en heeft die aanraking
inderdaad ook - en onze minister van buitenlandsche zaken staat te algemeen als een
beleefd man te boek, dan dat men mocht onderstellen, dat hij van de Engelsche
regeering wel een antwoord ontvangen, maar het niet aan het hoofdbestuur van het
Roode Kruis medegedeeld zou hebben.
De bedoeling is blijkbaar, dat de Engelsche regeering niet geantwoord heeft. Dat
is voor het hoofdbestuur van het Roode Kruis niet aangenaam, maar toch bovenal
grievend voor onzen minister van buitenlandsche zaken, die van de Engelsche
regeering een zoo onhoffelijke behandeling allerminst verdiend heeft. Baron van
Hardenbroek, die geen antwoord krijgt van Lord Wantage, heeft dus een lotgenoot
in den heer de Beaufort. Zoo zijn de Engelsche manieren.
Maar wij zouden zeggen: men moet 't er niet bij laten zitten. Het hoofdbestuur van
het Roode Kruis late niets onbeproefd om alsnog de begeerde toestemming van de
Engelsche regeering te verkrijgen, en althans een antwoord. En krijgt het dat niet,
of is het antwoord een weigering, zorge het er dan voor, dat het in Europa goed
bekend worde, dat Engeland onder zijn middelen om de Boeren te bevechten ook
opgenomen heeft, aan de gewonden van zijn vijand geneeskundige hulp te onthouden.
En mogen er dan onder onze doktoren een paar ondernemende jongelui gevonden
worden die op eigen hand trachten door de Engelsche liniën heen te komen. Dat zal
niet licht gaan en het gevaar voor gevangenschap zit er op, maar het kan lukken, en
de prijs is den inzet waard.
***
De Engelschen zenden nu ook gevangen Boeren naar Bombay. Dat is heel stil in zijn
werk gegaan. Wel verscheen er geruimen tijd geleden een bericht uit Indië in de pers,
naar luid waarvan men er gevangen Boeren verwachtte, maar sedert vernam men er
niets meer van. Het leek een onwaar gerucht. Inderdaad was het een juist bericht, bij
ongeluk door de censuur doorgelaten. Berichten uit Kaapstad over het vertrek van
de schepen, die de Boeren naar Indië overbrachten, werden blijkbaar alle
tegengehouden. Men hoorde er pas van toen het eerste schip te Bombay was
aangekomen. En nu heeft er al een tweede Boeren aan wal gezet, en waarschijnlijk
volgen er meer.
Nu is Bombay, niet alleen de stad maar het geheele presidentschap, nog door de
pest aangetast. De plek waar het gevangen kamp ligt, Ahmednagar, ligt in een streek,
zwaar door pest en hongersnood beide geteisterd. Een Engelsch-Indisch blad heeft
de plaats reeds zeer ongezond genoemd.*) Dat heeft de Engelsche regeering
tegengesproken met de herinnering, dat er troepen in garnizoen hebben gelegen,
hetgeen weinig bewijst, maar in Engelsche bladen wordt volgehouden dat het er
stellig ongezond is. In elk geval is het er een smoorheet klimaat en het land is een
pestland. Daar sturen de Engelschen de Boeren uit hun gezond Zuid-Afrika heen.
*) Sedert heeft het blad zijn bewering ingetrokken. Het is moeilijk na te gaan wat daarvan de
drijfveer is geweest.
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Professor van der Wijck zegt in de eerste aflevering van Onze Eeuw, over stelsels
van opvoeding sprekende: ‘Met de zweep kweekt men een brutaal en woest ras, dat
op zijn beurt voor barbaarsche handelingen niet zal terugdeinzen. Aan zijn opvoeding
dankt het Engelsche volk het, dat het wreeder is dan eenige andere West-Europeesche
natie, dat nergens meer “wife-beating” voorkomt, dat zijne officieren en soldaten er
niet tegen opzien gevangen Sepoys aan den mond van het kanon te binden en zoo
dood te schieten, het bloed van Matabelen onder leiding van Rhodes bij stroomen te
vergieten, de Emirs van Omdurman, die als teeken van onderwerping ongewapend
op den grond neerhurkten, in koelen bloede te vermoorden.’
Daarmede eindigt prof. van der Wijck zijn voorbeelden. Hij behoefde er den oorlog
in Zuid-Afrika niet bij te halen. Zijn lezers kunnen dat zelf doen. De wreedheid van
den Engelschman treedt daar telkens aan den dag, en het zenden van de Boeren naar
Bombay, waar er zeker velen zullen bezwijken, is er een nieuw bewijs van.
En wie beseft ten volle hoe onmeedoogend de Engelschen in de republieken tegen
den hardnekkigen vijand, die zich maar niet gewonnen wil geven, te keer gaan? De
censuur waakt, dat de buitenwereld er niet van hoore. En al wat de buitenwereld er
tegen doen kan is zooveel mogelijk bekend te maken wat er nog van ruchtbaar wordt.
In de Nederlandsche pers verschijnen er van tijd tot tijd brieven uit Zuid-Afrika of
mededeelingen van menschen, die van daar zijn gekomen, betreffende de wijze van
oorlogvoeren, door Engeland betracht Men zorge er voor, dat die berichten in de
buitenlandsche pers overgenomen worden. De afgevaardigden van den
Nederlandschen Journalistenkring op het aanstaande journalistencongres te Bern
kunnen op dit stuk in samenwerking met het Perskantoor van ons Verbond veel doen.
***
Wij laten voor het oogenblik den oorlog verder rusten en vestigen de aandacht op
een andere zaak, die voor Zuid-Afrika en ons Verbond tevens van belang is. Toen
voor eenige maanden een gezelschap Afrikaanders naar Duitsch Zuid-West-Afrika
vertrok, bevalen wij een hunner de behartiging van de taal aan. Hij schrijft ons nu
van daar:
‘Wat de vooruitzichten voor het verspreiden en lezen van nuttige Hollandsche
boeken hier in het land betreft, die zijn ongetwijfeld groot. Behalve in Swakopmund
kan men geen enkel Hollandsch boek krijgen om te koopen, zelfs geene godsdienstige
werken, en dat in weerwil van het feit dat hier al bij de duizend Afrikaanders in het
land wonen. Er is hier dus een groot arbeidsveld voor het Algemeen Nederlandsch
Verbond.’

Vlaanderen
Groepsbestuur: Dr. J. Obrie, 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, Oud-Volksvertegenwoordiger, Antwerpen;
Max Rooses, id.; H. Melis, id; J. De Vriendt; Oud-volksvertegenwoordiger.
Brussel; Vanderlinden. volksvert. id; Joh Kesler Leer id,; E. T'Sjoen, id;
Fr Reinhard, ambtenaar, Stadhuis, id. Maurits Josson adv, id.
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Uit Vlaanderen.
Neerlandia heet het ‘orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond’, dat
maandelijks voor België uitgegeven wordt door de Uitg.-Maatschappij ‘Nederland.’
Streng onzijdig maandschrift: zoo heette het zich vroeger en zoo heet het zich nog.
En voorwaar, 't en springt niet openlijk voor het liberalisme in de bres. Doch, - ik
lees het nu vier, vijf jaar al, - en ik ken geen schrift, dat stelselmatiger, dat slimmer
over alle geestesleven der katholieke Vlamingen zwijgen kan. Ik wil daarover geen
pennestrijd uitlokken: het sop zou de kool niet weerd zijn. Doch b.v. in het laatst
verschenen No. 3 is het opmerkensweerdig dat onder de 20 vermelde tijdschriften
één of twee katholiekgezinde voorkomen; en dat de ‘Tien Geboden van een Vlaming’
opgenomen worden uit De Waarheid van Turnhout!!! Van onzen Kathol. D. Claes,
den maker er van, noch van de ‘Mengelingen’ van het Davidsfonds, waar het stuk
in verscheen, wordt niet eens gewaagd.
Deze regelen wezen voor Neerlandia eene verwittiging, dat zoo

Neerlandia. Jaargang 5

59
men in het maandschrift voortgaat gelijk men bezig is, wij geen oogenblik zullen
aarzelen onze Katholieke geloofsgenooten aan te zetten hun lidmaatschap te laten
varen.
En bij mijne weet zijn er niet weinig Katholieken deelmakende van het Nederl.
Verbond...
Ons ligt nog versch de geschiedenis van het huichelend Willemsfonds in het
geheugen en daarom zullen wij met Neerlandia wat meer op onze hoede zijn.
Fas est ab hoste doceri; hebben we vroeger met schade geleerd, voorkomen we
thans met schande te leeren, - en daarom, elk het zijn en recht voor allen!’
J.v.O.
***
Ziedaar wat te lezen staat in Onzen Tijd (Brussel) 20 April 1901.
Vóór dat ons maandschrift naar Dordt overging werd het zoo goed als uitsluitend
door mij geschreven. Zij, die op de hoogte zijn, weten, dat sedert Neerlandia naar
Dordt is overgegaan, de rubriek Uit Vlaanderen nog grootendeels door mij wordt
geschreven. Ik kan me dus het verwijt van J.v.O. aantrekken des te meer, daar hij
spreekt van de vier, vijf verloopen jaren.
Het uitgebrachte verwijt is dus: slimme partijdigheid, stelselmatig verzwijgen van
alle geestesleven der katholieke Vlamingen.
Een paar bewijzen worden aangehaald om dit te staven: Neerlandia heeft de Tien
Geboden van den Vlaming overgedrukt en daarbij niet vermeld, dat dit stukje van
D. Claes is en voorkomt in de Mengelingen van het David-Fonds, en onder de 20
aangehaalde tijdschriften - want hiervoor ben ik ook aansprakelijk - komen
ternauwernood een paar Katholieke voor.
Hieromtrent alleen dit: de Tien Geboden zijn in 't Maandschrift geplaatst door de
redactie die ze las in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, welke als bron opgaf De
Waarheid. Hoe kon zij weten, dat dit stukje van D. Claes was en voorkomt in de
Mengelingen van het David-Fonds? Ik moet zeggen, dat ik het ook niet wist. Eenige
weken geleden heeft Onze Tijd zelf, naar het Volksbelang verzekert, het stukje gedrukt
zonder de bron op te geven. Ook al om het geestesleven van de katholieke Vlamingen
dood te zwijgen?
Dat er op de 20 aangehaalde tijdschriften wel twee Katholieke zijn, is niet mijn
schuld, maar die van... de katholieke tijdschriften, die me niet toegezonden worden.
Ik kan alleen aanhalen uit die tijdschriften, welke ik ontvang.
Ziedaar de waarde van de omschreven verwijten. Wat is die van het algemeen
verwijt ‘sluwe partijdigheid’? Sedert jaren klaag ik er over, dat ik veelal alleen sta
voor een drukkenden arbeid. Moe van 't vragen om hulp, die niet kwam, had ik het
voorgaande jaar verklaard niet langer alleen te willen zorgen voor het aandeel van
Groep B in Neerlandia noch daar alleen de verantwoordelijkheid van te willen dragen.
De zaak kwam te berde op de Algemeene Vergadering in Maart en er werd besloten,
dat ieder van de Zuidnederlandsche Takken zou medewerken: alleen van Brussel
heb ik eenige medewerking ondervonden. Bovendien werd onder de leden van het
Bestuur van den Gentschen Tak een redactiecommissie gevormd, welke iedere maand
de punten ter behandeling zou vaststellen en verantwoordelijk zou zijn. Die commissie
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bestond uit de H.H. Obrie, Fabri, Gottigny, Minnaert, Fredericq, Vercoullie, Van
Hauwaert, Meert, katholieken en liberalen. Geregeld opgeroepen, zijn de redactieleden
een paar maal opgekomen. Doch de ijver is al dadelijk verslapt en in de werkelijkheid,
behalve toevallige hulp, is 't werk weer op mijn dak gekomen. Een andere oplossing
werd toen op mijn klagen voorgesteld: de redactie zou geschoteld worden op de
bestuursvergadering den laatsten Maandag van iedere maand. Daar is ook al zoo
goed als niets van terechtgekomen. Toen vóór het laatste April-nummer de laatste
Maandag alweer voorbij was, zonder vergadering, heb ik den heer Voorzitter van
den Gentschen Tak verwittigd, dat ik niet voor de rubriek Uit Vlaanderen zorgen
zou en hem verzocht maatregelen te nemen. Die maatregelen zijn niet genomen
geworden. Had ik de toewijding niet tot het uiterste gedreven er zou voor April geen
rubriek Uit Vlaanderen geweest zijn. Voor het Mei-nummer is de dag alweer zonder
vergadering voorbijgegaan. Ik heb den heer Voorzitter verwi tigd, dat, indien er geen
maatregelen genomen werden voor het Mei-nr., waarvoor de kopie vóór den 5en
gevraagd werd, ik me zou genoodzaakt zien zulks mede te deelen in Neerlandia
opdat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid zou dragen. Dat doe ik hier, daar de
maatregelen nog altijd achterwege zijn gebleven.
Mijn antwoord op het verwijt van den heer J.V.O. zal dan zijn, dat, indien de
redactie van Neerlandia hem van een katholiek standpunt niet bevredigt, dat de schuld
niet aan mij ligt. Ik zou meenen, dat het op den weg van de katholieke redactieleden
ligt er voor te zorgen, dat in Neerlandia het noodige licht valle op het geestesleven
van de Katholieke Vlamingen, dat hun uit den aard der zaak goed moet bekend zijn.
Is dat niet gebeurd, men wrijve 't mij niet aan.
Geniepige partijzucht 't Is te min, dan dat ik afdalen zou om daar iets tegen te
zeggen. Ik kan me, goddank, verheugen in de hartelijke genegenheid en de
waardeering van Katholieke vrienden, welke dat verwijt verontwaardigd heeft. Als
hun tolk zei de heer Karel Van der Cruyssen op de Algemeene Vergadering den 21
April ll.: ‘Wij hebben allen tot plicht ten krachtigste te protesteeren tegen de insinuatie
tegen den heer Meert, aan wiens onpartijdigheid niemand het wagen zal te twijfelen
en die ons aller hulde verdient voor den tact, waarmede altijd de werkzaamheden
van onze groep geleid zijn geworden.’
Ik heb er aan gehecht het artikeltje van Onzen Tijd hier te behandelen opdat ieders
verantwoordelijkheid duidelijk zou vaststaan en vooral, omdat wantrouwen en
verdenking het Verbond niet ten zegen kan zijn. Alleen strenge eerlijkheid en volle
vertrouwen, spruitende uit eendrachtige en krachtige samenwerking, kan het Verbond
doen groeien en bloeien en het de noodige kracht schenken om zijn roeping te
vervullen.
Hieronder laat ik een mededeeling uit Brussel volgen en sluit daarmee de rubriek
Uit Vlaanderen tengevolge van de omstandigheden hooger vermeld, doch wijs alle
verantwoordelijkheid af, mocht het iemand niet naar den zin zijn. Hij, die niet
bevredigd is, kan zich, met een duidelijk omschreven klacht tot het Groepsbestuur
B wenden, dat zijn klacht in behandeling moet nemen.

Brussel.
Feest van de damesafdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
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De damesafdeeling rust niet op de lauweren zoo ruimschoots door haar Pol de
Mont-feest van December 1900 verworven. Den 16 April gaf zij een echt Vlaamsch
kunstfeest in de Erard-zaal.
De leden der afdeeling onderscheidden zich in het mooie koor De Wind en de
Molen, (Lod. Maes.). Mej. E. Billiaert droeg op aangrijpende wijze eene vertelling
voor van Pol de Mont (Van het Trommelaarken) en Mej. M. De Froy met veel gevoel
Aan mijne Gitaar, met begeleiding van klavier door den heer A. Wilford.
Deze Vlaamsche toondichter zorgde voor een degelijk en afgewisseld instrumentaal
en zanggedeelte. Zijn strijkkwartet voerde een heerlijk trio uit, door A. Wilford
getoondicht en aan Peter Benoit opgedragen. Wat een gevoel, wat een Vlaamsche
gloed! Het scherzo is een der heerlijkste stukken, die wij ooit te hooren kregen, maar
ook het inleidend allegro, het andante en het allegro finale blinken uit door flinke
grepen. Men hoort, dat de toondichter goed geïnspireerd was en iets heeft geschapen,
dat onzen Vlaamschen muziekreus waard is.
De concert-ouverture van Lod. Maes voor harmonium, klavier en snaarkwartet is
insgelijks hoogst merkwaardig. De toondichter zelf bespeelde het harmonium met
zijne bekende maëstria. De heer Maes is een onzer beste orgelisten, daarbij een
begaafd toondichter; reeds schreef hij verschillende Vlaamsche koren o.a. voor de
prijsuitdeelingen te Brussel; hij is van plan er een te schrijven voor onze
damesafdeeling. Wij vermelden nog eene zoete Droomerij (A Wybo) voor
snaarkwartet en het overheerlijke Mijne Moederspraak (Peter Benoit), gezongen
door Mej. Deghilage (die over eene mooie contralto-stem beschikt) met begeleiding
van snaarkwartet en klavier.
De heer O. Koller speelde meesterlijk op de cello Kinderideaal (E. Keurvels) en
Albumblad (A. De Boeck).
Het zangkwartet stel ik zoo hoog niet als het snaarkwartet. Misschien komt het
hierdoor, dat het laatste eigenlijk het leeuwenaandeel kreeg. De forsche en bevalIige
stem van Mej. Weiler verrukte echter de zaal; Mej. Deghilage stond haar goed ter
zijde, alsook de heeren Schlemmer en Leemans, die echter nog wat te studeeren
hebben, vóór ze hunne vrouwelijke kunstgenooten zullen evenaren. De Nederlandsche
uitspraak scheen ons niet al te duidelijk. Maar hier dient aangemerkt, dat het
zangkwartet pas een jaar is gevormd, en het stukken heeft ingestudeerd als: Het
Windje (A. Wilford); Adventlied no. 4 van E. Tinel en Meiliedeken van A. De Boeck.
H. MEERT.
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Oost-en-West
Van eene noodlijdende Kolonie.
Het kamerlid H. Van Kol heeft den 14 Nov. l.l. de volgende motie bij de Tweede
Kamer ingediend:
De Kamer
van oordeel dat de treurige toestand waarin de Kolonie Curaçao verkeert,
het dringend noodig maakt maatregelen te beramen om verder verval te
voorkomen en meerdere welvaart te doen ontstaan, noodigt de Regeering
uit eene commissie te benoemen, die na een plaatselijk onderzoek, rapport
zal uitbrengen over de oeconomische toestanden, en over de beste middelen
om daarin verbetering te brengen, gaat over tot de orde van den dag.
Naar aanleiding van die motie heeft het Hoofdbestuur van het A.N.V., gedachtig
aan de bekentenis reeds negen jaren geleden door den gouverneur der Kolonie gedaan,
dat toen reeds groote en diep ingrijpende veranderingen noodig waren, zou de Kolonie
niet geheel te gronde gaan; gedachtig ook aan het feit dat sedert die bekentenis geene
veranderingen van eenige beteekenis zijn aangebracht en dus de toestand aanmerkelijk
is verergerd, het navolgend verzoekschrift bij de Tweede Kamer ingediend:
Leiden - Dordrecht, 4 Mei 1901.
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, Vereeniging als rechtspersoon erkend
bij Koninklijk Besluit van 13 Juni 1898 No. 55 (St. bl. No. 146),
dat het, kennis dragende van de motie van het Kamerlid Van Kol, waarbij
de Regeering wordt uitgenoodigd eene Commissie te benoemen, die na
een plaatselijk onderzoek, rapport zal uitbrengen over de oeconomische
toestanden van het eiland Curaçao, en van de beste middelen om daarin
verbetering te brengen, met bescheidenheid aandringt op aanneming dier
motie,
dat het te vrijmoediger dit verzoek tot alle Leden Uwer Hooge Vergadering
richt, omdat het doel van bedoelde motie verheven is boven alle
overwegingen van partijbelang, en omdat het Algemeen Nederlandsch
Verbond het in strijd zou achten met de eer van den Nederlandschen naam,
indien niet alles werd beproefd om eene Kolonie, die steeds zooveel blijken
van trouwe aanhankelijkheid aan het moederland heeft gegeven, uit haar
tijdelijk verval op te beuren.
Hetwelk doende enz.
Op dit oogenblik is die motie nog niet in behandeling geweest; mogelijk kan de
uitslag nog vóór het afdrukken van dit nummer worden medegedeeld. Wellicht dat
de Minister de Kamer beweegt een anderen weg in te slaan leidende tot hetzelfde
doel; om het even, mits slechts het doel wordt bereikt. Want inderdaad is de toestand
treurig; onder de negers en kleurlingen, met name van Curaçao heerscht groot gebrek;
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liefdadigheid alleen, in de Kolonie steeds zoo mild beoefend, kan het allernoodigste
levensonderhoud verschaffen; handel, nijverheid en landbouw kwijnen. Enkel de
ambtenaren zijn zeker van hun inkomsten.
Voor mij liggen een aantal foto's, pas uit Willemstad, Curaçao's hoofdstad,
aangekomen. Dat heeft altijd een groote bekoring, zoo'n vreemd land rustig te kunnen
bekijken en in te leven in al dat nieuwe. Het duurt niet lang of het water wordt
doorschijnend, de lichtkleurige, soms witte huizen baden in tropische zon, die strak
staat aan den diepblauwen hemel; heerlijk dat reizen op de stoel.
Daar ligt ons marinestationschip dwars voor den uitgang der haven. Hoog, op een
landtong, het fort Nassau. Een Amerikaansch oorlogschip zet koers buitengaats; om
den hoek zie ik een Fransche kruiser; 't is in de oorlogsdagen van Cuba; Curaçao lag
angstig dicht bij het tooneel van den strijd.
Op een ander plaatje De Waterkant, die mij doet denken aan een klein stukje van
Lubeck, maar toch heel anders. Twee booten lossen aan de kaai en 't is een drukte
met vaten en balen als aan de Boompjes te Rotterdam. Altemaal zwartjes wat bij ons
bootwerkers en sjouwers zijn, negers of halfbloeden, die nooit hun land van afkomst
hebben gezien; een goedaardig slag van negers, meest uit Angola, kinderen en
kindskinderen van slaven. Met vier centen daags zijn zij een heel eind geholpen in
hun nood. Tienduizend wonen er zoo in de stad en evenveel daarbuiten, verspreid
om het eiland. Want Curaçao telt ongeveer dertigduizend bewoners en daarvan zijn
er geen vijfhonderd die meer dan duizend gulden inkomen hebben, de ambtenaren
meegerekend. Op die bewoners rust een gezamenlijke hypotheek van meer dan vier
millioen, rentende zes tot acht procent.
Weelde is niet de schuld van de verarming. Wat zou men op Curaçao aan weelde
kunnen doen? Het eenige is paard en rijtuig.
Maar daar zie ik de Breestraat met tal van oud-Hollandsche booggeveltjes, alles
zoo keurig en welvarend, dat het verleden dat ze schiep het tegenwoordige beschaamt.
En er loopt een een trammetje door, een ezeltrammetje. Rustig is alles, stil; een rust
en een stilte die weldadig, maar die bij langdurig verblijf ook sloopend werken.
Menig Hollander van sterke zenuwen voelt zich langzamerhand ontzenuwen en
verlangt terug naar ons afwisselend klimaat, naar onze stalende winters met sneeuw
en ijs; want Curaçao is warm, schoon de zee verkoeling geeft. Het ergst is de droogte,
die alles bruin doet schroeien.
Op de fotografie lijkt het dan mooier dan het is.
Onder een hoogen boom in het binnenland een put. Op den steenen rand zitten
een neger en twee negerinnen, naast zich blikken en emmers. Bij de put zittende op
den grond weer een paar negerinnen en een groepje negertjes. Die zitten daar uren
geduldig te wachten totdat het kleine vaatwerk half vol is geloopen met drabbig
water, dat eerst bezinken moet vóór het kan worden meegenomen. Zóó krijgen ze
hun voorraad van een der dringendste levensbehoeften, en die voorraad brengt soms
typheuse koortsen.
De stad krijgt toevoer uit een vijftal putten, die vijftig meter beneden den zeespiegel
zijn gegraven. Maar een der voornaamste hulpmiddelen voor ontginning en beteren
gezondheidstoestand is en blijft waterverschaffing; hoe is een moeilijk vraagstuk.
Dit en veel meer wordt besproken in het zeer lezenswaardig vlugschrift van den heer
Van Kol: Een noodlijdende Kolonie, waarin de toestand van Curaçao en de andere
West-Indische eilanden, het verleden en het heden, kort maar duidelijk wordt
uiteengezet.
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Vlak bij elkaar liggen, tegenover de kust van Venezuela, Curaçao, Aruba en
Bonaire. Aruba had eenmaal goede weiden en veel ezels; koper en goud werden er
gegraven. De aloëbouw ging te niet; de goudontginning is onbeduidend, de
phosphaatmijnen - op Curaçao verbergen zij nog millioenen - zijn verloopen. Velen
gaan, als uit de heele Kolonie, naar elders en laten onverzorgden achter. Van de
negenduizend inwoners zijn er niet meer dan twintig met een inkomen boven de
duizend gulden, niet meer dan vijftig met van vijfhonderd tot duizend.
Bonaire, een gezond land als zijn naam aanduidt, heeft een tijd gekend van welvaart,
toen het gouvernement daar zijn slaven liet werken. Ze kapten er hout, brandden er
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kalk of vischten of wonnen zout. Nu is de verfhoutteelt verdwenen en de welvaart
naar verhouding.
Wie den vorigen jaargang van Neerlandia bezitten, doen wel het kaartje te bezien
van onze eilanden in de West. Ver van de drie genoemde, maar staatkundig daarmee
verbonden, zijn St. Eustabius, Saba en St. Martin, dat voor de helft van ons, voor de
helft van Frankrijk is. Wie daar komt, denkt zich niet in een Hollandsche kolonie.
Mij is bekend een Hollandsche dame die daar een groot deel van haar jeugd heeft
doorgebracht, dochter van een hooggeplaatst vertegenwoordiger van Nederland; bij
haar trouwen kende zij bijna geen woord Hollandsch. Altijd had zij Engelsch
gesproken. Op ‘Statius’ of Saba Hollandsch te spreken zou van vreemde manieren
getuigen. De bevolking spreekt Engelsch en men kan van haar toch slecht verwachten
dat zij Hollandsch leert in een Hollandsche kolonie! Dat begrijpen de Hollanders
dan ook heel best. Toch komt het wel voor dat zulk een Engelsch sprekende
niet-Hollander een andere taal leert, bijvoorbeeld Spaansch. Maar Hollandsch? Wie
zou dat vergen? De Nederlandsche regeering niet en hare vertegenwoordigers niet.
Dus niemand. En het zal moeilijk zijn, maar niet ondoenlijk, van deze batterij te
veranderen.
St. Eustatius had eenmaal 25000 bewoners, nu 1500. Soms lagen 600 of 700
schepen er tegelijk op de ree, suiker en indigo en tabak en koffie ladende Nu ligt het
braak, wachtende op Nederlandsch kapitaal en Nederlandsche handen. Zoo ongeveer
ook Saba en St. Martin.
Is die treurige achteruitgang van bloeiend vertier en schitterende rijkdommen - St.
Eustatius leverde eenmaal dertig millioen gulden aan zijn Engelschen veroveraar,
nu is de geheele jaarlijksche opbrengst tienduizend gulden waard: dertig gulden voor
elk gezin - is die treurige achteruitgang de schuld van ons beheer? Neen, niet geheel,
zelfs niet voor een groot deel. Omstandigheden zijn schuld; voornamelijk de
verlegging van den handelsweg als gevolg van de stoomvaart en de afschaffing van
den slavenhandel, die in onze heele west de welvaart heeft ontwricht. Wel is
Nederland in gebreke gebleven te redden wat te redden was; er is gezondigd door
verzuim. Men leze het boekje van Van Kol, die veel aanhaalt uit gezaghebbende
bronnen, maar zonder opzet daarbij Neerlandia heeft voorbijgezien.1)

Naschrift.
De motie is aangenomen, zonder hoofdelijke stemming. Niet in haar eigen vorm,
maar naar de bedoeling. De tweede alinea werd door den voorsteller aldus gewijzigd:
‘Noodigt de Regeering uit een plaatselijk onderzoek te doen instellen naar de
oeconomische toestanden en naar de beste middelen om daarin verbetering te brengen
en gaat over tot de orde van den dag’.

Ingezonden
Aan de Heeren Leden van het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
1) Een Noodlijdende Kolonie door H. van Kol. Gedrukt bij Masereeuw en Bouten. Amst. Rott.
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Wijziging aan de Algemeene Statuten.
Artikel IV der Algemeene Grondslagen stelt vast hoe het Nederlandsch taalgebied
in 5 groepen wordt verdeeld. § 2 van dit artikel zegt letterlijk: ‘De Nederlanders,
Vlamingen, Zuid-Afrikanen, Amerikanen en Indiërs in het buitenland gevestigd,
kunnen zich naar verkiezing bij eene der bovengemelde groepen aansluiten.’
‘In het buitenland gevestigd’ dat is: buiten het land waaruit zij afkomstig zijn.
Artikel I der Grondslagen van groep B bevestigt art. IV der algem. statuten wanneer
het hare werking uitstrekt over België en Fransch-Vlaanderen. Van hoogergemeld
§ 2 maakt het geen kond, doch het spreekt, dat dit onderverstaan blijft en natuurlijk
eventueel toepasselijk is. Zoo dus een Vlaming wonende te Antwerpen, te Gent, te
Brussel is lid van groep B; een Franschman-Vlaming die te Foerconje thuis hoort
eveneens; een Hollander in een van al die steden wonende, behoort tot groepen B of
A naar verkiezen.
Art. I van de Zuid-Nederlandsche statuten bepaalt dat: ‘de leden gevestigd in
België en Fransch-Vlaanderen vormen de Zuid-Nederlandsche groep’, en artikel IV
der algem. statuten hecht klaarblijkelijk veel meer waarde aan de verdeeling van het
Nederlandsch taalgebied als grondgebied dan wel aan de verdeeling van de
Nederlanders over de wereld gevestigd.
Uit al deze voorafgaande punten volgt:
1o. dat een Nederlander woonachtig in eene plaats gelegen in het groepgebied
waar hij afkomstig uit is, tot die groep behoort (b.v. een Vlaming in Vlaanderen tot
groep B, een Hollander in Holland tot groep A, etc.)
2o. dat een Nederlander woonachtig in eene plaats gelegen buiten de groep waar
hij afkomstig uit is, naar zijn goedvinden mag toetreden tot de groep van de plaats
waar hij woont, tot de groep waar hij afkomstig uit is, en zelfs tot eene der andere
groepen (b.v. een Hollander te Antwerpen mag de Belgische groep (B), de Holl.
groep (A) en zelfs de andere groepen (C, D en E) bijtreden; een Vlaming in
Zuid-Afrika, de Zuid-Afrikaansche (C), de Belgische (B) en de andere groepen (A,
D en E).
3o. en als natuurlijk gevolg van punt 2o. een Nederl. wonende in eene plaats niet
tot eene groep Algem. Nederl. Verbond behoorende zich eveneens mag aansluiten
bij de groep van de plaats waarvan hij afstamt, of tot eene der andere groepen (b.v.
een Hollander te Lyon mag de Belgische groep (B) bijtreden of welke andere groep
ook).
En wanneer men art. I van Zuid Nederl. Statuten nagaat en dat toepast niet in den
letterlijken zin maar in den breeden geest, dan mag:
Een Vlaming, in Zuid-Nederland wonende, en die, volgens algem. en Zuid-Nederl.
statuten, tot groep B behoort, kan ook tot eene andere groep overgaan, wanneer
belang of welke redenen ook hem aanraden dit te doen, mits natuurlijk aan alle
eischen den leden van dien hem nieuwen groep opgelegd, te voldoen.
Ondergeteekende dezes die enkele maanden geleden, wegens verschillende redenen,
zijne overschrijving van groep B naar groep A had gevraagd en die schriftelijk van
het Algemeen Secretariaat te Dordrecht had bekomen, heeft van Tak Brussel, tot
welke hij behoorde, en daarna van het Bestuur groep B, protest hooren uitgaan, op
grond dat hij, lid van het Algem. Ned. Verbond, in België gevestigd, Vlaming zijnde,
verplicht was lid van groep B te blijven en onmogelijk tot welke andere groep, dus
ook niet tot groep A, door hem verkozen, kon toetreden.
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Hij stelt dan ook den Leden van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond voor aan de Algemeene Statuten eene wijziging toe te brengen en § 2 van
art. IV te vervangen door:
‘Het staat alle leden vrij tot eene andere groep dan die hunner woonplaats toe te
treden mits daarvan kennis te geven aan het Algemeen Secretariaat, [en: aan het
Secret. van de groep waarin zij hunne woonplaats hebben als aan het Secret. van de
groep waarin zij wenschen te treden.]
Ondergeteekende meent dat die woorden aan eene noodzakelijkheid voldoen en
eene ware leemte komen aanvullen; aanleiding tot veel toepassing zullen zij voorzeker
niet geven; die wijziging kan niet dan ten goede der werking van het Algemeen
Nederl. Verbond uitvallen.
Voorts meent hij terloops te moeten opmerken dat, mocht het statu-quo worden
behouden, het den Zuid-Nederl. leden nog gemakkelijk valt, buiten alle statuten, tot
eene andere groep dan die tot welke zij zoogezegd ‘dienen’ te behooren, over te gaan:
het is voldoende dat zij domicilie nemen in eene plaats van de groep bij welke zij
wenschen ingeschreven. Doch het schijnt hem in elk opzicht, met het oog op de
toekomst, hoogst wenschelijk en eenvoudigst, dat de door hem hooger aangegeven
wijziging worde voltrokken.
Laken, nabij Brussel, den 29 Maart 1901.
J.S. WILLEMS.
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Boekbespreking
Gids voor jonge Nederlanders, die eene betrekking zoeken in het
buitenland.1)
De Vereeniging Hou en Trouw heeft een nuttig werk verricht door de uitgave van
dezen Gids, welke tal van wetenswaardigheden en onmisbare gegevens bevat voor
wie een betrekking zoeken in het buitenland.
Reeds in Maart 1900 verzond de afdeeling Informatie-Bureau (waarom niet
Inlichtings-dienst?) een schrijven aan de leden der vereeniging, verspreid over bijna
de geheele wereld, met het verzoek om ieder in eigen kring alles wat hem eenigszins
in het belang van den Nederlandschen handel voorkwam, aan het Informatie-Bureau
mee te deelen. Voornamelijk werd volledig antwoord verzocht op de vraag: Wat
wordt er van een jongmensch, dat in den handel wil werkzaam zijn, geëischt, welke
zijn zijne vooruitzichten, en welke eischen kan hij redelijkerwijs stellen? Men hoopte
daardoor een uitgebreide kennis van plaatselijke toestanden te verkrijgen die alle
solliciteerenden ten goede kan komen.
De gegevens door de leden verstrekt beantwoordden echter niet aan het doel en
daarom richtte het Bestuur een schrijven aan de Nederlandsche Consuls. Een zestal
vragen werden hun ter beantwoording voorgelegd:
1. Welke hoofdzaken moet men bepaald weten?
2. Welke handelstakken zijn voor uwe markt van het meeste belang en welke
bijzondere kennis moet men hebben om er plaatsing te kunnen krijgen?
3. Welke taal moet men spreken?
4. Hoe groot is het salaris der bedienden, die kunnen correspondeeren in de
moderne talen, het boekhouden verstaan en op de hoogte zijn van wat er op een
handelskantoor omgaat? Welke vooruitzichten hebben zij er?
5. Zijn er bijzondere mededeelingen te doen met betrekking tot het klimaat enz.,
opdat er rekening mede kan worden gehouden?
6. Welke kantooruren heeft men er?
Wij schrijven deze vragen af, omdat ze een duidelijk begrip geven van hetgeen voor
belanghebbenden in den Gids te vinden is. En dat is zeer leerzaam en belangrijk,
want uit alle oorden van de wereld heeft Hou en Trouw medewerking ontvangen.
Achtereenvolgens worden behandeld uit Europa: België, Groot-Brittannië,
Denemarken, Duitschland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk-Hongarije,
Portugal, Rumenië, Rusland, Servië, Spanje, Turkije, Zweden en Noorwegen,
Zwitserland; uit Azië: Britsche koloniën, China, Fransche koloniën, Japan,
Nederlandsch-Indië, Perzië, Turkije (Aziatisch); uit Afrika: Algiers, Egypte; uit
Amerika: Argentinië, Britsche koloniën, Nederlandsche koloniën, Vereenigde Staten;
en ten slotte Australië.
De uit al deze oorden verzamelde antwoorden van leden der vereeniging en consuls
zijn afgedrukt in de taal, waarin ze werden gezonden: Nederlandsch, Fransch,
Engelsch, Duitsch. Het zou misschien overweging verdienen een volgende uitgave
geheel in het Nederlandsch te laten drukken, ofschoon van iemand, die in het
1) Gegevens bijeenverzameld door de Vereeniging ‘Hou en Trouw’, Amsterdam, J.H. Bussy.
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buitenland een betrekking zoekt mag verwacht worden, dat hij de taal verstaat van
het land, waar hij zijn geluk zal gaan beproeven.
Ofschoon de Gids, die in 139 bladzijden een ongeveer gelijk aantal plaatsen en
streken behandelt uit den aard der zaak nog niet volledig kon wezen - de politieke
verwikkelingen in Zuid-Afrika maakte iedere vertrouwbare inlichting onmogelijk
en uit verschillende plaatsen kwam ook geen antwoord - toch is dit boek een daad,
die het Algemeen Nederlandsch Verbond zeer waardeert.
Het zal er, hopen we, krachtig toe meewerken om den Nederlandschen handelsgeest
te helpen aanwakkeren daar waar die weinig teeken van leven meer geeft,
ondernemende jongelieden mogen er door worden aangespoord om de wereld in te
gaan en door het aanknoopen van handelsbetrekkingen iets te doen voor den
Nederlandschen naam. Waar vreemde elementen het Nederlandsche trachten te
overvleugelen of te verdringen - ook op dat gebied geeft de Gids vele wenken kunnen onze landgenooten in den vreemde voor de vaderlandsche belangen waken
en mee helpen bevorderen het doel van het Algemeen Nederlandsch Verbond:
handhaving en verbreiding van de Nederlandsche Taal en behartiging der belangen
van den Nederlandschen Stam.

Mededeelingen
Nederlandsch sprekende inlanders.
De Nederlandsche taal begint in Indië hoe langer hoe meer het burgerrecht te
verkrijgen. Inlanders, vooral inlanders van goeden huize die Hollandsch spreken,
zijn lang niet zeldzaam meer. In de tram tusschen Djoka en Moentilan werden wij
onlangs verrast door een jonggehuwd Javaansch paar, dat zich in zuiver en beschaafd
Hollandsch wist uit te drukken en een gesprek gaande te houden. Telkens ontvangen
wij brieven in het Hollandsch van inlanders, o.a. een verslag van de huwelijksfeesten
te Rembang, opgesteld en ons toegezonden door een inlandsch ambtenaar.
Wij zien in een en ander een verblijdend teeken, en gelooven dat het den band
tusschen beide rassen zal versterken, zonder, zooals men vroeger vreesde, dat
wonderlijk opgevatte ‘prestige’ te schaden.
(Bat. Nbld.)

Doen wij genoeg voor het Nederlandsch in Ned.-Indië?
De heer O. Kamerlingh Onnes schrijft in het Alg. Handelsblad:
Uit Libau vraagt ons heden iemand, een Russisch onderdaan die het plan heeft
naar Java te vertrekken en naar zijn zeggen kapitaal genoeg bezit om aldaar eene
cultuuronderneming te openen, of vreemdelingen aldaar bezigheden enz. mogen
uitoefenen. Hij wijst er verder op, dat hij, bekwaam musicus en vroeger dirigent,
geroepen zoude kunnen worden tot eene soortgelijke positie, en vraagt of er bezwaar
zou bestaan dat een vreemdeling dergelijke betrekking in Nederl. Indië vervult. Maar
dan schrijft hij:
‘Endlich möchte Unterzeichneter gern wissen ob die holländische oder englische
Sprache dort nötiger ist’.
Dat begint er mooi uit te zien als men in den vreemde veronderstelt dat op
handelsgebied E n g e l s c h de hoofdtaal is in ons Indië.
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Maar ook daarvoor moge men in onze Regeeringskringen oogen hebben en ooren,
nu het nog tijd is om te hooren.
In Ned. West-Indië is het met het gebruik van de Nederl. taal in zaken, bekend
genoeg, zeer slecht gesteld. Nu heeft voor Ned. Oost-Indië prof. Kern, de voorz. van
het Alg. Ned. Verbond, herhaaldelijk uitbreiding betoogd van het Nederlandsch als
taal voor de inlanders. Dat de vele vreemde firma's, die in Ned. Indië zaken, en groote
zaken drijven (men denke aan suiker en bankzaken en sedert kort ook de vreemde
scheepvaartconcurrentie), de neiging in de hand werken om het Nederlandsch in
zaken te verdringen, dat er tal van termen ingang vonden die niet-Nederlandsch zijn,
is bekend aan ieder die zaken-correspondentie uit Indië leest. Het Engelsch oefent
daar, door de nabijheid van Singapore en ook Hongkong (Azië), en Australië, eenen
merkbaren invloed uit, waartegen het Alg. Ned. Verbond alleen niet krachtig genoeg
kan oproeien. Voor de Regeering en de practijk is het wel de gelijk noodig mede te
doen. En dan mag een schijnbaar nietig feit, als
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het boven aangehaalde schrijven, inderdaad meetellen, en niet te zeer als onbeduidend
worden veronachtzaamd, omdat juist dergelijke kleine feiten bewijzen, dat in den
vreemde de overtuiging niet meer muurvast staat, dat Ned. Indië is een Nederlandsch
gebied, waar alleen het Nederlandsch als de spreektaal regeert.
Die de lichte waarschuwingen versmaadt, moet zich op de ernstige voorbereiden.

Uit Semarang.
Met welgevallen begroeten de Chineezen hier elke gelegenheid die hun geboden
wordt om Hollandsch te leeren. Reeds vroeger was hier in de Chineesche kamp een
Engelschman, Mr. Richards, die een groot aantal leerlingen had voor het Engelsch.
Door bijzondere omstandigheden verliep die school en Mr. Richards trok naar
Singapore. Eenige jaren daarna opende de heer Louws, Gouvernements-onderwijzer
alhier, een school in de kamp, die nog bestaat en een vrij groot aantal leerlingen
heeft. Hollandsch is hier no. 1. Toch zijn er nog heel wat Chineesche kinderen van
gefortuneerde ouders, die een plaatsje willen hebben op een Europeesche school.
Doch het is verbazend welke moeilijkheden zij dan ondervinden. Een z.g. Europeesch
kind uit de kampong dat voor driekwart Javaan is, wordt als gratis leerling zonder
eenige kennis van het Hollandsch eerder aangenomen dan een Chinees die Hollandsch
verstaat en betalen wil, om van andere soesah niet te spreken.
Thans is er een tweede school opgericht door den heer Moll.
Gouvernements-onderwijzer te Tjandi en mevrouw Popta, onderwijzeres in het
Protestantsche weeshuis. De school is begonnnen met 18 leerlingen, die onderwijs
ontvangen in de Hollandsche, Engelsche en Fransche taal, rekenen en desgevorderd
worden bekwaamd voor het admissie-examen der H.B.S.

Allerlei
Aan vele Vlamingen.
Gij spreekt van eerbied voor uw taal en zeden,
Gij wilt uw volk herstellen in zijn recht.
Gij monstert dikwijls met uw grootsch verleden;
Gelooft ge toch wel iets van wat ge zegt?
Gij roemt uw taal; dat hebt gij luid gekreten;
Toch heult ge mee met hem, die haar verstiet.
Gij prijst soms wel uw schrijvers, uw poëten;
Gij kent hun namen, maar hun werken niet.
Gij zingt den ‘Vlaamschen Leeuw’ dat de echo's dreunen;
Soms tiert ge u heesch aan 't felle strijdgezang.
Ook ziet men u uw grootsten vijand steunen;
En uw ‘beweging’ gaat haar kreeftengang.
Gij toont een leeuw op schilden en banieren,
En zelven laat ge u leiden als een lam.
Gerust laat gij uw vijand zegevieren,
Gij vleit hem nog, die alles u ontnam.
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Wij zien de nucht're bende steeds vergrooten,
Die voor een vreemde de eigen taal veracht.
Den rug keert aan Germaansche stamgenooten,
En uit Parijs alleen beschaving wacht.
Die bend' beweert hier aan de Scheldeboorden,
Dat men met onze taal geen volk beschaaft;
De stumpers looch'nen dan dat daar in 't Noorden,
Een volk leeft, dat zich aan die tale laaft.
Dat, door die taal tot hoogen trap gestegen.
Voor ander volk noch land te blozen heeft;
Dat, bloeiend op reeds lang gebaande wegen,
Nog immer vlijtig naar vooruitgang streeft.
Ik, Vlaming, ben toch van denzelfden bloede,
Gesproten uit den Oud- Germaanschen stam;
Daarom verschop ik die verfranschings-woede,
Die in 't Germaansche land haar intrek nam.
Als burger ben ik fier een Belg te heeten,
- Zoo men daarom, als velen, die ik ken.
Zijn taal, zijn stam, zijn oorsprong moet vergeten,
Dan roep ik luid, dat ik een Vlaming ben!
Uit Omer Wattez' Vlaamschgezindheid.

Uit eenige tijdschriften.
Dietsche Warande en Belfort, April 1901. Mej. Belpaire: Een Vlaamsche
Meester.
Gids, Mei 1901. Augusta De Wit: De Prinses. - G.P. Rouffaer: Monumentale
kunst op Java.
Oud-Holland, 4e afl. 18e jg. Dr. Hofstede de Groot: Olivier van Deuren,
Rotterdamsch schilder. - Mr. Peter van Meurs: Iets over de Hollandsche schilders
De Wet en hunne Zuidafrikaansche nakomelingen.
De Nieuwe Gids, Mei 1901. Stijn Streuvels: Doodendans.
Eigen Haard. 4 Mei 1901. Het huwelijk van Koningin Wilhelmina te Peking
gevierd.
Nederland, Mei 1901. J.C. Sonneborn: Annie Doring.
Holl. Revue, April 1901. Frontispiece: Jac. Van Looy; Een Kamer voor
Nederlandsch Indië; Karakterschets: Dr. R.A. Kollewijn.
Tweem. Tijdschrift, Mei 1901. K. Van de Woestijne: Verzen; Cyr. Buysse: De
Eenzame; Stijn Streuvels: Doodendans; Alb. Verwey: Jac. Van Looy,
Schilder-Schrijver.
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Woord en Beeld, Mei 1901. H.C. Berckenhoff: J.H. Weissenbruch
Kath. Illustratie, no. 13, 15de jg. Julie Russel: De pachteres van Martenshof.
Mannen en Vrouwen v. Beteekenis. Afl. 2, 1901. Mr. Juynbol: Dr. C. Snouck
Hurgronje.
Wetensch. Bladen, Apr. 1901. Dr. W. Koster: Het ontstaan van nieuwe planten diersoorten.
De Natuur, 6e afl. 1901. Hendrik van Balen: De Meerkatten in den Indischen
Archipel.
Taal en Letteren, Apr. 1901. J. Talen: Geslacht in Taal.
Ons Tijdschrift, Afr. familiebl. Febr. 1901. Brief uit Kaapstad.
Aarde e.h. Volken, afl. 4, 1901. J. Craandijk: In de buurt van Nijmegen.
Van Nu en Straks, Maart 1901. J. Mac Leod: Nieuwe wegen. - Aug. Vermeylen:
Fr. Netscher en de Vlaamsche Ontwaking.
Germania, Apr. 1901. Gerh. Loserth: Zur Frage des deutsch niederländischen
Handelsbündnisses - Omer Wattez: Een wereldtaal voor de Vlamingen.

Bericht.
Den leden van het A.N.V. wordt herinnerd, dat de Algemeene Vergadering zal plaats
hebben op Zaterdag 18 Mei, des namiddags te half een in Hotel Ponsen tegenover
het spoorwegstation te Dordrecht.
De jaarvergadering van Groep A begint om twee uur.
Voor de punten van behandeling zie men het April-nummer van Neerlandia.
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Algemeene Vergadering A.N.V. te Dordrecht 18 Mei l.l.
(Van den Algemeenen Secretaris.)
Om half een werd zij geopend, op de bovenzaal van Ponsen. Prof. Kern vond een
inleiding overbodig: ieder wist het doel der bijeenkomst, de statutenherziening.
Deze was noodig geworden door Groep-Indië, welke door haar eigen eischen
andere verhoudingen schept. En statuten herzien is behalve lastig tijdroovend voor
een vergadering; vandaar terstond aanpakking.
De hoofdkwesties bleken de geldmiddelen en in verband daarmee Neerlandia.
Over de negen eerste artikelen van het Ontwerp gleed de vergadering snel heen;
bij art. 10, op eens, hokte het. Rotterdam bij monde van den heer Nolen wenschte
klaarheid in de verhouding tusschen Hoofdbestuur, Groepen en Afdeelingen; bij wie
berust de macht, vroeg hij, en dus het geld? Was er eenheid van handelen bij het
Hoofdbestuur alleen, of ook bij de Groepen? Had het Hoofdbestuur het wereldbestuur,
dan vrees voor machteloosheid der Groepen, wegens de groote verspreidheid. En als
tweede vraag, daarbij zich aansluitende: welk deel der jaarlijksche bijdragen, gaat
naar de hoofdkas? De heer Verhey, ook Rotterdam, werkte de kwestie nader uit.
Volgens hem dienden de Afdeelingen enkel te maken te hebben met de
Groepsbesturen, niet met de Algemeene Kas.
Den Haag, mr. Steinmetz, wenschte decentralisatie van werken en van Kas, het
zwaartepunt van Hoofdbestuur overgebracht bij de Afdeelingen.
De Algemeene Secretaris stelde het standpunt van het Hoofdbestuur in het licht.
Er is een opperste leiding: het Hoofdbestuur. Verder zijn er Groepen met volledige
zelfstandigheid. Nederland heeft andere belangen dan Vlaanderen, Vlaanderen dan
Indië, Indië dan Afrika, Afrika dan Amerika, maar allen hebben zij als
gemeenschappelijk stambelang de handhaving en uitbreiding der Nederlandsche taal.
Inmenging in elkanders geheel eigenaardige wijze van werken zou de ondergang
zijn van het Verbond, gebrek aan samenwerking echter evenzeer. Daarom:
zelfstandigheid der enkele groepen, in middelen en doel; eenheid van alles door het
Hoofdbestuur dat het geheel overziet.
Op geldelijk gebied kan het niet anders zijn. Elke groep moet hebben haar eigen
kas, met eigen verhoudingen tot eigen afdeelingen volgens eigen reglement.
Daarboven staat
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het Hoofdbestuur ook met eigen geldmiddelen, bestemd voor algemeen beheer. Er
zal dus een middel moeten worden gevonden om de ledenbijdragen zoo te verdeelen
over Hoofdbestuur en Groepen, dat geen van beiden onbekwaam is tot werken. Welke
verhouding de groepskas wil innemen tot de afdeelingskassen is een zaak van elk
afzonderlijk reglement, niet van de Statuten.
***
Dit in beginsel aannemelijk vindende, gaat de vergadering den tekst na van het nieuwe
artikel 10, waarbij alvast wordt bepaald dat het Verbond blijft open staan voor ieder
die het wenscht te steunen, hetzij als begunstigend, hetzij als beschermend, hetzij
als gewoon lid. Voor elk dier leden wordt jaarlijks door de groepsbesturen een bepaald
bedrag aan het Hoofdbestuur overgemaakt, welk bedrag wordt vastgesteld door het
Hoofdbestuur zelf.
Weer hokte het.
Vlaanderen had gezegd: ‘dat het Hoofdbestuur dit bedrag vaststelt, is redelijk,
maar wij wenschen dat dit gebeurt in overleg met het groepsbestuur; anders toch is
het groepsbestuur geheel aan de genade van het Hoofdbestuur overgeleverd.’
Volkomen juist. Maar in overleg zou bij slot van rekening aanleiding kunnen geven
tot moeilijkheid, daar het zou kunnen blijken dat er blijvend verschil is van meening;
na overleg zou dat verhelpen, want dan zou ten leste de beslissing zijn aan het
Hoofdbestuur.
Dit bleek een taaie twistvraag, voor lange uitrekking vatbaar, ook voor
beschouwingen over eene democratische inrichting van het Verbond, waarbij alle
macht aan de afdeelingen en enkel de uitvoering aan het hoofdbestuur werd gelaten.
Dit bleek de zienswijs van den Haagschen afgevaardigde. Democratie? vroeg toen
de voorzitter - en het uiteraard eentonig gewrijf over tekst en nog eens tekst veranderde
plotseling - ‘democratie? die laat mij koud evenals aristocratie en plutocratie en
ochlocratie, voor mij geldt alleen de logocratie, de heerschappij van het gezond
verstand, van de rede. En mijn logos zegt mij dat het onmogelijk is in een samenstel
als het A.N.V. de macht te verspreiden over tal van deelen, die door hunne
verspreidheid niet in staat zijn tot vruchtbaren arbeid’. Die meening vond meerderheid;
Rotterdam en Schiedam (dr. Vinkesteyn) achtten het noodzakelijk dat het
Hoofdbestuur groote bevoegdheid had. Ten einde echter machtsmisbruik van het
Hoofdbestuur te voorkomen, wordt op voorstel van den Alg. Secr. besloten ter
geschikter plaatse in te voegen dat van elke beslissing van het Hoofdbestuur beroep
is op de Alg. Vergadering.
***
Bij datzelfde art. 10 komt Neerlandia ter sprake. Den Haag vindt het maandblad niet
de kosten waard; het geld kon beter worden besteed. Anderen zijn van
tegenovergestelde meening. Dr. Schepers zou een groep lezers willen vormen zonder
lidmaatschap, tegen kostenden prijs; de heer Coers wil ieder lid vrij laten zich op het
maandblad al of niet te abonneeren. De heeren Verhey en Van Everdingen willen
Neerlandia doen blijven wat het is: een geregeld verschijnend bondsblad, dat de leden
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op de hoogte houdt van wat er voorvalt op ons stamgebied, voornamelijk op ons
taalgebied; in Neerlandia is plaats voor alle Nederlanders wien de beginselen van
het Verbond ter harte gaan.
Een andere vraag is: zal het Verbond leden erkennen van mindere bijdragen dan
het minimum, dat is tot nu toe f1.50? Vlaanderen stelt het voor. En dan, zullen die
‘buitengewone’ leden ook het maandblad ontvangen?
De Alg. Secr. zegt dat hij indertijd op het Dordtsche Congres wel degelijk het oog
heeft gehad op geringe bijdragen, een van op zijn minst b.v. een kwartje. Waar het
hoofd van een gezin lid is, zouden vrouw en groote kinderen gelegenheid moeten
hebben persoonlijk ook lid te worden, voor een kleinigheid; het maandblad wordt in
zoo'n huis toch reeds ontvangen. De kracht van het Verbond zit in het aantal ernstig
bedoelende leden. - De Voorzitter zegt dat Neerlandia niet alleen is een middel maar
ook een doel; het moet kennis verspreiden want die ontbreekt; het moet belangstelling
wekken want die is bij ons Nederlandsche volk, zelfs in de ontwikkelde standen, nog
gering. Maar Neerlandia kost geld en door allerlei omstandigheden is de kas van het
jonge Verbond nog niet sterk. Het daarom te zenden aan diegenen die zelfs den
kostenden prijs niet betalen, gaat niet.
En zoo wordt besloten dat het Verbond buitengewone leden zal erkennen, die
echter geen recht zullen hebben op het maandblad.
***
Doordat de Statuten en het Reglement van Groep A onmiddellijk na elkander werden
behandeld en de telkens rijzende geschilpunten niet strikt konden worden gescheiden,
viel het verslag van den Penningmeester in het tweede deel der vergadering. Dit was
kort maar beteekenisvol; evenals het vorige jaar was er een aanzienlijk tekort; nu
weer ongeveer f2800. Zuid-Afrika en kosten ter verspreiding van het maandblad
waren de schuld. Maar evenals het vorige jaar zou ook nu weer de nieuwe rekening
op schoon worden begonnen; er waren goede vrienden geweest die het tekort hadden
gedekt. De begrooting voor het volgende jaar zou hoopte hij, beter sluiten.
Den Haag - Mr. Steinmetz - vond dien toestand ongezond. Bovendien wat deed
het Verbond dat het geld noodig had? De Penningmeester vond het juist gezond dat
een beteekenisvolle vereeniging, die zich op moet werken, in haar eerste jaren steun
noodig heeft. Is het anders gebeurd met andere nu invloedrijke stichtingen? En staat
het Alg. Ned. Verbond niet terstond voor een taak, waaronder het zonder steun
bezwijken zou, tenzij het zijn plicht verwierp? Dan de vraag: wat heeft het Verbond
gedaan? Geldt voor den Haag de Sisalkwestie niet, de bemoeiingen in Indië en
Amerika, de steun aan Zuid-Afrika? Geldt dan niet dat reeds door onvermoeiden
arbeid een net is uitgespreid over de heele Nederlandsche wereld, dat ook hier te
lande een nieuw leven ontwaakt? Hoe kan ik dat weten? vraagt Mr. Steinmetz. Dat
en nog veel meer heeft niet eens maar herhaaldelijk in Neerlandia gestaan, antwoordt
de Penningmeester.
De heeren Verhey, van Everdingen, van Geer en van der Veur zeggen een woord
van waardeering voor Hoofdbestuur en Perskantoor. En nu sluit de Voorzitter de niet
ontalrijke vergadering, waaronder ook eenige dames.
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Zuid-Afrika
De Oorlog.
Den 31sten Mei was het een jaar geleden, dat Johannesburg zich overgaf. Den 5en
dezer verjaarde de val van Pretoria. Dat was toen een wanhopige tijd. Eerst de snelle
opmarsch der Engelschen van Bloemfontein naar de Vaal, en de tegenstand der
Boeren die er voor ineenzonk. Aldoor dat terugtrekken, in wilde vlucht soms! Daarop
de overgave van Johannesburg, eenige gevechten daar in de buurt, een scherp treffen
nog op den weg naar Pretoria, en eindelijk de intocht van Lord Roberts in de stad,
die men eens voor een sterke vesting had gehouden maar die nu zelfs niet verdedigd
werd.
Welke verslagenheid onder de Boerenvrienden overal in de wereld! En daarbij de
- later niet geheel onjuist gebleken - berichten over den hopeloozen geest onder de
Boeren zelf: de regeering ijlings uit Pretoria gevlucht, de burgerij radeloos, de
commando's uiteenspattende. Wie had toen durven voorspellen - niet, dat de oorlog
nog een jaar zou duren: er waren er, die daaraan niet twijfelden, maar - dat de Boeren
er na een jaar beter aan toe zouden zijn?
En dat is toch het geval. De commando's zijn in den tusschentijd wel aanmerkelijk
geslonken. Er zijn vele burgers gesneuveld. Dr. Bierens de Haan, pas uit het leger
van Louis Botha teruggekeerd, heeft gezegd, dat hun aantal van 1 December tot half
April l.l. ruim vijf honderd bedraagt. Een pijnlijk groot aantal. En al moge het wezen
dat de berichten, waarop die opgave berust, van het uitgetrekte oorlogsterrein moeilijk
verkrijgbaar, niet alleszins juist zijn - wij vertrouwen het met eenigen grond - men
mag wel aannemen, en wij hebben reeds vroeger in dit blad uiteengezet waarom, dat
de Boeren in het laatste tijdperk van den oorlog meer verliezen hebben geleden dan
in het eerste. Zoo heeft dan de dood - zeker ook door ziekte - vele strijdbare mannen
weggehaald Op verschillende manieren - daaronder zeer zonderlinge - hebben de
Engelschen duizenden burgers gevangen weten te maken en ze ver weggevoerd. Vele
Mausers werden uit gebrek aan munitie verruild voor minder deugdzame
Lee-Metfords, die met de patronen telkens aan de Engelschen ontnomen moesten
worden - hetgeen gelukkig niet moeilijk viel - en voor Martini-Henry's met hun
mindere draagkracht. De kanonnen werden allengs onbruikbaar, ook uit gebrek aan
munitie, en werden bij het heen en weer trekken der commando's het een na het
andere vernield of achtergelaten. De levensmiddelen, kleeren en schoenen werden
schaarsch. In het verwoeste land namen de ontberingen toe. Zeker, in vele opzichten
zijn de omstandigheden, waaronder de Boeren vechten, nu moeilijker dan een jaar
geleden.
En toch staat hun zaak er nu mooier voor. Het grootste gevaar was in Juni 1900
de stemming onder de burgers, de neerslachtigheid die zich van hen had meester
gemaakt, het verlies van moed bij zoovelen, de wanhoop aan de zegepraal. En dat
is sedert dien aanmerkelijk vooruitgegaan. De schrik voor de tienduizenden der
Engelschen ging er uit. Een nieuwe manier van oorlogvoeren werd gevolgd. De
onbekwame aanvoerders werden door beproefde mannen vervangen. Het kaf werd
van het koren gescheiden. De commando's namen in getalsterkte af, maar zij die
bleven waren van het goede soort. Daarbij hielp de Engelsche oorlogvoering, al de
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ongerechtigheid, al de schennis van het beschaafde oorlogsgebruik, al de wreedheden,
die de Engelsche bevelhebbers en soldaten, in hun verbetenheid over den onbuigzamen
tegenstand, bedreven, mede om een onverschrokken en onverzoenlijk slag van Boeren
te kweeken. En terwijl de lange veldtocht het groote Engelsche leger uitputte, wonnen
de keurbenden der burgers aan kracht.
En zoo is het, dat de Engelschen onophoudelijk worden aangevallen, over bijna
het geheele bezette gebied geen rust kennen, dat hun verliezenlijsten een onafgebroken
en lange reeks van gevechten vermelden, en dat zelfs in de verminkte en bedriegelijke
berichten, welke het departement van oorlog te Londen openbaar maakt, herhaaldelijk
blijkt van gevoelige slagen, die zij te lijden hebben. Een halve bekentenis van een
nederlaag hebben we dezer dagen gehad: het gevecht bij Vlakfontein, waarin de la
Reij of Kemp generaal Dixon, naar de eerste Engelsche opgave, een verlies van ruim
170 dooden en gewonden toebracht.
Nog een paar van zulke slagen en de lust zal den heer Chamberlain wel vergaan
om te zeggen, dat het in Zuid-Afrika al lang geen oorlog meer is.
***
Wat echter meer nog dan de voordeelen, die de Boeren in de laatste maanden in
Transvaal hebben behaald, voor hun zaak nieuwe hoop geeft, is de toestand in de
Kaapkolonie. Wat daar eigenlijk gebeurt houdt de Engelsche regeering haast nog
meer verborgen dan wat er in de republieken voorvalt. Maar dit weten wij toch, dat
de aanhang van de commando's, die zich in de Kolonie genesteld hebben en er niet
meer vandaan te krijgen zijn, steeds toeneemt. De verliezen, die de Boeren geleden
hebben, zijn door de jonge Kapenaars, die nu hun zaak openlijk omhelzen, meer dan
vergoed. Naar de schatting van een bevoegd beoordeelaar, die niet lang geleden uit
Kaapstad vertrokken is, bedraagt - zoo vernemen wij - het aantal Afrikaanders die
onder de wapenen staan, tegen de achtduizend. Dat is al geen kleinigheid. En er zijn
teekenen, dat de beweging zich uitbreidt. Onlangs zijn er ook weer commando's
Vrijstaters in de Kolonie gevallen.
Hetzij dat de Vrijstaters de Oranjerivier overtrekken omdat de winter het grootste
deel van hun eigen land voor een veldtocht ongeschikt maakt en zij in de Kolonie
voor zich zelf en hun paarden kost vinden, hetzij dat het plan is daar een grooten slag
te slaan, in elk geval lijken de Engelschen den toestand daar ernstig in te zien. In een
bericht heette het dezer dagen, dat Kitchener zooveel mogelijk troepen in de Kolonie
samentrekt Dat is wat anders dan eenige maanden geleden, toen hij de Kolonie vrijwel
aan haar lot meende te kunnen overlaten. Nu moet niemand minder dan French er
de zaken leiden.
***
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft dezer dagen een belangrijke mededeeling
gestaan over de onderhandelingen, die er den 28en Februari tusschen Louis Botha en
Kitchener gevoerd zijn. Het stuk is geschreven door B. ot H. anicus, onder welken
naam die des schrijvers nauwelijks schuil gaat. Hij heeft het verhaal van die
onderhandelingen van Botha zelf vernomen en van de noodige bewijsstukken
voorzien. Op een paar punten willen wij, naar aanleiding van wat wij vroeger over
Kitchener's lezing ervan gezegd hebben, de aandacht vestigen.
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Merk vooreerst op, dat Kitchener geen secretaris meebrengt en, ofschoon hij Botha
niet wil weigeren bij het gesprek twee secretarissen van hem tegenwoordig te laten
zijn, toch zooveel mogelijk nog onder vier oogen verhandelen wil. Deze toeleg lijkt
meer hem door Milner ingegeven dan door Kitchener zelf verzonnen. Bij het aangaan
van de conventie van 1881 beklaagden de Transvalers zich, dat hun minder werd
toegestaan dan in de vredesonderhandelingen tusschen de aanvoerders
overeengekomen was. Mocht Kitchener eens wat teveel beloven, dan kon 't minder
kwaad, als er geen aanteekening van gehouden was. Wat Botha's secretarissen
opschreven zou geen bindende kracht hebben.
Maar het was goed gezien van Botha om die twee getuigen mede te brengen. Al
hebben de onderhandelingen tot niets
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geleid, Kitchener heeft eenige dingen losgelaten waarvan het goed is, dat zij deugdelijk
zwart op wit staan. Zoo zijne erkenning, dat er noodeloos en onwettig hoeven verbrand
zijn, dat er gewapende Kaffers gebruikt worden, dat hij den oorlog niet ten einde
weet te brengen zonder vrouwen en kinderen weg te voeren, en meer.
Wij hebben in de Aprilaflevering van dit blad gezegd, dat Kitchener's verslag van
zijn onderhoud met Botha onjuist moest wezen, omdat deze er te zeer geneigd in
leek om vrede te sluiten, niettegenstaande Kitchener's verklaring, dat er van eenige
onafhankelijkheid geen sprake was, maar in Botha's schriftelijk antwoord te lezen
stond, dat Kitchener uit dat gesprek wel begrepen zou hebben, dat hij, Botha, de
aangeboden vredesvoorwaarden niet aan zijn regeering kon aanbevelen.
Wij vinden nu in de mededeelingen van BotHanicus wat de fout van Kitchener's
voorstelling was. Het heette toch, dat Botha alleen gezegd zou hebben, ‘dat hij er
niet zeker van was dat hij vrede zou kunnen sluiten zonder onafhankelijkheid.’ En
toen Kitchener gezegd had, dat na het sluiten van den vrede een kroonkoloniebestuur
zou worden ingevoerd en eerst na eenigen tijd een vertegenwoordigend bestuur, zou
Botha geantwoord hebben, dat hij liever dadelijk het vertegenwoordigend bestuur
wilde hebben, maar hij ‘scheen tevreden met het hierboven genoemde’.
Uit de stukken door BotHanicus medegedeeld, en uit het verhaal van Botha, gelijk
BotHanicus het opgeteekend heeft, blijkt echter, dat er van een zoodanige tevredenheid
geen sprake kan geweest zijn en Botha de onafhankelijkheid der republieken de
hoofdvoorwaarde voor een vergelijk noemde. Botha schrijft, dd. 15 Maart, aan de
burgers te velde: ‘Feitelijk bevat de brief (waarin Kitchener zijne mondelinge
voorstellen met geringe wijziging herhaalde) niets meer, maar veel minder dan wat
de Britsche regeering verplicht zoude zijn te doen, al zou de zaak met ons verkeerd
loopen. Let op! dat zij ons een Wetgevenden Raad willen geven bestaande uit hare
eigene ambtenaren en uit leden door haar zelve genomineerd. De stem van het volk
wordt dus in het geheel niet erkend. Ook wordt voorgesteld, en dit nog als een gunst,
om maar éen miljoen ₤ beschikbaar te stellen ter dekking van onze staatsschulden,
terwijl toch volgens algemeen rechterlijk advies, indien de zaak onverhoopt met ons
verkeerd gaat, de Britsche Regeering verantwoordelijkheid moet dragen van alle
staatsschulden en niet maar eenvoudig met de staatsbaten kan wegstappen.’ (N.B.
Volgens Kitchener's verslag zou Botha zelf die som van ₤ 1,000,000 genoemd
hebben!)
Men ziet dus wat er van die tevredenheid van Botha is. Overigens mogen wij, in
verband met het begin van bovenstaande aanhaling, wel in herinnering brengen wat
wij in April schreven: ‘Dat Botha ten slotte geweigerd heeft den vredesvoorslag der
Engelsche regeering bij zijn regeering aan te bevelen is duidelijk. Als de Boeren,
door den nood gedwongen, zich onvoorwaardelijk onderwerpen, kunnen zij er
nauwelijks slechter aan toe zijn, en dan hebben zij nog het voordeel zich niet vrijwillig
bij den nieuwen toestand neergelegd te hebben.’
***
Het stuk van BotHanicus levert nog een aantal belangrijke zaken ter bespreking,
maar wij moeten ons kortheidshalve bepalen tot het aanstippen van enkele punten.
Zoo blijkt dan nu overtuigend, dat het vertrouwen, zoowel in Mevrouw Botha als in
Botha zelf gesteld, gerechtvaardigd was. Mevrouw Botha is niet naar haar man gegaan
om hem tot onderwerping te bewegen (en zoo geloove men ook niet, dat zij in Europa
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komt om president Kruger tot toegeven aan te sporen; trouwens het staken van de
vijandelijkheden ligt aan de leiders der Boeren in Zuid-Afrika). Het voorstel tot de
onderhandelingen is van Kitchener, niet van Botha uitgegaan. En Botha heeft aan
Kitchener's uitnoodiging voldaan ‘om hem en de geheele wereld te toonen, dat [de
Boeren] maar niet hardkoppig dezen bloedigen strijd voortzetten, maar even genegen
zijn denzelven ten einde te brengen, indien [hun] goed recht niet door de Britsche
regeering wordt geschonden.’
Dat Botha ook na Kitchener's verklaring, dat er geenerlei onafhankelijkheid aan
de republieken zou gelaten worden, naar de vredesvoorwaarden van de Engelschen
is blijven vragen, is stellig ook geweest om aan zijn burgers te kunnen voorhouden
wat zij van de Engelschen te wachten hebben als zij de wapenen neerlegden.
En zoo weinig dacht Botha er zelf aan om zonder aannemelijke voorwaarden den
strijd op te geven, dat hij blijkens zijn rapport van 2 April, op zijn bijeenkomst met
de Wet, dien hij in Maart te Vrede ontmoette, over het staken van de vijandelijkheden
niet eens gesproken heeft, maar in tegendeel met hem het plan voor den verderen
veldtocht vaststelde.
***
Het stuk van BotHanicus brengt er ons van zelf toe nog een woord te zeggen over
het Roode Kruis. Vooreerst sluiten wij ons aan bij de hulde, die dr. Bierens de Haan
bij zijn terugkeer in het vaderland is gebracht. Er zijn meer Nederlandsche doktoren
en verplegers en verpleegsters die zich op het oorlogsveld onderscheiden hebben,
maar bij uitnemendheid dr. Bierens de Haan.
Hij is hier teruggekomen, zoo heeft hij aan een medewerker van de N.R. Ct.
medegedeeld, op verzoek van Botha om te zien meer geneeskundige hulp voor de
Boeren te krijgen. Er zijn nu nog maar vier doktoren bij de commando's in Transvaal
en een in den Vrijstaat.
Dat is zeker weinig. En wij kunnen ons niet weerhouden te zeggen, dat het Roode
Kruis in dezen oorlog niet op de hoogte van zijn taak is geweest. Wij bedoelen nu
niet het Nederlandsche Roode Kruis, dat ongetwijfeld veel gedaan heeft, maar de
Roode-Kruis-vereenigingen in den vreemde. Er zijn er eenige, die zich in het begin
van den oorlog verdienstelijk hebben gemaakt, maar hun ambulances verlieten met
uitzondering van slechts weinige doktoren en verplegers - en dit geldt ook eenigszins,
schoon in veel mindere mate, ons eigen Roode Kruis - reeds lang gegeleden het
oorlogsterrein zonder dat er voor behoorlijke vervanging gezorgd is.
Naar het schijnt is er nu nog een dokter van de Russisch-Nederlandsche ambulance,
die eigenlijk met het Roode Kruis niet eens te maken had, onder de Boeren; dan is
er de Nederlansche arts Jurriaanse, op eigen gelegenheid werkende. De dokter in den
Vrijstaat is, naar wij meenen, een Afrikaander. Het kan wezen, dat de twee andere
dokters in Transvaal van een Roode-Kruis-ambulance afkomstig zijn. Aangenomen
dat dit zoo is, hoe treurig is dan het Roode Kruis in den oorlog in Zuid-Afrika
vertegenwoordigd! De Engelsche regeering heeft indertijd voor Roode-Kruis-hulp
bedankt, zij heeft die niet noodig; de regeeringen der republieken hebben haar wel
noodig. Maar toen het mooie van den oorlog er af was, verdwenen de meeste
ambulances!
Dr. Bierens de Haan zal nu op verzoek van Botha trachten nieuwe geneeskundige
hulp te verkrijgen. Het Nederlandsche Roode Kruis zal natuurlijk aanstonds bereid
zijn, een ambulance of er desnoods meer dan een uit te zenden. Het heeft nog geld,
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voor de Boeren gegeven, in kas en zoo noodig kan het van het Nederlandsche volk
meer krijgen. Misschien voelt ook over de grenzen een of andere
Roode-Kruis-vereeniging, dat zij haar plicht niet gedaan heeft.
De vraag is of de Engelsche regeering zich nu om hare verplichtingen bekommeren
zal. Wat ons van het onderhoud tusschen Botha en Kitchener op dit punt verteld
wordt, geeft eenige hoop. Als tenminste Chamberlain en Milner Kitchener niet
overstemmen. Botha schrijft in zijn brief aan zijn burgers betreffende dat onderhoud:
‘Op de kwestie van het afnemen van ambulances werd overeengekomen, dat wij in
't vervolg van weerszijden ambulances en dokters hunne plichten in termen der
conventie van Genève zouden laten nakomen. In zake medicijnen beloofde Lord
Kitchener op
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ontvangst van eene lijst door mij te worden ingezonden ons de noodige medicijnen
te verschaffen.’
Dat klinkt alsof Lord Kitchener eindelijk inziet, dat de manier, onder Lord Roberts
ingevoerd, om ambulances gevangen te nemen, (in 't laatste gedeelte van den oorlog
eindelijk ook een enkele maal door de Boeren toegepast, maar dan, zoover wij weten,
niet anders dan om Boerengewonden te verplegen en daarna spoedig weer losgelaten
te worden en weg te voeren, toch eigenlijk niet in een beschaafden oorlog past.
In de Times van eenige weken geleden komt een brief voor van een correspondent,
geschreven uit Aasvogelkop den 8sten Maart. Al is het wat laat dat die brief ons onder
de oogen komt, hij is de moeite van het vermelden nog wel waard. De Engelschen
- zoo lezen wij - hadden den commandant van Boshof aangemaand om de wapenen
maar neer te leggen, en wat antwoordt deze, den 2den Februari van het veld, aan den
Engelschen officier, die op het dorp Boshof zit?
Te uwer kennisneming sluit ik de volgende hoofdartikelen uit Europeesche en zelfs
Engelsche bladen in:
a. Het algemeene oordeel in Europa, zoowel in welingelichte als in zwaartillende
kringen (Let op de tegenstelling!), is dat de Boeren het op den duur moeten
winnen. Zelfs Engelsche deskundigen in Zuid-Afrikaansche politiek erkennen
dat openlijk.
b. Stead van de Review of Reviews voorspelt zelfs den algemeenen val van
Engeland.
c Olive Schreiner is van dezelfde meening als Stead.
d. Generaal Bellairs, die in 1881 in Transvaal was en ook voor dien tijd, schrijft
dat Engeland Zuid-Afrika voor goed zal verliezen.
e. Kate Courtney vreest, dat het einde van den oorlog een oorlog met een of meer
Europeesche mogendheden zal wezen, aangezien Frankrijk en Rusland bereid
zijn om, desnoods met geweld van wapenen, tusschenbeide te treden.
f. President Kruger is op het Elysée door president Loubet ontvangen, en Loubet
bracht hem een hartelijk tegenbezoek.
g. De Duitsche pers, met de vroeger geheel Engelschgezinde Kölnische Zeitung
aan het hoofd, verklaart eenstemmig dat Engeland de twee republieken tevreden
zou kunnen te stellen (?).
h De gemeenteraad van Dublin en de leren te Marseille hebben president Kruger
adressen aangeboden.
i. Alle Fransche, Duitsche en Hollandsche politieke koppen zeggen, dat de
Kaapkolonie den doorslag moet geven en Engeland niet langer zijn vrees kan
verbergen
k Chamberlain prijst de Engelsche koloniën, maar hij vergeet te melden hoe de
Canadeezen en Australiërs razen en tieren sedert zij in hun land zijn teruggekeerd
en onder de krijgswet en de censuur uit zijn.
l. Keizer Wilhelm aarzelde steeds en zeide: ‘Entre ces deux mon coeur balance,’
maar nu koningin Victoria dood is, zal hij zich scharen aan de zijde van Europa
en de Boeren.
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En, kapitein R., nu vraag ik u:
1. Is mijn zaak nog zoo hopeloos als gij mij durft schrijven?
2. Moet ik nog mijn wapenen komen neerleggen?
Neen, kapitein, zestien maanden lang heb ik mijn Mauser gevoerd en ik wil het
blijven doen tot den einde, want na den oorlog wil ik met ditzelfde geweer
springbokken gaan schieten in het district Boshof van den O r a n j e V r i j s t a a t .
P. S Het bovenstaande is de naakte waarheid, maar als gij bewijzen kunt dat een van
die punten onwaar is of dat ik lieg, dan, beloof ik, zal ik komen en mijn wapenen
neerleggen.
Ziedaar de brief van den wakkeren commandant van Boshof. Jammer dat wij zijn
naam niet weten. De correspondent van de Times geeft den brief als een bewijs van
‘Boer ignorance’, van den geest die aan de ‘more ignorant’ onder de burgers wordt
ingeblazen. Ons dunkt, dat het met de onwetendheid van dien commandant nog al
schikt. Ons is zijn brief een getuigenis, dat de Boeren vrij wel op de hoogte zijn van
hetgeen er in de Europeesche pers omgaat. Zijn, ten slotte, de Engelschen niet al
deze maanden in Boshof vrijwel ingesloten geweest? Zoodat het antwoord van den
Boerencommandant ons minder een bewijs van ignorantie als de aansporing tot
overgave van den Engelschen kapitein een van arrogantie lijkt.

Nederland
Verslag der algemeene vergadering van groep A van het Algemeen
Nederlandsch Verbond op 18 Mei 1901 te Dordrecht.
Aanwezig zijn volgens de lijst 21 leden, zoo voor zich als ter vertegenwoordiging
van de afdeelingen Amsterdam, Dordrecht, 's-Gravenhage, Hoorn, Leerdam,
Rotterdam, Schiedam en de studentenafdeeling Utrecht.
Van mevrouw N. van Zuylen-Tromp en de heeren J.J.B. van der Chijs Jr. en
Marcellus Emants is bericht ontvangen, dat zij, tot hun spijt, verhinderd zijn de
vergadering bij te wonen.
De afdeelingen Brielle en Omstreken en Oostelijk Flakkee hebben bericht
gezonden, dat zij wegens te late ontvangst van het Aprilnummer van Neerlandia geen
vergadering over de punten van beschrijving hebben kunnen houden en zich aldus
niet kunnen doen vertegenwoordigen.(1)
De voorzitter, professor H. Kern, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
De groepssecretaris brengt het navolgend verslag uit omtrent den toestand der
groep.
Het jaarverslag over 1900 betreffende groep A kan weinig belangrijke gebeurtenissen
of daden vermelden.
De algemeene opmerking, het vorige jaar gemaakt, blijft van kracht. Waar wij
binnenslands onze taal niet dan tegen vreemde woorden behoeven te verdedigen
bestaat uitteraard de hoofdwerkzaamheid onzer groep in het verlevendigen van ons
(1) Omtrent de, door het bestuur zeer betreurde, vertraagde toezending van Neerlandia zie men
onder Berichten.
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volksbewustzijn en het daardoor en daarvoor bevorderen van de toetreding tot het
Verbond, om aldus het Hoofdbestuur de middelen te verschaffen, uit de algemeene
kas te kunnen ondersteunen waar zulks noodig en nuttig is.
In het bestuur der groep kwam geen verandering.
Mevrouw N. van Zuylen-Tromp nam de benoeming tot bestuurslid aan, de heeren
Buitenrust Hettema en Kamerlingh Onnes hunne herbenoeming als zoodanig.
Als lid van den raad van bijstand trad toe de heer S.M.A. van Schaeck Mathon,
burgemeester van Nijmegen.
Het aantal leden nam eenigszins toe, doch niet in die mate als op den duur voor
den bloei van het Verbond noodig zal zijn. Op het oogenblik zijn er 17 begunstigers,
178 beschermende en 1872 gewone leden, dus slechts een kleine winst bij 't vorige
jaar.
Het aantal afdeelingen werd alleen vergroot door het oprichten der afd. Leerdam
en omstreken. De bestaande konden, voor een deel, door gebrek aan geld slechts
weinig of niets verrichten.
Van wat nog gedaan is vormden de Transvaalsche gebeurtenissen wel de
hoofdschotel.
De afd. 's-Gravenhage nam een werkzaam aandeel in de ontvangst van President
Kruger in die stad en was vertegenwoordigd bij de door zijn HEd. aldaar ontvangen
bezoeken. Dit laatste deed ook de afd. Amsterdam in de hoofdstad.
De afdeelingen Rotterdam, Schiedam en Dordrecht beraamden plannen tot
begroeting van den President, wanneer hij voorbij die steden zou komen, zulks in
overeenstemming met de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging. Deze begroetingen
bleven door het veranderde reisplan achterwege, de afd. Dordrecht was zoo gelukkig
de door haar in gereedheid gebrachte oorkonde aan den President te Hilversum ter
hand te stellen.
De afd. Amsterdam bracht op 10 October, des Presidents verjaardag, in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam eene openbare be-
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tooging tot stand, waar door de heeren dr. G.J. Vos Azn., dr. P.H. Ritter, dr. N.
Mansvelt en ds. Lammerink gesproken werd. De afd. Rotterdam meende niet aan
deze betooging te moeten deelnemen om zich streng van staatkundige bemoeiïngen
te onthouden.
De afd. Amsterdam nam ook deel aan een vergadering uitgeschreven door ‘Hou
en Trouw’ naar aanleiding der motie Van Raalte in de Tweede Kamer en aan een
vergadering om tot stand te brengen eene adresbeweging voor scheidsrechterlijke
uitspraak in zake den strijd in Zuid-Afrika. Deze beweging had echter geen voortgang.
De afd. Haarlem zond aan het Hoofdbestuur een door haar aangenomen motie om
aan te dringen op snelle behandeling van het wetsvoorstel tot toelating van
Zuid-Afrikaanders aan onze Hoogescholen.
Toen een door de afd. gericht beroep op allen slechts een 17-tal nieuwe leden
aanbracht, werd een ‘avond’ ingericht, waarin dr. G. Hulsman het woord voerde en
een ‘à capella’ koor liederen zong. Verder werd een kunstavond gewijd aan het
Liederboek van Groot-Nederland van den onvermoeiden heer Coers. De solisten
waren mevr. A. Tijssen - Bremerkamp, en de heeren Jos. Tijssen en J.M. Orelio,
terwijl dr. J.B. Schepers als spreker optrad.
Ofschoon deze beide avonden naar wensch afliepen, klaagt het Bestuur over gebrek
aan belangstelling, voor zoover die zich openbaren moest in toetreding van nieuwe
leden.
De afd. Brielle en O. hield een vergadering waarin dr. Schepers optrad als spreker
over het Nederlandsche lied, een waarin de heer Van Bosse uit Nijmegen sprak over
‘Volksweerbaarheid’, en gaf een liederenavond, waarop de heeren Orelio en Hageman
zongen.
De afd. Hoorn ontving als sprekers de heeren dr. Kiewiet de Jonge en Johs.
Boersma (hoofd der school te Belfast-Lijdenburg Zuid-Afrika).
De afd. Schiedam en O. gaf in gemeenschap met de afd. der Ned. Zuid-Afrik.
Vereeniging, een ‘Transvaalavond’, waarin als spreker optrad de heer H. Oort, terwijl
de zangvereeniging Orpheus eenige nummers ten beste gaf en de rederijkerskamer
Talma eenige tafereelen op den oorlog betrekking hebbende, aanschouwelijk
voorstelde.
In de afd. Putten vervulde dr. Kiewiet de Jonge een spreekbeurt.
Tot dusver de handelingen der afdeelingen.
Van genoegzaam alle kwamen klachten over gebrek aan belangstelling en
vergeefsche moeite om die op te wekken.
De afdeelingen klagen verder over gebrek aan geld, zelfs ontbreekt aan enkele het
noodige om de kosten van een vergaderkamer te betalen.
Een groot middel ter bekendmaking van het Verbond was gedurende het afgeloopen
jaar en is nog het Perskantoor dat, hoewel onafhankelijk van het Verbond, onder zijn
vlag optreedt en zoo ontzettend veel gedaan heeft en doet om de belangstelling in
den Nederlandschen Stam, die het in Zuid-Afrika zoo zwaar te verduren heeft, over
de geheele wereld levendig te houden.
Aan de propaganda met het woord had wel het leeuwenaandeel dr. Kiewiet de
Jonge, zoowel door Neerlandia als door zijn spreken in verschillende plaatsen. Behalve
in de reeds genoemde sprak hij te Gouda, Nijmegen en Leerdam, vanwege het
Verbond, terwijl in overleg met het Nut van 't Algemeen rechtstreeks of zijdelings
over het Verbond door hem werd gesproken te Emmen, Goor, Middelharnis, Oude
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Tonge, Eindhoven, Koudekerk, Zwammerdam en Rijnsaterwoude. Waar hij zelf het
in Neerlandia van Mei opgenomen algemeen verslag levert en daarin moeilijk veel
over zijn eigen goede werken kan zeggen, moge hier een woord van dank voor zijn
belangeloos streven een plaats vinden.
Verder valt er niets belangrijks te vermelden.
Het groepsbestuur hoopt het volgende jaar een meer van vooruitgang getuigend
verslag te kunnen leveren.
De voorzitter dankt den secretaris en stelt aan de orde de verkiezing van vijf leden
van het groepsbestuur, waartoe door het Hoofdbestuur in Neerlandia dubbeltallen
zijn gesteld.
Op voorstel van dr. Vinkesteyn (Schiedam) worden de vijf aftredende leden nl.
mej. Corn. van Zanten en de heeren J.J.B. van der Chijs Jr., Marc. Emants, Th. Nolen
en dr. H.J.A.M. Schaepman zonder stemming herkozen.
Vervolgens is aan de orde de herziening van het Reglement der Groep, waarvan
het ontwerp is afgedrukt in het Aprilnummer van Neerlandia.
Mondeling of schriftelijk worden en zijn voorgesteld en bij de betrekkelijke
artikelen toegelicht en besproken de navolgende wijzigingen in het ontwerp:
1o. van de afdeelingen Hoorn en Brielle een voorstel om de bijdrage der gewone
leden in art. 1 niet te bepalen op f2.50, maar te behouden op f1.50
Bij stemming de verhooging tot f2.50 aangenomen zijnde, wordt op voorstel
van Schiedam, ten einde te verhoeden dat vele leden zullen bedanken, besloten,
dat de aangenomen verhooging niet toepasselijk zal zijn op hen, die reeds lid
zijn of vóór 1 Juli als zoodanig toetreden.
2o. Van de afd. Schiedam om de bevoegdheid tot kiezen van leden van het
groepsbestuur (art. 4) niet te beperken tot de door het Hoofdbestuur voorgestelde
dubbeltallen, maar de groep vrij te laten ook buiten het dubbeltal te gaan.
Aangenomen wordt te dien einde de bepaling aldus te lezen: ‘Voor elk lid wordt
door het Hoofdbestuur een dubbeltal aanbevolen.’
3o. Van de afd. Rotterdam om in art. 6 te lezen een maand in plaats van veertien
dagen en van de afd. Schiedam om in de vergaderingen der groep alleen
stemrecht toe te kennen aan de leden van het groepsbestuur en de afgevaardigden
der afdeelingen.
Aldus aangenomen.
4o. Van de afd. Rotterdam om in plaats van ‘betrokken afdeeling’ te lezen
‘belanghebbenden.’
Wordt aangenomen.
5o. Van de afdn. 's-Gravenhage en Hoorn voorstellen om in art. 17 te lezen, dat een
vast gedeelte der jaarlijksche bijdragen aan de afdeelingen zal gelaten worden.
's-Gravenhage wenscht ⅔, Hoorn ⅓ voor de afdeelingen.
Na breede besprekingen wordt aangenomen een voorstel der afd. Rotterdam,
dat aan de afdeelingen hoogstens zal worden gelaten en de Verbondskas
zal ontvangen.
6o. Van de afd. Rotterdam voorstel tot wijziging van art. 20 in verband met het
onder 3o. gemelde besluit.
Aangenomen
7o. Van de afd. Rotterdam om in art. 24 te lezen een maand in plaats van veertien
dagen en ‘de stem des voorzitters’ inplaats van ‘de voorzitter.’
Aangenomen.
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8o. Van de afd. Rotterdam om aan art. 25 toe te voegen dat van de beslissing van
het groepsbestuur beroep zal mogelijk zijn op de algemeene vergadering der
groep.
Aangenomen.
Nadat de verschillende artikelen aldus gewijzigd of ongewijzigd zijn aangenomen,
wordt door den voorzitter in stemming gebracht en door de vergadering vastgesteld
het reglement, dat in het volgend nummer van Neerlandia zal worden afgedrukt.
Vervolgens is aan de orde het vierde punt der dagorde ‘Voorstellen der afdeelingen.’
Geen der afdeelingen doet eenig voorstel.
De heer Van der Veur (Willemstad) brengt een woord van hulde aan het
Perskantoor, en hen die daardoor zulke groote diensten aan een goede zaak bewijzen.
(Toejuiching).
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
De Secretaris der groep:
Mr. H.J.M. TIJSSENS.

Vlaanderen
Uit Vlaanderen.1)
Redactie voor de rubriek: Uit Vlaanderen.
Uit het Bestuur van den Gentschen Tak werden aangesteld om voortaan
verantwoordelijk te zijn voor de redactie, wat Zuid-Nederland betreft: de H.H. Obrie,
Lybaert, Fabri,

1) De Redactie herinnert dat in Neerlandia elke groep haar eigen ruimte bezit en onbeperkte
verantwoordelijkheid heeft voor eigen tekst.
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G. Lefevre, Mej. De Guchtenaere, de H.H. Fredericq, Minnaert, Van Hauwaert,
Lodewijckse, Meert. De heer Obrie heeft evenwel achteraf te kennen gegeven, dat
hij geen deel wenschte te nemen aan de redactie.
Onze takken worden hierbij dringend uitgenoodigd mededeelingen, welke ze hier
wenschen opgenomen te zien, vóór den laatsten Dinsdag van iedere maand in te
zenden aan den Secretaris van Groep B.
Tevens worden alle leden van Groep B tot medewerking uitgenoodigd opdat er
geen aanleiding meer zou bestaan voor de opvatting, dat Neerlandia, in Vlaanderen
geboren, thans een ‘overwegend Hollandsch orgaan is, waarin ook mededeelingen
uit Zuid-Nederl. opgenomen worden.’ Neerlandia is de tolk van heel den
Nederlandschen stam. Wie een gedachte heeft te verkondigen, welke 't stoffelijk of
zedelijk welzijn van den Nederlandschen stam aanbelangt, binnen de grenzen van
onze werkzaamheden, zal in ons maandschrift een tolk vinden om tot onzen stam of
een van zijn onderdeelen te spreken. Nooit heeft de Hoofdredactie gezocht van
Neerlandia een overwegend Hollandsch orgaan te maken. Heeft het er den schijn
van, dat is buiten de schuld van de Hoofdredactie, die niet beter vraagt dan Vlaanderen
een aandeel te zien nemen aan de algemeene redactie; die schuld drukt alleen op hen,
die zich onthouden.
De Leden van Groep B, die een minimum-bijdrage betalen en dus Neerlandia als
postabonnement ontvangen, worden vriendelijk, doch dringend verzocht voor al wat
den besteldienst van Neerlandia betreft, - klachten, adresveranderingen enz. - zich
uitsluitend te wenden tot hun postkantoor of tot hunnen postbode.

Dagorde van de Algemeene Vergadering van de leden van Groep B te
houden te Gent, Verkoopzaal voor Notarissen, Zondag 7 Juli, te 10½ 's
morgens.
I. Bekrachtiging van de door het Bestuur van Groep B aangenomen wijzigingen
van de Grondslagen:
Art. 5 te lezen: § 1. Het Bestuur van Groep B bestaat uit 21 leden,
gekozen door de Afgevaardigden van de Takken (1 op 20 leden) en
de Vertegenwoordigers van de leden buiten de Takken (1 op 20) in
de Jaarlijksche Algemeene Vergadering te houden in de maand
Maart.
Iedere Tak zal in 't Bestuur vertegenwoordigd zijn door ten minste
1 lid.
Ieder jaar treden een derde van de leden uit en zijn niet dan na
verloop van een jaar herkiesbaar, met uitzondering van den Secretaris
en den Penningmeester.
Bij de eerste samenstelling van het Bestuur zal het lot de
aftredingsbeurt van de 3 reeksen bepalen.
De stemming voor de leden van het bestuur is geheim en geschiedt
volgens het stelsel Hare.
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De Afgevaardigden der Takken en de Vertegenwoordigers van de
leden buiten de Takken hebben alleen stemrecht op de Algemeene
Vergadering.
De leden buiten de Takken worden geacht vertegenwoordigd te zijn
door personen daartoe door het Bestuur aan te duiden (1 op 20
leden).
De Algemeene Vergadering van de leden, 's morgens te houden,
bespreekt de punten van de dagorde en verzendt de gedane
voorstellen naar de zitting van de Afgevaardigden der Takken, welke
's namiddags gehouden wordt en over de voorstellen met
meerderheid van stemmen beslist.
Bij staking van stemmen beslist de stem van den Voorzitter.
Op elke Algemeene Vergadering wordt een commissie van 3 leden
benoemd, belast met het nazicht der rekening van den
Penningmeester op 't einde van het loopend jaar en verslaggeving
daarover op de eerstkomende vergadering.
(Bij aanneming van dit laatste voorstel wordt de commissie voor
1901 benoemd).
Art. 6. § 1 blijft.
§ 1 bis. De Voorzitter en de Ondervoorzitter zijn als zoodanig slechts
na een jaar herkiesbaar.
§ 3 te lezen: Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit de leden van het
Algemeen Bestuur van Groep B gevestigd in de stad, die de zetel
is van het Secretariaat.
Art. 7. Bijvoegen: § 3. Het Bestuur beroept de Algemeene
Vergadering en maakt de dagorde van die vergadering kenbaar in
het Februari-nr. van het Bondsorgaan.
Art. 8. § 1 bijvoegen: en 4 plaatsvervangers.
§ 2. Ieder jaar treedt 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger af.
Ze zijn slechts na verloop van een jaar herkiesbaar.
Art. 10 bijvoegen: § 2. De reiskosten worden daarvoor vergoed.
Art. 12. Na § 1 wordt ingelascht:
Het gebied van een Tak omvat het arrondissement.
Art. 16 aan te vullen met: van de aanwezige stemgerechtigden.

II. Raad van Bijstand.
III. Burgerwacht.
IV. Propaganda voor de Vervlaamsching van de Hoogeschool door andere Takken
dan Gent en Oostende.
V. Maatregelen betrekkelijk slapende Takken.
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De maand Mei bracht wel geen keerpunt in ons Vlaamsche leven, maar heeft toch
hare niet te versmaden plaats in de geschiedenis van onzen strijd. Zij zag, dat ons
moeitevol opwerken naar het zonnelicht, ook al gleed de voet eens uit, geen zinken
noch wanhopend stilstaan, maar een stijgen was, hoe traagzaam ook.
Arbeid tot het verkrijgen der Vlaamsche Hoogeschool, tot behoud van den voorrang
onzer taal voor de Vlaamsche gewesten in de algemeene prijskampen van het
middelbaar onderwijs - strijd tegen de verkrachters der taalwet op de Burgerwacht,
tegen de kruipende, sluipende, huichelende Vulgarisateurs, zoo in Gent als in
Antwerpen, tegen hen, die ons op duizenderlei wijze trachten te beletten onze
verkregen rechten uit te oefenen - zorg voor de nagedachtenis en de werken van
onzen genialen Peter Benoit - uiting van het Vlaamsch wetenschappelijk leven, door
de voorbereiding van het vijfde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, en
door de verschijning der Vlaamsche Genees- en Heelkundige bladen, uiting ook van
het Vlaamsche kunstleven door de vertooningen en feesten der Vlaamsche
maatschappijen - bewijs van onverpoosd waken en streven door de veelvuldige
ernstige vergaderingen der taalminnende genootschappen - opkomst van de Vlaamsche
vereenigingen in het Walenland, waarvan het feest der ‘Vereenigde Vlamingen van
Verviers’ eene uiting was - ziedaar, wat de maand Mei ons heeft gebracht.
Uit April blijft ons nog te vermelden de Algemeene Vergadering van Groep B, den
21sten te Gent gehouden. Daar werd de heer J. Wannijn aangeduid ter vervanging
van wijlen Baron de Maere in het groepsbestuur; voor Antwerpen werd gekozen de
heer Gustaaf Segers; de heer Meert om het Verbond te vertegenwoordigen in het
comiteit voor Groeninger-kouter. De wensch werd uitgedrukt, dat de leden van het
bestuur, buiten den secretaris en den penningmeester, niet herkiesbaar zouden zijn.
Er werd besloten voortaan de algemeene vergaderingen beurtelings te houden in de
steden, waar de takken van het Verbond opgericht zijn.
Geen punt van het programma der Vlaamschgezinden, trekt tegenwoordig zoozeer
de aandacht als het vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool. Onverpoosd zet het
propaganda-comiteit van het A.N.V. zijn meetingen voort. Aalst, Drongen en andere
plaatsen kwamen aan de beurt; de Gildebond van Brugge richtte eene meeting in, en
in Vilvoorde had er op 2 Juni ook eene plaats.
Het vraagstuk is gedurende de laatste weken zoo mogelijk nog meer op den
voorgrond getreden.
Den 19den Mei werd op het jaarlijksch banket van den Bond der oud-leden van
‘'t Zal wel Gaan’ door Prof. Paul Fredericq medegedeeld, dat binnen kort een
wetsvoorstel zou neergelegd worden dat een gematigde oplossing zou zijn van dit
vraagstuk.
Natuurlijk verwekte deze mededeeling dadelijk een groote opschudding door
gansch het Vlaamsche land; want het algemeen gevoelen is, dat een halve oplossing
hier meer kwaad dan goed zou doen, dat zij de verwezenlijking van onze wenschen
voor vele jaren onmogelijk zou maken, en dus een fopperij voor de Vlamingen zou
zijn.
In de Vlaamsche Gazet verschenen kort daarop een brief van het taalminnend
studentengenootschap ‘'t Zal wel Gaan’ en een protest uitgaande van de
studentencommissie ter vervlaamsching der Hoogeschool te Gent, in welke beide
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stukken hoofdzakelijk op de gevaren wordt gewezen van het tweetalig stelsel. De
studenten verklaren uitdrukkelijk dat zij besloten hebben de invoering van dit stelsel
in ieder geval onmogelijk te maken door er voor te zorgen dat geen enkel
Vlaamschgezind student de Neder-
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landsche leergangen zou volgen, die nevens de Fransche over dezelfde vakken zouden
ingericht worden. Zij eischen eenvoudig dat, overeenkomstig het verslag van de
commissie van het Nederlandsch Congres, de huidige professoren zouden verzocht,
maar niet verplicht, worden in 't Nederlandsch te doceeren, en dat er in 't vervolg
nog slechts Nederlandsch sprekende docenten in de vier Faculteiten zouden worden
aangesteld.
Op Zaterdag, 25 Mei, vereenigden zich in de bovenzaal van het koffiehuis Pretoria
afgevaardigden van dertien Vlaamsche maatschappijen der stad. De zeer talrijke
vergadering nam eenparig de volgende dagorde aan:
De vertegenwoordigers der Maatschappijen 't Zal Wel Gaan, De Rodenbachsvrienden,
Het Nationaal Vlaamsch Verbond, De Vlaamsche Katholieke studentengilde, Jong
Vlaanderen, Immer Werkzaam, De Nederlandsche Debating Club, De
Studentencommissie, Het Alg. Ned. Verbond (Gentsche afdeel.) De katholieke
Vlaamsche Landsbond, De Vrienden van het Nederlandsch Tooneel, Het
Propagandacomiteit van het Nederl. Verbond, Rust Roest, in buitengewone
vergadering bij hoogdringendheid bijeen geroepen, gehoord de verschillende sprekers,
het gevaar eener tweetallige Hoogeschool met het oog op de ontwikkeling van het
Vlaamsche Volk bewijzend, besluiten:
‘De Vlaamsche Volksvertegenwoordigers aan te sporen elk voorstel tot
Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, dat niet overeenkomstig is met het
voorstel der commissie door het Nederlandsch Congres van Antwerpen in 1896
gehouden en met algemeene stemmen aangenomen en onderteekend door de heeren
Jan Van Rijswijck, Dr. J. Mac Leod, prof. De Cueleneer, Dr. Boucqué, prof. Julius
Sabbe, G. Fabri, Pol De Mont, Max Rooses, prof. Obrie, de Vriendt, Ducatillon, en
Flor. Heuvelmans, te verwerpen als niet overeenkomend met de behoeften en den
wil van het Vlaamsche Volk.’
Deze deputatie werd Woensdag, 29 Mei, ontvangen door een twaalftal Vlaamsche
volksvertegenwoordigers, welke allen met de grootste belangstelling kennis genomen
hebben van de wenschen der Vlamingen. Vijf onder hen hebben dadelijk de formeele
verbintenis aangegaan, een wetsvoorstel voor de tweetalige universiteit in ieder geval
te bestrijden, en al hun invloed te gebruiken om een zuiver Nederlandsche
Hoogeschool te bekomen. Andere invloedrijke volksvertegenwoordigers zullen nog
bezocht worden en het gevaar van een wetsvoorstel, steunende op het grondbeginsel
der tweetaligheid mag voor goed als afgeweerd worden beschouwd.
Terwijl aldus krachtdadig wordt gewerkt om hooger onderwijs te bekomen in onze
taal, moet er over de bekomen taalrechten bij het middelbaar onderwijs gedurig
worden gewaakt. Zoo hadden wij bekomen dat, voor het Vlaamsch gedeelte van het
land, het Nederlandsch de eerste verplichtende taal zou zijn en het Fransch de tweede
bij de algemeene wedstrijden van het middelbaar onderwijs. Op voorstel van den
Heer Hoofdopziener had de Verbeteringsraad het inzicht opgevat aan de leerlingen
zelven de keus der taal over te laten. Dit zou de deur hebben opengezet voor zoo
menige drukking op de leerlingen vanwege Franschgezinde leeraars. Door het moedig
optreden van Algemeen Nederlandsch Verbond, Vlaamschen Volksraad,
Willems-Fonds, David-Fonds en Vlaamsche liberale Bond van Antwerpen is deze
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aanslag op ons recht verijdeld. Het Staatsblad van Woensdag 15 Mei kondigde de
schikkingen af van den algemeenen wedstrijd waaraan, op taalgebied, geene enkele
wijziging is toegebracht.
Dat onze vijanden aldus trachten de ons toegestane rechten weer in te trekken,
goed; dat ligt op hun weg; maar dat zij in hunnen haat tegen onze taal zoo verre gaan
als officiëele personen de wetten van hun land openlijk te verkrachten dat is
ongehoord! Maar ongelooflijk klinkt het te vernemen, dat zij zulks ongestraft kunnen
doen! En toch is het zoo. De beruchte majoor Stassinet, der artillerie van de
Burgerwacht, was dit jaar op nieuw begonnen met zijn korps in het Fransch te bevelen.
Toen hebben de Vlaamsche maatschappijen van Gent zich verbonden ten einde de
middelen te beramen om de wetschennis, door dien officier der Burgerwacht gepleegd,
te doen ophouden. Zij hebben eene afvaardiging gestuurd bij de heeren
volksvertegenwoordigers De Vigne, Anseele, Begerem en Cambier, om hen te
verzoeken den heer Minister de Trooy in de Kamer te ondervragen over de
stelselmatige verkrachting der wet op de Burgerwacht, wat de Vlaamsche commando's
betreft. De heeren De Vigne en Anseele verklaarden zich daartoe bereid, de heeren
Cambier en Begerem beloofden de aangekondigde interpellatie te steunen. De heer
Begerem kon, als oud-minister, het initiatief eener ondervraging niet op zich nemen.
Het is te hopen dat dit middel eindelijk baten zal om de wet te doen eerbiedigen.
Minder openlijk dan Majoor Stassinet bekampen ons de Vulgarisateurs, die voor
geene loensche middelen terugwijken om in den rug eenen tegenstrever te bestoken,
die in zijn goed recht zoo kloek geharnast is, dat zij hem niet in eerlijken strijd durven
aanvallen. Zij hebben te Antwerpen eene afdeeling gesticht, waarmede zij daar niet
heel geestdriftig zijn onthaald geworden. Zij hebben er eenen cursus voor Fransche
taal geopend in eene herberg. (Vijftien der opgetrommelde leerlingen kunnen noch
lezen noch schrijven!) Deze cursus voorziet volstrekt in geen behoefte, daar zulke
zondagleergangen door de stad zijn ingericht, nevens die voor Nederlandsche,
Duitsche en Engelsche taal; maar zij is voor de Vulgarisateurs een middel om vele
werklieden onzen strijd voor de rechten der Vlamingen te doen haten door de
averechtsche voorstelling, die zij, in bedoelde leergangen, ruimschoots gelegenheid
vinden er van te geven. Het schijnt, dat zij nu ook een onderwijsgesticht tegen het
Athenaeum aldaar, de Staats-Middelbare school en de Stedelijke Middelbare scholen
gaan oprichten, waar de voertaal het Fransch zal zijn. En toch hebben die heeren de
onbeschaamdheid te beweren, dat zij geene vijanden zijn van onze taal!
In Gent handelen zij al even oprecht. Zij hebben het den Vlamingen kwalijk
genomen, die geprotesteerd hebben tegen de optreding van Prof. Van Hamel in dat
Franskiljonsche midden, dat zij niet hebben gewacht, tot het geheim orgaan hunner
beruchte maatschappij den tekst van Prof. Van Hamel's redevoeringen had
medegedeeld, alhoewel de ‘Flandre libérale’ daarover een stenografisch verslag had
gegeven (dat juist moet zijn, aangezien het met geen enkel woord terecht gewezen
werd). Nu is dit verslag in het ‘Bulletin de l'Association enz.’ verschenen. Denkt gij,
dat één der onderteekenaars van het protest een exemplaar van het Bulletin of zelfs
maar een overdrukje van het verslag heeft ontvangen?
Hadden zij er naar willen wachten om te protesteeren, zij konden wachten tot in
der eeuwigheid. Maar wat gemeen is, na de verontwaardigde kreten der Vulgaire
tegen de protesteerende Vlamingen, is de weglating uit het Bulletin van Prof. Van
Hamel's toast, waarin hij zich over President Kruger uitliet, en dien zij beweren niet
te hebben kunnen opvangen, alhoewel de reporter van de Flandre daar wel toe in
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staat is geweest. Wat een deftigen, eerlijken vijand hebben wij, Vlamingen, daar toch
voor ons, is het niet?
Stippen wij aan, dat de opgenomen redevoering van Prof. V.H. wel degelijk
letterlijk de woorden bevat: Si une levée de boucliers enz. se produisait... ce
mouvement nous paraîtrait grotesque, waarvoor de Prof. dus ten volle de
verantwoordelijkheid aanvaardt, zoodat de protesteerenden alle reden hebben om
hun verweer te handhaven.
In zijn antwoord aan Dr. Kuyper noemde de heer Van Hamel de bewering van de
onderteekenaars van het protest, dat de Vulgarisateurs vijanden zijn van onze taal
en van ons volk ‘laster of rhetorika’. Hij zou niet aarzelen uit de Association te treden,
indien hem blijken mocht, dat ze een ander doel heeft dan alleen de verspreiding
van de kennis van het Fransch. In hoeverre de onderteekenaars de Association hebben
belasterd moge blijken uit het volgende: De Gentsche Tak van het A.N.V. en de
Gentsche Afdeeling van het Willemsfonds hebben voor eenige maanden burgemeester
Braun verzocht Prins Aalbrecht van België, bij zijn toekomstig bezoek, in het
Nederlandsch te willen verwelkomen. Prins Aalbrecht, aan wien de heer Burgemeester
Braun had laten vragen of het hem welgevallig zou zijn in Gent in het Nederlandsch
te worden toegesproken, liet toestemmend antwoorden en liet weten, dat hij ook in
het Nederlandsch zou antwoorden. Naar aanleiding van het verzoek der
Vlaamschgezinden, zond de beruchte Association een schrijven aan den heer
Burgemeester, waarin zij onze taal betitelde ‘le patois local de la langue parlée en
Hollande’ (alsof Burgemeester Braun den Prins in het platte Gentsch zou toespreken)
‘(la langue de) la partie la plus infime et la moins instruite de notre population’
(100,000 Gentenaars, die alleen Vlaamsch spreken, tegenover min dan 2500 die
alleen Fransch kennen) en waarin zij het gebruiken van die taal in deze officiëele
omstandigheid onvereenigbaar noemen met ‘la politesse la plus élémentaire’ en met
‘les rêgles de la bienséance’! Die brief is opgenomen in het Bulletin zelf, 'twelk de
rede van Prof. V.H. bevat. Is het dan nog laster, Professor, te beweren, dat de
Association heel wat anders in haar schild voert dan verspreiding van de kennis van
het Fransch en dat ze onze taal, de uwe, veracht?
Wij wenden ons met walg af van de dubbelhartigheid van die menschen, die in
hun sympathiebetuiging voor Prof. V.H., i.d. N.R. Ct. opgenomen, dan toch nóg
durven spreken van égale sollicitude en égal respect voor onze twee nationale talen,
en luisteren liever naar de Vlaamsche klanken, die ons uit de Kamer van
Volkvertegenwoordigers tegenstroo-
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men. Het is de heer Buyl (voor Oostende) die aan het woord is. Hij spreekt over den
ellendigen toestand der Vlaamsche visschers. Maar hoort! De redenaar wordt door
gerucht en luide gesprekken onderbroken, want vele Walen nemen het hem kwalijk,
dat zij zich nooit de moeite gaven eene Vlaamsche redevoering te leeren begrijpen.
In het Fransch wijst de heer Buyl ze thans zoo goed terecht, dat hij ongestoord zijn
rede kan voortzetten. De Waalsche minister de Favereau heeft zich de opmerkingen
van den heer Buyl laten vertalen en betreurt het den spreker niet in het Vlaamsch te
kunnen antwoorden. Hij ten minste begrijpt, dat een Minister of
Volksvertegenwoordiger, die eene der beide landstalen niet verstaat, zich daardoor
in een ondergeschikten toestand bevindt en vergeving noodig heeft voor zijne
onwetendheid, wel verre van, zooals de geruchtmakers hebben gedaan, te trachten
eenen collega zijn taalrecht te ontrooven om er eigen tekortkoming mede te dekken.
Wij mogen de vaste hoop koesteren, dat de werken van onzen betreurden meester
Peter Benoit allen voor het nageslacht zullen bewaard blijven. Comiteiten voor de
uitgave dier werken werden gevormd te Gent, Brussel en Antwerpen. Andere zullen
wel volgen.
Rechts en links worden concerten te zijner nagedachtenis gegeven. Te Brussel is
de Rubenscantate door meer dan 800 zangers, onder de leiding van den heer Keurvels
in het Nederlandsch gezongen geworden, in tegenwoordigheid van de gansche
Koninklijke familie. Hebben de vulgarisateurs er niet tegen geprotesteerd, dat in 't
Nederlandsch zou gezongen worden voor de Koninklijke familie?
Te Leuven wordt ook Tinel's Godelieve gezongen op den Vlaamschen tekst van
Hilda Ram.
Het vijfde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres zal plaats hebben te Brugge
op 28 en 29 September e.k. De zittingen der afdeelingen zullen den 29sten gehouden
worden. Ieder Congreslid betaalt eene bijdrage van 5 fr. en ontvangt een exemplaar
van de handelingen. De schrijver is Mr. Jul. De Bois, doctor in natuurlijke
wetenschappen, Jerusalemstraat 34 Brugge. Deze congressen hebben reeds een
onwaardeerbaar nut gesticht. Eene hunner verheugendste uitslagen is de stichting
der ‘Vlaamsche Genees- en Heelkundige Bladen’, welke binnen kort bij A. Siffer
zullen verschijnen en waaraan vele onzer beste Vlaamsche dokters zullen
medewerken.
Talrijke feesten en vergaderingen hadden plaats in onze Vlaamsche maatschappijen,
onder andere:
Een prachtig muziekfeest ingericht door het Willems-Fonds (Afdeeling Brussel)
op 4 Mei; eene vergadering van den Vlaamschen Volksraad op 5 Mei, waarop men
de volgende punten besprak: uitvoering der gelijkheidswet in de wetgevende Kamers,
het Vlaamsch in de Burgerwacht, het wetsvoorstel Van der Linden (regeling van het
taalgebruik voor de krijgsrechtbanken), de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool,
de wenschelijkheid eener Vlaamsche middelbare Normaalschool voor meisjes; de
plaats van het Nederlandsch in het lager onderwijs, de middelen ter opbeuring van
den landbouw in het Vlaamsche land, de maatregelen ter bescherming der Vlaamsche
havens tegen de pest en het nut der vredesconferentie van Den Haag. Een
concert-voordracht werd gegeven in de Vlaamsche Wacht (Brussel) op 12 Mei,
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waarbij advocaat De Swarte sprak over de Vlaamsche Hoogeschool; de Vlaamsche
Leerlingenbond van het Brusselsch Athenaeum, die reeds 80 leden telt, hield eene
belangrijke vergadering op 12 Mei; op 19 Mei werd in de English Club (Gent) een
puik letterkundig feest gegeven door den heer van den Heuvel en zijne leerlingen,
waarin op heerlijke wijze werken onzer beste Zuid- en Noordnederlandsche dichters
werden vertolkt; de Bond der Oud Leden van 't Zal Wel Gaan hield op 19 Mei zijne
jaarlijksche algemeene vergadering en eindelijk boden de leerlingen der
Declamatieklas van het A.N.V. (Gentsche Tak) op 3 Juni aan de leden een uiterst
welgeslaagd feest aan. Het programma bevatte, benevens verzen van H. Swarth, Th.
Antheunis, Willem Kloos en Alb. Verwey, de tooneelstukken: Eene dubbele
Bekentenis (uit het Fransch vertaald door A.S. Van den Heuvel,) de Jonggehuwden
van Björnstjerne Björnson, twee aangrijpende tooneelen uit Deborah van Grilparzer
en het Kieken van Ludwig Fulda. Een talrijk publiek juichte luidruchtig de spelers
toe, die allen eer deden aan hunnen talentvollen meester, den heer A.L. Van den
Heuvel, regisseur aan ons Nederlandsch Tooneel. Hem zij hier, uit het diepste van
ons hart, dank gezegd voor de ongeëvenaarde opoffering, waarmede hij onverpoosd
werkzaam is om zijne leerlingen de kunst te leeren waardeeren en vertolken.
Ook in het Walenland komen stilaan Vlaamsche maatschappijen tot stand, welke
de daar verblijvende Vlamingen beletten, hun stamgevoel te verliezen. Te Verviers
had op Pinksteren een prachtig Vlaamsch feest plaats. De ‘Vereenigde Vlamingen’
huldigden hun nieuw vaandel in.
De gansche Waalsche stad nam deel aan het feest en honderden Vlamingen waren
uit alle hoeken van Vlaanderen naar Verviers gestroomd. Nooit is er mooier bewijs
geleverd, dat bij hooghouden van ons Vlaamsch volkskarakter onze vriendschappelijke
betrekkingen met de Walen niet worden geschaad maar wel gebaat.
In den Belgischen Senaat kruipen vele leden zoo voor Engeland, dat zij eene motie
ten voordeele der Boeren, die zonder moeite in de tweede Kamer aangenomen werd,
met 37 stemmen tegen 22 hebben verworpen, omdat de Heeren Senators Lafontaine
en Pastoor Keesen de zuivere waarheid over den oorlog in Zuid-Afrika hebben durven
zeggen. Alleen de Heer Montefiore-Levy, een in België ingeburgerd Engelschman,
durfde Engeland vededigen, door op verschillende beweringen van den Heer Keesen
bewijzen te vragen, die hem dan ook geleverd werden. Al blozen wij ook over de
laffe houding van onzen Senaat, onwederlegde woorden der twee genoemde
Boerenvrienden, in het ‘Beknopt Verslag’ opgenomen, zijn een kaakslag voor
Engeland.
Met veel voldoening hebben de Vlamingen vernomen dat Jan Blockx tot Bestuurder
van het Koninklijk Vlaamsche Conservatorium van Antwerpen benoemd werd in de
plaats van Peter Benoit en Juliaan de Vriendt tot Bestuurder van de Koninklijke
Academie van Schoone Kunsten van dezelfde stad. Aan beiden onze beste
gelukwenschen.

Oost-en-West
Uit Batavia.
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Op den 26 Maart 1901 werd ten huize van den heer mr. Th. de Meester een
vergadering der Hoofdcommissie voor Nederlandsch Indië van het Algemeen
Nederlandsch Verbond gehouden.
Aanwezig waren de heeren Abendanon, Arends, Bijvanck, Carpentier Alting, La
Chapelle, Dinger, De Meester en Van Oven,
Afwezig, met kennisgeving, de heeren Martens, Du Mosch en Muller.
Na voorlezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergadering, stelt de
Voorzitter aan de orde den van den Secretaris van het Hoofdbestuur ontvangen brief
van 13 Februari 1901. Daaruit valt af te leiden, dat, niettegenstaande het nu een jaar
geleden is dat onze voorstellen naar Nederland werden verzonden, en niettegenstaande
de Voorzitter al verscheiden maanden geleden met klem bij den Secretaris van het
Hoofdbestuur op spoed heeft aangedrongen, het Mei zal worden eer onze ontwerpen
in de algemeene vergadering van het Verbond zullen worden behandeld; daarna
zullen wij de gewijzigde Statuten en de goedkeuring van het Hoofdbestuur op ons
Groepsreglement moeten afwachten, en daarna - bij een door ons allen onderteekend
request aan den Gouverneur-Generaal - rechtspersoonlijkheid vragen. Het zal dus,
zoo wij onzerzijds alles zooveel doenlijk bespoedigen, Augustus of September worden
eer de groep zal zijn opgericht.
Alsnu wordt overgegaan tot de behandeling van het rondschrijven van Voorzitter
en Secretaris aan de leden der Hoofdcommissie, gedateerd 16 Januari 1901. Wat
betreft de regeling der contributies vereenigt de Commissie zich met dat rondschrijven.
De Penningmeester doet de volgende mededeeling:
Aannemende dat het voorstel van de Hoofdcommissie i.z. de vaststelling der
contributies (voor gewone leden tot een minimum van f0.40 's maands) wordt
goedgekeurd, - en verder ook aannemende, dat de 129 leden welke zonder bepaling
van eenig bedrag zich hebben aangegeven, zoomede de 32 leden die 's jaars minder
betalen dan f3.60, tegen de nieuwe regeling geen bezwaar hebben, en een ieder dit
bedrag betalen zal, komen wij
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voor deze 161 leden tot een te innen som f579.60
van dat verder de 8 leden die f4. -, de 47
die f5. -,
de 3 die f6. - en het lid dat f7.50 betaalt, f292.50
dit ook door blijven doen, krijgen wij van
deze
_____
of een totaal van

f872.10

Bij de punten 2 en 3 (inwendige regeling der groep; afdeelingen, gevolmachtigden)
zegt de Voorzitter eenigszins huiverig te zijn om bij het publiek aan te kloppen met
een nog niet opgerichte vereeniging.
We zullen dit zeer voorzichtig moeten doen en het voorloopig karakter van al
hetgeen gedaan wordt sterk in het oog moeten houden. Wie zich aansluiten wil, die
sluite zich aan, drage bij en ontvange Neerlandia, al het verdere is nog vaag. We
zouden echter aan de verschillende Residenten den toestand kunnen blootleggen en
hun verzoeken het voorbereiden van het tot stand komen van afdeelingen in de hand
te werken, welke afdeelingen - in wording wellicht, hier en daar een en ander dat op
den weg van 't Verbond ligt, zullen kunnen doen.
De heer Carpentier Alting deelt mede in briefwisseling te staan met den heer Dr.
Persenarie, die hem geschreven heeft over de oprichting eener afdeeling te Padang.
Den heer Alting wordt verzocht dien heer verder te willen inlichten en hem te willen
mededeelen dat de Commissie weldra aan den Gouverneur van Sumatra's Westkust
hoopt te schrijven.
Over punt 4 (medewerking aan Neerlandia) wordt besloten aan het Hoofdbestuur
de beschikking over een rubriek Nederl. Indië te verzoeken.
Voorloopig zal de Secretaris belast zijn met het samenstellen dier rubriek over al
hetgeen op het gebied van het Verbond in Indië voorvalt. De Voorzitter verzoekt de
andere leden eventueele bijdragen aan den Secretaris te willen doen toekomen. Ook
van deze vergadering zal een kort verslag voor Neerlandia worden gemaakt.
Naar aanleiding van punt 5 (vlugschrift) bespreekt de Voorzitter de vraag of, nu
het Hoofdbestuur ook een vlugschrift gaat samenstellen, ons desbetreffend denkbeeld
moet vervallen dan wel met dat van het Hoofdbestuur moet worden samengesmolten.
Na eenig debat wordt met het oog op den eigenaardigen werkkring van het Verbond
in Indië, in vele opzichten zoo geheel afwijkend van zijn werkkring overal elders en
met het oog daarop dat dientengevolge de beide vlugschriften elkander niet overbodig
behoeven te maken, besloten: a) om een zelfstandig vlugschrift voor Ned.-Indië te
vervaardigen, b) om het Hoofdbestuur te verzoeken ons spoedig in de gelegenheid
te willen stellen kennis te nemen van den inhoud van zijn vlugschrift. De heeren
Carpentier Alting en Van Oven worden uitgenoodigd het vlugschrift op te stellen en
nemen die uitnoodiging aan.
Bij punt 6. (Inlichtingen voor ouders die hun kinderen naar Nederland zenden)
wordt, na een gedachtewisseling van den Voorzitter en den heer Abendanon, die
mededeelt dat ‘Oost en West’ zich voorstelt ook in patria eenig toezicht op de
daarheen gegane pupillen en hun verzorgers te houden, besloten dat wij een schrijven

Neerlandia. Jaargang 5

zullen richten aan de gevolmachtigden alhier van ‘Oost en West’ om gezamenlijk
overleg voor te stellen.
Punt 7 (Fröbelscholen) wordt door den Voorzitter ingeleid met de opmerking dat
dit met het oog op de praktijk het belangrijkste punt der agenda is. Gelukt het ons in
deze richting wat te verrichten, dan verrichten we iets zeer wezenlijks op den weg
van het Verbond. We moeten met de kinderen beginnen.
Naar aanleiding van eene vraag van den Voorzitter aan den heer Abendanon en
het door dezen daarop gegeven antwoord, waaruit blijkt, dat ook hij ten volle overtuigd
is van het groote belang hier te lande van voorbereidend onderwijs, daar de kinderen
van vele Europeanen het Nederlandsch niet dan gebrekkig verstaan en zeer gebrekkig
spreken, merkt de heer Carpentier Alting op, dat z.i. het daarheen geleid moet worden,
dat bedoeld onderwerp een voorwerp worde van rechtstreeksche staatsbemoeiing.
De beide eerstgenoemde sprekers blijken de meening te zijn toegedaan, dat
vooralsnog de kans op verwezenlijking van den wensch van den heer Carpentier
Alting niet groot mag worden geacht. Zij bevelen daarom aan dat de groep N.-I. van
het A.N.V. het door den heer Carpentier Alting aangehaalde voorbeeld in dezen door
de Loge gegeven, volgende, de oprichting van Fröbelscholen bevordere, daartoe zelf,
voor zooveel de middelen zulks toelaten, toelagen beschikbaar stelle en voorts,
evenals de Loge geldelijken steun vrage van de Regeering.
Dit denkbeeld vindt ook bij de andere leden der Hoofdcommissie instemming.
Aan de orde wordt gesteld: de vraag of wij de Kollewijnsche spelling zullen
bestrijden, en zoo ja hoe? Nadat eenige leden op zeer uiteenloopende gronden
verklaard hadden die bestrijding niet te wenschen, wordt het onderwerp voorloopig
van de agenda afgevoerd.
In den loop van het debat hadden verscheiden leden als hun oordeel uitgesproten,
dat het om practische redenen zeer te ontraden is, aan de leerlingen der scholen in
N.-I. de Kollewijnsche spelling te onderwijzen of zelfs te trachten hen daarvoor te
winnen, om de eenvoudige redenen, dat zoowel in lands- als in particuliere
betrekkingen het volgen van de spelling De Vries en Te Winkel bepaald gevorderd
wordt, en het grondig kennen van die spelling dus voor alle leerlingen een
onafwijsbare eisch is. Bij dien stand van zaken, zal, meent men, het reeds in de
leerjaren kennis maken met een andere schrijfwijze (die stellig voor vele Indische
jongens en meisjes iets aantrekkelijks moet hebben) de leerlingen in de war brengen,
zoodat zij bij slot van rekening geen der gangbare spellingwijzen goed zullen kennen.
De heer Carpentier Alting deelt mede dat de heer Jacomettie, Secretaris van een
vereeniging van oud-leerlingen der Amsterdamsche machinistenschool, hem er over
gesproken heeft dat vaak door Nederlandsche ondernemers Engelsche werkkrachten
boven Nederlandsche worden verkozen, omdat de Nederlandsche te weinig practisch,
en te zeer theoretisch alleen gevormd zijn. Zou het Verbond hieraan iets kunnen
doen?
De Voorzitter meent dat zoo iets wel op den weg van het Verbond zou kunnen
liggen en stelt voor er later op terug te komen.
De vergadering wordt daarna gesloten.
De Secretaris:
Mr. A. VAN OVEN.

Amerika
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Uit Amerika.
Den avond van 25 Maart j.l. zaten de leden van Afdeeling Grand Rapids A.N.V. aan
een feestmaal. Prof K. Schoolland van de Theol. School (Chr. Geref. Kerk) alhier,
was de gastheer en kok. Er was slechts een schotel - maar die bevatte een zeer
aangenaam gerecht - een voordracht n.l. over ‘den Oorsprong en de Schoonheid en
Kracht der Nederlandsche Taal’. Zooals een plaatselijk blad het uitdrukte: ‘de leerrijke
rede getuigde van veel studie en onderzoek.’ De oorsprong onzer taal werd duidelijk
medegedeeld en in de bespreking van de kracht en schoonheid werden we vergast
op allerlei kostelijke bloemen uit Neerland's dichtergaarde.
Waarlijk, het was een maaltijd die werd aangericht, en het talrijk gehoor dat de
7de Geref. Kerk vulde keerde zeer voldaan huiswaarts, erkentelijk beide aan Prof.
Schoolland en 't A.N.V. dat hun dezen genotrijken en leerzamen avond had bezorgd.
Na 't leveren van deze voordracht ging men over tot het kiezen van een bestuur voor
't loopend jaar, en wel met den volgenden uitslag.
President, Ds. H. Beets; Vice-Pres. Ds. A. Bursma; Secretaris, mr. Gelmer Kuiper;
Penningmr. de heer J.B. Hulst. Als leden der uitvoerende Commissie werden benoemd
de heeren J. Veltkamp, Ds. M.E. Broekstra, Prof. K. Schoolland, Ds. B.A. van Sluyters
en H. Verhaar.
Enkele dagen na dien togen de heer J.B. Hulst en schrijver dezes naar Muskegon,
eene stad in Michigan, aan den oever van het meer Michigan.
In deze stad van ruim 20,000 inwoners, zijn misschien drie of vier duizend
Nederlanders. Enkelen hunner hadden den wensch uitgedrukt om een afdeeling van
het A.N.V. in hun midden te zien oprichten, en aan den avond van 5 April werd die
begeerte vervuld. Een afdeeling van over 40 leden werd gevormd met het volgend
bestuur; President Ds. J. Luxen; Vice-Pres. B.G. Oosterbaan; Secretaris H. Korfker
Jr. en Chas. Beukema Penningm. De Muskegon-
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stamgenooten waren vol vuur en liefde voor de zaak en we verwachten dat hunne
afdeeling zal groeien en bloeien en veel vrucht afwerpen.
Zoo is dus weer eene andere afdeeling hier in het verre Westen in 't leven geroepen
en reeds aan den arbeid getogen. Wanneer nu straks de heeren die in Holland City
en omstreken afdeelingen zouden stichten, hun taak hebben vervuld, dan is hier in
Westelijk Michigan eene schoone groep die schouder aan schouder kan staan om de
grootsche roeping van 't A.N.V. te vervullen.
Nederzettingen in andere Staten zullen dan gewis naijverig worden en evenzeer
deze taak ter hand vatten.
Tenslotte, wat de begeerte van Neerlandia's redactie aangaat, om in enkele artikelen
onze toestanden alhier te bespreken - we zijn voornemens om in de naaste toekomst
althans te trachten daaraan te voldoen. En wel naar aanleiding van den heer Tutein
Nolthenius' ‘Nieuwe Wereld’, ons onlangs door de vriendelijkheid van den heer
Pijnappel van Amsterdam beschikt.
Grand Rapids, Mich. U.S.A.
29 Mei, 1901.
HENRY BEETS.

Mededeelingen
Bij schrijven van 20 Mei l.l. heeft de heer G.R. Erdbrink, beheerder van het
Indologisch Studentencorps te Delft, aan den penningmeester van het A.N.V.
toegezonden het bedrag van f25, zijnde een deel van de nalatenschap van het
voormalige Corps.
Namens zijne Corpsbroeders vestigt de heer Erdbrink de aandacht van het
Hoofdbestuur op onze taal in Indië, den wensch uitsprekende dat daaraan het Verbond
naar krachten arbeide. Het Hoofdbestuur stelt gift en bedoeling van de leden van het
voormalige Indologische Corps op hoogen prijs. Wat de erflaters willen, zal worden
vervuld: het Nederlandsch in Indië zal zijn en blijven een voorwerp van aanhoudende
zorg voor het Verbond. Mogen de Oud-studenten der Indische Instelling, eenmaal
zoo bloeiend, onlangs plotseling opgeheven, trouwe medewerkers zijn in de beleid
en arbeid eischende bevordering van het Nederlandsch in onze Koloniën.
Hun vrije gift zij daarvoor waarborg.
***
In no. 6 van de geschriften van het Alg. Ned. Verbond, getiteld Het Nederlandsch
Element in den Vreemde, staat op blz. 25 als schrijver van Eenige Schetsen van eene
Geschiedenis van De Trekboeren (Humpata), Ds. D. Postma van Fordsburg. Dit is
onjuist. Het is ds. Postma van Rustenburg, de broeder van dien van Fordsburg.
***
Volgens de New Age van 6 Juni heeft de Commandant van het Cradock-district de
verspreiding van Neerlandia in de districten onder de Krijgswet, verboden.
Een van de begrijpelijkste dingen uit dezen geheelen oorlog.
***
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Het Natalsche Parlement heeft met eene stem meerderheid de gebruikelijke toelage
voor het onderwijs in onze taal geweigerd.
Te Mafeking is in een vergadering der afdeeling van den Zuid-Afrikaanschen
Bond de noodzakelijkheid uitgesproken om het Engelsch in Zuid-Afrika tot de eenige
regeerings- en onderwijstaal te verklaren.
In 't uiterste oosten en westen is dus de geestelijke strijd ontbrand, waarbij onze
taal de kostbare inzet is. Die strijd was te verwachten.
Gelukkig voor den Nederlandschen stam dat de geschiedenis leert dat geestelijk
bezit gedijt onder den druk.
Kent echter het moederland ten volle zijn plicht in dezen?
Meermalen is een verzoek ingekomen om de ledenlijst in Neerlandia op te nemen.
Er wordt in 't volgend nummer een begin gemaakt met de leden van het Buitenland,
die niet binnen een groepsgebied wonen. Voortaan zullen ook in elk nummer de
nieuwe leden worden afgedrukt met de namen van hen, die ze aanbrachten.
***
Enkele ingezonden stukken moeten wegens plaatsgebrek tot een volgend nummer
blijven liggen.

Volgens art. 11 der Statuten.
De Commissie bedoeld in art. 11 der Statuten heeft de eer bij dezen kennis te geven,
dat zij de rekening en verantwoording van den penningmeester van het A.N.V.,
loopende over het jaar 1900, heeft nagezien en in volmaakte orde bevonden.
P.J.A. DE BRUÏNE.
P.J. DE KANTER.
FRED. ROMPEL.
Dordrecht, 10 Mei 1901.

Berichten.
De leden van Groep B (België) worden nadrukkelijk verzocht acht te willen slaan
op de dagorde van de Algemeene Vergadering opgenomen onder de rubriek: Uit
Vlaanderen.
***
Wie vóór 1 Juli a.s. als gewoon lid tot het A.N.V. toetreedt, betaald minstens f1.50
per jaar. Na dien datum wordt het minimum f2.50 volgens besluit der Algemeene
Vergadering.
***
Ondanks de grootste zorg door de Redactie besteed aan haar deel der verzending van
Neerlandia, grootendeels bestaande in het verschaffen der adressen en de nazending
van nieuw ingeschreven leden, kwamen toch voortdurend herhaalde klachten over
tekortkomingen bij haar in. Buitengewoon erg was dit bij het April-nummer, waarin
de oproeping stond voor de Algemeene Vergadering.
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Eindelijk bleek, dat h o n d e r d e n exemplaren van het maandblad, ter verzending
gereed, op het kantoor van den uitgever in een hoek waren teruggevonden.
Van de mondeling gegeven verklaring van dit feit vinden onze lezers hieronder
de schriftelijke bevestiging.
's Gravenhage, den 13 Juni 1901.
Bevestigende onze mondelinge mededeelingen aan uwen Secretaris, deelen
wij U mede, dat ons bij onderzoek is gebleken, dat er een ernstig
plichtsverzuim bij de verzending aan de leden van groep A van het
Aprilnummer heeft plaats gevonden.
Na de ontdekking zijn de achtergebleven exemplaren onmiddellijk
verzonden. De vertraagde toezending betreuren wij. Wij hebben
maatregelen getroffen om een dergelijk voorval voor de toekomst te
voorkomen.
Hoogachtend
Uitgevers-Maatschappij ‘Nederland’.
de Directeur
(get.) P.A. NIERSTRASZ.
Aan
het bestuur van Groep A van het
Algemeen Nederlandsch Verbond
Dordrecht.
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De taal der Hollandsche wetenschap.
De Hollanders bejammeren het iederen dag, dat zij zoo weinig kunnen doen tot hulp
van de republieken in Zuid-Afrika, en terwijl zij in spanning den loop van den oorlog
volgen, geven zij weinig aandacht aan den strijd voor hunne taal in België. Die strijd
is wel niet zoo dramatisch, hij kost geen bloed, maar hij is niet minder eervol. Dat
de Vlaamsche Beweging in den beginne door de Hollanders niet met kracht is
gesteund, kan men zeer goed begrijpen, en het is onnoodig de oorzaken daarvan hier
te vermelden. Maar die Beweging bestaat nu reeds meer dan eene halve eeuw, men
heeft ze niet kunnen onderdrukken, en zij wordt aldoor sterker. In den eersten tijd
scheen zij eenigszins beperkt tot het gebied van de litteratuur, maar zij heeft zich
ook uitgebreid tot dat van de wetenschap; allerlei onderwerpen, waarover men vroeger
slechts in het Fransch zou schrijven, worden nu behandeld in het Nederlandsch. De
strijd wordt daardoor des te feller, want menige vijand der Vlaamsche Beweging,
die geen bezwaar had tegen Vlaamsche novellen en gedichten, waarin het zuiver
Vlaamsche leven werd afgebeeld, neemt geen genoegen met het gebruik van het
Nederlandsch voor onderwerpen van meer algemeen belang. Doch de Vlamingen
geven den strijd niet op, zij zijn overtuigd van de noodzakelijkheid eener
Nederlandsche beschaving, en daarvoor kunnen zij eene Nederlandsche wetenschap
niet missen. Vandaar hun verlangen de hoogeschool van Gent te ‘vervlaamschen’.
Dit doel is nog niet bereikt, maar de kracht waarmede zij er naar streven bewijst
opnieuw, hoezeer diegenen zich hebben vergist die de Vlaamsche Beweging voor
niet veel meer hebben geacht dan eene kunstmatige opgewondenheid. Rechtstreeksche
hulp kunnen de Hollanders hier niet bewijzen, want de Belgen moeten zelf beslissen
over de regeling van hun hooger onderwijs. Maar zijdelings geven de Hollanders
een grooten steun, wanneer zij het Nederlandsch als taal van hunne wetenschap
zooveel mogelijk handhaven.
Nu is het niet te ontkennen, dat onze geleerden zich dikwijls bedienen van vreemde
talen, en dat wel vanouds. Nadat het Latijn minder gebruikelijk was geworden, tenzij
voor de classieke philologie, hebben de Hollanders vaak geschreven in het Fransch,
waaraan zij reeds vroeger gewoon waren,
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en ook niet zelden in het Duitsch of het Engelsch. Dit is niet omdat de wetenschappen
in het Nederlandsch niet kunnen behandeld worden, - het tegendeel blijkt gelukkig
dagelijks, - maar alleen omdat onze taal in den vreemde weinig bekend is. Doch in
België wordt dit feit door de Franschgezinden opgevat als een bewijs, dat de
Hollanders zelf hunne taal voor de internationale wetenschap onbruikbaar achten,
en dat de Vlamingen dus zeer onverstandig zouden doen door hunne Fransche
wetenschap te vervlaamschen.
Door in vreemde talen te schrijven benadeelen dus de Hollanders hunne Belgische
stamgenooten, tegenover wie zij evengoed een plicht hebben te vervullen als jegens
de Afrikaanders. En dat gebruik zou ook voor de Hollandsche wetenschap, op zich
zelf genomen, langzamerhand gevaarlijk kunnen worden. Immers, eene wetenschap
kan niet buiten eene vaste terminologie, en hoe minder er over een bepaald vak in
eene taal wordt geschreven, des te minder krijgt de terminologie in die taal een vasten
vorm, en des te moeilijker wordt het daarin een bepaald vak te behandelen. Ieder,
die op dit punt eenige ondervinding heeft, zal dit toegeven. Reeds nu is de neiging
om gemakshalve een aantal vreemde woorden te gebruiken bij sommige geleerden
zeer groot, en beheerscht men zich daarin niet, dan zal eens gebeuren wat de
Franschgezinden in Vlaamsch België reeds nu als een feit beschouwen: zij noemen
het gebruik van het Nederlandsch in werken van Hollandsche geleerden eenvoudig
‘une concession faite au particularisme national’. Geen Hollander of hij zal die
uitdrukking, op zijn zachtst genomen, minder juist achten; die term particularisme
klinkt hier bijzonder onaangenaam. Een taalparticularist is iemand die, hoewel
behoorende tot eene grootere gemeenschap die eene algemeen gebruikelijke hoogere
taal bezit, zich alleen wil bedienen van de taalvormen uit zijn eigen gewest. Maar
het Nederlandsch is met zulk een dialect niet op ééne lijn te stellen; het heeft al de
eigenschappen van eene taal der hoogere beschaving, al wordt het gesproken door
een geringer aantal menschen dan de zoogenaamde ‘wereldtalen’.
Zonder te willen betwisten dat het gebruik van eene vreemde taal voor een
Hollandsch geleerde soms onvermijdelijk is, mag men toch wenschen dat het binnen
zekere grenzen zal beperkt blijven. Er zijn stellig een aantal gevallen waarin dat
gebruik volkomen onnoodig is. Wanneer b.v. een Hollandsch Germanist iets zeer
verdienstelijks opstelt in het Nederlandsch, dan behoeft hij niet te vreezen dat zijne
ontdekking bij de Duitsche geleerden onopgemerkt zal blijven; de meesten van hen
kunnen onze taal wel lezen, en althans een daarin geschreven betoog over een
onderwerp uit hun eigen vak. Wat men stilzwijgen wordt beantwoord, dat zijn vooral
de ondoordachte en ongegronde beweringen. Zonder twijfel is het eenvoudiger en
gemakkelijker zijne opstellen te zenden aan buitenlandsche tijdschriften die algemeen
verspreid zijn, maar wie tot eene kleine natie behoort, zal zich daarbij de vraag moeten
stellen of beweegredenen van geheel anderen aard niet even gewichtig zijn. En voor
de Hollanders kunnen die beweegredenen juist in dezen tijd eene bijzondere kracht
hebben. Zoowel in Zuid-Afrika als in België zien de vijanden der Nederlandsche
nationaliteit niets liever dan dat de Hollanders zelf door hun gedrag toonen van de
geringe waarde hunner taal overtuigd te zijn, en het is zeker niet in ons belang die
overtuiging bij vreemden te versterken.
A. KLUYVER.
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Een Belgisch blad over onze taal.
Het Gentsche dagblad La Flandre Libérale tracht in zijn nummer van 21 Juni te
betoogen, dat men geheel verkeerd doet met de Gentsche Universiteit te willen
herscheppen in eene Nederlandsche Hoogeschool. Om zijne stelling te bewijzen
maakt het blad zijn lezers opmerkzaam op het bestaan van Hollandsche
wetenschappelijke tijdschriften, wier medearbeiders zich bedienen van 't Fransch,
Duitsch of Engelsch. Daaruit volgt, in de meening van La Flandre Libérale, dat het
Nederlandsch wel bruikbaar is als hulpmiddel van lager onderwijs en als werktuig
voor o.a. Anseeles, Buysse en de heeren pastoors en kapelaans, maar niet als taal
van het hooger onderwijs. Merk op de onvergelijkelijke slimheid waarmede zoo in
't voorbijgaan afkeer in 't hart der lezers wordt gezaaid door het Nederlandsch voor
te stellen als de taal van volksopruiers.
Doch die zet is niet in staat het gebrekkige der redeneering in 't Gentsche blad
goed te maken. Uit het feit dat er Hollandsche wetenschappelijke mannen zijn die
in eene vreemde taal schrijven volgt niets hoegenaamd tegen het gebruik van 't
Nederlandsch als taal van 't Hooger Onderwijs Zij is dit in ons land, en te durven
beweren dat zij als wetenschappelijke taal achterstaat bij Fransch, Duitsch, Engelsch
of welke andere taal ter wereld, is zotteklap.
Wij hier in Holland zijn altoos huiverig geweest ons te mengen in aangelegenheden,
zooals de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, die in België zelve moeten
beslist worden. Wij erkennen het recht der Vlamingen om Hooger Onderwijs in hun
eigen taal te ontvangen, evenals andere volken dat bezitten; verder gingen wij niet,
tot ergernis dikwijls van onze Vlaamsche vrienden, die ons lauwheid verweten in
eene zaak die toch ook voor ons van belang was. Maar als wij zien tot welke
bekrompen inzichten, ja tot welke domheden dat Hooger Onderwijs in 't Fransch
geleid heeft, dan zeggen we in ons zelven: hoe eerder het Nederlandsch als
onderwijstaal aan de Gentsche Hoogeschool wordt ingevoerd, hoe beter. Want wij,
Nederlanders, hebben onze eigen taal lief, zonder die van andere volken te haten.
Onze mannen van wetenschap maken kennis met hetgeen in andere talen, althans
Fransch, Duitsch en Engelsch geschreven wordt. Dat zij, wanneer naar hun meening
de wetenschap, de internationale wetenschap er door gebaat kan worden, het woord
tot vreemden in eene meer verbreide taal richten, moest men in hen waardeeren
inplaats van hen te beleedigen door hen voor te stellen als sproot hier misschien wel
eens te groote beleefdheid voort uit minachting voor hun moedertaal, zooals de
Flandre liberale in hare met kwaadwilligheid gemengde oppervlakkigheid doet.
Leiden.
H. KERN.

XXVIe Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
Dit jaar, van zes tot negenentwintig Augustus, zal het te Nijmegen worden gehouden.
En het zal ongetwijfeld zeer belangrijk kunnen zijn, ook in zijne gevolgen, als men
er van maakt wat er van te maken is. De Ned. Taal- en Letterkundige Congressen
zullen niet langer een voorwerp zijn van meewarigen spot bij velen, die het goede
verleden erkennende, zich enkel blind tuurden op de langzaam gebleken
tekortkomingen, zonder te beseffen dat ook door hun bemoeiing een hoogst belangrijk
verschijnsel in ons stamleven te redden en te schragen viel.
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Want het is een belangrijk verschijnsel geweest in ons stamleven en kan een zelfs
onmisbaar verschijnsel worden, mits het hervorming onderga en men de valsche
vlaggen strijke. Het moet worden een zuiver Nederlandsch Congres, een
Nederlandsche landdag, waar Nederlandsche stambelangen ernstig worden besproken
en de uitvoerbare besluiten beklijven. Waar het Nijmeegsch Uitvoerend Comité dat
alles voorbereidt, toont doordrongen te zijn van de ernstige bedoelingen om de
Congressen eene belangrijkheid te verschaffen,
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die zij in veler oog misten, daar is het noodzakelijk dat het wordt gewaardeerd en
gesteund door trouw bezoek, niet het minst van de bedillers.
Er is een Algemeen Nederlandsch Verbond, er is een verhoogd stambewustzijn,
er zijn plekken op onze stamkaart waar voorziening gebiedend noodig is. Wat kan
voor onze taal worden gedaan in onze Oost en in onze West, wat in Vlaanderen, wat
in Amerika, wat in Zuid-Afrika bovenal? Ziedaar een taalvraag, die past op een
Nederlandsch Congres. De geleerdheid worde elders gediend, die duldt slechts
evenknieën; wetenschappelijke uitkomsten zijn met de Ned. Taalen Letterkundige
Congressen dan ook nooit ernstig beoogd. Zij zijn ingesteld om het verbroken verkeer
tusschen Vlamingen en Nederlanders weer te hechten, en om Vlaanderens herboren
behoefte aan Nederlandsche beschaving door persoonlijken omgang op practische
en prettige wijze te bevredigen. Bovendien wat vijftig jaar geleden ernstige taalvragen
bleken, zijn het nu niet meer. Nu kan bij den besten wil de oude instelling geen dienst
doen als een congres van taalvakmannen. En letterkunde is wel allerminst geschikt
om te worden becongrest; letterkunde is of weten over anderen of kunnen uit zich
zelf. En het eerste hoort in boeken of geleerde bijeenkomsten, het tweede is te
persoonlijk om vergaderingen te dulden tenzij als kunstenaarsfeest.
Zeker er zijn taal- en letterkundige twistpunten die gevoegelijk ook door niet
vakmenschen kunnen worden behandeld; ze geheel afschaffen behoeft men niet.
Maar als vlaggen mogen zij geen dienst blijven doen. Nederlandsche Congressen
moeten het zijn, waar vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van den
Nederlandschen stam voorlichten op den na ijverig zoeken aangegeven weg.
***
Er zullen sprekers zijn als dr. Mansvelt over onze taal in Zuid-Afrika, wat daar voor
alle Nederlanders te doen valt; als de heer Hamelberg, de bekende voorvechter van
Curaçao's rechten op welvaart en vernederlandsching. Daar zal uiteengezet worden,
nogmaals, en met klem de toekomst onzer taal in de Oost; daar zal als lichtend doel
voor Vlaamsche strijders de Vlaamsche Hoogeschool te Gent in de verte worden
getoond. Daar zal worden besproken wat onze boekhandel kan doen voor onze
stamtaal, wat ons lied, wat onze kunst, wat onze historie vooral.
***
Het Congres te Nijmegen zal behalve nuttig ook pleizierig kunnen zijn. Het is te
hopen dat velen zich daarover heenzetten, die een paar dagen vroolijk en opgewekt
samenzijn met Nederlanders van buiten onze grenzen vroeger niet met hun zwaren
ernst konden overeen brengen. Wij zijn nu eenmaal gewichtig in eigen oog.
Voor velen zal het echter gelukkig nog een aanbeveling zijn dat als het ernstige
werk is afgeloopen, Nijmegens lieve natuur, vermooid bij tijden door klanken van
echt Nederlandsche kunst, opwekkelijke genieting verschaft. En laat men toch vooral
de gesprekken niet gering schatten die in kleineren kring alsdan het groote doel ten
goede komen. Juist in het persoonlijke bij de Taal- en Letterkundige Congressen
heeft een kracht gescholen die nooit moet worden verwaarloosd. Het feit dat
Nederlandsche mannen en vrouwen van overal samenkomen, geneigd tot
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gemeenschappelijk handelen voor groote stambelangen, waarbij geleerdheid wordt
aangezien noch stand, dat feit is van hoog gewicht. Het zou op zich zelf reeds een
doel mogen zijn.
***
Aan Nijmegen de voldoening en de eer van een druk bezocht en welgeslaagd
Nederlandsch Congres. De belangen van het Algemeen Nederlandsch Verbond zijn
er nauw bij betrokken.
De eerste Secretaris Mr. C.G.J. Bijleveld, Keizer Karelplein 4 Nijmegen schrijft
in voor f2.50. Elk lid heeft, met een dame, recht van toegang tot al de vergaderingen
en feestelijkheden. En zorg voor huisvesting neemt tot 10 Augustus het Uitvoerend
Comité op zich.

Nederland
Groepsbestuur: Prof. Dr. H. Kern, Leiden, voorzitter; Dr. H.J.A.M.
Schaepman, lid der Tweede Kamer-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.

Reglement voor Groep A. van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Artikel 1.
Groep A van het Algemeen Nederlandsch Verbond omvat Nederland en verder
alles wat niet behoort tot een der andere Groepen.
Begunstigend Lid is wie minstens f25. -, Beschermend Lid wie minstens f5. -,
Gewoon Lid wie minstens f2,50 jaarlijks bijdraagt.
Deze bepaling is niet toepasselijk op hen, die voor 1 Juli 1901 tot het Verbond
zijn toegetreden.
Artikel 2.
Groep A kent kerkelijke noch staatkundige partij; doel en middelen zijn
uitgedrukt in artt. 2 en 3 der Statuten.
Artikel 3.
Het Groepsbestuur bestaat uit minstens 9 leden, die uit hun midden een
voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen
en hunne werkzaamheden onderling verdeelen. Zij treden af in Mei, volgens
rooster, doch zijn herkiesbaar.
Artikel 4.
De leden van het Groepsbestuur worden voor den tijd van 3 jaar gekozen door
de Afdeelingen in Nederland. Voor elk lid wordt door het Hoofdbestuur een
dubbeltal aanbevolen, dat minstens een maand vóór den verkiezingsdag in het
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Orgaan van het Verbond aan de leden moet worden bekend gemaakt. De keuze
geschiedt bij meerderheid van stemmen; bij staking beslist het lot.
Artikel 5.
De bestuursleden vaardigen uit hun midden voor den tijd van drie jaren vier
leden af naar het Hoofdbestuur. Dezen treden jaarlijks in Mei volgens rooster
af, doch zijn herkiesbaar. De keuze geschiedt bij meerderheid van stemmen; bij
staking beslist het lot.
Artikel 6.
De voorzitter van het Groepsbestuur belegt jaarlijks in Mei te Dordrecht eene
Algemeene Vergadering der groep. De vergadering wordt minstens een maand
te voren in het Orgaan van het Verbond aangekondigd. Zij is even als de
Buitengewone Algemeene Vergaderingen (art. 7) toegankelijk voor alle leden
van het Verbond.
Stemgerechtigd zijn de leden van het Groepsbestuur, en de Afgevaardigden der
Afdeelingen volgens de stemtafel in art. 20 opgenomen.
In deze Algemeene Vergadering wordt uitvoering gegeven aan art. 5 van dit
Reglement en worden verder de voorstellen in behandeling gebracht, namens
Groepsbestuur, Afdeelingen of Leden gedaan. De voorstellen zullen zooveel
mogelijk in het April- en Mei-nummer van het Orgaan worden bekend gemaakt.
Artikel 7.
Buitengewone Vergaderingen worden gehouden wanneer het Groepsbestuur
het noodig acht, of tenminste 3 Afdeelingen of 25 Begunstigende Leden dit
aanvragen.
In dit geval worden de te behandelen onderwerpen en de op-
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roeping ter vergadering tenminste een maand te voren in het Orgaan van het
Verbond geplaatst.
Artikel 8.
Er bestaat een Raad van Bijstand. De keuze van zijne leden wordt aan het
Groepsbestuur overgelaten.
Artikel 9.
De voorzitter van het Hoofdbestuur is voorzitter van den Raad van Bijstand.
De Raad regelt zijne eigen aangelegenheden.
Artikel 10.
De Raad van Bijstand is gerechtigd tot het doen van voorstellen aan het
Groepsbestuur, dat zoo noodig deze doorzendt naar het Hoofdbestuur.
Artikel 11.
De Voorzitter van hef Hoofdbestuur heeft het recht de leden van den Raad van
Bijstand bijeen te roepen, teneinde in moeilijke gevallen hunne zienswijze te
vernemen.
Artikel 12.
De Leden van de groep vereenigen zich in afdeelingen, waarvan de grenzen
door het Groepsbestuur worden bepaald, na de belanghebbenden te hebben
gehoord. Een aantal van 20 Leden wordt vereischt voor de oprichting en
instandhouding eener afdeeling.
Artikel 13.
Iedere Afdeeling benoemt haar bestuur en stelt haar huishoudelijk reglement
vast, dat zij onderwerpt aan de goedkeuring van het Groepsbestuur en waarvan
zij een afschrift aan dit bestuur zendt.
Het Afdeelingsbestuur bestaat uit minstens vijf leden, waarvan een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De beide laatste betrekkingen kunnen in
één persoon vereenigd zijn.
Artikel 14.
De Afdeelingen bevorderen in haar kring de belangen van het Verbond, zooals
dat in art. 2 en 3 der Statuten is omschreven.
Zij zijn vrij in de keuze der middelen en in de regeling harer werkzaamheden,
behoudens in achtneming der Statuten en de besluiten der Algemeene
Vergadering.
Zij verstrekken aan het Groepsbestuur alle gevraagde inlichtingen.
Alle verzoeken van Afdeelingen aan de regeering of andere deelen van het
openbaar gezag buiten den kring der Afdeeling worden onderworpen aan de
goedkeuring van het Groepsbestuur. Is dit van oordeel, dat dergelijk verzoek
niet behoort te worden ingediend, dan geeft het de gronden zijner meening ten
spoedigste aan de betrokken Afdeeling op, die bevoegd is het punt in geschil
aan de beslissing der Algemeene Vergadering te onderwerpen.
Artikel 15.
Iedere Afdeeling houdt een vergadering van leden met het oog op de punten
van beschrijving voor elke Algemeene Vergadering en bovendien zoo vele
vergaderingen als wenschelijk worden geoordeeld. Zij heeft te allen tijde het
recht voorstellen aan het Groepsbestuur te doen.
Artikel 16.
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Ieder Afdeelingsbestuur is verplicht aan te leggen en bij te houden een
alfabetische naamlijst der leden, met vermelding van beroep en woonplaats en
het bedrag hunner bijdrage en van deze lijst elk jaar in Februari een afschrift
aan het Groepsbestuur te zenden.
Artikel 17.
Het Afdeelingsbestuur zorgt, dat het voor de Algemeene Kas van het Verbond
bestemde deel der bijdragen van de leden gelijk dit naar aanleiding van art. 10
der Statuten is vastgelijk elk jaar voor 1 April worde overgemaakt aan den
pennningmeester der groep, tenzij met dezen een andere regeling worde
getroffen.
Van de later in het jaar toetredenden geschiedt dit vôór 1 December. Aan de
Algemeene Kas zal minstens , aan de afdeelingskas hoogstens van de
jaarlijksche bijdragen worden toegekend.
Artikel 18.
Minstens een maand vóór de jaarlijksche Algemeene Vergadering der groep
(art. 6) zendt ieder Afdeelingsbestuur aan het Groepsbestuur een verslag van
den toestand en de werkzaamheden der Afdeeling, met vermelding van de namen
der leden van het bestuur.
Artikel 19.
Elke Afdeeling heeft het recht een of meer afgevaardigden, wier namen te voren
aan het Groepsbestuur worden opgegeven, naar de Algemeene Vergaderingen
te zenden. Bij gebreke hiervan moeten de afgevaardigden ter vergadering
voorzien zijn van een geloofsbrief.
Artikel 20.
Het getal stemmen door de Afdeelingen uit te brengen wordt bepaald als volgt:
beneden 50 leden één stem; verder voor elk ingegaan 50-tal één stem meer.
Het laatst volgens artikel 16 opgegeven aantal leden strekt hierbij tot grondslag.
De leden van het Groepsbestuur brengen ieder één stem uit.
Artikel 21.
In de Afdeelingsvergaderingen heeft elk lid tot de Afdeeling behoorende een
stem. Niet tot de Afdeeling behoorende hebben zij bevoegdheid aan de
beraadslagingen deel te nemen, doch geen stemrecht.
Artikel 22,
Alle brieven en stukken voor het Groepsbestuur bestemd worden vrachtvrij
gezonden aan den secretaris van dit bestuur.
Artikel 23.
Her Groepsbestuur onderhoudt, behoudens uitzonderingen, die het zelf bepaalt,
zijn ambtelijke betrekkingen met de Afdeelingen door middel van het Orgaan
van het Verbond.
Artikel 24.
Geen verandering in dit reglement kan geschieden dan volgens besluit eener
Algemeene Vergadering. Zij moet minstens een maand te voren in het Orgaan
zijn bekend gemaakt.
Aanneming of verwerping van zoodanig voorstel evenals van andere in een
Algemeene Vergadering behandelde onderwerpen geschiedt bij meerderheid
van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem des voorzitters van het
Groepsbestuur.
Artikel 25.
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Bij verschil van meening omtrent opvatting en uitvoering van dit reglement
beslist het Groepsbestuur.
Van deze beslissing staat beroep open op de Algemeene Vergadering der groep.

Vlaanderen
Groepsbestuur: Dr. J. Obrie, Voorzitter; H. Meert, secretaris Leden: Fr.
Van den Weghe, leeraar Kon. Ath. Oostende; J. Sabbeleeraar 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, Oud-Volksvertegen woordiger. Antwerpen;
Max Rooses id.; H, Melis. id; J. De Vriendt; Oud-volksvertegen woordiger
Brussel; Vanderlinden. volksvert. id; Joh Kesler Leer. id,; E. T'Sjoen id;
Fr. Reinhard, ambtenaar, Stadhuis. id., Maurits Josson, adv., id.

Uit Vlaanderen.
De commissie voor de Vlaamsche Hoogeschool hield den 16en Juni eene vergadering
te Antwerpen, doch daarover zijn tot nog toe geene officiëele mededeelingen gedaan.
Het propagandacomiteit van Gent zette ijverig de reeks zijner meetingen voort
(het trad onder andere op te Machtem op 16, en te Nevele op 30 Juni.) De Oostendsche
Tak van het A.N.V. hield eene meeting te Thourout.
*

**

Professor Van Hamel heeft, na de symphathiebetuiging van 34 der Gentsche
professoren, twee brieven ontvangen, een van den Gentschen Tak van het A.N.V.,
waarin er, onder meer, op gewezen wordt dat de meerderheid der Gentsche professoren
den heer Van Hamel de betuiging hunner sympathie hebben onthouden; en een van
de Nieuwe Gazet, waarin hem wordt bewezen in welke mate de vulgarisateurs de
waarheid durven verdraaien.
Deze professoren durven beweren te begrijpen, dat de twee, in België gebruikte
talen eene gelijke zorg verdienen vanwege de openbare machten en in het privaat
leven aanspraak hebben op denzelfden eerbied; en toch werken zij allen het
vervlaamschen der Gentsche Hoogeschool tegen en zijn, of wel niet-Vlamingen, die
het beneden zich hebben geacht onze taal aan te leeren, ofwel verbasterde Vlamingen,
die onze taal uit den huiselijken kring hebben geweerd en hunne kinderen in het
Fransch opvoeden.
***
Op 1 Juli l.l. vergaderden de leden van het Groeninger Comiteit op het Stadhuis te
Kortrijk. Uit medegedeelde brieven kreeg men
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thans de zekerheid dat het gedenkteeken door den beeldhouwer Godfried De Vreeze
ontworpen bepaald goedgekeurd was en de Minister een toelage van 70000 fr.
verleende. Het monument zal in plaats van negen, dertien meters hoog zijn; het
voetstuk van Belgisch graniet met zijn zijdelingsche groepen en prachtig voorstuk
zal door een verguld bronzen beeld, voorstellende Vlaanderens maagd, bekroond
worden. Het geheel zal 136000 fr. kosten. De regeering der stad Brugge schenkt eene
som van twintig duizend frank; andere steden zullen ongetwijfeld willen medewerken
tot oprichting van dit vaderlandsch gedenkteeken dat den strijd verbeelden moet, die
zoo rijk is geweest aan duurzame gevolgen, de bevrijding niet alleen van Vlaanderen,
maar van den geheelen Nederlandschen stam met de Waalsche provinciën van België
er in begrepen.
In die zelfde bijeenkomst is er besloten: 1o de plechtigheid te vieren in de eerste
helft van Augustus 1902. Het gedenkteeken kan onmogelijk voor dien tijd klaar zijn;
maar men zou den kunstenaar op het hart drukken het granieten voetstuk onbewerkt
te doen plaatsen en het beeld, dat ter bekroning dienen moet, tegen dien tijd af te
maken. De Commissie is het nog niet eens over de best geschikte plaats. Eenigen
verkiezen de groote Markt, anderen de plek van de Groeninger-laan waar de strijd
zou geleverd zijn.
Bij de feestelijke plechtigheid in 1902 zal een Vlaamsche Cantate met 200 zangers
uitgevoerd worden. De heer Mestdag, de nieuwe bestuurder der muziekschool van
Brugge, zal de muziek er voor schrijven. Het gedicht is van Theodoor Sevens. Een
historische stoet, voorstellende de bijzonderste episoden uit dit tijdvak alsook
Vlaanderens macht en grootheid, zal de straten van Kortrijk doortrekken. De stad,
die reeds een ruime som daarvoor bepaald heeft, rekent op de medehulp van al de
Vlaamsche steden. Brugge en verscheiden andere plaatsen hebben reeds hunne
medewerking beloofd. De Gentenaars, die zooveel bijdroegen tot het winnen van
den roemrijken strijd, zullen zeker niet willen ten achterblijven. Nog zal een groote
en ernstige wedstrijd voor Vlaamsche koorzang ingericht worden.
Laat ons thans den verloren tijd inwinnen! Met nieuwe geestkracht en nieuwe
toewijding aan het werk. Niemand blijve achter of onthoude zich: allen moeten
eendrachtig zijn, om een vaderlandsche gebeurtenis te herdenken, die de bevrijding
is geweest niet alleen van de Vlamingen en de andere Belgen, maar van den geheelen
Nederlandschen stam. Geene vijandige beteekenis mag met dit feest worden
verbonden.
***
Wij mogen verwachten dat, nu Peter Benoit's conservatorium Jan Blockx tot
bestuurder heeft, deze groote erfenis van den genialen meester ongeschonden zal
worden bewaard.
Deze hoop putten wij uit de redevoering door Jan Blockx uitgesproken bij zijne
plechtige aanstelling, en waarin hij belooft, dat Benoit's grondbeginselen onder zijn
bestuur ten allen tijde zullen toegepast en verdedigd worden.
Het Vlaamsche volk, dat eerbiedig en liefdevol over zijn Koninklijk
Conservatorium zal blijven waken, is overtuigd dat het den karaktervollen Jan Blockx
nooit die plechtige belofte zal behoeven te herinneren.
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De roem van onzen koning der toonkunst is als het licht der morgenzon, dat stijgt
en zwelt en niet kan tanen.
Dat bewees de uitvoering der Rubenscantate, reeds verleden maand met enkele
woorden in Neerlandia besproken. Van de eerste maten af was de indruk op de
toehoorders overweldigend, en de geestdrift was klimmend tot het einde, alhoewel
de meerderheid der aanwezigen voor ons kunstleven onverschillig waren of er vijandig
tegenover staan. Eene nieuwe uitvoering van dat kunstgewrocht wordt aangekondigd
voor de maand Juli, te Antwerpen op de Groenplaats, met 1200 zangers en
zangeressen. Het oog gericht op Peter Benoit, en gelukkig over het verkrijgen van
het K. Vl. Cons., hebben de Vlamingen jarenlang te weinig zorg gedragen voor de
rechten onzer taal in de andere Conservatoria van het Vlaamsche land. In Gent is de
toestand erbarmelijk, en uit het beroemde Brusselsch Conservatorium is onze taal
volledig gebannen. Emmanuel Hiel is nog niet vervangen als leeraar in de Vlaamsche
zegkunde. Het schijnt, dat de bestuurder Gevaert, de schepper der Arteveldecantate,
tegen het benoemen van een nieuwen leeraar is, omdat Hiel, dien de natuur tot dichter,
en niet tot leeraar had bestemd, en die dan ook den brui gaf van zijn leeraarschap,
jarenlang geene leerlingen heeft gehad.
Ook een leergang in Vlaamschen zang ontbreekt daar sinds den dood van Warnots.
Toch waren beide leergangen van vóor 1870 door den Staat ingericht, zooals blijkt
uit eene redevoering, door wijlen baron de Maere gehouden, 13 December 1869.
*

**

Donderdag, den 27 Juni werd de openbare zitting der Koninklijke Vlaamsche
Academie gehouden in haar lokaal te Gent. Na eene diepgevoelde rede van den Heer
Voorzitter Th. Coopman, over het Woordenboek der Nederlandsche Taal, en eene
weldoordachte redevoering van Dr. Kluyver, over Hugo de Groot als verdediger
onzer moedertaal, werd de uitslag der Academische wedstrijden van het jaar 1901
bekend gemaakt.
Namens den Minister van Binnenlandsche Zaken werd de gouden medaille
overhandigd aan de Heeren G.D. en J. Minnaert, die in den driejaarlijkschen
Staatsprijskamp voor dramatische letterkunde, voor hun tooneelstuk: ‘Siddhârtha’
werden bekroond.
Daarna werd de Heer Joos van St. Nicolaas tot briefwisselend, en de Heer Tepe
van Heemschede tot buitenlandsch eerelid benoemd.
*

**

In een Fransch blad van Antwerpen werd verleden week gemeld, dat de Heer
Coremans eerlang een wetsontwerp zal neerleggen, strekkende om de taalwet van
1883, die het gebruik regelt van de Nederlandsche taal in het middelbaar onderwijs,
ook in de vrije onderwijsgestichten te doen toepassen. Mocht dit waarheid zijn en
het wetsvoorstel worden aangenomen, het zou weer een der bronnen doen opdrogen,
waaruit verachting voor onze taal door zoovele Vlaamsche jongens wordt geput.
*

**
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Met innig genoegen hebben de Vlamingen in hunne dagbladen het verslag gelezen
over de rede, welke Dr. J.A. Kluyver, in de verloopen maand heeft gehouden over
de Vlaamsche Beweging in de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
Zij bewees hen, dat onze strijd door velen der besten in Holland is gekend en wordt
gewaardeerd. Zulke studiën over onze Beweging zijn een der beste middelen, om
aan onze Noorderbroeders ons streven te leeren begrijpen en bij hen die sympathie
te wekken, die ons tot steun en aanmoediging zal wezen.
*

**

Andries De Wet en Dr. Vallentin, zijn reisgezel en strijdmakker, hebben op 29 Juli
te Brussel in den Alhambra-Schouwburg en op 1 Juli te Gent in de zaal Valentino
een voordracht gehouden over de barbaarsche wijze, waarop Engeland in Z.-A. den
oorlog voert. Leverde de aanblik van den propvollen Alhambra een prachtig
schouwspel op; gaf de gemengde Brusselsche bevolking blijken van de levendigste
sympathie voor de Boerenzaak, onvergetelijk zal in 't geheugen van de Gentenaars
het schouwspel geprent blijven van de grootsche geestdrift, waarmede de Vlaamsche
bevolking van Vlaanderen's hoofdstad, de twee vertegenwoordigers van het strijdende
Boerenvolk heeft begroet. Een menigte volk als er dien dag de straten op den doortocht
van De Wet en Vallentin vulde, heeft men te Gent nooit bij elkaar gezien, zeggen de
bladen. Hoe de helden van den dag met het comiteit, dat ze in 't station afhaalde den
weg hebben doorgeworsteld tot de rijtuigen waar ze zouden instijgen; hoe het rijtuig
van De Wet en Vallentin, waarvan de menigte al dadelijk de paarden uitgespannen
had, door een geestdriftige jongelingschap door de bevlagde straten naar hun hotel
werd voortgetrokken en vandaar naar de voordrachtzaal; hoe de ooren tuitten van
het hoezeegeroep, het gevoel van de vervoerde menigte, is eenvoudig niet na te
vertellen. Zulk een keizerlijke hulde in den persoon van de twee strijdmakkers
gebracht aan de Boeren bewijst het best hoe innig diep de bewondering van het
beschaafde Europa is voor het kleine heldenvolk, dat het zoo prachtig uithoudt tegen
een overmachtigen vijand, hoe groot aan den anderen kant de immer toenemende
verachting voor het trouwelooze Albion.
Te Brussel en te Gent, werd de voordracht van De Wet en Vallentin - waarover
we niet verder uitweiden kunnen - gevolgd door het aannemen van een motie, waarbij
het barbaarsche oorlogvoeren van Engeland, het uithongeren van vrouwen en kinderen
geschandvlekt werd. Te Gent werd, op uitdrukkelijk verlangen van den heer De Wet,
over de motie gestemd met opgeheven handen. Op de vraag of iemand er tegen was,
kwam geen antwoord.
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Groote verontwaardiging verwekte op den morgen van 2 Juli - De Wet was te
middernacht naar Brussel teruggekeerd vanwaar hij naar Parijs zou reizen - het
bericht, dat hij uitgenoodigd geworden was om zich naar het kantoor van de Openbare
Veiligheid te begeven, dit werd opgevat als wou men hem uitnoodigen om geen
voordracht meer te houden in België. Zijn vertrek heeft hem belet aan deze
uitnoodiging gevolg te geven. In de Kamerzitting van Donderdag 4 Juli, heeft de
afgevaardigde Lorand, lucht gegeven aan zijn verontwaardiging over dat feit en een
krachtig verzet er tegen doen hooren, zeggende, dat wij niet de vazallen van Engeland
zijn. Daarop heeft de Regeering geantwoord, dat de Heer De Wet bij den Algemeenen
Bestuurder van de openbaren veiligheid werd ontboden, niet opdat hem een besluit
van uitdrijving zou beteekend worden ‘maar om hem te vragen, welke maatregelen
hij vanzins was te nemen om te beletten, dat zijne voordrachten aanleiding zouden
geven of tot voorwendsel zouden dienen om vijandige betoogingen te houden tegen
eene bevriende natie.’ Deze verklaring is al te armzalig. De Heer De Wet heeft die
betoogingen niet uitgelokt; de schanddaden der Engelschen in Zuid-Afrika lokken
ze uit en over die schanddaden laat de Heer De Wet zich niet uit met rhetorische
overdrijving; integendeel met groote soberheid. De feiten spreken genoeg door zich
zelf.
***
In de algemeene vergadering van 7 Juli te Gent (waarover verslag later) heeft
Groep B. van het Alg. Nederl. Verb de volgende motie aangenomen, voorgesteld
door den Brusselschen Tak:
Overwegende dat, blijkens de uitleggingen door den heer Van den Heuvel, Minister
van Justitie, in de Kamerzitting van 5 Juli gegeven, Andries De Wet België heeft
moeten verlaten omdat men hem aansprakelijk maakte voor de manifestatie waartoe
het bekend maken van het schandig gedrag der Engelschen in Zuid-Afrika natuurlijk
aanleiding gaf, en hem den last wilde opleggen dergelijke betoogingen te beletten;
Overwegende dat de Belgen, krachtens art. 14 der Grondwet, het recht hebben
hunne denkwijze ongestoord te verkonden en eenvoudig van dit recht gebruik maken,
wanneer zij den afschuw laten blijken, dien het platbranden van een geheel land, het
uitplunderen der inwoners en het mishandelen van weerlooze vrouwen en kinderen
bij alle eerlijke lieden verwekken; dat niemand, noch Andries De Wet, noch zelfs de
Belgische regeering, bij machte is om de uitdrukking van die gevoelens te verbieden;
Overwegende dus dat het door Minister Van den Heuvel ingeroepen voorwendsel
in strijd is met de rechtvaardigheid en zelfs met het gezond verstand; dat het immers
onredelijk is een uitlander te straffen omdat Belgen een recht uitoefenen, dat men
hun niet zou durven betwisten; dat men bijgevolg de handelwijze der regeering als
eene onrechtstreeksche poging dient te beschouwen om aan de openbare meening
den mond te sluiten en tevens te verhinderen, dat onze landgenooten de waarheid
zouden hooren;
Overwegende dat de houding der Belgische ministers ten opzichte van Engeland
en van de Zuid-Afrikaansche republieken in strijd is met de waardigheid en met het
belang van ons Vaderland en treurig afsteekt bij den moed waarmede de edele
Koningin Wilhelmina, alleen onder Europa's vorsten, haren plicht tegenover onze
heldhaftige broeders uit Zuid-Afrika heeft weten te doen;
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Teekent de vergadering ten krachtigste verzet aan tegen de maatregelen der
Belgische regeering en inzonderheid tegen de feitelijke uitdrijving van Andries De
Wet, daar die maatregelen voor doel hebben Belgen wederrechtelijk in het genot van
eene door de Grondwet gewaarborgde vrijheid te storen;
Gelast het Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond (groep B) afschriften
van dit protest aan de Ministers van Justitie en van Buitenlandsche Zaken, aan de
Kamers en aan de Pers over te maken.

Oost-en-West
Onderwijs in de Nederlandsche taal aan Javanen is gewenscht.
Naar aanleiding van het hoofdartikel in Het Centrum van 16 April ‘Is onderwijs in
de Nederlandsche taal aan inlanders gewenscht’, behelzende het oordeel van den
hoogleeraar Monier Williams te Oxford, over het onderwijs in het Engelsch aan
inlanders in Britsch-Indië, voel ik mij gedrongen mijn oordeel uit te spreken over
het onderwijs in het Nederlandsch aan Javanen.
De hoogleeraar zegt: ‘Zij (de opgeleide Hindoe's) verloochenen hun eigen taalen letterkunde, hun eigen godsdienst en hun eigen wijsbegeerte.’ Mag dit gezegde
ten aanzien van de Hindoe's waar zijn, van het meerendeel der Hollandsch sprekende
Javanen meen ik te mogen zeggen, dat zij in de Nederlandsche taal juist een middel
vinden, om hun eigen taal, het Javaansch, grondiger te leeren. Hoe menigmaal toch
hebben weetgierige Javanen geklaagd over het feit, dat zij niet dan met moeite in
hun eigen taal kunnen doordringen, omdat zij van de kennis van het Hollandsch, het
middel, verstoken zijn. Het is natuurlijk, dat zij van elkander onderling iets kunnen
leeren op eigen taalgebied, doch voor een eenigszins grondige studie is dat ten
eenenmale onvoldoende. Daarbij komt, dat het raadplegen van werken, geschreven
door Europeesche letterkundigen, hun heeft doen inzien, dat tal van
woordverklaringen, door Javanen zelf gegeven, dikwijls weinig betrouwbaarheid
verdienen. En dit spoort de beoefenaars der Javaansche taal aan, om werken van
Hollandsche taalgeleerden te raadplegen.
De Javanen erkennen zelf, dat er onder hen taalgeleerden als voorheen niet meer
bestaan, doch dat thans in Nederland de zetel van de grondige kennis der Javaansche
taal- en letterkunde gevestigd is. Om dit mijn betoog te staven, breng ik hier in
herinnering, dat het Kawi-werk de Romojono, een der overblijfselen van de vroegere
letterkunde, thans alleen wordt gelezen en verstaan door enkele Javanen, die er studie
van hebben gemaakt naar de verklaringen van den bekenden Dr. Kern.
De Javaan is derhalve overtuigd, dat het noodzakelijk is het Nederlandsch te leeren,
om zijn eigen taal te kunnen bestudeeren, en om kennis op te doen van vakken die
hem in zijn ambtelijke loopbaan dienstig kunnen zijn; vooral geldt dit onderwijzers.
Wat het verloochenen van zijn eigen godsdienst aangaat, daartoe behoeft hij geen
Nederlandsch te kennen. Immers verreweg het meerendeel der Javanen leeft de wetten
van den godsdienst niet getrouw na, of handelt er geheel in strijd mede, zonder dat
zij eenig woordje Hollandsch verstaan. In heele kampoeng's en desa's worden slechts
zeer weinige uitzonderingen aangetroffen; terwijl toch onder de Hollandsch sprekende
Javanen personen worden gevonden, die de Mohamedaansche godsdienstwetten
stipter naleven dan menigeen, die niet eens 't passer-Maleisch verstaat.
Ik wil hiermede niet beweren, dat het onderwijs in het Nederlandsch, en het
onderwijs in het algemeen, geheel geen invloed heeft op den godsdienst; alleen wil
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ik zeggen, dat niet de kennis van het Nederlandsch in het bijzonder, maar vooral de
levensomstandigheden van den Javaan er toe bijdragen om den godsdienstzin te doen
verflauwen. Zoolang schoolonderwijs niet met godsdienstonderwijs samengaat, zal
de godsdienstzin, die nu reeds zoo flauw is, eenmaal van zelf verdwijnen, slechts
enkele sporen nalatende. Bewijzen hiervan zijn juist te vinden in de desa's, in
afgelegen streken, waar geheel geen Hollandsch wordt gehoord.
Verder zegt de hoogleeraar: ‘en toch worden zij (de Hindoe's) daarom nog geen
goede beoefenaars onzer wetenschap, nog geen oprechte Christenen of eerlijke
twijfelaars.’ Wat dit gezegde aangaat, het is eeniger mate op den Javaan van
toepassing, maar men moet in 't oog houden, dat de meeste Javanen het niet verder
brengen dan de lagere school. Doch daartegenover kan ik eenige voorbeelden noemen
van de goede resultaten van voortgezet onderwijs aan Javanen. De dokter-djawaschool
te Batavia bijv. levert verdienstelijke geneeskundigen af, waaronder een, de bekende
Abdul Rivaï, die nu zijn studiën te Amsterdam voortzet, en tevens er naar streeft,
om door de uitgave aldaar van het Maleische blad Bandera-Wolanda, zijn
stamgenooten te overtuigen, dat niet Turkije, maar Nederland de plaats is, waarheen
zij hun kinderen moeten zenden voor hun opleiding. Als medewerker van dat blad
is opgetreden Raden Mas Sosrokartono, zoon van den Regent van Japara. Ben ik
goed ingelicht dan studeerde deze voor ingenieur, doch is hij later overgegaan tot de
studie in de talen (in welke talen is mij echter niet bekend.)
Verder noem ik Raden Atmodrono; deze nam, na den cursus eener Europeesche
lagere school te hebben doorloopen, privaatlessen en bracht het verder (als ik mij
niet vergis) door eigenstudie zoover, dat hij het diploma van architect kon behalen;
wijlen R.M. Ismangoen, de eenige Javaan, die aan de toen bestaande inrichting te
Delft opgeleid, ooit het groot-ambtenaarsexamen heeft afgelegd en die bij zijn
terugkomst in Indië werd aangesteld tot eersten commies ter Algemeene Secretarie,
en later tot adjunct-inspecteur en tot inspecteur bij het inlandsch
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onderwijs, in welk laatste ambt hij overleed; Raden Kamil, die in Holland zijn
opleiding tot hulponderwijzer heeft genoten, later door zijn volhardend streven de
hoofdacte behaald heeft, en thans is aangesteld tot adjunct-inspecteur bij het inlandsch
onderwijs, in welk ambt hij nog werkzaam is. Deze heeft op het examen, zoowel in
Nederland als in Indië, zeer goede cijfers behaald. Verder de Regenten, opgeleid aan
de hoogere burgerscholen... enz., en de bekende Raden Mas Oetojo, die eveneens
aan de H.B.S. zijn opleiding heeft genoten, en thans als translateur voor de Javaansche
taal te Soerakarta werkzaam is. Misschien zal het velen wel bekend zijn, dat deze
gedurende zijn opleiding steeds hooge cijfers behaalde.
Dat het onderwijs aan Javanen wel goede resultaten heeft, zal later meer blijken,
wanneer er Javanen naar Nederland worden gezonden voor hun speciale opleiding
aan de Leidsche universiteit of aan ambachtscholen en aan andere inrichtingen van
onderwijs in Holland.
Waar de hoogleeraar Monier Williams van de Hindoe's zegt, dat zij geen oprechte
Christenen worden, daar zeg ik van den Javaan, dat hij op de Gouvernementsscholen
geen Christelijk godsdienstonderwijs geniet, en derhalve geen Christen wordt, laat
staan een oprecht Christen. Doch ook kan ik als tegenbewijs o.a. aanstippen, dat
Raden Soejoed alias Christiaan Hekker, een Javaan van geboorte, die in Nederland
tot hulponderwijzer opgeleid, vrijwillig den Christelijken godsdienst heeft
aangenomen, wel een trouw en oprecht Christen is; en voor den Europeaan de warmste
sympathie koestert.
‘Na vele pogingen’, zegt de hoogleeraar van de Hindoe's, ‘brengt men een wezen
voort, dat wij wel een onderwezen inboorling noemen, maar die zich onmiddellijk
tegen ons keert; in plaats van ons dankbaar te zijn voor de moeite, die wij ons te
zijnen behoeve hebben getroost, wreekt hij zich op ons....’ Dit gezegde is ten
eenenmale strijdig met den geest der opgeleide Javanen in het algemeen; die opgeleide
Javanen hebben leeren kennen, zullen, naar ik durf beweren, zeer zeker met mij
erkennen, dat zij bij den Javaan juist het tegengestelde geval constateeren.
Schrijver dezes, een Javaan van geboorte, voelt 't zelf ten duidelijkste in zijn hart.
Wie heeft ooit gehoord, dat opgeleide Javanen in het geniep samenspanden om zich
tegen den Europeaan te keeren? Naar ik zelf voel en durf beweren, wekt de opleiding
bij ons Javanen eer sympathie op voor den Europeaan dan antipathie. Als een
merkwaardigheid voeg ik hier nog bij, dat vele Javanen zelfs sympathie koesteren
voor de Boeren, voor die afstammelingen der Hollanders in Zuid-Afrika, die tegen
een groote macht hun vrijheid verdedigen.
Alleen bij een behandeling, die de eer van den Javaan krenkt, alleen als hij ziet,
dat de Europeaan van een te hoog standpunt op hem neêrziet, en den Javaan alzoo
te zeer zijn slaafschheid doet gevoelen, dan verflauwt het licht zijner sympathie voor
den blanke, echter niet zóó dat hij de wapenen tegen hem zal opnemen. Maar dit is
een natuurlijk verschijnsel, dat zich bij ieder individu, bij iedere natie met eergevoel
voordoet.
Wanneer derhalve de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van den Javaan
hem verheft tot zulk een standpunt, dat de Europeaan niet tot hem behoeft neder te
dalen, dan is het aan te nemen, dat er meer intimiteit tusschen beide rassen ontstaat;
dat dan de Javaan de warmste sympathie voor hem koestert, omdat hij dan voelt
geacht te worden als gelijke van den Europeaan.
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Wong Djâwâ ikoe kalahan, ora doewé gegaman, hoort men onder hen meer dan
eens zeggen, d.i. de Javaan laat zich gemakkelijk onderwerpen, hij heeft geen wapens
(oorlogstuig). Dit wil echter niet zeggen, dat er bij hem van weerwraak sprake is.
‘Vooral wanneer men in aanraking komt met ondergeschikte ambtenaren, in de
Engelsche scholen opgeleid, staat men verbaasd over het totaal gemis aan zedelijk
karakter’, zegt de hoogleeraar. Maar ten aanzien van Javanen, opgeleid aan
Hollandsche scholen kan dit gezegde gerust gebannen worden. Want tot dusver is
nog niet gebleken, dat Javanen door hun opleiding zedelijk achteruit gaan; wel het
tegendeel meen ik te kunnen constateeren.
Dat in de tweede helft der vorige eeuw jonge lieden zich schuldig maakten aan
onzedelijkheden gedurende hun opleiding, en thans nog pedanterie en eigenwaan
het kenmerk van velen hunner zijn, wil ik wel toegeven. Maar de reden hiervan moet
gezocht worden in het feit, dat hun opleiding eerst in hun jongelingsjaren begon (er waren er velen die boven de 20 jaar waren bij het begin hunner opleiding) - en
gedurende hun kinderjaren bijna van geen opvoeding sprake was. Van eigenlijke
opvoeding kan men bij de meeste Javanen niet spreken, vandaar dat zij steeds op een
lageren trap van beschaving staan dan de Europeanen.
Wil men het Javaansche of het Hindoesche kind opvoeden tot hoog beschaafde
menschen, dan moeten deze van hun kindsheid af zich in een geheel andere omgeving
bewegen, in beschaafde kringen, steeds geleid door beschaafde lieden, bekwame
opvoeders; zij moeten dus verwijderd worden van hun onopgevoede ouders en
familieleden, want van deze toch hooren zij naast vele goede dingen, ook vele zaken
die schadelijk zijn voor hun zedelijk karakter. Wanneer daarbij hun verstand en geest
door onderwijs ontwikkeld worden, dan zullen zij voor den opgevoeden Europeaan
in beschaving niet behoeven onder te doen.
‘Hij zelf veracht zijn landgenooten, en gevoelt dat hij op zijn beurt veracht wordt
door zijn meester’, zegt de hoogleeraar van de Hindoe's.
Om te bewijzen, dat dit gezegde niet toepasselijk is op de Javanen, zou ik eenige
voorbeelden kunnen noemen, doch hierover wil ik niet lang uitweiden, daar mij nooit
is gebleken, dat opgeleide Javanen hun landgenooten verachten. Wel lees ik debatten
in het Javaansche blad Retno Doemilah, waarin door eenige ontwikkelde Javanen,
(menschen die Hollandsch spreken en schrijven) druk wordt beraadslaagd over het
oprichten van vereenigingen, waarbij fondsen zullen vergaard worden, ten einde
Javaansche jongelieden naar Holland te kunnen zenden voor hun opleiding aan de
een of andere ambachtsschool. In Indië teruggekeerd, moeten deze jongelieden in
daartoe op te richten scholen gratis onderwijs geven aan hun landgenooten, meer in
het bijzonder aan jongelieden van aanzienlijke afkomst. Zoodoende zullen velen, bij
den tegenwoordigen strijd om het bestaan, uit den nood geholpen worden.
Uit dit grootsche plan is op te maken, dat het onderwijs in het Nederlandsch, en
het onderwijs in het algemeen aan den Javaan, bij hem geen verwatenheid kweekt,
maar wel meer liefde voor zijn landgenooten.
Dat dus het onderwijs aan Javanen zijn goede uitwerking heeft, is door het
bovenstaande, naar ik hoop, klaar bewezen.
Wat verder de hoogleeraar zegt van ongerechtigheden der Hindoesche ambtenaren
als het gevolg van hun Engelsche opvoeding (misschien Engelsch onderwijs alleen
zonder opvoeding), laat ik eenvoudig ter zijde, en vat ten slotte mijn betoog samen
in de woorden: O p g e l e i d e H i n d o e s e n o p g e l e i d e J a v a n e n v o r m e n
e e n s t e r k c o n t r a s t !!
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Dit betoog, hoop ik, moge er toe bijdragen om heeren onderwijzers, die een
Hollandschen cursus hebben opgericht, en heeren onderwijzers in het algemeen meer
te overtuigen, dat zij met het oprichten van dien cursus, en het toelaten vooral van
Javaansche kinderen tot de Europeesche lagere scholen, den goeden weg hebben
ingeslagen; dat het van veel belang is den Javaan de Nederlandsche taal te leeren.
Want daardoor wordt de welvaart van de Javanen bevorderd, en dezen zullen met
een dankbaar hart de Hollandsche taal waardeeren.
De tijd is aangebroken, dat de Javaan naar kennis en beschaving begint te haken,
om zich van zijn slaafschheid en ellende te bevrijden, waar zulks mogelijk is. En
nogmaals herhaal ik, dat de Javaan, die eenigszins onderricht is, van de opinie uitgaat,
dat het noodzakelijk is Nederlandsch te leeren om zich dan verder te kunnen
ontwikkelen.
De Javaan toch begint nu in te zien, dat het noodzakelijk is met den tijd mede te
gaan, om gelijken tred te kunnen houden met de tegenwoordige
levensomstandigheden, en met goed gevolg te voeren den steeds zwaarder wordenden
strijd om het bestaan.
Jogjakarta, April 1901.
EEN JAVAAN.
(Op verzoek der Redactie-commissie te Batavia overgedrukt uit De Locomotief).

Ingezonden
Damesafdeelingen in verband met gebrek aan belangstelling.
Antwoord op: Waarom en wat nu?
In het Aprilnummer komt van de hand van den heer J.B. Schepers een waarschuwende
klacht voor, over gebrek aanbelangstelling in de vergaderingen, door de afdeeling
Haarlem van het
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A.N.V. belegd. We willen hopen, dat het op andere plaatsen minder treurig is; doch
de Nederlander komt nu eenmaal niet spoedig in beweging, vooral als hij geen dwang
gevoelt. Wanneer hij 's avonds gezellig aan den huiselijken haard zit - na vermoeiende
dagtaak wellicht - wanneer het weer niet tot uitgaan lokt (en hoe weinige dagen doet
ons klimaat dit?) dan wordt zoo licht besloten de vergadering maar niet bij te wonen,
zelfs wanneer men er plan op had. Anderen moeten toevallig bij kennissen op een
avondje, of hebben bezigheden, die voorgaan, of andere vergaderingen, waar ze
vinden, dat hun tegenwoordigheid meer vereischt wordt; en zoo komt men ten slotte
tot dergelijke slecht bezochte bijeenkomsten.
Men begrijpe mij goed: ik schrijf bovenstaande niet om een zoo treurige opkomst
te verdedigen, doch om de aandacht van de leden te vestigen op het feit, hoe licht
men zich tot huisvastheid laat verleiden, of met welke andere redenen men zich zoo
gemakkelijk tevreden stelt om zijn niet komen voor zich zelf te wettigen.
Mochten velen, die dit lezen, bij voorkomende gelegenheden, wanneer ze een
uitvlucht bedenken om een vergadering niet te bezoeken, de kracht hebben om
twijfelachtige belangen ondergeschikt te maken aan het groote belang van het A.N.V.,
dat in de eerste plaats gebied krachtige samenwerking van hare leden.
Geenszins wil ik ontkennen, dat er meermalen gevallen zijn, dat de mannelijke
leden van ons Verbond hun tijd niet op zoodanige en in zoo ruime mate aan het
streven van het A.N.V. kunnen wijden, als ze zelf misschien wel wenschen. Zoo gaat
het mij en zoo zal het velen met mij gaan.
Daarom verwacht ik groot heil van de oprichting op uitgebreide schaal van
damesafdeelingen.
Het streven is thans bij de vrouw doorgedrongen om nuttig te zijn in de
maatschappij. Welaan dan jonge dames, jonggehuwden, aan u in de eerste plaats zij
hier een werkkring aanbevolen, waardoor gij nuttig voor uw land, voor heel uw stam
kunt zijn.
Aan het jonge geslacht is de toekomst, van daar mijne oproeping tot u, voor wie
de schoone taak is weggelegd - meer dan aan den huisvader die, vóór alles, voor de
geldelijke belangen van zijn gezin moet zorgen - om dit aankomend geslacht te
vormen tot zich zelfbewuste Nederlandsche stamgenooten met gezond bewustzijn
van nationale eer en kracht.
Mocht gij het gewicht er van nog niet beseffen, sla dan de oogen naar Zuid-Afrika.
Daar zien we de vrouw als heldin alle leed, ontbering, en nog veel meer trotseeren,
haar, door dit tooneel weifelenden echtgenoot, tot nieuwen moed en niet versagen
aanzettend, ja dwingend; hare kinderen voorhoudend, dat vader zijn plicht doet
tegenover het vaderland en dat ook hun tijd komt om evenzoo te handelen.
Dat de oorlog voor vrijheid en taal, - ten spijt van het slechts op een militaire
wandeling voorbereide reusachtig sterke Albion en tot verbazing van heel de wereld
- nog voortduurt vindt zijn oorzaak in de kranige houding van de Zuid-Afrikaansche
vrouw, in de juiste opvatting van hare taak en de waardige nationale opvoeding der
jeugd.
En dan, de dames kunnen zoo licht wat van haar tijd ter beschikking stellen voor
het Verbond; ze zijn in haar vergaderen niet zoo afhankelijk van de avonden als wij
mannen.
Wat Nederland is, wat het kan?
De oplossing hiervan zij in uwe handen, vrouwen van Nederland!
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Daarom aangepakt en overal damesafdeelingen opgericht.
Dat dit schrijven de wenschelijkheid hiertoe bij de vrouw in het algemeen en bij
het jonge geslacht in het bijzonder moge opgewekt hebben is de vurige wensch van
den ondergeteekende,
Zutphen.
E. WERNER
2e Luit. der Huzaren.

Damesafdelingen?
Meneer de Redacteur!
U zond mij bovenstaand stuk toe en ik heb wel behoefte om daar even over te spreken.
Of ik de vrouwen eer! Verbazend! Van middag noch heb ik de geestdrift bewonderd
van 'en jonge dame, die in 14 dagen tijd 70 mensen overtuigd had van het belang
voor onze stam van de vereenvoudigde spelling. Hartgrondig benijdde ik haar! En
zo zijn er gelukkig noch vele vrouwen. Dus daaraan ligt het 'em niet, als ik niet vóór
het voorstel van de damesafdelingen kan zijn. Eigenlik is het 'en soort van jaloersheid
mischien om uit dat opgewekte gezelschap uitgesloten te zijn als man, maar er is
toch ook iets anders..... ik weet haast niet of.... nu maar de kogel moet nu maar uit
het kanon: ik geloof dat 'en damesafdeling maar 'en halve kracht zou kunnen
ontwikkelen; dat de bekende eigenaardigheden van de vrouw door de even bekende
eigenaardigheden van de man moeten worden aangevuld en omgekeerd. Dat zij te
zamen moeten meewerken tot de bloei van welke vereniging dan ook, maar niet
afzonderlik! Daarom dan ook wil mij zo'n damesafdeling niet bevallen; maar, wat
dunkt me wel kon, dat is 'en dames propaganda-commissie die samenwerkte met het
bestuur van de afdeling. Zie, die bovengenoemde jonge dame moest eigenlik het
type zijn van de Nederlandse jonge vrouw, die zich vol geestdrift geeft aan haar ras
en volk zolang zij zich noch niet tot enger kring bepalen mag en die dan noch in zich
voelt gloeien de herinnering aan vroeger, om er haar klein kringetje weer mee te
ontvonken voor het hoge, edele, dat zij zelf eens nastreefde. Hoevelen onzer jonge
dames zijn er niet die hun tijd niet wijden aan de verheffing van onze Nederl. stam;
die hun krachten tijdelik al te uitsluitend richten op partijtjes, diners, tennissen en
fietsen, modes en hoeden, maar die daarbij het vonkje geestdrift dat er ook in hun
zielen gloeit laten uitdoven.
En is het niet wat geestdrift waard om het Algemeen Nederlands Verbond hier in
Nederland zo krachtig te doen opgroeien, dat er geur van uitzweeft naar het buitenland,
dat de Nederlanders die daar ver van hun land vertoeven worden herinnerd aan hun
kleine lieve landje met al z'n deugden en... gebreken?
Kunnen zij, die jonge dames, niet onze afdelingsvergaderingen vervroliken door
het zingen van Nederlandse liederen, door het spelen van Nederlandse muziek, door
het zeggen van Nederlandse woordkunst, hetzij proza of poëzie? Kunnen zij er geen
avonden van maken, waar de mensen heen willen? Of zit de deftigheid er al te dik
op? Bij velen... maar bij de meesten toch niet. Kom, ik kan het niet geloven.
Dat deftig-doen, die zogenaamde chique van dat doet-men-niet is alleen
uitgevonden om gebrek aan bezigheid te bemantelen. Geef 'en ideaal en ze komen
wel los, dunkt me. Ja... en waar ze niet los komen, waar ze niet mee willen helpen
om het opkomende en nu-levende geslacht te bezielen, daar zullen onze afdelingen
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blijven kwijnen. Ja, ziet u, want men heeft het heus te druk daarvoor. 't Is mij eens
gebeurd dat iemand het te druk had om 'en advertentie voor 'en lezing mee te
ondertekenen! Zo druk! Je zou verwachten dat de mensen allemaal per automobiel
door de stad vlogen en toch is er heus noch tijd voor pantoffelparade. Ongekend druk
ziet u.
Ik ben het met de vorige inzender eens: het vrouwelik geslacht moet meehelpen
aan de bloei van onze Afdelingen o.a. als propaganda-commissies.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Mededeelingen
Ledenlijst I.
(Buitenland, behoorend tot Groep A.)
In deze namen en adressen kunnen, wegens onduidelijk schrift bij de opgave, fouten
zijn. Terechtwijzing wordt dringend verzocht.
G.D. Advocaat, Consul van Nederland, Calcutta.
J. Anhuizer, Bus 22, Lourenço Marquez.
J.C. Altes, Maracaibo, Venezuela.
Hendrik Blanckaert, Zeghers-Kapel, Depart. du Nord, Frankrijk.
G.W. Boon, Ispahan, Perzië.
W.L. Bosschart Zaakgelastigde en Cons. Gen. der Ned. Teheran, Perzië.
L. Bizio, Consul der Nederlanden, Venetië, Italië.
L.A. v.d. Broeck, Bus 22, Lourenço Marquez.
A. Baumeister, Maracaibo, Venezuela.
F.S. van Blaricum, Vogelsang bij Elbing, West-Pruisen.
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Mevr. J.F. Böhl geb. Baronesse v. Verschuer, Weenen.
Prof. Dr. H. du Bois, Schiff bauerdamm, Berlijn
R.J. Bos, Rua da Magdelena 2, Lissabon.
A.J.C. Brouwer, St. Eustatius.
H.V. van der Chijs, Hamburg.
B.J. Collignon, Ispahan, Perzië.
C.L. Cloos, Consul van Ned. Frederikshaven, Denemarken.
E.O. Chaulan, 23 Südstrasse, Mittweida, (Saksen).
I.H. Cohen Stuart, Hamburg.
Machiel Jacob Cruyff, Rua de S. Joaquim as Calvaris, Lissabon.
Robrecht de Clercq, handelsagent, Congo Vrijstaat.
Adolf ter Cock, Bleichstrasse 18, Giessen (Hessen).
H. Dunlop, Teheran, Perzië.
André van Daelen, Montgomerystreet 30, Glasgow.
D.A. van Deursen, Bus 22, Lourenço Marquez.
S.F. Duwaer, Maracaibo, Venezuela.
H.A. Dania, Maracaibo.
H. Dubois, Weberstrasse 24, Mittweida, Saksen.
P. Delgeur, St. Eustatius.
A.J. Elsman, St. Eustatius.
Jozef Feskens, Hamton Lincoln, Engeland.
I.I.W. Ferguson. Imp. Chinese Customs, Peking.
I.B. Gravenhorst, Curaçao.
M.I.M. Gorsira, Curaçao.
G.J. van Grol, Curaçao.
Ds. Gillot, St. Petersburg.
M. Gerstenhauer, 2 Kaiserallee, Meiningen, Duitschland.
J.A. Gerken, 45 Rua das Flores, Lissabon.
Excmo. Illmo Sur. Goedeljeé, Casa Hollandeza, Benguela.
I.V. Groenhuizen, Bus 22, Lourenço Marquez.
James Gorsen, Maracaibo. Venezuela.
A.C. Dacosta Gomez, Maracaibo, Venezuela.
J.A Gravenstein, Ambt. Exploitation Company of Salt. Pounds, St. Martin.
T.G. Groebe, St. Eustatius.
Bar. van Heeckeren tot Waliën, Courbiérestraat 18, Berlijn.
G.W.F. Helmund, Curaçao.
J.H.J. Hamelberg, Curaçao.
H. v.d. Hoop, Wallstrasse 991, Charlottenburg.
W.F. van Heusden, Schiffbauerdamm 16, Berlijn.
W.M. van Haarst, Consul van Nederl., Kopenhagen.
F. Higly, 4 Nassington Road, Hampstead, N.W. Londen.
C. Haag, Bus 22, Lourenço Marquez,
F.W. Hofman, Bus 22, Lourenço Marquez.
J. v. Haringen, Bus 22, Lourenço Marquez.
H.M. Höpner, Bus 22, Lourenço Marquez.
Mr. B. Hoetinck, Tientsin, China.
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Hellmund, Ned. Consul, Caracas, Venezuela.
J.P. Hoog, Teheran, Perzië.
H.M.C. Henriquez, Maracaibo, Venezuela.
P. de Jongh Henriquez, Maracaibo.
E.B.A. Hodge, Gouvernementsambtenaar, St. Martin.
J.F. Haayen, Griffier Raad van Justitie, Waarn. Kantonrechter, St. Martin.
N.J. Jolley, Maracaibo, Venezuela.
W.J. Jolley, Curaçao.
Alejandro de Jongh, Maracaibo, Venezuela.
F.M. Knobel, Min. Res. van Nedel., Peking.
B. Kruis, Vice Consul der Nederlanden. St. Petersburg.
Karthaus, 8 Wilhelmstrasse Mittweida, Saksen.
Baronesse von Kittlitz, Freiburg, Baden.
Baron Von Kittlitz, Freiburg, Baden.
J.B. Krantz, Hardenbergstrasse 42II Charlottenburg.
Isaäc D.A. de Lima, Maracaibo, Venezuela.
Joh. Laroy, Bus 22 Lourenço Marquez.
A.M.W. ter Laag, St. Martin.
C.S. Lugt, 3 Rue Pavillon, Marseille.
J.W. Muntz, Consul der Nederlanden, Odessa.
P. Marlet, Bus 42 Lourenço Marquez.
C. Montijn, Bremen.
August Mauser, Rua de Crucifixo 116, Lissabon.
J. Möller, Gezaghebber Ned. gedeelte, St. Martin.
F. Martin, Rothenburg, Ober Lausitz.
Nederlandsche Vereeniging, Davos Platz, Zwitserland.
J. Noé, Bus 42. Lourenço Marquez.
J.B.A.G. Neuman, Maracaibo, Venezuela.
J.F. Neuman Maracaibo, Venezuela.
W.P. Noels van Wageningen Jr. Neuchâtel.
A. Otamendi, Maracaibo, Venezuela.
F. Pater, Teheran, Perzië.
R.A. Perea, Hoofd Openb. school, St. Martin.
L. Poll, Teheran, Perzië,
Mevrouw Pieters - Lava, Weis - Wampach, Luxemburg.
G. Post, Bus 22. Lourenço Marquez.
Jacob. T. Pool, Maracaibo, Venezuela.
C G. Pinedo, Maracaibo, Venezuela.
Constant J. Pelt, Leipzig.
G.H. Percival, Koopman en winkelier, St. Martin.
C.C.I. van Romondt, Curaçao.
Dr. Th. Reismann - Grone, Essen Duitschland.
J.J. van Rivière, Weenen.
Padre Ludovino G.J. Richters, Camaragibe, Brazilië.
R.T. Rosenstock, Rua de S. Domingos à Lapa, Lissabon.
J. Rijnenburg, Gep. Gouv. Hoofdonderw. thans hoofdonderw. der
Methodistenschool, St. Martin.
N.A, Rijnenberg, Winkelier, St. Martin.
Mej. H. Roelvink, Garden House, Windsor, Engeland.
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N.H. Schregardus, Imp. Chinese Customs te Shanghai, China.
G. Statius Muller, Curaçao.
C.J.S. Sitsen, Constantinopel.
E.E. Smelt, St. Petersburg.
H. Smelt, St. Petersburg.
Jhr. Mr. J.E. de Sturler, Cons. Gen. van Nederland, Bangkok, Siam.
H.Ch. Struyk, Maison hollandaise, Brazzaville, Fransch Congo.
G.J. v.d. Steur, Bus 42. Lourenço Marquez.
J. Slotema, Bus 42, Lourenço Marquez.
H. Straub, Bus 22, Lourenço Marquez.
A. Swets, 9 Park Terrace, Oxford, Engeland.
Ds. C.D. Sax, Friedrichstadt a/d Eider.
Mevr. A. von Manstein geb. Baronnesse thoe Schwartzenberg, Lodenau bij
Rothenburg.
Gerrit Adriaan Springer, Rua das Pracas 41, Lissabon.
Jonkh. de Testa, Cons. v. Nederl. Tripoli.
J. Voorendijk, Rowno, Gouv. Volhynie, Rusland.
J. de Vos, Teheran, Perzië.
Willem van Vloten, Westphalen.
Veskens, priester, Glossop, Engeland.
M.A.M. Vuylsteke, R.K. geestelijke, St Martin.
W.J. de Vries, Rua de Crucifixo 116, Lissabon.
I.W. Willekes Mac Donald, Consul van Nederland, Warschau
E.D. van Walree, Vice Consul der Nederlanden, Shanghai, China.
L.H.P. Weyerman, Bus 22, Lourenço Marquez.
T. Wichers, Bus 22, Lourenço Marquez.
H. Wattel, Lissabon.
Rechtsanwalt Wasserfall, Uitgever v.d. Windhoeker Anzeiger. Windhoek,
Duitsch Zuid-West-Afrika.
H.C. v.d. Zee, Cons. van Nederland, Bender Bouchir, Perzië.

Nieuwe Leden.
(15 Mei-15 Juli.)
Dr. van Aalst, Rector Gymnasium.

Den Haag.

Mej. S. Bachofner, hoofd eener bijz.
meisjesschool.

Den Haag.

Mr. J.G.S. Bevers, Wethouder.

Den Haag.

Ds. J.A. Böhringer, Predikant Ev. Luth. Den Haag.
Gem.
Mr. J.D.P. ten Bosch, Adj. Dir. der
Onderl. Levensverz. Mij.

Den Haag.

J.H.W. Graaf v/d. Bosch, Oud-resident
van Cheribon.

Den Haag.

Mr. P.A. Francken, Dir. Levensverz. Mij. Den Haag.

Neerlandia. Jaargang 5

Jhr. H.A. Gevers Deijnoot, Majoor der
Artillerie.

Den Haag.

Kolonel Schluiter.

Den Haag.

Mej. G. de Joode,

Nieuwenhoorn.

Ds. v.d. Brugh,

Nieuw Helvoet.

F.J. Courrech. Staal, Kassier.

Hoorn.

Mr. H. Wesseling, Kantonrechter.

Hoorn.

C.W. v.d. Noorda, Betaalmeester.

Hoorn.

C.L.W. van IJsendijk, Burgemeester van Zwaag bij Hoorn.
J.F. Niermeijer.

Rotterdam.

Dr. N. Japikse.

Rotterdam.

Mej. C.M.W. Bos.

Rotterdam.

Mej. B. Vos.

Rotterdam.

P. de Raadt, Wethouder.

Gouda.

Dr. H. IJssel de Schepper.

Gouda.

A.K. v.d. Garden.

Gouda.

I. IJssel de Schepper.

Gouda.

A. Vingerling.

Gouda.

L.C. de Lang.

Gouda.

A.H. Teepe.

Gouda.

Dr. P. Scheltema.

Gouda.

A. Goedewaagen.

Gouda.

Mr. D.N. Brouwer.

Gouda.

C.J.C. Hoogendijk.

Gouda.

Mej. Bender.

Gouda.
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A. Thielking.

Gouda.

W. Rutgers. Civiel Ingenieur.

Den Haag.

A.J.C. Brouwer.

St. Eustatius.

T.G. Groebe.

St. Eustatius.

A.J. Elsman.

St. Eustatius.

P. Delgeur.

St. Eustatius.

F.G.M. Burg.

K.M.A. Breda.

L.W. Taale.

K.M.A. Breda.

W.J. baron van Heeckeren v. Molencaten. K.M.A. Breda.
H. du Marchie Servaas.

K.M.A. Breda.

W.L. van Welderen baron Rengers.

K.M.A. Breda.

J.H.E. Rückert.

K.M.A. Breda.

J.M.T.A. Quadekker.

K.M.A. Breda.

Mevr. Tinholt.

Hoorn.

I. H L. Terwogt. Med. Student.

Hoorn.

Jhr. C.A. van Citters.

Noordgouwe (Zeeland).

F. Raedt, Hoofd-Controleur der
Gemeentebelasting.

Amsterdam.

Dr. C. de Haan.

Noordeloos.

C.J. van Beekum.

Noordeloos.

Jhr. Mr. O. v. Nispen tot Sevenaar.

Nijmegen.

Dr. J.H. Gunning Wz.

De Bilt.

N. Groot Sz.

Enkhuizen.

Dr. B.A.P. v. Dam.

Den Haag.

S.C.J. Heersma van Voss.

Leur (N.B.).

H.W. Korfker.

Afd. Muskegon (Michigan)

W.H. Korfker.

Afd. Muskegon (Michigan)

P. Heeres.

Afd. Muskegon (Michigan)

B. Pekelder.

Afd. Muskegon (Michigan)

J. Boekhond.

Afd. Muskegon (Michigan)

K. Kniphuizen,

Afd. Muskegon (Michigan)

B. Oosterbaan,

Afd. Muskegon (Michigan)

G.J. Beukema,

Afd. Muskegon (Michigan)
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P. de Vette,

Afd. Muskegon (Michigan)

N. Heeres,

Afd. Muskegon (Michigan)

Dr. W.J. Mauritz,

Afd. Muskegon (Michigan)

Jas Mulder

Afd. Muskegon (Michigan)

H. Rietdijk,

Afd. Muskegon (Michigan)

P. Mulder,

Afd. Muskegon (Michigan)

C. Kuisenga,

Afd. Muskegon (Michigan)

Isaäc Fles,

Afd. Muskegon (Michigan)

Rev. J.I. Fles,

Afd. Muskegon (Michigan)

P. Zuidema,

Afd. Muskegon (Michigan)

J. Bonjenoor,

Afd. Muskegon (Michigan)

Rev. P. Jonker,

Afd. Muskegon (Michigan)

C. Lieffering,

Afd. Muskegon (Michigan)

Gerrit Wit,

Afd. Muskegon (Michigan)

G.A. Rietberg,

Arnhem.

Jhr. Th.E. Serraris,

De Bilt.

C.A. Brouwer Scheffer,

Constantinopel.

St. Yoost de Kruyff,

Constantinopel.

R. Krull, Ambtenaar Departement
Onderwijs,

Batavia.

Dr. G.J. Vailland,

Schiedam.

Henry A. Leyba, Korps der Schutterij,

Curaçao1).

J.C. Halley,

Curaçao1).

O.A. van Kesteren,

Curaçao1).

P. Th Krafft, Willemstad

Curaçao1).

H.N. Pietersz, Handels- en Industrie Mij. Curaçao1).
S.I.L. Maduro, Willemstad,

Curaçao1).

1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
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H.C. Hage, Consulaat van Venezuela,

Curaçao1).

Dr. A.G.D. van Kesteren, Botica Nueva, Curaçao1).
F.H.P. Winkel, Willemstad,

Curaçao1).

A. Charlouis, Willemstad,

Curaçao1).

G.M. Daal, Botica Nueva,

Curaçao1).

L.C.C. Hueck, Willemstad,

Curaçao1).

J.B.v.d.L. Schotborgh, Willemstad,

Curaçao1).

F. Barnie,

Curaçao1).

J. Reynardus, Botica Excelsior,

Curaçao1).

J.C. de Brot,

Curaçao1).

A. Sprok Jr.,

Curaçao1).

J.G. Statuis Muller,

Curaçao1).

J. Appel, Comm. der Brigade
Maréchaussée,

Curaçao1).

F. Gerhardus

Curaçao1).

I. van Wijhe,

Zwolle.

Mr. K.A. Cohen Stuart, Advocaat en
Procureur,

Alkmaar.

1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
1) De nieuwe leden van Curaçao werden aangebracht door de heeren H Leyba te Curaçao en
C. L M. Bijl de Vroe. adelborst le klas.
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G.O. Lotsy,

Amsterdam.

A. Rant,

Amsterdam.

A.B.B. de Koning,

Amsterdam.

Mr. W. Boot,

Amsterdam.

J. de Ligt,

Amsterdam.

H.M. van Unen,

Amsterdam.

Mr. P.D.A. Cort van der Linden,

Den Haag.

W.F.D. van Ollefen, Surveyor to Lloyd's Rotterdam.
Register,
C. van Rijn, Electro-technisch Ingenieur, Rotterdam.
L. W, Weckesser, Officier-Machinist,

Amsterdam.

J. Bijl, Werktuig- en Scheepsbouwkundig Amsterdam.
expert,
J.C. Graue, Gepensioneerd
Officier-Machinist,

Haarlem.

De leden, in wier namen of adressen fouten voorkomen, worden verzocht daarvan
opgave te doen aan de Redactie.

De Nederlandsche Taal in Indië.
Het Bataviaasch Nieuwsblad verneemt, dat de Nederlandsche taal ook op de eerste
klasse inlandsche scholen op Java zal worden onderwezen. Voor de toelating tot de
opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren - de voormalige hoofdenscholen te
Magelang, Bandoeng en Probolinggo - wordt van de candidaten kennis der
Nederlandsche taal vereischt. Als een gevolg van de zorg voor het onderwijs in de
Nederlandsche taal aan zonen van inlandsche hoofden en aanzienlijke inlanders is
ook de behoefte gevoeld aan dit onderwijs voor hun dochters en de directeur van
Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid heeft een plan ontworpen ten einde ook in deze
behoefte te voorzien.
Het plan zal, althans voorloopig niet tot uitvoering komen, daar de meeste hoofden,
wier advies in dezen werd gevraagd, als hun meening te kennen gaven, dat het strijdig
zou zijn met de adat, wanneer zij hun dochters van twaalf tot achttien-jarigen leeftijd
buitenshuis lieten onderwijzen en opvoeden.

Groep Ned.-Indië.
Ten einde zoo spoedig mogelijk na het zelfstandig worden der groep Ned.-Indië het
ledental te doen stijgen, heeft de hoofdcommissie de hoofden van gewestelijk bestuur
buiten Batavia uitgenoodigd om, hetzij zelf hetzij middels door hen aan te wijzen
plaatselijke commissiën de totstandkoming van afdeelingen te willen voorbereiden.
De hoofdcommissie gaat daarbij uit van de meening dat van meet af in de groep een
zekere mate van decentralisatie behoort te heerschen, vooral in het geldelijke en wel
in dier voege dat overal waar de leden der groep zich tot afdeelingen vereenigen, een
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belangrijk gedeelte der bijdragen van de leden der afdeeling worde afgezonderd voor
plaatselijke belangen. Zij heeft daarbij de aandacht der residenten gevestigd op twee
onderwerpen: 1o het spreken van Nederlandsch (en het voeren van briefwisseling in
het Nederlandsch) door Europeanen met ontwikkelde en beschaafde inlanders; en
2o de Fröbelscholen. De commissie meent dat het Verbond zijn taak in Indië van
onder af moet beginnen bij de kinderen beneden de zes jaren; het doel dat elk kind
bij zijn intrede in de lagere school Nederlandsch kunne denken, spreken en verstaan,
moet krachtig worden nagestreefd.

De Hollandsche Taal in Zuid-Afrika.
In een te Londen gehouden vergadering voor het bevorderen der landverhuizing van
vrouwen naar Transvaal en het overige Zuid-Afrika, werd een nieuw bewijs geleverd,
dat de Britsche regeering met plannen omgaat om de Hollandsche Taal in Zuid-Afrika
te onderdrukken.
Het onderwijs werd er o.a. aangewezen als een geschikt beroep voor vrouwen in
Transvaal en de verzekering gegeven, dat blijkens eene verklaring van de autoriteiten
‘kennis van de Hollandsche taal niet vereischt werd voor het geven van onderwijs’.
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Allerlei
Uit ‘Vlaamsche en Europeesche Beweging’.
Geef het volk zijn taal, dat het zijn waardigheid voele; geef het zijn taal, dat het zich
naar de behoeften van zijn eigen wezen ontwikkele; geef het zijn taal, want met de
tong raken de gedachten los, krijgen ze vorm, worden ze leven dat zich voortzet;
geef het zijn taal, dat het eindelijk spreken en verstaan zou: en de breeduitlevende
denkbeelden van dezen tijd, zijn twijfels die naar hooger streven, zijn woorden van
strijd en hoop, zullen door heel dat volk ruischen, niet alleen aan de oppervlakte, bij
de ‘gegoede burgerij’, maar in de gansche maatschappij, in de steden en op het land,
de stemlooze, ongebruikte, wachtende krachten wekken, de kerngezonde krachten
die eens dit leven omscheppen.
Hoelang reeds tracht het Fransch ons Vlaamsch land te doordringen? Te vergeefs!
Vraag 't den boeren uit Fransch-Vlaanderen, die sinds meer dan twee eeuwen onder
het sterk centraliseerend bestuur van Frankrijk leven: zij spreken Vlaamsch. Ware 't
dan niet eenvoudiger, Vlaanderen radikaal te vervlaamschen: het in 't volle bezit
zijner eigen taal te stellen, het door middel der eigen taal te ontwikkelen, daar het
Fransch toch onmachtig blijft?
Zullen wij de Fransche taal buiten de grens verwijzen? De Fransche geestesrichtingen
wanhopig afweren? hoe ware 't in onzen tijd mogelijk? Maar wij zouden evenmin
als de Hollanders door het Fransch ontaard worden. Wij zouden met meer
onderscheidingsvermogen dan nu niet alleen de Fransche denkbeelden in ons
opnemen, maar ook nauwere voeling hebben met de letterkunde, de kunst, de
wetenschap, het maatschappelijk streven, heel het oorspronkelijk rijke leven van ons
Bataafsch ‘achterland’; en precieslijk Noord-Nederland, dat ons een altijd steviger
ruggesteun moet worden, zouden wij, laat me maar zeggen: zullen wij, door 't
makkelijker aanleeren van Engelsch en Duitsch, niet meer doof en blind staan vóór
de groote Germaansche beschavingen van Oost en West. Uit alle hemelhoeken zal
de wind frisch en helder over onze nu zoo slaperige landouwen waaien.
AUGUSTE VERMEIJLEN.

Uit eenige tijdschriften.
Gids, Juni. W.J. Andriessen: De Rol van den Oranje-Vrijstaat in den oorlog van
Zuid-Afrika. - Dr. Byvanck: Vaderl. Geschiedenisstudies. 1. Dorus' droefheid.
De Aarde en hare Volken, Afl. 6, 1901. Op den Uitkijk: Nog altijd naar
Zuid-Afrika.
Album der Natuur, 8e afl. 1901. Tjaden Modderman: Land- en Volk-studiën in
het Noorden van ons land.
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Wetensch. Bladen, Juni 1901. Honora Twycross: De Heerschappij van het
geweld. (Westm. Rev.)
Mannen en Vrouwen van Beteekenis, afl. 3, 1901. Elout en Rompel: Olive
Schreiner.
Dietsche Warande, Mei 1901. Bischoff: Hendrik Hansjacob.
Tijdschr. v.h. Willems Fonds, Mei 1901. Jul. Sabbe: Peter Benoit.
Woord en Beeld, Juni 1901. Pol de Mont: Het Heidenjongentje.
Holl. Revue, Mei 1901. Frontispiece: Dr. Snouck Hurgronje. - Karakterschets:
Dr. H. van Kapelle.
Boon's Geïllustr. Magazijn, Juni 1901. Het Koninklijk Echtpaar te Schwerin. W. Landré: Peter Benoit. - User: Spionskop.
Holl. Revue, Juni 1901. Frontispiece: Prof. Dr. A. Kuyper. - Portret van Mevr.
L. Botha. - Plaat: Het bureau van Pres. Kruger te Hilversum in de villa ‘Casa
Cara.’
Nieuwe Gids, Juli 1901. W. Kloos: Verzen. - Reyneke van Stuwe: Ondergang.
- J. de Meester: Geertje.
De Gids, Juli 1901: Verzen uit het gevangenkamp te Groenepunt door Een
Krijgsgevangene.
Tweemaandelijksch Tijdschrift, Juli 1901. Cyriel Buysse Op het kleine Gehucht.
- Penning Jr.: Magda.
Kathol. Illustratie, No. 22. Platen: Generaal Cronjé en een Engelsch
bewakingscommando. - Een legerkamp van krijgsgevangen Boeren op St.
Helena.
Eigen Haard, 6 Juli 1901. Dor. v. Walree: Dievegge. - Jonkvr. A. van
Hogendorp: Maria Stuart II, Prinses van Oranje, 1662-1695.
Wetensch. Bladen, Mei 1901. Novicow: Engeland en Rusland. - Andrew Lang:
Max Muller.
De Kroniek, 26 Juni 1901. T.: Na de herstemming.
Germania, No. 9. Portret en Lijkredenen over Baron von Ziegesar. - Fred.
Harisson: De waarheid over den oorlog in Zuid-Afrika.
Nederland, No. 7. Johanna Steketée: Arme Dido. - J. ten Brink De modernste
phalanstère. - Winter: Op reis in de Binnenlande
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Woord en Beeld, Juli 1901. Edm. Van Offel: 't Boerinneken; Vrijen, met
illustratiën van den Schrijver.
Oud Holland, 1e afl. 19e jg. - Bredius: Holl. kunst in Fransche provinciale
Musea.

Bericht.
Op voordracht van den Minister van Justitie, Mr. Cort van der Linden, heeft H.M.
de Koningin den 2en Juli l.l. op Het Loo goedgevonden en verstaan de overgelegde
wijzigingen in de Statuten van het Algemeen Nederlandsch Verbond, gevestigd te
Dordrecht, goed te keuren.
De nieuwe Statuten van het A.N.V. worden mitsdien gerekend 1 Juni in werking
te zijn getreden.
Het Bestuur van Groep A herinnert er aan, dat dus nu de minste bijdrage voor het
gewoon lidmaatschap f 2.50 is, terwijl er buitengewone leden kunnen worden
aangenomen tegen minder bedrag, zonder recht evenwel op Neerlandia.
Eenigen dezer leden, die gezamenlijk f 2.50 of meer betalen, kunnen ter
rondzending onder hen op één exemplaar aanspraak maken.
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Aankweeking van gezond Nationaliteitsgevoel.(1)
Een dergelijk omvangrijk onderwerp en voor ons onderwijs nog zoo weinig overdacht,
kan hier niet tot op de noodige diepte gepeild worden. Een behandeling in
gesprekvorm zou nog zoo kwaad niet zijn, maar ik zou mij niet in staat achten dat
gesprek te leiden zóó, dat het vruchtbaar werd. Echter wil ik eene inleiding geven
tot gedachtewisseling, waarin gij dan als handelende personen wilt optreden.
Geen geleerdheid is ons hier nood, maar richting van denken bij ons onderwijs.
Want voor 't onderwijs zijn wij bijeen, in de hoop een enkel rijp halmpje te plukken.
Het woord nationaliteitsgevoel koos ik boven den term vaderlandsliefde om de
verdere strekking. Het omvat niet alleen eigen land, maar eigen taalgebied, in den
uitgebreidsten zin den ganschen stam. Ik bedoel dat gezonde gevoel, dat in ons is,
van nauwe verwantschap van bloed, van denken, van inborst, van geschiedenis,
zonder ziekelijke overdrijving. Zij, die zich wereldburgers noemen, bedoelen dat òf
niet in tegenstelling met voorliefde voor eigen land en volk, òf zij willen te veel.
Zij willen zich in het laatste geval kanten tegen den geestestoestand in den mensch,
die natuurlijk en goed is, en die m.i. zal blijven, zoolang de moeder meer houdt van
haar eigen kroost dan van dat van anderen. Onze vaderlandsche grond en onze burgers
liggen ons nader aan het hart, voor altoos, dan China en de Chineezen. Wilt gij in
het klein de proef op de som; maak een lange buitenlandsche reis en bij uw terugkeer
zult gij het eerste Nederlandsche dorpje met voorliefde aanzien, ik herhaal met
voor-liefde. Gij hadt die liefde al lang.
De gewoonte maakt alles gelijk; zij verslapt ook ons nationaliteitsgevoel; maar
laat er gevaar dreigen, laten de rechten van stamverwanten met voeten worden
getreden en wij merken het gevoel duidelijk, ook onbewust maakt het zich van den
onontwikkelde meester. Het bloed begint in onze lauwe aderen ongewoon warm te
worden. Veel volken moeten dan een wacht stellen voor dat gevoel, dat het niet in
dweepzucht ontaardt. Dat hoeven wij Hollanders niet.
Wat nu de stamverwantschap van taal aangaat, die vooral

(1) Rede, uitgesproken te Breda in de 71ste Algemeene Vergadering van het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën.
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de volken in het bloed zit, hieromtrent zien wij verschijnselen, die hen, die van één
wereldrepubliek droomen, wel tot nadenken mogen stemmen. Het schijnt wel dat
wij den geheel anderen kant opgaan dan dien van het wereldburgerschap. Overal
trekken de nationaliteiten zich samen en zuigen alles wat stamverwant is in zich op,
terwijl omgekeerd de volken, die niet tot de natie hooren, zich trachten los te maken.
De achttiende eeuw zag die neiging nog niet in die mate. Vóór de Fransche revolutie
worden vorstenoorlogen vaak gevoerd om vorstenbelangen en vorsteneer, om
staatkundig evenwicht en overwicht.
In onze eeuw echter zien wij de Italiaansche stameenheid volgen op de Grieksche,
het veelvolkige Oostenrijk wordt uit Duitschland gewezen en de Duitsche eenheid
door den Fransch-Duitschen oorlog bezegeld. In Polen wordt de strijd tegen het
Duitsch feller dan ooit aangebonden, zoo ook in Bohemen, Moravië en de
Croatisch-Sloveensche Staten. België heeft zijn taalstrijd en meer dan vier talen in
het Balkan-schiereiland strijden een strijd op leven en dood, waarin de beste krachten
der natiën opgaan. Men schijnt zich min of meer bewust, dat in dit tijdperk van
ontwikkeling de strijd voor de taal nauw samenhangt met den strijd om het bestaan.
En inderdaad wie de taal van een volk heeft uitgewischt, heeft ook het
weerstandsvermogen van die natie geknakt. Want de taal maakt een deel van ons
bestaan uit, ons denken, ons voelen. In onze eigen taal voelen wij het best, voelen
wij het diepst, het mooist, voelen wij wat wij in andere talen nooit zouden peilen.
Taal zit in ons bloed. En het komt er, wanneer wij voor een oogenblik ons kunstgevoel
er buiten laten, niet op aan, of een taal mooi of leelijk is, alleen het feit dat het ónze
taal is maakt haar tot onze trouwe vriendin, tot onze levensgezellin. Deze bezitting
verdient onze groote zorg, onze groote liefde en vereering. In de tweede plaats geldt
dit, wijl de onze zoo rijk, zoo schoon is. Dat wij niet genoeg trotsch op haar gaan,
niet genoeg haar koesteren, is onze eigen schuld. Ons volk heeft bij veel voortreffelijks
in zijn karakter, ook minder goede eigenschappen, die ons gevoel van eigenwaarde
en onzen zin voor eenheid in den weg staan. Wij waardeeren niet, welke heerlijkheden
wij bezitten in onze mooie taal, ons schilderachtig land, onze roemrijke historie.
Zoover vermijden wij de Scylla van het dwepen, dat wij in de Charybdis der
onverschilligheid zijn beland. Wij, die zoo heel veel verplichting hebben aan velen
onzer voorvaderen, wat hebben wij weinig nationale gedenkdagen! Wij kennen onze
geschiedenis wel, maar wij voelen haar niet. Dat mag ook volstrekt niet, dat is
partijdigheid, een slag in 't gezicht der wetenschap. En toch durf ik bescheiden de
vraag stellen, wat baat ons, ik zeg niet in 't bijzonder de vaderlandsche, maar ook de
algemeene historie, zoo wij de groote persoonlijkheden en de beslissende
gebeurtenissen niet kunnen voelen en waardeeren. Wie mag, wie kan eischen van
een mensch, dat hij de gebeurtenissen aan zich laat voorbijgaan, zonder aantrekking
of afstooting in zijn persoonlijk gemoedsleven? Gelijk bij duizend andere zoogenaamd
opgeloste vragen, staat voor menigeen ook hier een groot vraagteeken, in de eerste
plaats voor den geschiedkundige. Immers een reeks feiten, door oorzaak en gevolg
verbonden, is nog geen geschiedenis. Wij weten dat die lauwheid en onverschilligheid
voor volk, land en taal velen van ons volk als een doorn in 't vleesch zit. Doch dit
heeft gelukkig betrekking op de oppervlakte en de eerst onderliggende lagen. Wordt
het diepere in tijden van nood en beproeving door het ongeluk geraakt, dan blijkt die
bodem niet bedorven.
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Wij hebben dit gezien in den oorlog door den Engelschen koopman Zuid-Afrika
opgedrongen. Den volksgeest los te maken, wakker te schudden, te wijzen op wat
wij kunnen en dus moeten is m.i. ook de taak van de school, in de eerste plaats die
van 't gymnasium. Dat zal bij zijn mannelijke en vrouwelijke leerlingen gaan wekken
naast die nobele gevoelens, waartoe een gymnasiale opleiding den weg kan wijzen,
de overtuiging dat ons volk en onze taalgenooten de grootste belangen gemeen
hebben, dat wij allen op de bres moeten staan tot handhaving onzer taal, dat wij
offervaardig moeten zijn om haar tegen wegdringen te vrijwaren, dat wij naijverig
moeten zijn op haar eer, moeite moeten doen om haar goed te spreken, goed te
schrijven, goed te gebruiken.
Want in de eerste rijen zullen de gymnasiasten, tot mannen en vrouwen opgegroeid,
moeten staan in den kamp voor hare rechten en de natie in dezen den weg wijzen.
Een middelpunt om ons aan te sluiten is het Alg. Ned. Verbond. Kind van het
Dordtsche Congres van 1897 begint het zich krachtig te ontwikkelen, dank zij de
werkkracht van het bestuur en van den stichter. Zijn daad was een grootsche,
getuigende van ver vooruitzien; zij kan gewichtige gevolgen hebben, mits... wij
helpen. Zoo'n samentrekking van krachten was noodig in Nederland, zoo'n te hulp
springen op bedreigde punten kwam waarlijk niet te vroeg en met Voltaire zou men
met eenige wijziging kunnen zeggen ‘zoo het A.N.V. niet bestond, men zou het
moeten stichten.’ En wat doet nu het Nederlandsche volk daartegenover, neen laat
ik mij beperken tot een klein deel er van, het onderwijzend personeel aan onze
gymnasiën en H.B. scholen? Nu, ik wil een achtste uitzonderen, wilt gij meer, goed
een vierde, maar de rest? Het doet of er geen A.N.V. bestaat, of deze zaak zijn
aandacht niet verdient.
Doch laten wij zacht zijn in ons oordeel.
De tegenwoordige tijd broedt iederen dag nieuwe plannen uit en brengt die aan
de markt. Wij worden overstelpt met taken en taakjes. Toegestemd. Maar toch wil
het mij voorkomen dat het niet zoo heel moeilijk is in het A.N.V. een levensbelang
te zien voor den Nederlandschen stam. In groepen verdeeld, die afzonderlijk werken,
maar min of meer verbonden worden door een centraal bestuur, dat wil leiden niet
knellen, tracht het op Java de Javaansche hoofden, door hen onze taal te doen leeren,
dichter naar ons toe te halen; in Amerika raapt het van Oud-Holland zorgend bijeen
wat nog niet verloren ging; in Afrika strijdt het den grooten worstelstrijd mee van
onze onbezweken broeders door bloed en taal. Zijn aandeel aan dien strijd was groot.
Vlaanderen geeft het een goeden zedelijken steun in den rug, terwijl het in Nederland,
het kernland, het moederland, aanhoudend verzamelen blaast om de gewonnen
krachten in den strijd te voeren. Waarlijk er zijn niet zoo heel veel krachten om over
te beschikken, wij moeten allen, allen naar onze geestelijke middelen steunen.
De moeilijkheid van dit mooie verbond ligt in het geestelijke of laat ik liever
zeggen idealistische van zijn streven. Het wil alles wat van onzen stam is vereenigen,
niet uit baatzucht, niet om goed of gezag na te jagen, maar om te behouden, om wat
van ons is te ontwikkelen en
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tot schoonen bloei te brengen. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat vaak krachtig
stoffelijk moet worden bijgesprongen, waar dit noodig is. Denk aan Z.-Afrika, denk
aan Curaçao. Dus ook geld, veel geld is noodig, wil het Verbond zegenrijk kunnen
werken. Velen kunnen maar niet begrijpen dat hier offers gevraagd worden, die
offervaardig en met liefde moeten worden gebracht. Overal moeten afdeelingen
worden opgericht in alle deelen der wereld waar Nederlanders wonen. Die afdeelingen
kunnen, behalve dat zij de besturen der groepen in staat stellen voor groote belangen
met nadruk op te komen, krachtig werkzaam zijn tot bevordering van taal en van
opgewekter stamleven.
Zoo geeft Dordrecht op 19 en 20 October twee groote uitvoeringen van het
Nederlandsche lied in de verschillende tijden, een voor de hoogere standen en de
middenklasse der burgerij tegen betaling en een voor het volk, zoo goed als voor
niet.
Wij allen, leeraren, moeten ons de zaak aantrekken, moeten ons roeren voor onze
moedertaal.
Ieder kan wat doen in zijn kring, in zijn stad, al was het maar om Jan Salie en Jan
Vooroordeel te helpen wegdrijven. De muziek, het tooneel zijn voorname middelen,
maar ook het houden van kleinere of grootere bijeenkomsten, waar stukken uit den
rijken schat van onze taal worden voorgedragen, kan die liefde aankweeken.
Waarlijk wij hoeven ons over den tijd daaraan besteed niet te beklagen. Wat de
Alliance française voor hare taal doet in vreemde landen, mogen wij voor onze taal
in eigen land niet nalaten. Enkelen hebben de zaak aangepakt. Maar er blijft nog veel
te doen overig en de arbeiders zijn weinigen.
Doch ook voor het jonger geslacht kan veel worden gedaan. Van haar zal het
afhangen of onze stam zich gezond en krachtig zal ontwikkelen of slechts zwak de
pols zal voelen slaan. Hier staan wij voor de vraag, wat kunnen de gymnasiën, en ik
noem er in een adem de H.B. scholen bij, doen voor de zedelijke verheffing van onze
taal en den bloei van den Nederlandschen stam?
Wij moeten de waarheid onder de oogen durven zien en van ons zelven niet
schromen te erkennen, dat wij op dit punt in gebreke zijn gebleven.
De groote opvoedkundige vragen lieten ons in 't algemeen koud en werden vaak
niet eens gesteld. De hoogeschool gaf niet het voorbeeld en al stonden er in mijn tijd
eenige uren voor paedagogie aangegeven (o.a. op de series van het jaar 1894, die te
lezen gaf: Cobet scholas paedagogicas habebit diebus Martis et Jovis hora I) het ging
als met de Glyptotheek en het Museum van Oudheden, niemand maakte er gebruik
van, omdat er in het geheel geen leiding was, omdat de professoren geen flauw
denkbeeld hadden van de beteekenis van dit vak. Men wordt dichter geboren niet
gemaakt zoo gold toen ook het wachtwoord ‘men is paedagoog of men is het niet.’
Glimlachend haalde men de schouders op voor wat de Duitsche philosophie, vooral
Herbart en zijn school, voor de paedagogie had gedaan. Het lager onderwijs, het zij
tot zijn eer gezegd, begreep in ons land de groote beteekenis van het vak, en sloeg,
vooral op de kweekscholen, de handen aan den arbeid. De gevolgen van het verzuim
bleven voor het hooger en middelbaar onderwijs niet uit. Hoevelen, die met
ongewasschen handen jongenszielen trachten te bewerken, hebben niet onnoemelijke
schade aangericht! Men begrijpe mij goed. Ik beweer niet dat de paedagogie een
afdoend middel is tot het vormen van goede docenten, maar wel staat het voor mij
vast, dat het kennisnemen van wat de leiders op dit gebied hebben ervaren en door

Neerlandia. Jaargang 5

nadenken hebben veroverd in zulk eene moeilijke wetenschap als de psychologie
van het kind en den jongen, gunstig kan werken op de ontwikkeling van den
aanstaanden docent en zijn belangstelling moet prikkelen voor het meest
samengestelde van het menschelijke weten: de ziel van het individu. Al was het maar
hierom alleen: dat velen, wien de lust daartoe ontbrak, zich tijdig van het vak van
opvoeder hadden kunnen afwenden! Bij enkelen kan het nu gebeuren, dat de kennis
van de verschillende leervakken meer dan voldoende aanwezig is, maar de middelen
of liever de methode, de weg waarlangs, ontbreekt om haar over te brengen, terwijl
deze geleerden geheel en al te kort schieten om hun kennis opvoedkundig aan te
wenden tot vorming van het karakter van den leerling, die later een betrekking van
invloed in de maatschappij zal moeten bekleeden. En toch is het de hoofdvraag of
zij later voor hun omgeving gezegend met hun kennis zullen werken, dan of zij die
zullen in dienst stellen van hun zelfzucht. Maar ik keer tot mijn onderwerp terug, dat
een deel uitmaakt van het groote hoofdstuk der paedagogie.
Als wij hebben ingezien het wenschelijke van de aankweeking van gezond
nationaliteitsgevoel op de gymnasiën, welke zijn dan daartoe de middelen?
Wie op het philologencongres te Leiden in 1900 Dr. J.H. Gunning heeft hooren
spreken over ‘Bereikbare idealen’ (deze rede is later afzonderlijk uitgegeven bij Brill
in Leiden), zal zeker met belangstelling het betoog van onzen idealistischen collega
gevolgd hebben ten gunste van de eenheid der school, vooral in punt 3 en punt 4,
waarin achtereenvolgens de eenheid van geloofsbelijdenis en daarna onder meer de
eenheid van natie, zich openbarende in een warm gevoel voor het gemeenschappelijke
vaderland, worden behandeld. Men behoeft volstrekt nog niet met alle middelen
vrede te hebben, die Dr. Gunning wil aanwenden, ook niet zijn eigen standpunt te
deelen, om te erkennen dat hij hier den vinger gelegd heeft op een gevaarlijke wonde
in ons volkskarakter; gebrek aan gezonde geestdrift en gemis van behoefte aan
eenheid.
Beide die mooie eigenschappen willen wij op 't gymnasium bevorderd zien.
In 't algemeen mag men eischen dat een docent wat geestdrift heeft voor een goede
zaak, dat hij houdt van zijn volk, van zijn land, van zijn kunst, van zijn geschiedenis.
Al spreekt hij er niet over, doordat zijn vak vaak dat niet medebrengt, de jongen zal
aan een enkel ontvallen of in 't voorbijgaan gezegd woord kunnen merken dat zijn
leermeester liefde heeft voor zijn omgeving, en het goede in zijn volk waardeert.
Is de docent van nature pessimist, zoo wake hij er tegen met alle macht, dat hij
die gevoelens niet plante in het hart van zijn leerling. Hij bedenke welk een groot
nadeel hij gaat stichten door dat te doen, hoe een jongensziel niet vleugellam mag
worden geslagen vóór den strijd des levens, en zoo hij meent dat het pessimisme een
waarheid is, die hij zoo goed moet dienen als iedere andere waarheid, dan stelle hij
zich goed voor den geest dat, evenmin als voor het idealisme, een streng bewijs te
leveren valt voor het pessimisme, zelfs niet door een Schopenhauer. Hij bedenke
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dat een jong mensch idealisme noodig heeft, als een plant de zon. En waar het
pessimisme te begrijpen is in een leven van nadenken na een diepen teug uit het
groote bestaan, zoo is het in strijd met de weinige ervaring van de jeugd en het frisch
opbloeiende van de jonkheid, waarvan de teere bloesems spoedig zouden gaan kwijnen
onder de nachtvorst van de berusting in het onvermijdelijke.
In 't kort wil ik nu de vakken opgeven, die ons gevoel van natie kunnen leeren
verhoogen. Gelijk in Duitschland de moedertaal het middelpunt is van alle vakken,
zoo moest dit ook op onze gymnasia zijn. Van de n.b. 12 uren Nederlandsch op onzen
geheelen rooster, worden er in de 1e en 2e klasse 5 zoo goed als vermorst met de
beoefening der spraakleer.
Hier leert de jongen zijn moedertaal vervelend vinden. Gelukkig komen hoe langer
hoe meer docenten van deze m.i. niet goed te verdedigen methode terug en geven
aan de alles naar zich toehalende grammatica slechts het hoog noodige.
Het ligt niet in mijn plan aan te geven, hoe het best kan gewoekerd worden met
die 12 uren Nederlandsch. Doch het onderwijs moet in het algemeen gericht zijn op
het openen van de rijke bronnen onzer taal, in de eerste plaats het doen hooren van
het lied in de verschillende tijden. Voor het lied zijn jongens zeer bevattelijk, vooral
wanneer de docent goed voordraagt, mooie klanken maakt en zelf door en door voelt
het naïeve en eenvoudige onzer volksliederen. Een enkelen keer late hij een jongen
musicus op de viool de melodie weergeven. In de hoogere klassen moeten onze
classici naar voren treden: Vondel, Hooft, voorafgegaan door Marnix en als
compensatie van dezen Bijns. Ten slotte de nieuweren: Vosmaer, Perk, Kloos, v.
Eeden's Kleine Johannes en, vindt men tijd, wat van Verwey, v. Deyssel, Helena
Swarth of van een ander. Over de wijze van behandeling dezer voor het onderwijs
zoo moeilijke school, kan ik nu niet spreken. Zóó moet echter de keuze zijn uit onze
geheele letterkunde dat de mooie zijde van het karakter van ons volk, van zijne
vreugde en leed, van zijn wagen en winnen duidelijk op den voorgrond treedt.
En nu de geschiedenis. Hier moet die machtige rij van kloeke gestalten naar voren;
de Oranjes, de De Witten, Oldenbarneveld, De Ruyter en de Trompen, Koen en het
type van den geus en van den kloeken Oost-Indie-vaarder.
Zij moeten indruk op de ziel van den jongen maken. En men hale ze niet neer,
door zich dood te turen op hun minder goede eigenschappen, gelijk dat zoo dikwijls
uit naam der wetenschap gebeurt. Het waren waarachtig kloeke mannen, kerels, in
heel wat groot, waarin wij nu klein zijn. Door zulke karakters niet in 't groot op te
vatten, maar er het mes der kritiek te diep in te zetten, verloopt het geheel van den
persoon en loopen wij gevaar niet meer te begrijpen.
En niet in de eerste plaats hebben wij voor de opvoeding noodig een kleinzielige
uitmeting der gebreken, maar een warme waardeering en vereering der deugden van
ons voorgeslacht. Aan vereering, niet aan kritiek in de eerste plaats, heeft onze jeugd
behoefte. Wat maakt het uit, of die groote mannen, doordat zij in andere tijden leefden,
in menig opzicht onze minderen waren? Gelijk wij liefhebben onze moeder ondanks
hare fouten, zoo hoeden af voor de mannen, die ons hebben groot gemaakt; leve Jan
Companjie! Wij willen geen ondoordachte verheerlijking en knetterend vuurwerk,
maar geschiedenis is naast grondig onderzoek ook het voelen van den polsslag van
het groote leven onzer vaderen.
Van het grootste belang is de geschiedenis onzer koloniën, al gingen ook sommige
te loor. Meer moet er op onze gymnasiën, hetzij dan op de les der geschiedenis of
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der aardrijkskunde, gesproken worden over Oost- en West-Indië, 't verzuimd Brazil,
Nieuw-Amsterdam, Ceylon en 't laatst niet het minst over Zuid-Afrika. 't Is of hier
onze heldenstrijd tegen Spanje opnieuw wordt gestreden en heerlijk is het dat wij dit
allen gevoelen. Evenals toen gaat het om de vrijheid. Evenals toen versagen zij niets
ondanks de scharen van de ruiteren en de voetknechten hunner tegenstanders. Evenals
toen is hun hope en geloof op uitredding in den Heer. Wat een geschiedenis van 1830
af! 'T is als der Joden tocht door de woestijn, die voortrekkers en trekkers, verjaagd,
geplaagd, getergd door trouweloos Albion, het grootste deel van welks bevolking
zich heeft ontpopt als dienaar van het gouden kalf. Waar is meer gelegenheid om
waarachtige kracht te wekken in het gemoed der leerlingen dan in die
bewonderingswaardig grootsche geschiedenis?
Die geschiedenis na 1830 van Zuid-Afrika moet op onze gymnasiën een deel
vormen van onze vaderlandsche geschiedenis. Het is een eigenaardig voortgezet stuk
geschiedenis van onzen eigen stam en een belangrijk stuk, in menig opzicht
belangrijker m.i. dan het eerste deel onzer achttiende eeuw.
Geen man van ontwikkeling mag daarin onkundig zijn en het streven moet er wel
degelijk op gericht zijn om den gymnasiasten lust en geestdrift in te boezemen om,
wanneer zij daartoe geschikt blijken te zijn, hun krachten aan den opbloei van dat
verwante, gezonde volk te wijden. Daartoe is vooral noodig dat wij krachtig hun
landstaal steunen. Het voert mij te ver hier over de middelen te spreken, die het
A.N.V. in overweging neemt om later voor te stellen.
Doch m.i. is een zaak bovenal noodig, namelijk onze Z.-Afrikaansche broeders te
gemoet te komen in de spelling. Ik stel mij geen partij in de eischen van de
nieuw-spellers, doch dit staat bij mij vast na menig gesprek met Dr. Mansvelt, den
gewezen Superintendent van het lager onderwijs in Transvaal, dat wij afstand moeten
doen van het onderscheid in geslacht van zaaknamen (behalve het onzijdig geslacht)
en dat wij de dubbele ee en oo en het onderscheid tusschen ei en ij moeten laten
varen. Een Afrikaner kan onze taal goed leeren schrijven behalve op deze punten en
rekent men hem dit als fouten aan, die een beschaafd man of vrouw niet mag maken,
zoo gebruikt hij liever de Engelsche taal. Is dit nu van onzen kant zulk een groot
offer? Of wordt het niet meer dan tijd dat ook wij breken met een gewoonte, waarvan
het aanleeren alleen een m.i. niet te verdedigen aantal uren aan onze kinderen kost.
Het bewijs is m.i. nog niet geleverd, dat door die twee veranderingen in onze
spelling en geslachtaanwijzing, die ik zoo vrij ben verbeteringen te noemen, onze
taal schade wordt aangedaan.
Een punt, waarop ik ten slotte nog uw aandacht wil bepalen, geldt niet de
aardrijkskunde, waarbij met instemming de schoonheid van ons land, zijn
kleurenrijkdom en schilderachtigheid dient te worden vermeld, zoo, dat het gevoeld
wordt. Neen, dit onderwerp verdient op zich zelve behandeld te worden.
Maar wel mag er met klem op worden gewezen, dat wij
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onze taal mooier en zuiverder voor de klasse moeten gaan spreken. De volle
klankrijkdom moet haar worden geschonken. Want niet alleen dat de Hollander zich
geen voldoende moeite geeft voor de juiste uitdrukking, den stevigen zinbouw en de
symmetrische ontplooiing der zindeelen, maar bij de uitspraak mishandelt hij vaak
onze mooie klanken. Een slecht voorbeeld wordt helaas gegeven bij het lezen van
Grieksch en Latijnsch proza of poëzie. Dat eentonig gedreun is typisch op onze
gymnasiën. Beginnen wij met ten minste het Nederlandsch, vooral in de
kunstproducten, vol en klankrijk voor te dragen. Wij moeten verbeteren en van de
gymnasiën, als van de plaatsen van aankweeking van hoogere beschaving, moet de
stoot uitgaan. Laten wij eerbied wekken voor onze eigen taal, dan eeren wij in haar
ons volk en onze stamgenooten.
Ik ben aan 't einde van mijn pleidooi voor de wenschelijkheid van een gezond
nationaal leven, van een gevoel van eenheid van hoogere belangen, van een krachtig
verdedigen en handhaven van het Pallasbeeld onzer vrijheid, de taal van onzen stam.
Dordrecht.
DR. A.W. VAN GEER.

Zuid-Afrika
De Oorlog.
Een oorlog tegen bandieten - dat is het wat de Engelschen nu nog in Zuid-Afrika te
voeren hebben. Aldus de heer Chamberlain Vrijdag den 2en dezer in het Engelsche
Lagerhuis. Wij hebben den tekst van zijne redevoering niet tot onze beschikking en
weten nog niet met zekerheid of hij die uitdrukking alleen ten opzichte van de
strijdende Afrikaanders in de Kaapkolonie gebruikt heeft, dan wel van al de Boeren
te velde.*) In elk geval schijnt de Engelsche pers de bedoeling van den minister zoo
uit te leggen, dat de geheele oorlog in Zuid-Afrika er een tegen bandieten is of van
nu af aan wordt. En daarmede zou dan de oorlog van aard veranderen: inplaats van
den stelregel, in den beschaafden oorlog gevolgd, dat zooveel mogelijk vijanden
onschadelijk gemaakt, komt die, dat er zooveel mogelijk bandieten verdelgd moeten
worden. De enkele Engelsche bladen, die het onrechtvaardige en schandelijke van
dezen oorlog blijven verkondigen, huiveren bij de gedachte, hoe het nu op het
oorlogsveld worden zal; de andere spreken er min of meer openhartig hun voldoening
over uit.
Is het echter wel een nieuw tijdvak van den oorlog, dat wij zien openen? Is er geen
wolk van getuigen, die sedert vele maanden het bloeddorstige karakter van den
oorlog, gelijk hij van Engelschen kant gevoerd wordt, hebben blootgelegd? Heeft
men niet telkens in Engelsche bladen brieven gelezen van soldaten en officieren, die
- met weerzin soms, met harde onverschilligheid of welbehagen een ander maal vertelden van het brandstichters-, vernielers- en beulswerk, dat zij verrichtten? Zijn
niet van de dagen van Elandslaagte, d.i. tien dagen na het uitbreken van den oorlog,
af gewonden afgemaakt, gevangenen mishandeld, en sedert hoe lang worden niet
vrouwen en kinderen in ziekte en dood gedreven? Verscheiden Engelsche
*) Bij het nazien van de proef hadden wij dien tekst onder de oogen. Chamberlain zegt inderdaad,
dat de geheele oorlog nu dat karakter heeft aangenomen, maar vooral in de Kaapkolonie.
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parlementsleden hebben in redevoeringen in het Lagerhuis, en anderen hebben in
geschrifte een lijst opgemaakt van de onwraakbare getuigen van al die gruwelen. In
de Kaapkolonie zijn de terechtstellingen al geruimen tijd aan de orde - men denke
b.v. aan de drie Afrikaanders die in Maart l.l. in de Aar den kogel hebben gekregen,
omdat zij schuldig werden geoordeeld aan een aanslag op een trein, hoewel zij er
zeer waarschijnlijk part noch deel aan hadden. Wat kan er haast meer gebeuren?
En niet eens nieuw is de bewering, dat de strijdvoerende Boeren nog alleen
bandieten zijn. Verleden jaar October o.a. zeide Sir Redvers Buller, pas van het
oorlogsveld teruggekomen: ‘Bijna het heele volk dat wij als Boeren kennen heeft
zich onderworpen of is krijgsgevangen of doet zijn best om zich te onderwerpen. De
menschen die nog in het veld staan zijn of huurlingen of bandieten. De mannen die
nog onder de wapenen zijn trachten daarmede zich zelf te bevoordeelen, zij vechten
volstrekt niet voor hun land.’ Aldus Sir Redvers Buller in October 1900! Maar 't is
dan ook die onmogelijke Buller, zal men zeggen. Dezelfde Buller is echter in Engeland
een man van gezag en invloed, iemand tegen wien de meerderheid opkijkt. Er bestaat
een jongensboek, waarin die ridder van de droevige figuur - wat hij is voor alle man
buiten de Britsche eilanden - de jeugd als een voorbeeld wordt voorgehouden.
Bandieten! 't Is wel Chamberlain die het nu weer zegt, de man van den
hartstochtelijken haat, de meester in het schelden, gelijk hij zich sedert jaren tegenover
de Ieren getoond heeft; hij, een der hoofdschuldigen van dezen oorlog en nu verbitterd,
omdat die oorlog zoo tegenvalt, zooveel bloed en zooveel geld kost; de man, die in
de politiek geen middelen ontziet en dezen oorlog uit wil hebben en de Boeren
onderworpen, al moest er door elk voorschrift van het volkenrecht een streep gehaald.
Bandieten - dat heeten dan de Transvalers en Vrijstaters die met wanhopigen moed
de kostelijke vrijheid verdedigen. Of zijn alleen de Kapenaars en Natallers bandieten?
Ja, opstandelingen zijn het, maar bandieten niet meer of niet minder dan de
Amerikanen die zich van Engeland, en onze voorouders die zich van Spanje
vrijvochten. Herinnert men zich het versje onder die oude plaat van het Verbond der
Edelen?
Geen boeven en piraten
Bezwoeren een verbond,
Maar rouwende onderzaten,
In 't reinst en diepst gewond.

Zoo zijn de bandieten der Kaapkolonie, in het reinst en diepst gewond: in hun eigen
land heerschte over hen een schrikbewind, in de republieken werden hun magen en
vrienden geworgd. De gansche wereld eert zulke bandieten.
*

**

Er is in Engeland veel te doen over de gruwelen die de Boeren te Vlakfontein bedreven
zouden hebben. Maar is het niet zonderling te zien welk buitengewoon gewicht de
regeering en haar volgelingen in het parlement, de jingopers en haar lezers aan dit
geval hechten, als men bedenkt, dat de Engelschen den geheelen oorlog door de
Boeren van wreedheid, verraad en gruwelen beschuldigd hebben? Het maakt den
indruk alsof men nu eindelijk een verhaal meent te hebben, dat niet gelogen is.
Maar stel, dat het waar is; neem aan, dat de Boeren in dat gevecht eenige gewonde
Engelschen hebben afgemaakt, hoe durft men in Engeland daarover met zoo'n vertoon
van verontwaardiging aankomen? Wij herhalen: van Elandslaagte af hebben de
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Engelschen dergelijke dingen gedaan, en erger. Wij hebben toevallig voor ons liggen
een aanhaling uit den brief van een Engelsch soldaat, met zijn naam onderteekend
opgenomen in een Engelsch blad. Hij schrijft: ‘Wij maken geen gevangenen meer....
Er waren nog een paar gewonde Boeren over. We joegen ze over de kling. Ze werden
allen dood gemaakt.’ Wij hebben nog meer aanhalingen van die soort bij de hand.
Waar-
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toe echter ze hier nog vertaald? En zooveel meer hebben de Engelschen gedaan.
Zouden zij dan niet zwijgen?
En dan, welk Europeesch volk zou tegenover een vijand als de Engelschen zich
tegenover de Boeren getoond hebben, niet al lang de lankmoedigheid afgelegd hebben
die de Boeren nog altijd in dezen oorlog betrachten? Zou het wonder zijn, als deze
al wat de Engelschen tegen hun hoeven, hun gewonden, de gevangen burgers, hun
vrouwen en kinderen misdreven hebben, met woeker betaalden? Maar neen, dat wil
er bij hen niet in. Hadden zij ook maar een tiende gedaan van wat de Engelschen
misdeden, zij waren hun vrijheid niet waard - zeide president Kruger dezer dagen,
en al wie den oorlog gevolgd heeft en de Boeren niet haat als er Engelschen doen
weet dat de president gerust zoo spreken kon. Zij zijn hun vrijheid waard.
Maar zijn er te Vlakfontein wel gewonde Engelschen neergeschoten? En zoo ja,
hoe is dat in zijn werk gegaan? En wie zijn er eigenlijk schuld aan? Heeft men in
Engeland wel het recht - van den balk in eigen oog gezwegen - dat doodschieten van
gewonden te Vlakfontein tegen de Boeren te gebruiken voor men de andere partij
gehoord heeft? Het is er mee als dezen heelen oorlog door. De Engelschen
beschuldigen de Boeren telkens en aldoor, en houden intusschen de telegraafkabels
voor hen gesloten. Onwaardig spel!
Het is echter duidelijk waartoe dat Vlakfontein-kabaal dient. Men denkt er
natuurlijk vooreerst de eigen wandaden mee te bedekken, maar waar 't eigenlijk om
te doen is, is tegenover den wassenden tegenzin tegen den oorlog in Engeland zelf
en tegenover de wereld, een vergoelijking te hebben voor het algemeen toepassen
van een meedoogenlooze wijze van oorlogvoeren. Daartoe wordt nu ook veel ophef
gemaakt van een aankondiging van een Boerenbevelhebber in de Kaapkolonie, dat
hij alle zwarten die de Engelschen tegen de Boeren gebruiken, zal laten dood schieten
- hetgeen de Boeren al lang gedaan hebben en dat misschien wel de beste manier is
om te verhoeden, dat het schandelijk gebruik hetwelk de Engelschen van Kafferhulp
maken een opstand van de Kaffers op verschillende punten van Zuid-Afrika ten
gevolge heeft, met al den gruwel die er aan vast zit. Vandaar ook het brandmerk van
bandiet, door Chamberlain toegepast op mannen, die van de Engelschen hebben
afgekeken hoe zij zich onder een vijandige bevolking van proviand moeten voorzien
en die misschien wel éen hoeve hebben verwoest op de honderd die de Engelschen
verwoest hebben.
Intusschen, de Afrikaanders zijn niet van het slag dat door wreedheid tot
onderwerping wordt gebogen. Wellicht zullen de oude Boeren, aan wier
lankmoedigheid geen einde schijnt te zijn, de jongkerels niet meer kunnen
weerhouden, de Engelschen met gelijke munt te gaan betalen. Op het hoofd van een
Chamberlain, een Milner en hun helpers komt dan het bloed, dat zij vergieten. Neen,
als de Boeren het opgeven dan zal het zijn, omdat zij niet meer kunnen; omdat hun
aantal, gaandeweg slinkend, tenlaatste te klein is geworden; omdat zij geen munitie
meer hebben, en zoover is het nog niet. De laatste weken zijn echter voor de Boeren
niet gunstig geweest, en al mogen wij gerust aannemen dat het den Engelschen
slechter vergaan is dan zij aan den dag laten komen, telkens lezen wij van lagers die
overvallen worden, en dan van kostbare levens en kostbare krijgsbenoodigdheden
die verloren gaan. De Vrijstaatsche bewindmannen zijn voor het meerendeel den
Engelschen in handen gevallen, al is president Steijn ontkomen - en ja, zijn behoud
weegt tegen de gevangenschap der anderen, hoe voortreffelijk die mannen mogen
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zijn, wel op. Zie weer dien brief van hem aan Reitz, hoe hij aldoor er den moed
inhoudt. Als die brieven, dezer dagen door de Engelsche regeering met zooveel
blijdschap bekend gemaakt, echt zijn - waaraan wij moeilijk kunnen twijfelen - dan
is het weer Steijn geweest die de wankelmoedigen met nieuwen geest bezield heeft,
want tot voortzetting van den oorlog is besloten.
***
Wie ook het hoofd omhoog houdt dat is president Kruger, zwaar beproefd door
den dood van zijn trouwe echtgenoote - een moedige ook zij - die hij verliet omdat
het belang van het vaderland het vergde en die nu ver van hem weg gestorven is.
Haar laatste boodschap aan haren echtgenoot was een vermaning om te vertrouwen.
En hij vertrouwt. De zaak van het recht moet zegevieren. Zoo zegt hij telkens. En
wij mogen niet anders spreken.

Nederland
De Friese beweging.
Het belangrijkste van de 60e Algem. Vergadering van het ‘Selskip for Fryske Tael
en Skriftenkennisse’ te De Joure gehouden op 24 Julie is het volgende.
Er werd besloten dat er een prijsvraag zou worden uitgeschreven voor 'en lees- en
taalboekje ten gebruike bij het onderwijs in het Fries en daarvoor zal 'en kommissie
van krietiek benoemd worden. Dit heeft iets van het eerst bouwen van de tweede
verdieping in plaats van de eerste. Immers van de plannen tot betere Friese
ontwikkeling van 't onderwijzend personeel door 'en kurzus te Leeuwarden van Dr.
F. Buitenrust Hettema in oude en nieuwe Friese taal en letterkunde schijnt niet te
komen en áls er dus wel iets komt van het lesgeven in 't Fries zijn de leerlingen niet
minder knap in die taal dan hun onderwijzers. Beiden hebben er op straat presies
even veel van geleerd en, als 'en Hollands onderwijzer het eens zal willen doen, kost
het hem veel meer moeite dan bij 'en geregeld gevolgde kurzus het geval zou geweest
zijn. Enfin, ik geloof noch niet aan 'en voldoende belangstelling voor de zaak bij het
onderwijzend personeel de hele provinsie door en dan komt er van het algemene
lesgeven toch niets. Er kunnen enkele haarden ontstaan waar de Friese bacil zich
ontwikkelt voor later, maar voor nu is er langs die weg geen belangstelling te krijgen,
vrees ik.
In de redevoering door den heer J.J. Hof (pseud. Jan fen 'e Gaestmar) te Husterheide
gehouden, onder de hoge linden als 'en hagepreek, kregen de aanwezigen, 'en goeie
60 leden, wel 'en hartige opwekking, maar 'en nieuwe weg opende hij niet. Waar de
meeste Friezen zelden of nooit Fries lezen, waar de twee tijdschriften tot weinigen
doordringen en de uitgevers niets aandurven, daar is veel te hopen, maar weinig te
verwachten. Mischien ligt er iets goeds in het voorstel van de Friezen te Haarlem,
om gezamentlik 'en klein volledig liedeboekje uittegeven en heel goedkoop
verkrijgbaar te stellen. Dat werd door het Bestuur terstond met graagte aangenomen.
De Friezen zingen graag en zo ergens dan kan daar het ideaal van Coers belichaamd
worden als Groot-Friesland door het lied. De oude mopsjes en liedeboekjes moeten
ons model zijn.
Met dat al was er onder de aanwezigen 'en opgewekte geest en er zijn vele wegen
die naar Rome leiden, mischien ook wel naar het doel: verheffing van de Friese taal
in de ogen van de Friezen zelf. Laten wij het hopen.
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J.B. SCHEPERS.
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Jan ten Brink

Een persoonlijk Vlaamsch vriend van Dr. Ten Brink zond ons deze woorden gewijd
aan zijne nagedachtenis:
‘Met het heengaan van Professor Dr. Jan ten Brink verdwijnt uit de Nederlandsche
Congressen een hunner trouwste bezoekers en knapste sprekers. In hem verliezen
de Vlamingen een oprechten vriend, die hunne beweging tot verovering hunner
heiligste rechten, met hart en ziel was toegedaan.
Voor zooveel ik mij nog kan herinneren zijn weinige congressen voorbijgegaan,
waarop Jan ten Brink niet aanwezig was.
Mijne eerste ontmoeting met hem dagteekent reeds van voor meer dan dertig jaren.
Het was ten huize van mijn vriend P. van Santen, den bekenden Leidschen uitgever,
dat ik hem op de “Villa Riva”, aan het strand te Scheveningen leerde kennen. Die
villa was het vereenigingspunt van vele Nederlandsche letterkundigen.
Het is daar en later te Gent dat tot de oprichting van “het Nieuws van den Dag”
werd besloten. Met welgevallen denk ik nog steeds aan de gezellige bijeenkomsten
van zoovele vrienden en aangename kennissen. Nog staat de levendige figuur van
Jan ten Brink, met zijn blonden kop, mij helder voor den geest. Wat ik toen in hem
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bewonderde, zijn groote belezenheid, zijn merkwaardig geheugen, zijn wegslepende
manier van vertellen, zijn vaardigheid in het improviseeren en toosten, dit alles is
mij trouw bijgebleven. Toen verleden jaar, na zijn verblijf op Aartrijke bij de familie
de Maere, hij mij in Gent een bezoek bracht, spraken we nog over al de vrienden en
kennissen, die we zoo dikwijls bij Van Santen ontmoet hadden, over Johan Gram,
J.J. Cremer, Willem Rogghé, Funke, over Edmond de Amicis, De Veer en anderen.
Ik herinnerde hem aan den tijd, dat er ernstig spraak was hem als hoofdredacteur
aan “het Nieuws van den Dag” te verbinden; aan dien heuglijken avond in het
Post-hotel te Gent, waar hij op een banket van het Willems-Fonds die meesterlijke
improvisatie op Oranje uitbracht, aan de feesten der Gentsche pacificatie, aan het
laatste congres van Amsterdam, aan zoovele vrienden, die reeds verdwenen waren.
Dien dag voelde hij zich niet al te best; ik vond hem nog al erg verouderd, maar kon
toen niet denken, dat het de laatste maal zou wezen, dat ik hem zien zou, de laatste
maal, dat ik zijn hand zou drukken, en zijn stem zou hooren. De dood van een naaste
familielid heeft mij verhinderd zijn stoffelijk hulsel naar zijn laatste rustplaats te
vergezellen.
Veel te vroeg is dit werkzame leven afgebroken voor zijn familie en zijn vrienden.
Tot het laatste oogenblik heeft hij gewerkt; toen hij al longonsteking had heeft hij
zich met zijn stoel naar de schrijftafel gesleept, om een artikel nog voor een Dagblad
af te werken. Hij heeft gelukkig niet geweten, dat hij heenging; hij hield zooveel van
het leven en wilde nog zoo gaarne wat blijven, om het werk, waaraan hij sedert
maanden bezig was, te voltooien. Vooral wilde hij naar het aanstaande Nederlandsch
Congres te Nijmegen, daar was hij niet af te houden; zijn kamer was reeds in het
hotel Keizer Karel besteld. Met alle kracht zou hij zich verzetten tegen het denkbeeld,
dat bij sommigen bestond, om het Algemeen Nederlandsch Verbond de plaats der
Congressen te doen innemen. Wat we tot heden door die Congressen gewonnen
hadden, zou daardoor geheel kunnen verloren gaan. Vooral wilde hij de Vlamingen
op het hart drukken voor alles te zorgen zich een algemeen beschaafde spreektaal
eigen te maken, een spreektaal even welluidend voor het oor van den Noord- als
Zuid-Nederlander, met terzijdezetten van elk particularisme. Dit zou hij met alle
kracht tot de Vlamingen zeggen. Helaas! die stem zullen we nooit meer hooren,
waarmee hij zijn gedachten en inzichten met zoo warme overtuiging en
welsprekendheid kon verdedigen.
Zijn heengaan is een groot verlies voor de Nederlandsche letteren in het algemeen,
voor de Nederlandsche Congressen en zijn Vlaamsche vrienden in het bijzonder. Het
is een vreeselijke slag voor zijn waardige echtgenoote en kinderen.’

Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
De Heer Vercoullie gaf in den Almanach de l'Université de Gand, publié sous les
auspices de la Société Générale des Etudiants libéraux, een prachtig artikel over de
Vlaamsche Hoogeschool, zoo klaar en overtuigend, dat het zeker reeds vele misleiden
de oogen heeft geopend en aan vele onverschilligen geestdrift voor dit brandend
vraagstuk van het Vlaamsch programma zal hebben medegedeeld. Kon dit artikel
onder de oogen komen der o! zoo velen, welke over de kwestie der Vlaamsche
Hoogeschool volstrekt niet of slecht zijn ingelicht, wat zou hare oplossing veel nader
zijn gebracht!

Neerlandia. Jaargang 5

De Vulgarisateurs hadden reeds verleden jaar aan den provincieraad van
Oost-Vlaanderen een hulpgeld van 1000 franken gevraagd ter verspreiding van een
boekje bestemd om Fransch te leeren aan de Vlaamsche boeren, die telken jare in
het Noorden van Frankrijk gaan oogsten. De beslissing over het al of niet toekennen
van dat hulpgeld werd toen een jaar uitgesteld en dit jaar is de vraag met groote
meerderheid verworpen. Dit is vooral te danken aan de kranige houding van den
Heer Oscar Buysse, die door uittreksels uit het bulletin de l'Association enz., uit haar
geheim orgaan en uit haar maandblaadje ‘De Taalkwestie’ zonneklaar bewees, dat
de Vulgarisateurs met de laagste middelen onze moedertaal en de Vlaamsche
Beweging bekampen. Zulke strekkingen wilde de provincieraad natuurlijk niet in de
hand werken, daarom stelde hij de 1000 franken ter beschikking der Bestendige
Deputatie, om een soortgelijk boekje te laten opstellen en drukken. In dezelfde zitting
werd eene subsidie van 300 fr. geweigerd voor het monument voor Georges
Rodenbach.
Het 11e Julifeest werd dit jaar met veel bijval gevierd te Gent, waar de Heer J.
Wannijn aan een welgevulde zaal de gevoelens van liefde en eerbied voor stam en
taal wist mede te deelen, welke hem zelf bezielen; te Antwerpen, waar een mooie
stoet de feestelijkheden opende; te Brugge, waar het gemeentebestuur het goede
voorbeeld gaf en waar zware klokkenklanken en beiaardspel den volke verkondden:
‘'t Is feest in Vlaanderland!’ Daar was het 11e Julifeest een waar volksfeest. Op de
groote markt zong de
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menigte Vlaamsche liederen en ook den volgenden Zondag en Maandag werden de
feestelijkheden voortgezet; eindelijk te Brussel, waar de bijval die van de vorige
jaren nog verre overtrof en Frans Reinhard, met zijne gewone medesleepende kracht
de feestrede hield.
Maandag 22 Juli, werd op de Groenplaats te Antwerpen de Rubenscantate uitgevoerd.
Niet alleen op de markt, maar in al de straten, die haar omringen, krioelde het volk,
dat bij Benoit's heerlijk werk zijne geestdrift voelde klimmen tot ongekende hoogte.
Zulke uitvoeringen geven den Vlamingen die fierheid en die liefde voor taal en
landaard, die ons eindelijk over alle moeielijkheden en tegenkantingen moet doen
zegevieren.
Toch zijn die moeielijkheden en tegenkantingen niet luttel. Een paar voorbeelden
slechts.
Hier moeten een paar plaatsen van leeraar voor fluit, viool, basviool begeven worden.
De bestuurraad had een candidaat voorgesteld, een Gentenaar, die door het Ministerie
niet aangenomen werd onder voorwendsel, dat hij te oud was, niettegenstaande dat
kort te voren aan 't Conservatorium te Luik, de heer Seguin benoemd werd, die ouder
is dan bedoelde Gentenaar. Het Ministerie schreef een prijskamp voor, waaraan geen
candidaten ouder dan 35 jaar mogen deelnemen. Die prijskamp en de omstandigheden,
waaronder hij gehouden werd, heeft al den schijn door de bureelratten van 't Mnisterie
uitgedacht te zijn om de benoeming van een Nederlandsch-onkundigen Waal, Radoux,
mogelijk te maken, die onbekwaam bleek te zijn een proefles te geven aan twee
leerlingen, die geen Fransch verstonden; wat niet belet, dat die Waal tóch zou
benoemd worden indien de Vlaamschgezinden er al weer niet bij waren. Zij hebben
hunne volksvertegenwoordigers verzocht er bij den Minister op aan te dringen dat
geen leeraar zou benoemd worden, die geen Nederlandsch kent. We zijn benieuwd
te zien, wat zekere volksvertegenwoordigers zullen doen, die voor de verkiezing o
zoo Vlaamschgezind zijn, en voor wier candidatuur de flaminganten zich dan moeten
inspannen.
Te Brugge heeft de benoeming van een Nederlandsch-onkundigen statiemeester
en dito onderstatiemeester aanleiding gegeven tot klachten bij 't publiek, waarvoor
de Brugsche Volksvertegenwoordiger de tolk geweest is in de Kamer. De Minister
van Spoorwegen heeft geantwoord, dat zulks te Brugge maar een voorloopige toestand
was. Maar waarom toch zulk een toestand scheppen?
Als de Vlaamschgezinden zich nu beijveren om in dergelijke toestanden
verandering te brengen, zal Prof. Van Hamel van oordeel zijn, dat hun strijd een
‘levée de boucliers’ is tegen het Fransch, ‘qui paraîtrait grotesque à ses compatriotes’
en M. Van Hall zal vinden, dat die beruchte redevoering onrechtvaardig aangevochten
werd! Wat weten in Holland, ondanks het Alg. Ned. Verbond vele beschaafden toch
nog weinig omtrent onze taaltoestanden!
In de Tuinbouwschool te Gent mogen de intredende leerlingen bepalen of zij de
Nederlandsche of de Fransche leergangen zullen volgen. Het Nederlandsch stelsel
telt geen enkelen leerling. Wel een bewijs, zouden de Vulgarisateurs zeggen, dat de
Vlaamsche jongens beseffen hoeveel verder zij het in de wereld zullen brengen met
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Fransch dan met hunne moedertaal, en hoeveel beter dan het Nederlandsch het Fransch
geschikt is tot voertaal van het onderwijs.
Maar, ja wel! Na onderzoek blijkt onbetwistbaar, dat die abnormale toestand niet
voortkomt uit den vrijen wil der leerlingen, meest zonen van landlieden, die het
Fransch niet of slechts zeer gebrekkig kennen; maar uit de behendige en partijdige
handelwijze der oversten, die geen middel verwaarloozen, om de jongens tot het
Fransche stelsel aan te lokken en daarbij van hunne voorliefde voor het Fransch zoo
duidelijk blijk geven, dat de leerlingen liever het Fransche stelsel verduren, dan
hunnen leeraar een doorn in het oog te zijn, wat niet alleen gedurende het schooljaar,
maar vooral op de examens minder raadzaam zou kunnen wezen.
Een nieuwe bestuurder moet aan dat gesticht benoemd worden. Weet gij wie, zoo
het schijnt, veel kans heeft om benoemd te worden? Een Vlaamsch-onkundige Waal,
die zich aan een andere Vlaamsche? tuinbouwschool bij de leeraren en leerlingen
totaal onmogelijk heeft gemaakt. Vele Vlaamschgezinde Gentsche kringen hebben
het plan opgevat, dien nieuwen kaakslag in het aangezicht van het Vlaamsche Volk
zoo mogelijk af te weren.
In ons Conservatorium zijn het weer andere middeltjes, die het Fransch moeten
doen zegepralen.
**
Er is spraak van dat dat de heer Hendrikx, bestuurder van den Vlaamschen
schouwburg van Brussel, het bekroonde stuk der heeren Minnaert ‘Siddharta’ in het
volgend tooneelseizoen voor het voetlicht zal brengen. Zoo dit nieuws waar is, kunnen
wij den heer Hendrikx hierover slechts warm geluk wenschen en de hoop uitdrukken
dat ook de heer Wannijn aan de Gentenaren dit kunstwerk te genieten zal geven.
*

De Vlamingen hebben met ware droefheid het bericht ontvangen van het afsterven
van Prof. Dr. Jan ten Brink, en brengen innig ontroerd hulde aan de nagedachtenis
van dezen talentvollen schrijver, dien zij op het laatste Congres te Gent nog in hun
midden hebben gezien.
De zoogezegde uitdrijving van Andries de Wet uit België, waarover in het vorig
nummer van Neerlandia verslag werd gegeven, bracht er de Gentsche socialisten toe
eene protestmeeting aan te kondigen voor Maandag, 8 Juli, waarop - zoo schreven
zij - sprekers van alle politieke denkwijze het woord zouden voeren. Vele bekende
Vlaamschgezinden woonden deze meeting bij, die dreigde te ontaarden in eene
politieke vergadering, daar sprekers van alle politieke denkwijze noch zich hadden
aangegeven, noch uitgenoodigd waren geworden; wat de heer Anseele niet noopte
verontschuldigingen te maken voor de verkeerde voorstelling in den aanplakbrief,
maar te beweren, dat alleen de socialisten werken voor de Boeren, wat eene nieuwe
verdraaiing van de waarheid was. Ja, hij waagde het zelfs de Vlaamschgezinden
gemis aan ijver te verwijten voor de Boerenzaak, terwijl hij toch wist, dat zij het
eerst en het best voor onze Transvaalsche broeders hebben geijverd en het nog immer
doen.
Doch een bestuurslid van den Gentschen Tak van het A.N.V. wees den heer Anseele
zoo goed terecht, dat de gansche vergadering zijne woorden toejuichte. Hij slaagde
er ook in de meeting weer op het rechte spoor te brengen, zoodat de vergadering
eindigde met de stemming eener motie van afkeuring voor de handelwijze der
regeering tegenover Andries de Wet. De heer Anseele stelde voor dat socialisten en
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Vlaamschgezinden eene tegensprekelijke meeting zouden houden, om uit te maken
of het al dan niet op den weg der socialisten ligt, de Vlaamsche Beweging te steunen.
Deze meeting zal plaats hebben na de sluiting der Kamerzittingen.
Ook de Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen zond aan de leden der Kamer
van Volkvertegenwoordigers een protest tegen de maatregelen door de regeering
genomen ten opzichte van Andries de Wet.
De algemeene vergadering van groep B van het A.N.V. gehouden op 7 Juli en in het
voorgaand nummer van Neerlandia aangekondigd, werd voorafgegaan door eene
Algemeene vergadering van den Gentschen Tak. Daar werd verslag uitgebracht over
de werkzaamheden van het verloopen half jaar, waaruit blijkt dat het Bestuur
onverpoosd de Vlaamschgezinde belangen behartigt. De voorgestelde wijziging van
het reglement werd niet aangenomen, daar het bestaande reglement genoeg macht
verleent om te handelen, als het noodig is. Inlichtingen werden verschaft over de reis
naar Nijmegen gedurende de congresdagen. In de algemeene vergadering van groep
B werden de volgende wijzigingen aan het reglement gebracht.
Elk jaar treedt een derde van het bestuur uit en is niet herkiesbaar, met uitzondering
van secretaris en penningmeester.
Op de algemeene vergaderingen hebben alleen de afgevaardigden der verschillende
takken stemrecht, éen op twintig leden.
De algemeene vergaderingen zullen beurtelings in de verschillende steden gehouden
worden, waar de takken van het Verbond bestaan. Het dagelijksch bestuur is gevestigd
in de plaats waar zich het Secretariaat bevindt.
Daarna werd de motie van den heer Prayon Van Zuylen aangenomen, waarover
verslag is gedaan in het vorig nummer van Neerlandia.
Een verheugend feit voor het Vlaamsche Volk is het, dat dit jaar de vier laureaten
van al de Hoogescholen des lands Vlamingen zijn en alle de Vlaamsche Beweging
toegenegen.
Een hunner, de heer Lodewijckx, is bestuurslid van den Gentschen Tak van het
A.N.V., een andere is de dochter van onzen wakkeren vriend Lodewijk De Vriese,
Mejuffer Bertha de Vriese.
Aan alle vier onze innige gelukwenschen. Wij hebben de vaste overtuiging dat
hunne werkkracht in alle opzichten het Vlaamsche Volk ten goede zal komen.
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Te Hoboken, kleine gemeente palend aan Antwerpen, werd op Zondag 28 Juli, eene
nieuwe afdeeling gesticht van het Willems-Fonds. Te dier gelegenheid voerde de
Hobokensche jeugd een waagstuk uit, dat opperbest gelukte. Zij bracht de prachtige
kindercantate ‘De Wereld in’ ten gehoore. Waarom zou haar voorbeeld niet in andere
Vlaamsche gemeenten worden gevolgd?
***
Eindelijk, zijn, bij de bespreking van de begrooting van Binnenlandsche Zaken in
de Kamer de overtredingen te berde gekomen van de wet op de Burgerwacht. Bij
deze bespreking heeft de heer Devigne het woord genomen om te wijzen op de
overtredingen te Antwerpen, te Leuven, te Gent. Betrekkelijk Gent zei de heer
Devigne volgens het Beknopt Verslag: ‘Te Gent werden in 't begin bij de
jagers-verkenners en de artillerie de bevelen in 't Vlaamsch gegeven en dit was stipt
wettelijk. Eensklaps doet men op bevel van den majoor (van de artillerie en alléén
voor dat korps; bij de jagers werd de wet nooit overtreden, R.) de bevelen in 't Fransch
geven, omdat het reglement nog niet in 't Vlaamsch was verschenen. Het publiek
teekende protest aan en er ontstond opschudding op de straat. De minister kwam
tusschenbeide en nu wordt de wet streng toegepast....!!!’
Van de openbare beleediging sale jésuite door Majoor Stassinet den artillerist D.C.
in 't gezicht geslingerd; van de veroordeeling tot boete van den werkman M. geen
woord! De wet wordt streng toegepast!!! En de heer Devigne weet toch, dat de wet
niet is toegepast geworden ondanks het bevel van den Minister en dat Majoor
Stassinet, eindelijk zwichtende beloofd heeft de wet toekomend jaar toe te passen!
En de Minister kan hem antwoorden: ‘De heer Devigne wenschte mij geluk met wat
ik te Gent deed...!’ De Minister door den heer Devigne gelukgewenscht.... omdat hij
de wet schandelijk liet vertrappen; omdat hij, zeer goed op de hoogte zijnde, den
artillerist v.d. C., wiens kranige houding het uitgangspunt van de heele beweging
was tot het bekomen van de toepassing van de wet, uit het korps liet bannen opdat
de Majoor verder met hem geen last zou hebben; de Minister gelukgewenscht omdat
hij door Majoor Stassinet den artillerist D.C. straffeloos heeft laten uitschelden voor
sale jésuite, van welke daad hij den 18 Mei 1900 op de hoogte gebracht werd, en
welke hem den 28 Juli 1900 in zijn kabinet herinnerd werd door afgevaardigden van
het Algemeen Nederlandsch Verbond; en waarover ook Generaal Van Loo een
aanklacht ontving; de Minister gelukgewenscht omdat een werkman tot een boete
werd veroordeeld van 30 fr. terwijl hij, Minister, gepanacheerde gebraden hanen
ongemoeid de wetten laat verkrachten en hun onderhoorigen hoonen! 't Is wel een
gelukwensch waard. De flaminganten kunnen hier zeggen: Van je vrienden moet je
't hebben. Wat had de heer Anseele gelijk, toen hij zei: ‘De Minister van
Binnenlandsche Zaken blijft engelachtig goed voor de bevelhebbers, volstrekt als de
Minister van den Arbeid het is voor de bazen, die de wet niet toepassen. De mannen
uit de hoogere burgerij mogen den spot drijven met de wet, men bepaalt er zich bij
hun door middel van een omzendbrief te herinneren dat ze bestaat: maar wanneer
manschappen in de rangen protesteeren worden ze gestraft en wanneer werklieden
die als nieuwsgierigen over de straat wandelen, op hun beurt protest aanteekenen,
dan maakt men tegen hen proces-verbaal op en stopt ze in den amigo of veroordeelt
ze tot boete. Ik nam akte van die houding om haar in herinnering te brengen, wanneer
er spraak zal zijn van het niet uitvoeren eener wet tegen de werklieden gericht; ik
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ben zeker, dat men dan, inplaats van tegenover hen te handelen door middel van een
verzoenenden omzendbrief, boete- en gevangenis-straffen zal uitdeelen!’
't Is niet te verwonderen dat er gesproken wordt van klassengerecht.

Hilda Ram.
In den nacht van 12 op 13 Juli j.l. stierf na lange, pijnlijke ziekte, te Antwerpen, haar
geboortestad, Mejuffrouw Mathilde Ramboux, nog geen 43 jaar oud.
Meer bekend onder haar pseudoniem: Hilda Ram, liet ze, met dien naam
onderteekend, een aantal bundels gedichten, benevens een roman en enkele
proza-verhalen, het licht zien, waaronder de voornaamste zyn: Een klaverken uit 's
levens akker, bekroond met den vijfjaarlijkschen prijs voor Nederlandsche Letterkunde
door het Belgisch Staatsbestuur (tiende tijdperk), en gevolgd door Nog een klaverken
uit 's levens akker; verder een landgedicht: Verhuizen; een bundel verzen: Bloemen
en Bladeren; nieuwe verzen die ze uitgaf onder den titel: Wat zei, wat zong dat
kwezelken, en het libretto van Edgar Tinel's Godelieve, een lyrisch drama. De
Duimkens-uitgave gaf ons, in twee deelen, hare Familie Schrikkel, een roman, en
Flandria's Novellen Bibliotheek een ander proza-werkje: Slachtoffers voor Transvaal.
Laat het ons maar, met allen eerbied overigens, voor haar nagedachtenis en hare
letterkundige eerlijkheid, dadelijk zeggen: Hilda Ram was geene ‘overvliegster’;
haar werk gaat niet duizelingwekkend hoog; men kan bezwaarlijk zeggen dat zij
eene zeer diep-voelende en vooral echt-personeele dichteres is, en alleen betreuren,
dat zij niet eerder het proza van den beginne aan als werktuig gekozen heeft. Want
waar dit laatste - haar proza - vloeiend is en zich prettig lezen laat, zijn hare verzen
vaak lastig te volgen; zij hangen te veel van den gebruikten vers-vorm af (men zie
de metrische verzen).
Deze opmerking geldt, natuurlijk, hoofdzakelijk voor hare verhalende poëzie.
Deze heeft ze, men weet het, steeds met voorliefde hehandeld, en tevens met heel
wat meer talent dan de zuiver lyrische.
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Wel kan men betreuren, behalve den vers-vorm, dat Hilda Ram's realisme wat
zoet-sappig zij, en niet heel forsch, wat week en tranerig, en niet streng-werkelijk
genoeg; dat het gebrek lijdt aan zuivere en sterke objectiviteit, en te veel toegeeft
aan het sentimenteele; - maar een echten zin voor het schilderachtige, een zeldzame
gave van samenstelling, een bijna-mannelijk beheerschen van de te behandelen stof
kan men haar, in deze dichtverhalen niet ontzeggen. En dáarom weer vinden wij het
jammer dat ze meende zich aan een vasten vers-vorm te moeten houden, en dien
getrouw tot op het einde van haar werk door te voeren, hetgeen veel kracht, die beter
kon besteed worden dan aan 't najagen van lange of korte sylaben, ten nadeele van
in-een-zetten en harmonisch-uitvoeren van het werk, deed te loor gaan.
Voor deze dicht-verhalen koos de nederige dichteres ook steeds hare personnages
onder de nederigen van stand en ziel; het zijn: een kreupel kind, een verliefde
boeren-lummel, een schuchter meisje, dat niet gelukkig is. En met die menschen, en
hunne daden, en hunne gedachten weet ze ons vaak te roeren. Haar zeer-echt
medelijden gaat op den, niet al te sceptieken lezer over. Er gaat eene onbetwistbare
bekoring van haar werk uit, vooral bij wien het sentimenteele nog geen echt gevoel
werd (en hoeveel zijn er aldus?), en zich geschokt voelt bij al te ruwe werkelijkheid,
en zich slechts bij teederheid, al is die teederheid eene droevige, gelukkig voelt. Een
‘Kwezelken’, heeft Hilda Ram hoofdzakelijk voor
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zuster-zielen geschreven, voor heusche, of van-lieverleê-daartoe aangelegde,
geestelijke ‘Kwezelkens’. In hare verhalende poëzie deed zij het met een talent, dat
bezwaarlijk ontkend kan worden, mits bovengemeld voorbehoud. En om dat talent
moet men haar loven, en tevens omdat ze slechts zelden de perken van dat talent te
buiten ging, omdat ze zich niet al te dikwijls gedreven voelde verder te springen, zoo
men gemeenlijk zegt, dan haar stok lang was. - Waar ze het wèl deed, moest ze
mislukken. Dit gebeurde bij hare lyrische poëzie, en bij hare dramatische. We zouden
er liefst, te harer goede gedachtenis, over zwijgen. Want haar lyrisme is onpersoonlijk
(toch het allereerste vereischte!) en haar drama Godelieve zoo scenisch-naïef, dat
men het bejammeren moet voor de begaafde schrijfster van het nederige, maar ernstige
Klaverken, dat ze zoo hoog ging vliegen om zoo spoedig te dalen.
Laat ons dus niet langer stilhouden bij de banale verzuchtingen die Bloemen en
Bladeren (dat nochtans enkele flinke, echter weer verhalende, gedichten bevat) en
Wat zei, wat zong dat kwezelken ontsieren, en voor de echte letterkundige nalatenschap
van Hilda Ram, benevens haar kloek proza, de twee klaverkens uit 's levens akker,
en het landgedicht Verhuizen houden.
Voor de novelle scheen ze, blijkens Slachtoffers voor Transvaal, een uitmuntenden
aanleg te hebben. Ze moest het Antwerpsche volksleven door en door kennen en
ongetwijfeld zouden we nog menig voortreffelijk verhaaltje, uit die bron geput, van
hare pen gekregen hebben, ware haar leven niet zoo vroeg afgebroken geworden.
Gaarne willen wij besluiten met een paar woorden van lof voor den ijver dien
Mejuffrouw Mathilde Ramboux steeds, in haren kring, voor de Vlaamsche Zaak aan
den dag lei. Niet alleen door haar letterkundigen arbeid wilde ze Vlaanderen's
geestelijke ontvoogding bewerken: haar werkdadig bemoeien, haar standvastige
propaganda, steunend op eene vaste en onwankelbare overtuiging en een pal
vertrouwen, hebben voor onze beweging een aantal zielen gewonnen en behouden1).
Aldus wrocht in de zestiende eeuw, een ander ‘Kwezelken’ in de eigenste stad
Antwerpen: Anna Bijns, die het niet bij haar refereynen liet zielkens te kapen en in
veilige haven te behouden. - En al gaat tusschen beide dichteressen de vergelijking
ook niet verder: zij volstaat opdat de naam van Hilda Ram niet vergeten worde, voor
wie gelooft in de onvergankelbare zelfstandigheid van het Vlaamsche Ras.

Mededeelingen
Ledenlijst II.
Nederland.
Mevrouw van Assenberg van Monnom. Hilversum.
Mr. W.F.E. Bn. Aersen Beijeren van
Voshol.

Zwolle.

A.H. Aderson.

Utrecht.

J.C. van Asperen.

Dordrecht.

J. van Aardenne.

Dordrecht.

1) Als lid van het A.N.V. heeft ze o.a. veel tot de ontwikkeling ervan bijgedragen.
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Mr. K.J. Abbring Hingst.

Amsterdam.

S. van Aken.

Rotterdam.

L.A.M. Ankersmit.

Delft.

H. Aberson.

Zwolle.

Herm. P.J. van Alfen.

Den Haag.

Mr. P.J. Aalberse.

Leiden.

Mej. J. v.d. Acker.

Eindhoven.

Elise Ament.

Velp.

C. v. Arendonk.

Utrecht.

Jhr. H.A.M. van Asch van Wijck.

Utrecht.

Mevr. van Asperen-Ruijter.

Wormerveer.

J. v. Assen.

Zwolle.

D. v.d. Abeele.

Wognum.

L.T. Apol.

Breda.

A. van Asselt.

Heenvliet.

Ds. H.A. v. Andel.

Zuidland.

H. Alberts Jr.,

Amsterdam.

A.H. Adriani.

Leiden.

W.A. Arriëns.

Velp.

J.W. van Aalst.

Den Helder.

J. van Andel.

Den Helder.

J.W. Alingh.

Amsterdam.

J.C.A. van Aken.

Naarden.

Mej. J. Aalstius den Appel.

Arnhem.

Mej. A. Altona.

Den Bommel.

Mej. Austermuhle.

Den Haag.

Dr. van Aalst.

Den Haag.

Mr. G. Brouwer.

Amsterdam.

Ds. Buisman.

Delft.

Mr. C. Bake.

Den Haag.

G.J. Boekenoogen.

Leiden.

J.H. de Bussy.

Amsterdam.

E.J.R. Bakhuijzen v.d. Brink.

Rotterdam.

Dr. Buitenrust Hettema.

Zwolle.

P.R. Broekse.

Utrecht.
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J. Breemer.

Amsterdam.

P.M.A. Bogaert.

Amsterdam.

Rients Balt.

Den Haag.

J.P. Backx.

Wieringerwaard.

M.J. Booleman.

Amsterdam.

Bernie.

Deventer.

W.A. Baron Bentink.

Arnhem.

D.J. en H.A. v.d. Bergh.

Zetten.

C. Bicker Caarten.

Rotterdam.

H.A. Bicker Caarten.

Elburg.

D.J. de Boer.

Amsterdam.

R.F.W. Graaf van Bylandt.

Utrecht.

H.M. de Neve Moll.

Utrecht.

Jhr. H. de Brauw.

Utrecht.

N. Beets.

Utrecht.

C.J. Baert de la Faille.

Utrecht.

Jhr. H. de Bie.

Utrecht.

H.C. van Blommenstein.

Utrecht.

F.A.J.L. Beudt.

Utrecht.

G.J. ter Bals.

Utrecht.

A.J.A. Bake.

Utrecht.

H.J.H. Baron van Boetzelaar.

Utrecht.

Jhr. W.M. de Brauw.

Den Haag.

Mej. C. Brink.

Hoorn.

Mej. A. Best.

Hoorn.

A.C. Boldingh.

Hoorn.

C.J. Breunisse.

Hoorn.

N.H. Bruyns.

Hoorn.

N. Brouwer.

Hoorn.

P. v.d. Buil.

Hoorn.

A. Belie.

Hoorn.

J. Buis.

Hoorn.

D.J. Bootsma.

Loosduinen.

Dr. L. Bouman.

Loosduinen.

J. Bosman.

Loosduinen.
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P.E.M. de Bruyn.

Dordrecht.

H.G. Brandt.

Dordrecht.

Mevr. de Wed. M.J. Baron van
Boetselaar.

Dordrecht.

P. Bos Az.

Dordrecht.

H.A. Bos.

Dordrecht.

Dames Bemolt.

Dordrecht.

G.J. Bos.

Dordrecht.

F.A. van Braam Houckgeest.

Dordrecht.

J.W. Boerman.

Dordrecht.

Dr. J.J. Benjamins.

Dordrecht.

P.W. Brandt.

Dordrecht.

Daniël Brandt Az.

Dordrecht.

Mej. E. van Brakel.

Dordrecht.

D. Braat.

Dordrecht.

Mevr. Blussé van Oud-Alblas.

Dordrecht.

H. van Brakel.

Dordrecht.

A.J.A. de Bosson.

Dordrecht.

S.L. Boers.

Dordrecht.
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M. Boas.

Amsterdam.

H.B. Benneveld.

Amsterdam.

A. Broedé.

Amsterdam.

George Beyerle.

Amsterdam.

J.B. Boasson.

Amsterdam.

E. Besse.

Starnmeer bij de Rijp.

A.M. de Block.

Amsterdam.

W. Baerts.

Haarlem.

W.V. Bonto van Bijleveld.

Amsterdam.

Mej. C.A. Bicker Caarten.

Rotterdam.

Prof: P.J. Block.

Leiden.

Dr. A. Beets.

Leiden.

De Bazaar Gebr. Belinfante.

Den Haag.

A.J.P. den Beste.

Den Haag.

Dr. H. Blink.

Den Haag.

H. Bijleveld.

Amsterdam.

Mevr. W.J.S. Badon Ghijben-Huisinga. Arnhem.
De Bruin.

Hoorn.

J. Busch Keizer.

Wognum.

S. v.d. Berg Iz.

Rotterdam.

F.J.G. Bosman.

Rotterdam.

Mej. E. Bakhuyzen v/d. Brink.

Rotterdam.

Mr. W.M.H. Boers.

Utrecht.

Mevr. J.N. Breunissen Troost.

Apeldoorn.

Dr. N.J. Beversen.

Zwolle.

B.B. de Bruyn.

Zwolle.

B. van Beusekom.

Zwolle.

F.E. Bakker.

Kampen.

J.C. Burkens.

Haarlem.

Mauritz Binger.

Haarlem.

C. ten Boom.

Haarlem.

Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hoogelanden. Haarlem.
Mej. M.F. Briedè.

Den Haag.
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J.P. Bregman.

Amsterdam

Mevr. M. Boodaert.

Den Haag.

J.D.V. Beeck.

N.-Beijerland.

C. v.d. Berg.

Rijswijk.

J.E.C. Bisdom.

Eindhoven.

A. Bisdom.

Eindhoven.

Fl. v, Bredehoff de Vinck.

Purmerend.

H. v.d. Briel.

Stratum bij Eindhoven.

J.F. v. Bronkhorst Leijds.

Stratum bij Eindhoven.

J.L. Bolle.

Rotterdam.

Mej. Willy H. de Boevè.

Amsterdam.

A.G. Brands.

Amsterdam.

J. de Boer.

Dordrecht.

N.J. Buwalda.

IJzendijke.

Bosch van Hensbroek.

Den Haag.

J.W.A. Beijnes.

Haarlem.

Dr. E. Bouwman.

Amsterdam.

Hendr. Bahlman.

Bussum.

Adolf Burgers,

Haarlem.

Anton Steins Bisschops.

Amsterdam.

Mr. P. Blussé.

Dordrecht.
(Wordt vervolgd).

Nieuwe Leden.
(15 Juli-15 Augustus.)
Mevr. v.d. Lek de Clercq - de Jonge v.
Ellemeet,

Koudekerke.

Mevr. Tiedeman - de Jonge van Ellemeet. Genua.
W. Cluwen, Pol. Student.

Dordrecht.

Mr. Paul Scholten. { opg. door R.H.
Driesen te Loenen a.d. Vecht. }

Amsterdam.

C.J.J. Westerman. { opg. door R.H.
Driesen te Loenen a.d. Vecht. }

Amsterdam.

Rev. M. Borduin.

Oostbrug U.S.A.
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H. Ennen van Gelder, Werktuigk.
ingenieur.

Rotterdam.

G. de Weerd, Leeraar R.H.B.S.

Roermond.

H. Hovinga (opgegeven door H.
Hooglandt, Utrecht).

Oostwold.

Dr. G.J. Klomp, predikant (opg. door J. Wassenaar.
Mansvelt).
Dr. A.C.H. Boissevain.

Winschoten.

Dr. E.A.O. Was, Leeraar Gym. (opg.
door. N. v. Dissel).

Breda.

Ben Bloemen.

Rotterdam.

J.Th. Baljon, Adspirant Kontroleur B.B. Menado (N.-I.)
H.A. de Nooy.

Ginneken.

Frau Bertha Thoe Schwartzenberg en
Hohenlandsberg geb. v.d. Linden.

Lodenau by Rothenburg, Oberlausitz.

Dr. Haver Droeze.

Dordrecht.

De leden, in wier namen of adressen fouten voorkomen, worden verzocht daarvan
opgave te doen aan de Redactie.

Voor de Boeren.
Uit een brief van den heer H. Wattel te Lissabon, d.d. 15 Juli:
‘Wij zouden een zeer nuttig werk kunnen doen door voor de Boeren geschikte
lectuur te verzamelen. Ik beveel ons comité dus aan voor toezending van gebruikte
Hollandsche illustraties en boeken van zedelijke strekking; voor bijbels en
gezangboeken is reeds ruim gezorgd.’
De leden van het A.N.V. die voor genoemd doel boekwerken willen afstaan,
worden verzocht ze kosteloos te zenden aan het kantoor van het A.N.V. Wijnstraat,
Dordrecht.

Secretarissen der Afdeelingen van Groep A.
Amsterdam. - Mr. P.W. de Koning, Prinsengracht 495.
Leiden. - W. Draaijer, Zoeterwoudsche Singel, 16.
Hoorn & Omstreken. - R. van Duinen, Hoorn.
Rotterdam. - Mej. J. v.d. Feen, Stationsweg, 46.
Haarlem. - dr. J.B. Schepers.
Loosduinen. - Mr H.A. v.d. Velde.
Schiedam. - dr. G. Engels - Warande.
Eindhoven. - J.L. Wijers.
Voorne & Putten. - P. den Hollander, Geervliet.
Brielle & Omstreken. - A.D.C. Kok, Nieuw Helvoet.
's-Gravenhage. - Mr. C.T. van Deventer, Koninginnegracht.
Breda. (Kon. Mil. Academie) - E.F.W.C. Standenmayer, cad. korp. infanterie.
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Dordrecht. - dr. B. van Rijswijk, Steegoversloot.
Utrecht. (studenten afdeeling) - F.R. Coers F. Rzn.
Leerdam & Omstreken. - C.H. Moll, Schoonrewoerd.
Gouda. - dr. J. Heinsius.

Allerlei
Een stukje bevolkingstatistiek uit België.
Aantal inwoners.

Provincie Antwerpen

in 1880
577.232

in 1896. } Vlaamsch.
784.795 } Vlaamsch.

Provincie West-Vlaanderen

691.764

781.261 } Vlaamsch.

Provincie Oost-Vlaanderen

881.816

1.002.300 } Vlaamsch.

Provincie Limburg

210.851

234.210 } Vlaamsch.

Arrond. Leuven

203.693

234.767 } Vlaamsch.

_____

_____ } Vlaamsch.

2.565.356

3.037.333 } Vlaamsch.

Provincie Henegouwen

977.565

1.100.345 } Fransch.

Provincie Luik

663.735

817.473 } Fransch.

Provincie Luxemburg

209.118

216.144 } Fransch.

Provincie Namen

322.654

346.492 } Fransch.

Arrond. Nijvel

158.124

165.465 } Fransch.

_____

_____ } Fransch.

2.331.196

2.645.919 } Fransch.

623.457

812.454 } Gemengd.

Totaal Vlaamsche
Land

Totaal Waalsche
Land
Arrond. Brussel

Een woord van Lombroso.
Een volk onderdrukken, uitmoorden, dat kan men; maar het doen veranderen van
taal kan men nooit, zoolang het niet veranderd is van klimaat, van lucht, van
strottenhoofd en van zenuwen, waaruit noodzakelijk de wijzigingen voortspruiten
der spraakvorming; elke wet strekkende tot uitroeiing der taal is een bewijs te meer
van de menschelijke kortzichtigheid.
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Nederland in de Oost*).
Rede op het 26ste T. en L. Congres gehouden.
Toen ik uitgenoodigd werd, om op het 26ste Congres het woord te voeren over de
Nederlandsche Taal en onze Inlanders heb ik lang geaarzeld.
Ik begreep, ik wist hier schrijvers en redenaars van naam te zullen ontmoeten, ik,
tot nu toe slechts gewoon te spreken tot eenvoudige soldaten in de kazerne.
Ik voelde echter ook, dat mij hier eene zeldzaam schoone gelegenheid werd
aangeboden om op te komen voor de belangen van mijne bruine broeders, ginds in
het Oosten.
Gedurende mijn verblijf in Indië, heb ik namelijk veel, zeer veel aanraking gezocht
en gevonden met de Inlandsche bevolking.
Aanzienlijken en laaggeborenen tel ik onder mijne vrienden op Java, Sumatra's
Oostkust, Atjeh en Sumatra's Westkust en nog steeds brengt iedere mail mij
overvloedige bewijzen, dat het spreekwoord der Maleiers ‘Mata djahoe tetapi hati
dekat’ (ver van het oog, doch dicht bij het hart) op Inlandsche vriendschap van
toepassing is.
De meeste Nederlanders in Indië zoeken helaas! hun kracht, hun ‘prestige’ noemen
ze 't, in strenge afzondering, en weten daarom zoo bitter weinig van wat er in het
gemoed van den bruinen man omgaat. Oudgasten met twintig en meer Indische jaren
hoort men maar al te dikwijls den Inlander geheel verkeerd beoordeelen.
Natuurlijk! Op de recepties, die vervelende Indische sleurbijeenkomsten, op de
verplichte vooravondvisites, of aan de kletstafel der societeit, leert men Insulinde en
zijn bewoners nu eenmaal niet kennen.
Men zou in Indië niet algemeen zoo klagen over het eentonige, geestdoodende
plantenleven, waarover ook Bas Veth en Henri Borel het in hun boeken zoo druk
gehad hebben, wanneer men wat meer belang ging stellen in het doen en laten van
die dertig millioen donkere landgenooten, onze mede-onderdanen van de Sri Baginda
Maharadja.
Ruim drie eeuwen wappert nu reeds Hollands Driekleur in Oost-Indië uit, ruim drie
eeuwen voeren de Nederlanders voogdij over gindsche bruine rassen en helaas! wij
moeten het met schaamte erkennen, de voogden hebben wel profijt van hun pupillen
getrokken, doch nog maar weinig, bitter

*) Een woord over het Nijmeegsche Congres zelf, in 't laatst der vorige maand gehouden, moet
wegens plaatsgebrek ditmaal achterwege blijven, evenals het door dr. Mansvelt gesprokene.
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weinig voor de ontwikkeling en beschaving dier onmondigen gedaan.
De laatste vijf en twintig jaar begon het in het Oosten te dagen, doch de
ochtendschemering duurt wel wat lang voor de tropen. Moge het in het Zonneland
spoedig vol hel dag worden.
Een zeer gelukkig verschijnsel is het, dat de onmondige Indiërs door het eerste
morgenrood gewekt, thans beginnen te begrijpen, hoe treurig het over het algemeen
met hun ontwikkeling gesteld is.
Er is thans duidelijk een drang naar meer licht, naar meer kennis merkbaar.
De oer-oude beschaving van het Hindoesche tijdperk ging helaas door Arabisch
fanatisme verloren, doch de latere Europeesche veroveraars verzuimden de bruine
landskinderen weder op te heffen uit den donkeren poel van onwetendheid en
berusting waarin zij zoo diep waren weggezonken.
Intusschen heeft de Regeering in den laatsten tijd meermalen blijk gegeven dat zij
de geestelijke ontwikkeling der Inlanders goed gezind is. De Regeering alleen vermag
echter weinig, zoolang zij niet gesteund wordt door de publieke opinie der Europeanen
in Indië en men is in Insulinde nog zoo aarts-conservatief, waar het de Inlanders
geldt.
Ik stond het vorige jaar October aan het postkantoor te Fort de Kock, toen een
Hollander die ruim 15 jaar in Indië vertoefde, op schamperen toon den inlandschen
klerk, Idris galar Dja Sakti, een adellijk Batakker, gelaste, hem in het Maleisch aan
te spreken. Die klerk had zich n.l. verstout in onze schoone moedertaal het woord
tot den toean te richten.
Eén staaltje uit vele.
Is het niet bedroevend?
Die drang naar meer licht, naar meer kennis, waarvan ik zoo even sprak, uit zich
vooral in de zucht, om de Nederlandsche taal te leeren schrijven en spreken.
Ik heb dien verblijdenden drang niet alleen ontdekt bij de aanzienlijken, bij de
Inlandsche hoofden en ambtenaren, maar zelfs ook bij den orangketjil, den kleinen
man.
Ik heb ze gekend, Inlandsche en Amboineesche militairen, huisjongens,
toko-bedienden, dos à dos-koetsiers, die zich beijverden om Hollandsch te leeren en
dank zij den goeden aanleg het Maleische ras eigen, zich spoedig vrij goed in onze
taal konden uitdrukken, niet weinig grootsch op die kennis waren en iedere
gelegenheid aangrepen om haar te luchten.
Ik merkte die Hollandsche beweging op bij verschillende rassen, bij Chineezen,
Javanen, Soendaneezen, Amboineezen, Menadoneezen, Batakkers en Timoreezen,
ja ik ontmoette op Atjeh, midden in den rimboe, een volgeling van onzen beproefden
vriend Toekoe Tjihik Pereula, die zich vrij goed in de Nederlandsche taal wist uit te
drukken. Ook de zoon van Toekoe Hamzah, Oeleebalang van Meuratha, meer bekend
onder den naam van Toekoe Nè spreekt Hollandsch.
Wat de aanzienlijke Javanen en Maleiers betreft, ge hebt in Neêrlandia reeds
meermalen kunnen lezen, hoe algemeen tegenwoordig de drang tot het aanleeren
onzer taal levendig wordt.
Men vindt het deftig en geleerd om zich in het Nederlandsch te kunnen uitdrukken.
Op de Maleische sociéteit te Padang was ik meermalen getuige van het typische
feit, dat Maleiers bij het biljartspel of aan de kletstafel onderling Hollandsch spraken.
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Ik ken tal van Inlandsche gezinnen waar in het huiselijk verkeer tusschen vader
en zoons steeds Hollands gesproken wordt.
Ik heb Hollandsche brieven gelezen, door Inlanders aan Inlanders geschreven.
Ik ken te Padang eenige Maleische jongelui van goeden huize die drie avonden in
de week les nemen bij een Indo-Europeesch sergeant der Infanterie. Op een
avondwandeling in Fort de Kock ontmoette ik een paar Maleische jongens, die al
stoeiende en ravottende onze taal gebruikten. Het waren zoontjes van den Toeankoe
Laras van Soegei Poear en van een onderwijzer der kweekschool Nawawi galar
Soetan Ma-amoer.
In die zelfde plaats wandelde ik eens in gezelschap van acht Maleische Ambtenaren
en werd een zeer levendig gesprek door allen in goed Nederlandsch gevoerd.
Op Java ontmoette ik zelfs Inlandsche jonge dames, die onze taal machtig waren.
Eene daarvan, de dochter van den Patih van Soekaboemi, Maridja genaamd, liet zich
door haar Hollandsche vriendinnetjes ‘Maria’ noemen.
Nog steeds ontvang ik brieven en briefkaarten mijner Inlandsche vrienden,
geschreven in onberispelijk Nederlandsch.
Ik zeg u dit om u te bewijzen, dat de Inlander zeer goed in staat is, om onze taal
zuiver te leeren spreken en schrijven,
Het onderwerp dat ik heden mocht inleiden is reeds verschillende keeren besproken.
Prof. Kern sprak er over op het Congres te Dordrecht, Radhen Mas Pandji Såsrå
Kårtånå te Gent. De Regent van Demak Radhen Mas Adipati Ario Adiningrat
betoogde in zijn rapport over den achteruitgang van het prestige der Inlandsche
Hoofden en de middelen om daarin verbetering te brengen, dat het wenschelijk was
bij de aanstelling van Inlandsche ambtenaren, voldoende kennis van de Nederlandsche
taal te eischen. Mr. van Deventer liet ons die ‘stem uit Java’ hooren, terwijl ook het
tijdschrift van het Binnenlandsch Bestuur deel 17 bladzijde 367 het rapport van dien
bekwamen Regent overdrukte.
In het vorige jaar vaardigde Z.E. de Gouverneur Generaal eene
Regeerings-circulaire uit, waarin de wensch werd uitgesproken dat alle ambtenaren
voortaan Hollandsch zouden praten met die Inlandsche Hoofden, en Ambtenaren,
welke onze taal reeds machtig werden.
Deze circulaire is van groote beteekenis en ik geloof wel te danken aan het
onderhoud dat de nieuwe Landvoogd voor zijn vertrek naar Indië, met eenige
voormannen van het Algemeen Nederlandsch Verbond had, terwijl ook Radhen Mas
Pandji Såsrå Kårtånå door Z.E. in gehoor werd ontvangen
Die circulaire was noodig. Het was nu eenmaal een ingekankerde kwade gewoonte
van vele Hollanders, vooral van ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur, om
Inlanders, die hen in het Hollandsch waagden aan te spreken, af te snauwen in plaats
van hen aan te moedigen.
Men dacht algemeen, ik herhaal het, dat het prestige, waarmede in de Oost toch
zoo geschermd wordt, schade zou lijden, als de Inboorling Hollandsch tot ons sprak.
Meestal kennen de Nederlanders slechts gebrekkig Maleisch of Javaansch en toch
dachten zij, en denken het nog velen, dat het radbraken dier inheemsche talen
bevorderlijker is aan het gezag, dan het gebruik van het Nederlandsch.
Niet alzoo den onbevooroordeelden onderkoning van Neêrlandsch Indië.
Toen het vorige jaar de Regent van Japara, Radhen Mas Adipati Ario Såsrå Ningrat,
de begaafde vader van den Javaanschen spreker te Gent, met zijne familie te
Buitenzorg logeerde en op audiëntie bij den Landvoogd kwam, werd hij door den
Hoogen Vertegenwoordiger van Hare Majesteit minzaam met zijn gezin aan den
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familiedisch genoodigd. Een leerrijk voorbeeld voor het aan autocraatjes zoo rijke
Indië.
Waar het Nederlandsch in bovenbedoelde circulaire als spreektaal wordt aanbevolen
ware het naar mijne meening ook wenschelijk om het als schrijftaal in de Inlandsche
Ambtenaarswereld in te voeren.
Ik was in 1896 te Magelang in garnizoen en had bij een voorloopig onderzoek in
een strafzaak eene schriftelijke verklaring noodig van den Patih. Deze ambtenaar
sprak vloeiend Nederlandsch en toch moesten wij in het Maleisch correspondeeren,
terwijl ik nota bene nog geen zes weken in het land was.
Ge begrijpt, hoe goed wij elkanders correspondentie begrepen! De Patih was ten
slotte zoo vriendelijk om voor mij den aan hem gerichten brief te schrijven en mij
mondeling zijn antwoord in het Hollandsch toe te lichten. De officiëele Maleische
paperassen kwamen op die manier echter in orde.

Neerlandia. Jaargang 5

103
Gelukkig wordt niet overal meer correspondentie in de Maleische taal noodig geacht;
er zijn naar ik vernomen heb, reeds enkele inlandsche ambtenaren, die bij de officieele
beantwoording van dienstbrieven en nota's, het uitwerken van voorstellen, het stellen
van rapporten enz., het initiatief namen tot het gebruik van de Nederlandsche taal.
Dit is zeer toe te juichen. Op Java toch begrijpen vele hoofden het grammaticaal
zuivere Maleisch niet, zoodat in dienststukken ook al van het brabbel-Maleisch, het
z.g. Melajoebandar, zooals in het gewone dagelijksche leven gesproken wordt, gebruik
gemaakt werd.
Het spreekt wel van zelf, dat ik gedurende mijn verblijf in Indië, dikwijls de
Hollandsche taal-kwestie besproken heb. Vele Inlanders heb ik den wensch hooren
uiten, dat hunne kinderen toch algemeen in de gelegenheid zouden mogen worden
gesteld om de Hollandsche school te bezoeken, om vandaar dan hetzij naar de
Kweekschool voor Onderwijzers, hetzij naar de Hoofdenschool te gaan.
Tot nog toe worden kinderen alleen dan op de Europeesche scholen toegelaten,
wanneer zij reeds van huis uit de Nederlandsche taal machtig zijn, hetgeen natuurlijk
weinig voorkomt, of wel, wanneer zij zich verbinden om later naar de Dokter
Djawaschool te gaan. Men zou dan hierdoor verkrijgen dat in de toekomst alle
inlandsche onderwijzers en ambtenaren zich behoorlijk in onze taal konden
uitdrukken.
Wanneer men voorts de Hoofdenscholen uitbreidde, zoodat minstens 180 leerlingen
op elk dier scholen zouden kunnen worden geplaatst en ook op de buitenbezittingen
b.v. te Medan en te Padang-Pandjang dergelijke inrichtingen verrezen, wanneer
verder een Djaksaschool werd opgericht tot opleiding van eene afzonderlijke goed
onderlegde Inlandsche rechterlijke macht en ook te Semarang en te Soerabaia een
nieuwe Dokter Djawaschool geopend werd, zouden de zonen der prijajis reeds een
betere toekomst dan nu hebben.
Voor de Regentszonen, in het bijzonder voor die welke hun vader vermoedelijk
moeten opvolgen, stelle men het eind-examen der Hoogere Burgerschool verplichtend,
om daarna een cursus aan de hoogste klas der Hoogeschool mede te maken.
Ook missen wij nog in Indië scholen voor mantri's of opzichters, bestemd om
geplaatst te worden bij het irrigatiewezen of den waterstaat. In alle geval stelle men
aan alle candidaat-ambtenaren, zoowel op Java als de buitenbezittingen bepaalde
exameneischen; onder de eischen moet de kennis van de Hollandsche taal noodzakelijk
voorkomen.
Het verderfelijke magangstelsel, die heerendienst der aanzienlijke inlanders, waarbij
zonen van prijajis verlaagd worden tot copiëermachines en gevormd tot karakterlooze
ja-broers, om door protectie later na 10 of meer jaren copieerdienst eindelijk ergens
tot assistent-wedono's te worden benoemd, zou dan van zelf verdwijnen.
Tot voor kort werden de magans zelf niet gesalarieerd. Dit gaf aanleiding tot
geknoei en afzetterij. De jonge kereltjes leerden reeds vroeg knevelen, want ze hadden
immers geld noodig om hun stand tegenover de koelie's op te houden en dat geld
moesten die koelie's hun dan maar opbrengen ook!
Ook zou ik het zeer wenschelijk achten en in het belang van het Leger, dat zonen
van aanzienlijke Inlanders, na afgelegd eind-examen aan de Hoogere Burgerschool,
op de K.M.A. te Breda werden toegelaten ter opleiding tot officier.
Het Indische Leger bestaat voor ¾ uit Inlanders. Bekend is het, dat de dessa-man
zeer veel eerbied heeft voor den adel des lands. Het Leger zou dus aan zedelijke
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kracht winnen wanneer in de rangen zijner officieren mannen dienen, waartegen het
gros der soldaten, met meer dan gewoon ontzag zou opzien.
Ik heb vele adellijke Inlandsche jongelui gekend, die roeping voor den militairen
stand gevoelden, doch door hun geboorte natuurlijk geen gemeen soldaat konden
worden.
Wanneer eenmaal de buitenlandsche vijand onze Koloniën bedreigt - en dit gebeurt
zeker binnen 50 jaar - dan hangt alles van de houding der Inlanders binnen en buiten
het leger af. Strijdt dan de Inlandsche aristocratie mede onder het oranjevaandel, dan
zeker, maar dan ook alleen, kunnen wij op daadwerkelijken steun van geheel de
bevolking rekenen.
Indië heeft nu een Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond opgericht. Laat
ons hopen dat de bekwame, invloedrijke mannen, die ginds de beweging leiden,
spoedig vruchten van hun arbeid zullen zien.
Zij moeten de publieke opinie der Nederlanders ginds bewerken, zooveel mogelijk
ontwikkelde inlanders onder hun vaandel vereenigen en in samenwerking met den
Indischen Bond arbeiden aan de geestelijke verheffing der Indiërs, zoowel Indiërs
als Indo's.
H.M. onze geëerbiedigde Koningin voert heerschappij over 33.000.000 Aziaten,
die met godsdienstigen eerbied tot Haar opzien.
Wij Hollanders hebben aan die menschen veel goed te maken, opdat eenmaal de
tonen der gamelang zullen begeleid worden door vreugdezangen van den bruinen
broeder, vreugdezangen ter eere van de Sri Baginda Maharadja Wilhelmina onder
wier gezegende regeering Insulinde werd een tweede grooter Nederland tusschen de
keerkringen.
Dat zij zoo!
H.C.C. CLOCKENER BROUSSON,
1e Luit. der Inf.

Zuid-Afrika
De Oorlog.
Men heeft in den laatsten tijd in Engeland de teekenen gezien van een in wat breeder
kring zich vormende overtuiging, dat de oorlog in Zuid-Afrika van Engelschen kant
niet zoo betamelijk, zoo menschlievend en rechtvaardig gevoerd wordt als de regeering
van Chamberlain aldoor volhoudt. Eerst was het het verslag van mejuffrouw Hobhouse
over den toestand in de zoogenaamde vluchtelingen- maar in waarheid
gevangenkampen, dat de verontwaardiging van een groote menigte opwekte. Toen
verschrok men van de beruchte proclamatie van Kitchener, waarbij de Boeren die
zich met 15 September niet zouden overgegeven hebben met verbanning uit
Zuid-Afrika werden bedreigd en hun bezittingen alvast bezwaard worden met het
onderhoud van hun vrouwen en kinderen. Op dergelijke wijze te woeden tegen een
eerlijken vijand, die zijn onafhankelijkheid verdedigt - zoo oordeelde men - was toch
wat heel erg. En ten slotte heeft op het eind van Augustus Brodrick, de minister van
oorlog, het bij velen verkorven, omdat hij Lord Kitchener in overweging gaf op echte
beulsmanier te keer te gaan tegen een heel commando Boeren, die zonder zelf gehoord
te zijn schuldig gehouden worden aan het afmaken van een paar Engelschen in het
gevecht bij Vlakfontein, - een misdrijf dat zeker nog allerminst bewezen is.
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Dit een en ander, gevoegd bij de laatste berichten uit de Kaapkolonie, waar het
Spaansch toegaat, heeft inderdaad eindelijk een grooter deel van het Engelsche volk
de oogen geopend voor de onbehoorlijke wijze, waarop de oorlog gevoerd wordt.
Maar het gaat langzaam een volk tot de beschamende bekentenis van zijn oneer te
brengen, en als dat volk het Engelsche is, zoo prat op eigen voortreffelijkheid, dan
gaat men wanhopen of 't er ooit geheel toe komen zal.
De verblinding moet echter wel groot zijn als de wolk van getuigen zoo weinig
met het bekeeren opschiet. Maar het is met het verwerpen van al de verhalen en al
de voorbeelden van de onwettige en wreede wijze van oorlogvoeren, door Engeland
betracht, al hetzelfde verschijnsel als met het geloof slaan aan de scheefste
voorstellingen, die er voor en
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tijdens den oorlog over de Boeren verspreid zijn, en de zotte of valsche
beschuldigingen, die tegen hun gedrag in den oorlog worden ingebracht. De
onwaarschijnlijkste vertelsels hebben bij de groote meerderheid van het Engelsche
volk gereeden ingang gevonden, en zij zitten er zoo vast, dat er geen verwikken aan
schijnt.
Deze traagheid of onwil om de waarheid over de Boeren en den oorlog te erkennen
wordt niet voldoende verklaard door de eigengerechtigheid van het Engelsche volk,
door zijn vaste overtuiging - oorzaak van kracht weder in ander opzicht - dat het staat
boven elk ander volk ter wereld, zoodat het van zich zelf noode of niet slechts gelooft
en zeer gemakkelijk van anderen. Het is ongetwijfeld ook de uitkomst van zijn
gebrekkige algemeene ontwikkeling. Van eigen geschiedenis en instellingen is men
in Engeland stellig even goed op de hoogte als in andere landen, beter zelfs dan in
de meeste. Bruikbare kennis voor zijn vak of werk heeft men er veelal in hooge mate.
De kracht, die er in landen van algemeener ontwikkeling vaak versnipperd wordt in
halve kennis van een aantal dingen, wordt in Engeland meest saamgetrokken op het
eene dat rechtstreeks voor het leven voordeel oplevert. En dan is er de
lichaamsoefening, de spelen in de open lucht, waaraan de Engelschman zooveel tijd
besteedt - en wederom tot zijn niet gering voordeel - die hem vaak de gelegenheid
en den lust beneemt tot vermeerdering van zijn algemeene kennis.
Die beperking tot de kennis welke dadelijk nut heeft en die oefening van het
lichaam, waarbij ook de gezondheid van den geest gebaat is, hebben de Engelschen
gemaakt tot het handige, kundige, in eigen kracht vertrouwende, ondernemende volk,
dat zooveel tot stand brengt, maar hun gemis aan algemeene ontwikkeling is niet
alleen een voorwerp van verwondering en licht vermaak voor den vreemdeling, die
met hen over niet-Engelsche aangelegenheden spreekt, maar kan in ernstige
omstandigheden schromelijke gevolgen hebben. Het Engelsche volk had zich niet
zoo gemakkelijk om den tuin laten leiden, had omtrent de Boeren - hun regeering,
hun staatsinstellingen, hun zeden, den geest die hen bezielde, hun inborst, hun
weerstandskracht - niet zoo licht de gedrochtelijkste voorstellingen aanvaard, had
zich door een gewetenlooze kapitalistenbent met haar pers niet tot den oorlog laten
opzweepen, had gedurende dien oorlog niet in kalmte of zelfs goedkeurend allerlei
weerzinwekkende praktijken van zijn leger aangezien, ware zijn algemeene
ontwikkeling hooger geweest.
Dat die gebrekkige ontwikkeling met de eigengerechtigheid in nauw verband staat,
behoeft niet verder aangetoond te worden.
***
Een gedeelte van de schuld, die aldus het Engelsche volk treft, komt in het bizonder
op rekening van zijn pers. De Engelsche pers is lang een voorbeeld voor de geheele
wereld geweest. Zij kan dat ook nu nog zijn in enkele opzichten, in het snel en
uitvoerig bericht geven bv., in de kunst om een leesbare krant samen te stellen; maar
zij is het niet meer in de volledigheid en onpartijdigheid harer verslagen.
En nu hebben wij niet zoozeer het oog op bladen als de Times, de Daily Telegraph,
de Globe en dergelijke, die met voordacht zich geleend hebben tot den handigen
veldtocht, door de verbonden kapitalisten van Zuid-Afrika en de oorlogzuchtige
jingo's sedert jaren tegen de Zuid-Afrikaansche Republiek geleid; noch zelfs de
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lichtvaardigheid of kwade trouw, waarmede de meeste correspondenten van Engelsche
bladen van de krijgsverrichtingen verslag gaven; of ook de heftigheid, waarmede
sommige bladen het legerbestuur tot een nog harder en wreeder oorlogsbeleid hebben
aangezet; of eindelijk het gemis aan bezadigdheid bij de eenen, de onbeschaamdheid
van anderen in de wijze, waarop zij over het karakter en de handelingen van de
Boeren, vooral van verscheiden hunner leidslieden schreven, b.v. over de presidenten
Kruger en Steyn, dr. Leyds. Dat zijn fouten, waardoor de meeste organen van de
Engelsche pers hun waardigheid voor langen tijd ingeboet hebben. Daarover is in
het buitenland slechts eene stem; trouwens er zijn degelijke Engelschen die het
erkennen.
Maar wij bedoelen nu bepaald de tekortkoming - wij mogen wel zeggen - van de
geheele Engelsche pers om de lezers volledig en zoo onpartijdig mogelijk verslag te
doen van hetgeen er in den oorlog voorvalt. Om dat te kunnen doen had zij van den
aanvang af ook kennis moeten nemen van de berichten, die er van Boerenzijde over
den oorlog verschenen; vooreerst van de ambtelijke verslagen der commandanten
en de mededeelingen van de regeeringen der republieken, en dan van de verslagen
in de Afrikaander couranten, in Volksstem (Pretoria), Rand Post (Johannesburg),
Express (Bloemfontein), Ons Land (Kaapstad) en andere. Meer dan eens, door
Amerikaansche correspondenten o.a., is er gewezen op de betrouwbaarheid van die
ambtelijke Transvaalsche of Vrijstaatsche verslagen. En in de eigen berichten dier
bladen stond, natuurlijk met de onvermijdelijke onjuistheden, nog genoeg om een
beeld van de waarheid te vormen.
Nu zou men denken, dat de Engelsche kranten, die vooral in het eerste tijdvak van
den oorlog geen geld spaarden om snel en uitgebreid nieuws te krijgen, er aanstonds
voor gezorgd hadden zich die Boerenberichten te verschaffen; dat zij dadelijk op die
Afrikaander bladen ingeteekend hadden en iemand aan hun redactie verbonden die
Hollandsch verstond. Verbeeld u dat er oorlog kwam tusschen Duitschland en
Frankrijk, en b.v. de Duitsche bladen lieten de Fransche ongebruikt! Maar neen, wij
gelooven niet, dat een Engelsch blad de moeite nam die Afrikaander bladen te lezen.
Iemand hier te lande heeft indertijd een der beste Londensche bladen op dat verzuim
opmerkzaam gemaakt, en het antwoord - de uitvlucht, mogen wij wel zeggen - was:
wij kunnen hier die kranten zoo moeilijk krijgen, maar als gij er ons van tijd tot tijd
belangrijke en korte berichten uit kunt bezorgen, gaarne. Zulke berichten werden
overgezonden, maar (n.f.) weinig of niet geplaatst.
Het gevolg was, dat het Engelsche volk den oorlog bijna uitsluitend uit de
Engelsche berichten leerde kennen en den loop der gebeurtenissen dus zeer slecht
leerde kennen. Het wantrouwen in die berichten is in Engeland pas in de laatste
maanden algemeener geworden. Men had er al een anderhalf jaar geleden voldoende
over ingelicht kunnen zijn. En sedert de Afrikaander bladen ophielden te verschijnen
en de berichten van Boerenzijde, al spaarzamer naarmate de afsluiting der republieken
vaster werd, in de Nederlandsche pers het licht zagen, zou men verwachten dat onze
bladen in Engeland geraadpleegd werden, meer nog dan het ook vroeger, om het
eigen oorlogsnieuws dat zij bevatten, reeds geraden was. Maar ook daarvan geen
spoor. Ware 't niet, dat Reuter een heel enkele maal er iets uit overseint en men hier
te lande werkzaam is om belangrijke stukken te vertalen en aan de Engelsche bladen
te zenden - vele waarvan ze echter ongebruikt terzijde leggen - men zou in Engeland
van de andere partij nooit een woord te hooren krijgen. En wat geeft er de meerderheid
daar eigenlijk om, zoolang haar persorganen en zelfs ministers bij elke gelegenheid
die andere berichten voor kwaadwillige verzinsels van de Boeren uitmaken!
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***
Maar ten laatste toch, hoewel nog altijd langzamerhand begint in Engeland ook de
groote menigte tot het besef te komen, dat de natie er over den oorlog onvolledig en
verkeerdelijk wordt ingelicht. En met de schaamte om de vele ongerechtigheden, die
het Engelsche leger bedreven heeft, neemt nu de weerzin tegen den geheelen oorlog
toe, zoo zelfs dat eenige leidslieden van de liberale partij al hun draai nemen en
rekening gaan houden met de veranderende strooming onder het volk.
Zijn dat al teekenen van een ommekeer van de meerderheid? Mag men nu hopen
binnen niet te verren tijd, dat de natie de regeering zal dwingen een einde te maken
aan den oorlog?
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Helaas, wij kunnen het niet gelooven. Men heeft dezer dagen wel een unionist voor
het parlement zien verkiezen met een sterk geslonken meerderheid, maar nog onlangs
is bij de verkiezing in een ander district de conservatieve candidaat gekozen met een,
bij een vorige verkiezing vergeleken, gestegen meerderheid. En de liberale candidaat
stond daar als pro-Boer bekend. De oorlog beheerschte de stemming. En onder de
liberalen zijn er nog genoeg, - volgelingen van Rosebery, Asquith, Grey, - die van
geen toegeven willen weten, en zelfs de aanhangers van Bannerman, ja van Morley
- zouden die de Boeren hun onafhankelijkheid willen laten? Nu zeker nog niet.
En zoo gaat de oorlog met zijn ellende voort. Men hoopt, dat hij Engeland nu toch
spoedig al te duur zal worden. Naar een mededeeling van de regeering kost hij
gemiddeld een achttien millioen gulden in de week. Zelfs een zoo rijk land kan dit
niet lang meer volhouden zonder zich zelf te zeer er onder te werken, meent men.
Maar gesteld al, dat Engelands financiën een zoo zwaren last niet lang meer kunnen
dragen - wat wij nog niet aannemen - dan toch is elk millioen pond, dat het uitgeeft,
een reden te meer om den oorlog niet te staken. Al die millioenen zouden dus voor
niets uitgegeven zijn en niet ten deele uit Transvaals goudmijnen herwonnen kunnen
worden, gezwegen nog van de tienduizenden menschenlevens die dan nutteloos
verloren waren gegaan? De regeering heeft dat argument zelf meer dan eens te berde
gebracht; ook al wilde zij, en zij wil niet, zij zou niet terug kunnen en al die offers
gebracht hebben zonder een blijvende uitkomst te verkrijgen, d.i. zonder inlijving
der republieken.
Neen, de slotsom blijft, dat de Boeren zich zelf moeten vrij vechten. Van een
tusschenkomst der mogendheden zooals zij die zouden begeeren - om hun
onafhankelijkheid te redden - kan nauwelijks sprake meer zijn. Misschien zal Engeland
eens de bemiddeling van een dier mogendheden inroepen - en in het geheim dan
natuurlijk, opdat het niet zou blijken dat het van Engeland uitgaat - als de
omstandigheden het nopen, aan den oorlog een einde te stellen. Naar een algeheelen
ommekeer in de openbare meening ziet het er in Engeland echter nog niet uit. Dus
moet de oorlog worden voortgezet, zoolang de Boeren het kunnen volhouden.
In de Kaapkolonie gaat het in den laatsten tijd zoo goed mogelijk. Uit de
republieken zijn de berichten wel spaarzaam geweest. De winter is er niet geschikt
voor krijgsverrichtingen van Boerenzijde. Maar ook daar krijgen de Engelschen
telkens klappen. Men heeft dat de laatste weken weer gezien. Hun verlieslijst zwelt
bedenkelijk aan. De Boeren, zoo komen wij te weten, zijn goedsmoeds, onverzettelijk
in hun eisch van onafhankelijkheid. Als zij 't maar kunnen volhouden. De
paardenziekte heeft in de republieken - zoo lazen wij voor eenigen tijd in een brief
uit Pretoria - schromelijk onder de commando's huisgehouden. Vele Boeren gaan nu
te voet. En schoenen zijn al even schaarsch als kleeren. Munitie, president Kruger
heeft het kort geleden gezegd, moeten de Boeren steeds van de Engelschen afnemen.
Komen de Boeren echter den winter met al zijn ontberingen door - en hun zomer
nadert snel, - en weten zij op de oude manier de Engelschen van
oorlogsbenoodigdheden te ontdoen, dan hebben wij er wel moed op. En dan, hoe
stijgt aldoor onze bewondering voor die mannen, die om de lieve vrijheidswille
zooveel moeten lijden, hun vrouwen en kinderen door den onmenschelijken vijand
verdrukt en bij honderden ten grave gebracht zien, en nochtans om hooger goed
volhouden.
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2 September.

Nederland
Grooter Holland.
Als oud-lid van de Z.A. groep van het A.N.V. kan ik niet nalaten het volgende aan
te teekenen over de Noord-Ned. Groep van dat Verbond, omdat er menschen zijn
die het niet noodig of gewenscht vinden dat Nederlanders in Nederland lid zijn,
omdat er menschen zijn die vinden dat het A.N.V. kunstmatig dàt voortbrengt wat
volgens hunne meening van zelf, van nature gaan moet. Dat we eerder tot verbetering
zullen komen door het Goede te duwen (evenals we door tegenwerking de komst
van de verbetering vertragen) daaraan hechten zij niet, verdietsching vinden ze goed,
maar het moet van zelf gaan. Een lid van het A.N.V. zou volgens hen een onnut lid
zijn door zijn wonen binnen Nederland's palen.
Dat Vlaanderen en Zuid-Afrika vóorgingen toen het A.N.V. verzamelen blies,
wees dit feit niet op hetzelfde?
Wat moet de Nederlander die niet uitgeweken is doen als lid van het A.N.V. en...
wat moet hij niet doen?
Niet tijd verbeuzelen met spellingskwesties, niet ijveren voor algeheele
taal-zuiveringen, niet zijn handelsvrienden in het buitenland ontstemmen door ze
een Hollandschen brief te schrijven, het is toch een beleefdheid iemand in zijn
moedertaal aan te spreken even als het een beleefdheid is een vreemde met diens
Volkslied te begroeten.
Niet een wetenschappelijk werk in het Hollandsch schrijven waardoor het door
weinige buitenlanders, maar in een vreemde taal opdat het door veel buitenlanders
gelezen worde.
Wat we wèl moeten doen: hooghouden wat Goed is in al wat Hollandsch is, strijden
tegen al wat als Hollandsch (juist als zoodanig) slecht is.
Hooghouden Hollands Taal, Lied, Familieleven, bestrijden Hollands Lompheid,
Kleingeestigheid, Bekrompenheid, ontwikkelen dat waardoor Holland beroemd is
(vooral ook was), tegenwerken dat wat Holland en Hollander berucht maakte. We
hebben een goeden naam bij hen die zeggen: ‘De Hollanders zijn de “uitvinders”
van de Vrijheid, de Drukpers, den Akkerbouw,’ een slechten naam bij hem die zegt:
‘die Hollander is maar sleg, hij vloek en drink banja.’ Het is gezegd, èn het eerste,
èn het tweede.
Als wij uit Holland zijn, zien we zooveel klaarder wat er te doen is, als we in
Holland zijn kunnen we zooveel beter doen wat er te doen valt.
Holland's Lied. Het uitgeven van dikke Liederbundels alleen helpt niet, we moeten
die liederen kunnen hooren zingen, maar niet alleen op concerten, neen, laat ze
drukken op losse blaadjes, verkoop die liedjes niet te duur, 2 cent per blaadje, zooals
vroeger (ook nu nog wel) onze dienstboden aan hun liederschat kwamen.
Zet ze op draaiorgels, laat ze zingen door den straatzanger, en vooral dit, laat ze
zingen in de café-chantants, het zedelijk peil dier instellingen zou stijgen tevens. Zou
meneer Coers het niet mooi vinden als door Hollandsch ‘uitgaand’ publiek de liedjes
die hij verzamelde zóo op straat kwamen, evenals in Engeland de zangers der
music-halls en smoking-concerts? Eerst zingt men het refrein mee, men onthoudt
het, dan volgt het lied van zelf. Engelschen in het buitenland kennen allen ‘The
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Soldiers of the Queen’, ‘All the world is cold and dreary’, ‘Home, Sweet home’ - en
wat kennen Hollanders in het buitenland van hun Liederschat?
En het Familieleven. Laten we van de Afrikaansche Boeren leeren gastvrijheid en
geselsen. Hoe menig leven van een op kamers wonend vrijgezel zou vermooid worden
wanneer
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in Holland de oud-Hollandsche gastvrijheid en gezelligheid meer beoefend werden.
Gij Hollandsche huisgezinnen neemt Hollandsch jeugd op, ge houdt ze dan weg
uit slechter kringen, gij Hollandsche jofferen sluit vriendschap met de jongelingschap,
gij houdt ze dan weg van dwaze maagden en van slechte vrouwen.
En leeren we nog dit van de Afrikaners: onderlinge opvoeding.
Zij hadden niet alleen hun Schiet-, maar ook hun Redeneergezelschap.
Wij hebben onze ‘Gemengde’ zangvereenigingen (die Duitsche liederen zingen,
dit tusschen twee haakjes opgemerkt) maar waar blijven onze ‘Gemengde’
Debatvereenigingen? Verstaan we niet meer de kunst van vertellen, van voordragen,
van voorlezen (eigen werk of dat van anderen), is het werkelijk nutteloos, flauwe
kool een stelling te verdedigen, is het niets waard zich te oefenen in het spreken voor
de vuist?
Wordt lid van het A.N.V. en als zoodanig bevordert dat wat zoo keurig beoefend
werd in den Muiderkring.
Nog dit: Verspreidt ‘Neerlandia!’ Wat doen we met de gelezen Neerlandia's? Weg
leggen en nooit meer inzien? Verscheuren? Ik zou hen die ze niet lezen (die zijn er
ook) en hen die ze weg doen willen aanraden dit, stuurt ze aan uwe kennissen, stuurt
ze aan vreemden, in en buiten Nederland. Ik zond eens mijn Neerlandia's aan éen
mijner kennissen en ziet deze man was secretaris eener groote vereeniging (wat ik
niet wist) en het Bestuur dier vereeniging raakte bekend met het doel van het A.N.V.
Steunen wij als Verbond hen die strijden voor het Hollandsch of het Hollandsche,
de Kapenaars in Afrika, de ‘Hollanders’ op Ceylon.
Volgde Holland wel steeds met waardige belangstelling den strijd in het Kaapsche
parlement, is het niet wat laat bekend dat op Ceylon zoovelen aan Hollandsch gehecht
zijn?
‘Grooter-Holland’ we moeten dat ideaal niet loslaten. - ‘Grooter-Holland’ zoo
geheel iets anders als ‘Greater Britain’, de ‘Empire.’
En onze schrijvers, dat zij boeken schrijven die leesbaar zijn voor Hollander,
Vlaming, Boer!
Dat de redeneerclubs in Zuid-Afrika niet hun toevlucht behoeven te nemen tot
Engelsch. Uit Holland kunnen we veel helpen; na den oorlog, hoe die ook eindige,
is er voor de leden veel te doen voor de stamgenooten in Afrika. Geeft hun weder
hun Taal, hun Lied, hun Tooneel.
Haarlem.
J. RASCH.

Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
Beukend en bonzend op harde koppen, of snijdend zich banend een weg door
versperde hersenen, of druppelend uithollend steenen verstanden, gaan thans de
gedachten door drie voorvechters der Vlaamsche Beweging in den laatsten tijd geuit:
Prof. J. Mac Leod's mededeelingen aan de Koninklijke Vlaamsche Academie over
‘Onze taal in de wetenschap’, Prof. J. Vercoullie's artikel over de Vlaamsche
Hoogeschool in den Almanach de l'Université de Gand, en Burgemeester Van
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Rijswijck's redevoering op het nationaal feest van 2 Juli te Antwerpen. Er wordt
thans gezorgd, dat op velen in den lande de kracht dier geesteswapenen zich kunne
doen gelden; dat zij bij velen vooringenomenheid en haat tegen al wat Vlaamsch is
zouden kunnen doen vallen, dat zij op groote schaal onze ergste vijanden:
onwetendheid en misverstand zouden kunnen verslaan.
In de eerste helft van Augustus hingen de Vulgarisateurs van Gent eenen plakbrief
uit, waarin zij de verantwoordelijkheid van hun blaadje: ‘De Taalkwestie’, en van
de plakbrieven vroeger tegen de Vlaamsche beweging uitgehangen, van den hals
schoven en nogmaals hunne gehechtheid aan de Vlaamsche Taal betuigden.
Onmiddellijk heeft de Gentsche Tak van het Alg. Nederlandsch Verbond een antwoord
uitgeplakt waarin door feiten als a + b bewezen wordt dat de maatschappij met den
langen naam wel degelijk onze taal vijandig gezind is en voor de Vlamingen nog
niets heeft verricht.
Het schijnt dat het vulgaire: ‘De Taalkwestie’, niet meer zal verschijnen, maar dat
er in de ‘Société’ eene Jonge Wacht is gesticht. Wat zou die nu weer in haar schild
voeren?
De heer Firmin Van den Bosch, procureur des konings te Dendermonde,
ondervoorzitter der Association flamande, die onlangs een achtbaar lid van den
Provincialen Raad in zijne afwezigheid durfde beleedigen, omdat hij tegen het
hulpgeld voor de Association had gestemd, heeft in ‘Le Magasin littéraire’ een artikel
geschreven ‘La Jeunesse de demain’ getiteld, waarin hij verklaart, dat al wie invloed
wil oefenen op de Vlaamsche bevolking hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid
der kennis van de Vlaamsche taal zal gevoelen, dat de jeugd, na de voltooiing van
hare humaniora gaarne hare kennis der Latijnsche oudheid zou verwisselen voor die
van wat Nederlandsch en waarin hij de Vlaamschgezinden aanspoort te beginnen
met de hervormingen in het onderwijs. O! Mijnheer Firmin Van den Bosch, wat
zoudt gij goed uwe daden met uwe woorden in overeenstemming brengen, indien
gij trachtet de Association flamande te vervangen door eene Vlaamsche Maatschappij
ter verspreiding der Vlaamsche taal in Vlaanderen!
Weer bereidt men verscheidene uitvoeringen voor van Peter Benoit's meesterwerken.
Het orchest Ysaïe zal De Schelde uitvoeren, onder leiding van Huberti. Waarschijnlijk
zal de beroemde zanger, Ernest Van Dyck, een der solo's in het werk zingen.
Misschien zal ook Lucifer in Brussel worden uitgevoerd door het koor en het orkest
van den Antwerpschen Dierentuin, onder leiding van Keurvels, terwijl in den
Koninklijken Schouwburg van Brussel Charlotte Corday wordt ingestudeerd en men
te Iseghem Het Meilief hervat.
In Antwerpen zal de kring Diesterweg het oratorium De Rijn uitvoeren, terwijl in
den Dierentuin De Schelde en Lucifer ten gehoore worden gebracht en op den sterfdag
van den grooten Meester zijn Requiem en Drama Christi. Onmiddellijk daarop wordt
er zijne grootsche schepping De Oorlog ter studie gelegd.
Op Maandag 19 Augustus traden de Afrikaners Plokhooy en Louw, die beiden in de
rangen der Boeren hebben gestreden, op in de groote zaal van de Halle te Brugge,
om te spreken ten voordeele der arme vrouwen en kinderen in de Engelsche kampen
opgesloten. Geestdriftig werden zij er onthaald. In Gent, waar zij den volgenden
Maandag in den Nederlandschen Schouwburg spraken, bracht de huur der plaatsen
780 fr. op ten voordeele der Boerenvrouwen. In de laatste week van Augustus bewees
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hen de Mechelsche bevolking, dat ook zij met hart en ziel de zaak der Boeren is
toegedaan. Hun rondreis door Vlaanderen wordt voortgezet.
Op 18 Augustus werd te Nieuwpoort de 25e verjaring van het Willems-Fonds aldaar
luisterrijk gevierd. Benoit's prachtig en aangrijpend lied Mijne moederspraak, werd
er opperbest door een gemengd koor uitgevoerd.
Het Koninginnefeest werd op 31 Augustus gevierd te Brussel in de vergaderzaal der
Hollandsche Vereeniging. Een telegram van gelukwenschen werd aan Hare Majesteit
gestuurd.
Al de Vlaamschgezinde Katholieke maatschappijen onzer Vlaamsche gouwen hebben
zich op 1 en 2 September in onze stad vereenigd, ten einde de zittingen van den
Vlaamschen Katholieken Landsbond bij te wonen. Verdeeld in drie afdeelingen, zijn
de volgende punten aan de dagorde gekomen: 1e afdeeling: Vlaamsche rechten en
wetten en propaganda. 2e afdeeling: Vlaamsch in het onderwijs. 3e afdeeling: De
Groeningerfeesten in 1902.
In de tweede helft van Augustus werd eene studentencommissie ontvangen door
minister de Trooz om met hem de zaak der Vlaamsche Hoogeschool te bespreken.
De minister beloofde dienaangaande volstrekt niets, alhoewel hij bekende, dat de
Vlaamsche beweging iederen dag meer veld wint.
Ook het wetsvoorstel Coremans over het gebruik van het Nederlandsch in het vrije
onderwijs verklaarde de Heer Minister nog te moeten onderzoeken, vooraleer hij er
zich over uitlaten kon.
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Oost-en-West
Maleisch en Hollandsch.
Schrijvende over het Maleisch en het Hollandsch en over de Hollandsche beweging
in Indië, in het Bondsblad, orgaan van den Indischen Bond, zegt de heer F.P.H. Prick
te Batavia, onder meer:
Zoo gemakkelijk het Maleisch is voor óns in onzen dagelijkschen omgang met
den inlander en de stijfkoppige - of slimme? - vreemdelingen, die zich Oost-Indisch
doof houden, zoodra men hen in het Hollandsch aanspreekt, zoo verderfelijk is het
voor de hier geborenen, onverschillig of zij blanke of minder blanke ouders hebben.
‘Als het gros der kinderen op zesjarigen leeftijd op school komt zijn zij, wat hun
geestelijke ontwikkeling betreft, bij lange niet geschikt om met vrucht van het
onderwijs, zooals dat in de lagere school gegeven wordt, te profiteeren.
Zij spreken noch verstaan voldoende de Hollandsche taal en zijn ook niet in staat
er gedurende de schooljaren zooveel van te leeren, dat de onderwijzer op behoorlijke
wijze kan voortwerken’.
Dit is gezegd door een Indisch onderwijzer-kinderschrijver ten aanhoore van de
algemeene vergadering van het N.I.O.G.
Het kwaad is begonnen toen de eerste Hollander zijn eerste huishoudster nam, het
kwaad duurt nog altijd voort en is nu misschien onuitroeibaar, tot maatschappelijk
nadeel van honderden en duizenden.
Zooveel talen een mensch spreekt, zooveel maal is hij mensch.
Een ieder heeft dat wel eens tot zijn vóór- of nadeel ondervonden. Maar het is
even waar, dat, zooals iemand zijn taal is, zoo is hij - maatschappelijk gesproken.
Immers onze individualiteit, onze beschaving, onze kennis, onze aanleg, geheel onze
geestelijke persoonlijkheid wordt beoordeeld naar de taal die we spreken of schrijven.
Een platte uitspraak, foutieve zinswendingen, een onlogische gedachtengang, een
verkeerd gespeld woord zelfs, dat alles pleit tegen ons en kan onze bevordering in
den weg staan of onze sollicitatie doen mislukken. Een goed gestelde brief is een
even machtige aanbeveling, als een flink en open voorkomen.
Iedereen weet, dat de Indische jongens die aanbeveling gewoonlijk niet kunnen
doen gelden, soms zelfs niet na vijf of meer campagnejaren aan de H.B.S., beloond
met het lang begeerde eind-diploma. Er zijn moeielijkheden. die ze nu eenmaal niet
overwinnen kunnen. Om te beginnen kan men bij velen reeds dadelijk merken - of
ze diep in Kemajoran wonen of aan den omtrek van het Koningsplein, maakt weinig
verschil - welke moedertaal zij van hun baboe leerden; de Maleische cadence of den
Javaanschen stoottoon hoort men door hun Hollandsch heen klinken, afgezien nog
van de onhollandsche uitspraak van sommige klinkers als bijv. ui en korte u en van
de welbekende g-moeielijkheid. Hoe dikwijls heeft de taalleeraar in de eerste klasse
zich niet te ergeren aan hoede (= goede), hod (= god), geen en weer (neergeschreven
zelfs door een candidaat voor Alkmaar), beheven (= begeven), eheven (= gegeven),
handeheid (= handigheid), en het te Batavia onder de hoogere burgers van haast alle
studiejaren in zwang zijnde mehanica?
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Na nog eenige voorbeelden van taalachterlijkheid gegeven te hebben gaat de schrijver
voort:
‘Wat wij op de H.B.S. krijgen, is in zekeren zin nog de bloem - wat daarbuiten
gehouden wordt verkeert in veel ongunstiger omstandigheden en voor die arme
stakkers zal het er misschien niet beter op worden nu de Hollandsche beweging zoo
toeneemt onder de inlanders, ik bedoel, nu er op veel plaatsen Hollandsche cursussen
worden opgericht voor de inlanders. Immers nu zal de mededinging van het inlandsche
element den minderen Indiër nog meer op eigen terrein benaderen, nu moet hij de
noodige wils- en werkkracht hebben om zich beter voor te bereiden tot den strijd;
zijn taal moet nu meer dan ooit zijn wapen worden. Daarvoor moet zijn tong losser,
zijn hand vaardiger, zijn woordenvoorraad grooter worden; hij zal zijn gehoor fijner
moeten ontwikkelen en zijn begrip spitsen op allerlei finesses; want het zou best
kunnen zijn, dat de inlander, die zijn moedertaal zeker grondiger kent dan hij, hem
van huis uit al de baas was, te meer daar de inlander alleen heeft aan te leeren en
niets heeft àf te leeren, terwijl bovendien de inlander pas begint met het Hollandsch
als hij al een zekeren trap van taalontwikkeling heeft bereikt.
De vraag is, wat kan gedaan worden om den Indischen jongen hier de behulpzame
hand te reiken?
Hervormt de school van onderen op! is er gezegd, zorgt eerst voor een goeden
grondslag en bouwt daarop verder voort.
Een uitstekend middel zeker, als het uitvoerbaar was, maar we zullen altijd in
denzelfden cirkel blijven ronddraaien, omdat het eerste onderwijs aldaar steeds weer
uitgaat van een erfelijk behept geslacht: men kan de Indische moeder niet op een
gegeven oogenblik zoo maar in eens omscheppen in een goed Hollandsch sprekende
opvoedster. Van de school kan die hervorming niet uitgaan, als het huisgezin niet
eerst hervormd en tot norm is teruggebracht. Integendeel: zelfs de Indische
onderwijzer klaagt er over, dat de goede Hollanders op de Indische scholen achteruit
gaan, en de onderwijzer niet alléén. Ook ouders merken dat, soms zelfs al heel gauw.
Toch kan er misschien wel iets gedaan worden, als men maar eerst eens begint
met tijd te winnen om het Nederlandsch te maken tot het vak bij uitnemendheid door
bijv. wat minder te doen aan die vervloekte jaartallen, aan het verstompende van
buiten leeren van rivieren, steden, bergen, kapen, spoor- en postwegen en aan het
traditioneele programma Fransch, waarmee de leeraren in die taal niet eens zoo erg
blij schijnen te zijn. Gelukkig komen er protesten in dag- en vakbladen, ook al in
Holland, protesten, die dubbel gelden voor Indië.
De heer P. wijst dit terrein als een mooi arbeidsveld aan voor ‘de Vereeniging, die
eigenlijk de ziel moest zijn van de Hollandsche beweging in Indië’, het Alg. Ned.
Verbond.
Nog op een ander punt kan het Verbond volgens den schrijver nuttig werkzaam
zijn:
‘Dat het vak Nederlandsch niet, neen lang niet is wat het zijn moest, daarvan is
grootendeels het Maleisch de schuld, juist omdat het laatste zoo dood gemakkelijk
is. Reeds Busken Huet heeft daarop gewezen. Als grondtaal leeren de meeste kinderen
nu een taal met één vorm voor enkel- en meervoud, een taal zonder tijdsuitgangen,
zonder wijze-aanduiding en zonder personen, zonder lidwoorden, zonder verbuiging
en zonder grammatische geslachtsonderscheiding, zonder onpersoonlijke en met
minder wederkeerige werkwoorden, met weinig inversies, met een woordschikking,
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meer lijkende op de Fransche of Engelsche dan op de Hollandsche, en met een zeer
eenvoudige klemlegging.’
Dan toont de heer P. zich maar een matig bewonderaar van het Kollewijnsch en
houdt ten slotte het A.N.V. als plicht voor in de spellingkwestie ‘bemiddelend op te
treden, om wanneer eenmaal het goede in de Vereenvoudiging zijn beslag gekregen
heeft na de nog altijd borrelende en woelende gisting, dat goede met meer dan stille
kracht ingang te doen vinden in de Indische scholen.’

Amerika
Verslag der vergadering van den Westerschen Tak, Afdeeling D.
In De Gids, Weekblad ten dienste van de Hollandsch-Protestantsche kerken,
uitgegeven te Grand Rapids, Michigan, komt het volgend verslag voor:
Het Bestuur van den Westerschen Tak, Afdeeling D., van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, vergaderde volgens statuten in gewone jaarlijksche
vergadering te Holland, Mich., in Graves' Hall. Aanwezig waren Consul Birkhoff,
Pres. Kollen, Hon. G.J. Diekema, de heer J.B. Hulst, Prof. K. Schoolland en Ds. H.
Beets.
De heeren Hulst en Beets konden berichten dat in Muskegon eene afdeeling werd
gesticht. Van Pella kwam de tijding dat de vergaderingen der afdeeling aldaar met
veel belangstelling werden bijgewoond, en Grand Rapids bracht evenzeer bemoe-
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digend rapport uit. Die laatste afdeeling overtreft al de anderen in getalsterkte.
Van afd. Fulton kwam geen rapport.
Als bestuursleden werden gekozen: Consul Birkhoff, Voorzitter; Pres. Kollen,
Ondervoorzitter; J.B. Hulst, Penningmeester; Ds. H. Beets, Eerste Secretaris; Ds. P.
Jonker, van Muskegon, Tweede Secretaris, en verder de heeren Stubenrauch,
burgemeester van Pella, Ia.; Jacob Steketee, Vice-Consul; Prof. K. Schoolland, beiden
van Grand Rapids, en Prof. Dr. H.E. Dosker van Holland, Mich.
Aan Consul Birkhoff werd opgedragen eene commissie te benoemen om in zijne
woonplaats Chicago en omstreken afdeelingen van 't Verbond in 't leven te roepen.
De heeren Kollen, Diekema en Dosker zullen zulks dezen herfst of eerder doen in
Holland, Zeeland en Graafschap, terwijl de heeren Dosker en Jonker hetzelfde zullen
trachten uit te voeren in Grand Haven. Om Kalamazoo te bearbeiden voor hetzelfde
doel werden de heeren Hulst, Schoolland en Beets aangewezen.
Belangstellenden in bovengenoemde plaatsen die gaarne eene afdeeling zagen
gesticht, worden dringend verzocht om daarover in correspondentie te treden met
dengene die in die commissies het eerst genoemd is, dewijl deze de Voorzitter is.
Prof. Schoolland werd opgedragen een ontwerp vast te stellen om de toekomstige
werkzaamheden van het Verbond in Amerika nader te omschrijven, opdat de hooge
en heerlijke roeping er van op het doelmatigst moge worden vervuld.
Ook zal een plan worden beraamd dat in de toekomst de verkiezing van
Bestuursleden door de Afdeelingen geschiedde.
De vergadering kenmerkte zich door volkomene eenstemmigheid en levendige
sympathie voor de heerlijke zaak die 't Verbond voorstaat. Allen waren er van harte
van overtuigd dat een Bond als deze, die heel den Nederlandschen stam, in alle
werelddeelen, omvat, van het hoogste belang is, veel goeds kan voortbrengen, en de
sympathie en medewerking van alle stamgenooten ten hoogste verdient. Dat meer
liefde en medewerking zal worden geopenbaard, zoo slechts ons volk met de zaak
bekend wordt, geloofde het Bestuur vast.
Mocht ‘Neerlandia’, het orgaan des Verbonds, meer gelezen worden en de pers
hier de zaak meer algemeen onder de aandacht onzes volks brengen, het zou eene
groote oorzaak van vreugde zijn.
H. BEETS, 1ste Secret.
77 Lagrave St., Gr'd Rapids, Mich.

(Ingezonden).
Geachte Redacteur!
Lid zijnde van het Alg. Ned. Verbond en een vurig bewonderaar van de Nederlandsche
taal, spijt het mij de rooskleurige berichten die u waarschijnlijk wel zullen worden
toegezonden over den toestand van het Verbond in Amerika, te moeten tegenspreken.
Ik wil gaarne gelooven dat op vele plaatsen waar Hollandsche Nederzettingen zijn
gevestigd, nieuwe afdeelingen worden in het leven geroepen. Die afdeelingen echter
zijn niet wat ze wezen moeten, ze zijn niet in staat de liefde voor Nederland en de
Nederlandsche taal en geschiedenis op te wekken. En hoe kan dit ook anders! In
Grand Rapids o a. werd verleden week de groote jaarlijksche vergadering gehouden,
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Afd. D. In plaats nu sprekers te vragen die in staat en gewillig zijn om op de
schoonheden van onze taal te wijzen, om de roemrijke geschiedenis van ons klein
en toch zoo groot Nederland te behandelen, spreken er personen die er eene eer in
stellen hun Hollandsch te zijn vergeten, die bij alle mogelijke gelegenheden in 't
publiek en thuis zich van het Engelsch bedienen; personen die nooit een Hollandsch
boek openslaan; personen die de taal niet machtig zijn. Natuurlijk, er zijn
uitzonderingen, doch het meerendeel, de voorgangers, de hoofden, ze zijn
veramerikaniseerde Hollanders; Hollanders die zich met de Hollandsch sprekende
bevolking niet inlaten.
Hoe kunnen dezulken de liefde voor Nederland bij de massa inprenten?
Hier in Pella is 't iets beter. Er wordt tenminste Hollandsch gesproken op de
vergaderingen, al is 't dan ook niet de zuivere taal. Maar, vergeef me dat ik 't zeggen
moet, liefde voor de taal gevoelen ze niet en daardoor geen geestdrift, geen
enthousiasme. De Vergadering van ll. Maandag kon niet doorgaan wijl, behalve de
spreker, er slechts acht hoorders waren opgekomen.
Het is waar, het is moeilijk in Amerika het publiek op te wekken voor iets dat aan
't oude moederland doet denken. Onze bevolking toch bestaat hoofdzakelijk uit
personen die door armoede gedrongen hier een toevluchtsoord zochten en vonden.
In Nederland hadden ze het slecht, het goede van ons landje kennen ze niet, ze hebben
niets gezien van Nederland en hier komende hebben ze overvloed (betrekkelijk dan
altijd), leeren ze iets, zien ze iets. Van daar een verachting voor Nederland en eene
liefde voor Amerika. En om zulke personen achting voor Nederland in te boezemen
is een zware taak en mag in geen geval aan onbevoegde handen worden overgelaten.
Het eenige wat in dit geval gedaan kan worden is dat personen, bezield met
geestdrift, spreken op bezielende wijze tot het volk.
En zoolang dit niet geschied zal het Alg. Ned. Verbond in Amerika niets uitrichten
en veeleer de bij velen sluimerende liefde voor Nederland dooden.
Pella, Iowa, 13 Aug. 1901.
P.E.H.
De heer Huet, wiens belangstelling zeer wordt gewaardeerd, schijnt zich een opvatting
van het A.N.V. te hebben gevormd, die door de oprichters niet wordt gedeeld, althans
niet in gelijke mate. Prof. Kuyper in zijn Varia Americana, de Secretaris van het
Verbond in zijn voordracht voor de Maatschappij van Letterkunde, en Neerlandia
hebben de zienswijze door het Verbond aangenomen, duidelijk uiteengezet. In een
noot kan deze niet nader worden behandeld; toch zal dit of uit Amerika zelf of van
de Redactie ter gelegener tijd geschieden.

Ingezonden
Bij den Algemeenen Secretaris kwam het volgend belangrijk schrijven in:
TEHERAN, 12 Juli 1901.
Het deed mij veel genoegen uit uw schrijven van 16 Juni te ontwaren, dat de
pogingen van het secretariaat voor Midden-Azië, om steun en medewerking voor
het A.N.V. te krijgen, door het hoofdbestuur worden gewaardeerd. Ik kan u dan ook
ronduit verklaren, dat ik er steeds naar streef, het gemeenschapsgevoel onder de
alhier vertoevende stamgenooten te versterken en zoomogelijk uit te breiden. Het
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aantal Nederlanders in Perzië is echter zeer beperkt, zoodat de alhier gevestigde
Nederlandsche kolonie niet veel veld laat om met vrucht te kunnen werken. Aangezien
echter - en hiermede beantwoord ik een uwer vragen uit uw brief van 16 Juni - de
Perzen in 't algemeen (zoowel van den Mahomedaanschen als den Christelijken
godsdienst) hun diep medegevoel voor onze in Zuid-Afrika strijdende stambroeders
niet verbergen, doch veelmeer met angstige belangstelling de oorlogsberichten, welke
bijna dagelijks hier verschijnen, tegemoet zien en verslinden, heb ik gedacht op
andere wijze ons algemeen stambelang, in Azië te kunnen bevorderen.
Ik heb namelijk gedacht, waarom zou er naast het hier te lande reeds bestaande
Fransche taalverbond ook niet een Nederlandsch Voorbond kunnen worden gesticht;
m.i. is er niets wat zulk een Verbond in den weg kan staan. In de eerste plaats zal de
Nederlandsche taal niet moeilijker door de Perzen worden aangeleerd dan de Fransche,
aangezien onze taal en het Perzisch, vooral in de uitspraak, punten van overeenkomst
bezitten. De voor vele
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vreemdelingen zoo lastige Nederlandsche ‘g’ komt namelijk in het Perzisch veelvuldig
voor; daarbij komt nog dat de Perzen verbazend vlug zijn met het aanleeren van
andere talen. Tweedens, behoeven wij m.i. niet te schromen in het belang van den
Nederlandschen stam gebruik te maken van de duidelijk merkbare, van lieverlede
sterker wordende achting, welke de Perzen ons Nederlanders zijn gaan toedragen
gedurende den voor Engeland, ook in hunne oogen en volgens hunne denkwijze, zoo
zeer onteerenden strijd tegen de zooveel zwakkere boerenrepublieken. De Perzen
gaan zelfs nog verder en velen onder hen achten den val van het groote
Westersch-Europeesche rijk nabij. Met zielsgenot worden de herhaalde nederlagen
door de Engelschen in Zuid-Afrika geleden steeds vernomen, terwijl het omgekeerde
het geval is als de Boeren verloren hebben.
Zooals gezegd is er in Perzië te weinig veld om rechtstreeks de belangen van het
Verbond met kracht te kunnen voorstaan, daar de Nederlandsche kolonie er te klein
is. Wij zullen het nu echter langs een anderen weg beproeven en het A.N.V. trachten
te steunen door het doen aanleeren van de Nederlandsche taal, c.q. niet door
oorspronkelijk Nederlanders maar door Perzen. Om het nut onzer taal duidelijk te
doen uitkomen, zullen wij beginnen een cursus te openen voor het Nederlandsch,
waaraan voornamelijk zoons van Perzische kooplieden zullen kunnen deelnemen,
welke op Nederlandsch-Indië handeldrijven. De cursus zal geheel kosteloos zijn en
voor een ieder, voorloopig echter tot een beperkt aantal, toegankelijk. Wij hopen
hierdoor te kunnen bewerken, dat de Perzen hunne handelsbriefwisseling met onze
Indische bezittingen in het Nederlandsch zullen gaan voeren. Verder zullen wij,
naarmate de cursus gunstige uitkomsten levert, ook het A.N.V. met nieuwe leden
kunnen versterken. Een ieder toch die onze taal kent, zal ook gaarne onze geschiedenis
leeren kennen en van lieverlede zal de belangstelling in het Nederlandsch element
aangroeien, naarmate zijn eigen taal bekend en gekend wordt.
Bewust van de niet gemakkelijke taak door ons vrijwillig aanvaard, hopen wij
door een volhardend streven de gewenschte uitkomsten van onzen arbeid te zien.
Ik wilde u nog verzoeken mij een boek aan de hand te doen, gelijk b.v. de werken
van Servaas de Bruin, doch voor het Nederlandsch zonder meester met Franschen
tekst. Wellicht zal een der leden van het Verbond in België of Frankrijk ons daaraan
willen helpen of in staat stellen het aan te schaffen. Zulk een werk zou vooral voor
ons veel nut hebben bij het leeren onzer taal aan diegenen welke Fransch kennen.
Hopende u spoedig uitvoeriger te kunnen schrijven omtrent de totstandkoming
van den cursus in de Nederlandsche taal alhier, wensch ik niets liever dan van u te
mogen vernemen, hoe anderen over mijn plannen oordeelen.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Uw Z.G. dv. Dr.,
JOH. PATER.

Boekbespreking
Het Nederlandsch en De Wetenschap, door J. Mac Leod. - Gent, A.
Siffer 1901.
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Het moet gezegd, dat de strijd voor de Vlaamsche Beweging met een kracht wordt
volgehouden, die stamverwant is aan de taaiheid en onverschrokkenheid, waarmee
de Boeren hun goed recht verdedigen, waarmee eigenlijk door alle eeuwen heen het
Hollandsche ras zich handhaafde en nog handhaaft, waar vreemde invloed het met
ondergang bedreigt.
Kort geleden hebben we uit het met gloed geschreven boekje van Aug. Vermeylen
‘Vlaamsche en Europeesche Beweging’ enkele der belangrijkste uitspraken
aangehaald, getuigende hoe breed deze nog jonge strijder de opleving van het
Nederlanderschap in België ziet.
Nu weer komt prof. Mac Leod met een denzelfden geest ademend vlugschrift,
overdruk van een in de Vlaamsche Academie gehouden lezing, waarin hij, helder
betoogend, nogmaals het goed recht bepleit der Vlaamsche Beweging en o.a. aantoont
hoe de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool niet van bekrompenheid getuigt,
maar integendeel een wijdstrekkende en hoogere beschaving beoogt, die men zeventig
jaren lang ten onrechte alleen door het Fransch mogelijk achtte. Aan de flaminganten
werd voor een klein gedeelte wel voldoening geschonken door de wet van 1883, die
in de Athenea en de middelbare scholen van het Vlaamsche land het gebruik van het
Nederlandsch voor sommige vakken voorschreef. Voor 't overige werd uit de hoogte
geantwoord dat het Fransch overal de alleenheerschappij of althans het
leeuwenaandeel moest behouden, omdat wetenschap en kennis anders zouden te
gronde gaan.
In naam der Vlamingen rekenschap vragende van den Franschen rentmeester na
zeventig jaar verfransching, komt prof. Mac Leod juist tot eene tegenovergestelde
meening.
Eerst beschouwt hij het Hooger, dan het Middelbaar Onderwijs. Om student te
worden aan de Belgische Hoogescholen wordt inderdaad slechts de kennis van het
Fransch vereischt, een aantal Waalsche studenten toch verstaan geen andere levende
taal; menig hoogleeraar verkeert in hetzelfde geval. Daar nu sedert de laatste
kwart-eeuw maar een klein gedeelte van de Europeesch-Amerikaansche
wetenschappelijke letterkunde in het Fransch wordt uitgegeven - Yves Delage,
professor aan de Sorbonne schreef in 1895. dat er slechts 1 werk in het Fransch wordt
geschreven tegen 3 in 't Engelsch en 10 in 't Duitsch - moet zulk een bekrompen
talenkennis tot achterlijkheid leiden bij leeraar en leerling. Zoo zal een geneesheer,
die thans aan een der Belgische hoogescholen met de hoogste onderscheiding
promoveert zonder iets anders te kennen dan Fransch, tot middelmatigheid zijn
veroordeeld. Hij is niet bekwaam om de wetenschappelijke beweging te volgen,
omdat het grootste gedeelte van den vooruitgang op geneeskundig gebied in andere
talen wordt wereldkundig gemaakt.
Met de cijfers toont de schrijver aan, dat het Nederlandsch zich als
wetenschappelijke taal in België en wel ten koste van het Fransch uitbreidt. Op het
gebied der plantkunde b.v. laat Nederland Frankrijk verre achter zich. Werken als
De insecten, door Oudemans; Onze Vlinders, door Ter Haar; Landbouwdierkunde,
door Ritzema Bos; Oost-Indische Cultures, door Greshoff; de uitgaven van het
Koloniaal Museum te Haarlem enz. vinden in Frankrijk huns gelijken niet. De heer
Mac Leod, sedert 1887 hoogleeraar in de plantkunde aan de Gentsche Hoogeschool,
mag in dezen als een man van gezag gelden.
Het onderwijs moet wel op een lager peil staan dan in Nederland, waar nog zoovele
eenzijdige leeraren in België geen kennis kunnen nemen van de Duitsche en
Nederlandsche werken over klassieke philologie, waar de studenten om de Duitsche
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verklaringen bij Latijnsche en Grieksche teksten te begrijpen hun Vlaamsche makkers
om inlichtingen moeten vragen en waar hulpmiddelen verwaarloosd worden als de
bibliotheek der Nederlandsche vertalingen van klassieke schrijvers, verschenen bij
den uitgever Van Looy, Pierson's werken over de Grieksche Oudheid e.a. Schr. noemt
de Vlaamschgezindheid tegengif, waardoor de nadeelige gevolgen der verfransching
gedeeltelijk kunnen worden bestreden.
Dan vervolgt hij:
‘Zonder de Vlaamsche beweging ware de wet van 1883 nooit ingevoerd. De
Germaansche talen zouden, in het middelbaar onderwijs, evenals vroeger geheel op
den achtergrond staan; de tegenwoordige studenten zouden, evenals hunne
voorgangers, voor het Nederlandsch, het Duitsch en het Engelsch onverschillig
blijven, en in hun Franschen gedachtenkring voortleven. Dientengevolge zou de
wetenschap, aan onze Hoogescholen, op een lager peil staan dan thans.’
Uitvoerig staat prof. Mac Leod stil bij de gebrekkige ontwikkeling van den
Vlaamschen boer en het landbouwonderwijs en komt tot het besluit dat de Vlamingen
tot beschaving tweede klasse veroordeeld zijn.
Hij eindigt zijn zeer lezenswaardig betoog aldus:
De verfransching heeft sedert zeventig jaar van de Vlamingen een volk van blinden
en eenoogigen gemaakt. Het natuurlijk erfgoed der Vlamingen, dat sedert zeventig
jaar in Noord-Nederland vrij kon gedijen, schenkt aan de Hollanders de vruchten der
wereldbeschaving.

Gedichten over den Anglo-Afrikaanschen Oorlog.
In Naaldwijk (Zuid. Holland) zijn bij de firma E. van Bergen & Co. twee bundeltjes
gedichten verschenen, die o.i. meer aandacht verdienen dan hun tot heden ten deel
viel.
Het eerste is getiteld ‘Voor Wilhelmina en voor Kruger’ en het tweede ‘Tegen
Haman met Esther en Mordechai’.

Neerlandia. Jaargang 5

110
Beide bevatten oorspronkelijke gedichten over den Anglo-Afrikaanschen oorlog in
't Fransch, Duitsch, Engelsch en nog andere talen met de vertaling daarvan in versmaat
door A. Pijnacker Hordijk, Waalsch predikant te Nijmegen.
De vertalingen zijn over 't geheel zeer gelukkig en stellen ook den lezer, die niet
met de oorspronkelijke talen vertrouwd is, in staat, de dichterlijke ontboezemingen
van medelijden en bewondering te eener en van verontwaardiging te anderer zijde
te genieten, die de tolken zijn van wat het hart der geheele beschaafde menschheid
ten opzichte van dezen oorlog gevoelt.
In 't voorbericht van het tweede bundeltje zegt de vertaler: ‘Aldus stemmen de
liederen van alle natiën, de talen van alle volken samen tegen het Geweld, voor
Vrijheid en Recht’, en verder: ‘Wij namen ook de oorspronkelijke verzen op, omdat
wij ze (de bundeltjes) overal heenzenden en zouden wenschen, dat Engeland vooral,
dat de taal van Zuid-Afrika, onze taal, niet verstaat, ook hieruit kunnen zien, hoe
algemeen de verachting is, door het zelfgenoegzame eiland geoogst.’
Om de kosten eenigszins te dekken, is de prijs van het eerste bundeltje op 10, die
van het tweede op 20 cents gesteld.

Allerlei
De Taal.
Taal, wondergave Gods! met klankfiguren toov'rend,
Gevormd in 't mondgewelf, door keel en tong en lip;
Of sprekend klankeloos, en dan in zichtb're vormen,
Geteekend op het blad, in haak en lijn en stip.
Gij brengt in 't licht den stroom der golvende gedachten,
Die door den duistren weg der hersengangen liep,
En gij bewaart daarbij gedachten van geslachten,
Waarvan sinds eeuwen reeds het laatste lid ontsliep.
Zoo draagt ge als voertuig voort den schat van alle weten, Een oude vracht en steeds vermeêrd met nieuwen last. Doemt weêr een eiland op in d'oceaan der kennis,
Gij hecht een nieuwen naam aan 't nieuw ontdekte vast.
Vertolking brengt gij uit, in hooge of doffe tonen,
Van wat daar bruist en suist in 't diep van 't menschenhart:
Het stormen van den moed, het lispen van de minne,
Het zingen van de vreugd, het zuchten van de smart.
En waar gij zijt één taal, - dezelfde in dienst van velen,
Daar legt ge een fulpen band om aller zielen heen;
Die band is bond, - een bond der geesten en der harten, Uw toovermacht, o Taal! houdt gansch een volk bijeen.
Dat weet de Tirannij. Dies, als ze een volk wil moorden,
Dan krijscht haar vloekbevel niet slechts: ‘het land moet bloot!’
Neen! 't volle van den vloek, haar booze ziel ontstegen,
Luidt eerst: ‘het land moet bloot!’ maar dan: ‘de taal moet dood!’
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En geldt die vloek de taal, die wij van moeder leerden,
Dan wordt ons door den toorn de ziel in vlam gezet, Maar, - 't knettren van die vlam ga heilig naar den hemel;
Onheilig is de vloek, maar heilig is 't gebed.
Almachtige! bewaar al onze stamgenooten,
En houd ons hoop in 't hart, ook bij den bangsten nood,
Hoop, die tot grondslag heeft Uw spraak, in de historie:
Zoolang de Taal nog leeft, is ook het Volk niet dood.

Amsterdam.
E. LAURILLARD.

Het Nederlandsch in de rechtspraak.
Bij de aanvaarding van het voorzitterschap van het Hof in Den Haag, sprak Mr. Van
Geuns o.a. het volgende:
‘Het is plicht de rechtsorde te handhaven als plechtanker der maatschappij. Daartoe
echter dient de rechtspraak voor allen duidelijk en begrijpelijk te zijn. Door alle
vormen heen dient de beslissing volgens de wet over de feiten en het eigenlijke
rechtspunt steeds klaar voor oogen te staan.’
In dit verband keurde mr. van Geuns af het gebruik van verouderde, uitheemsche,
vooral Latijnsche rechtstermen en deed een beroep op de balie om, ten voorbeeld
voor de rechtspraktijk in heel Nederland, zich op het gebruik van zuiver Nederlandsch
toe te leggen.

Mededeelingen
Door bemiddeling van dr. W. van Everdingen, lid van het Afdeelingsbestuur A.N.V.
te Rotterdam, is van dr. B. een gift van f 240 ontvangen voor de Algemeene Kas van
het Verbond.

Leerboeken voor vreemdelingen om Nederlandsch te leeren.*)
Behr's Sprachenführer,
Deutsch-Holländisch

f1. -

Behr's Sprachenführer,
Englisch-Holländisch

f1. -

Baach Arkassy, Sprechen Sie
Holländisch?

f1. -

Bourdrez, Dutch made easy

f1.20

Bourdrez, Exercises to Dutch made easy f1. Bourdrez, Key to the exercises

f0.35

Eys, Aperçu de la grammaire hollandaise f0.60
Gambs, Holländische Grammatik

f2.60

*) Voor mogelijke aanvulling houdt de Redactie van Neerlandia zich aanbevolen.
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Gambs, Schlüssel

f0.80

Grieben's Praktische Sprachenführer
Deutsch-Holländisch

f0.65

Hoek, Holländisch

f1.30

Hoogvliet, Elements of Dutch grammar f1.25
Hofman, Easy method of learning the
Dutch language

f0.75

Kesler-Sluys, Niederländisch (Hölzel's
Bildertafeln)

f2. -

Kuyper, Eléments de la grammaire
néerlandaise

f1.25

Logeman en van Oordt, How to speak
Dutch

f1.90

Oosthoven, Holländisch, 10 Lektionen

f6.50

Van Oostveen, Höllandisch für Deutche f1.20
Traut und v.d. Jagt, Niederländische
Grammatik

f2.60

Traut und v.d. Jagt, Schlüssel dazu

f1. -

Unterrichtsbriefe f.d. Selbststudium,
Holländisch, 20 Briefe

f6.50

Valette, Niederländische Konversation, f3. Grammatik
Valette, Kleine Niederländische
Sprachlehre

f1.30

Valette, Niederländ. Schlüssel

f1, -

Valette, Niederländisches Lesebuch

f1.80

Valette, Dutch Konversation Grammar

f3.25

Valette, Key

f1. -

Valette, Reader

f1.80

Valette, Grammaire néerlandaise

f3. -

Valette, Corrigé

f1. -

Valette, Lectures néerlandaises

f1.80

Bovenstaande opgave werd ons verstrekt door den heer J.P Revers, boekhandelaar
en uitgever te Dordrecht.

Nieuwe Leden.
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15 Aug.-15 Sept.
G. Hofstede, Doopsgezind Predikant.

Aardenburg.

Dr. J.M. Baart de la Faille, Den Texstraat Amsterdam.
49.
P. Hoog, Keizersgracht 474.

Amsterdam.

Dr. E. Laurillard.

Amsterdam.

Mej. W.M. van Loon, Keizersgracht 416. Amsterdam.
A.J. van Schelven, Heerengracht 250.

Amsterdam.

A. van Löben Sels, Nieuwe Plein.

Arnhem.

J. Dwars, Löningstrasse 1.

Bremen.
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C. Montijn Jr., Goethestrasse 20.

Bremen.

Jhr. Fortuné Testa, Keizerlijke
Ottomaansche Bank.

Constantinopel.

J. de Koning, hoofd der school.

Dordrecht.

Herman J. Kiewiet de Jonge, Raamvest. Haarlem.
C. Gebel, Hêerengracht

Den Haag.

Mej. A.M. Gerth van Wijck, Gront
Hertoginnelaan 28.

Den Haag.

B.F. Matthes, Bilderdijkstraat 102.

Den Haag.

Jhr. Mr. A. Prins van Westdorp,
Tournooiveld.

Den Haag.

Dr. Sikkel, Parkstraat.

Den Haag.

A.S. Talma, Laan van Meerdervoort 227. Den Haag.
Mr. B.Th. Baron van Verschuer,
Jansbuitensingel 27.

Den Haag.

Georges Vogelvanger.

Hulst.

Mej. J.S.M. Hoog, Leerares
Meisjesschool,

Leeuwarden.

D.L. van Alphen, Preijlolstraat.

Nijmegen.

A.M. van Beuge, Kelf kensbosch.

Nijmegen.

Dr. J.H. Bierma, Straalmanstraat 9.

Nijmegen.

J. Bommezijn.

Beek bij Nijmegen.

C. Bormeester, St. Annastraat 24.

Nijmegen.

F.A.L. Brontgeest, Hezelstraat.

Nijmegen.

Mr. C.G.J. Bijleveld, Keizer Karelplein Nijmegen.
18.
T.Th.J.H. Dobbelmann, St. Annastraat
19.

Nijmegen.

Dr. Van Duijl, Betouwstraat.

Nijmegen.

C. Evers, St. Annastraat 22.

Nijmegen.

Van Gendt, Graafsche weg.

Nijmegen.

Mr. A. v.d. Goes.

Nijmegen.

Mevrouw v.d. Goes-Boddaert.

Nijmegen.

B. ter Haar Bz. Regentessestraat.

Nijmegen.

J.W.B. Hage, Snijderstraat.

Nijmegen.
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Mevr. Dr. Hoeben.

Nijmegen.

Mr. F.W.A. Hütschler.

Nijmegen.

A. Isaäcson, Nieuwe Markt 22.

Nijmegen.

A.B. Jansen, Vosstraat.

Nijmegen.

G. Jonker, Guijotstraat 3.

Nijmegen.

Dr. J.W.Th. v. Konijnenburg, Berg en
Dalscheweg 45.

Nijmegen.

P.F. Laging Tobias, St. Annastraat 33.

Nijmegen.

J.R. v.d. Lans, Hezelstraat.

Nijmegen.

L.J. Lefèbre, St. Annalaan 21.

Nijmegen.

F.L. Leroy, Groesbeeksche straat.

Nijmegen.

Mr. H. Lubbers, Groesbeeksche

Nijmegen.

Lublink Schröders, Kronenburger Singel. Nijmegen.
Dr. Mertens Kronenburger Singel.

Nijmegen.

Dr. N. Munk, Kronenburger Singel.

Nijmegen.

J.W. Nienhuys Ruys, Barbarossastraat.

Nijmegen.

Jhr. Mr. v. Nispen tot Sevenaer, Keizer
Karelplein

Nijmegen.

Pater Nieuwbarn, Burchtstraat.

Nijmegen.

P. Noorduyn, Spoorstraat.

Nijmegen.

Jhr. C.G.J. de Pesters, Fransche plaats.

Nijmegen.

M.A.P.C. Poelhekke, Bottendaal.

Nijmegen.

Post, Waldeck Pyrmont Singel.

Nijmegen.

Dr. Prinzen, Steyn Buysstraat.

Nijmegen.

A.B.A. Quack, Barbarossastraat.

Nijmegen.

J.J. Romswinkel, Groesbeeksche straat
32.

Nijmegen.

F.M.A. van Schaïck Mathon.

Nijmegen.

H.D.J. v. Schevickhaven, Parkweg.

Nijmegen.

Dr. P.V. Sormani, Kronenburger Singel. Nijmegen.
Dr. C. Stoffel, Barbarossastraat.

Nijmegen.

Fr. Thijssen, Platenmakersstraat.

Nijmegen.

H.J.C. Vieweg, Markt.

Nijmegen.

D.C. de Witte Hezelstraat.

Nijmegen.

Mej. Dr. H.C.H. Moquette,
Assistente-Archivaris,

Rotterdam
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J.J. Floor, onderwijzer.

Spankeren bij Dieren.

Kapt. A.W.T. Idenburg.

Wassenaar.

Mej. H. Schaepman, Diesestraat.

Zwolle.

F.W. Snepvangers, houtvester.

Balapoelang (Tegal)

A.F. Langlois van den Bergh.

Djember.

J. Hummel.

Gombong (Soerabaye).

Vreede.

Gombong (Soerabaye).

C.J. de Jaager, resident van

Kediri.

G.M. Baron Taets van Amerongen.

Pesantren (Kediri)

W. Amesz.

Pasirian (Soemadjang)

J. van Gilse.

Pasoeroean.

Van Rossem.

Pasoeroean.

Dr. A. Boorsma.

Weltevreden.

T. Gerdes Oosterbeek, majoor-intendant Soerabaya.
O. IL.
T.J. Hogen, off. v. gez. 1e kl. *

Bandjarmasin.

D.J.K. Wetselaar, mil. apotheker *

Bandjarmasin.

H.J.E. Dekker, 2e luit.-kwartierm. *

Bandjarmasin.

* Opgegeven door den heer Gerdes Oosterbeek te 's Gravenhage.
De leden, in wier namen of adressen fouten voorkomen, worden verzocht daarvan
opgave te doen aan de Redactie.

Ledenlijst II.
(Nederland, vervolg.)
J.P.C. v.d. Bergh.

Utrecht.

H. Bogers.

Utrecht.

J.F.M. Bosman.

Utrecht.

Jhr. W.H. de Beaufort.

Utrecht.

Ch.A. de Burlet.

Utrecht.

J.C. ten Bruggen.

Amsterdam.

F. Bartelink.

Deventer.

Jac. Brouwer.

Schiedam.

H.J. Bosman.

Rotterdam.

W. Beukers.

Schiedam.

H.J. Bruin.

Den Haag.
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Dr. H. Burger.

Amsterdam.

Dr. C.P. Burger.

Amsterdam.

Mevr. A.B. Burger geb. Suringar.

Amsterdam.

P.M. Badings.

Utrecht.

Mr. J.D. Bas.

Deil (Gelderland).

Mevr. Jan W. Boeke.

Amsterdam.

G.C. Bosch.

Dordrecht.

K.W.A. Beukema.

Den Haag.

J.J.H. Burger.

Leiden.

B. Bland v.d. Berg.

Rotterdam.

P. Bergmeijer.

Amsterdam.

J. de Boer Cz.

Rotterdam.

C.J. de Bruynkops.

Deventer.

Marguérite Bonger.

Rotterdam.

W.L. Boersma.

Den Haag.

Mevr. J.C. Beukema geb. thoe Water.

Den Haag.

H. Breeuwer.

Den Haag.

A.M. Blauw.

Utrecht.

L.P. v.d. Blink.

Breda.

J.J. Bauer.

Breda.

Joh. H. Been.

Breda.

Joh. ten Bruggenkate.

Oostvoorne.

Dr. J.F. v. Beurmelen.

Den Haag.

Jhr. M.F. Beelaerts van Blokland.

Den Haag.

Mevr: Wed: de Brieder Thöne.

Haarlem.

Ed. Bergsma.

Enschedé.

H.B. Blydenstein.

Enschedé.

Jan Beltman.

Amsterdam.

J. Beukers.

Enschedé.

H.N. Bos.

Dordrecht.

H.J. Bergh.

Den Haag.

E. Baelde.

Rotterdam.

J.A. Bazendijk.

Rotterdam.

J. Blom.

Stratum bij Eindhoven.

D. Bijlo.

Middelburg.
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Mej. A.W. Baumhauer.

Haarlem.

M.C. van Buuren.

Zuidland.

Ds. C.J. Boer.

Zuidland.

A. de Bruin.

Hekelingen.

G.H. Blits.

Haarlem.

H.C. Bouwmeester.

Haarlem.

W. Graaf v.d. Bosch.

Den Haag.

B.J.G. Blancke.

Amsterdam.

Mej. S.S. Bouwmeester.

Haarlem.

Dr. P.E. Barbas.

Haarlem.

Mevr. Bosch van Bosenthal.

Zwolle.

J.N. Broese.

Breda.

H. Broersen.

Schiedam.

J.O. Bender.

Schiedam.

A.A. Beekman.

Schiedam.

Dr. B. de Bruijn.

Schiedam.

Mej. E.E. Bohman.

Haarlem.

Mej, A.A. Blok van Laer.

Haarlem.

A. Biersteker.

Amsterdam.

H.A. v.d. Wall Bake.

Amsterdam.

Dr. W.G.C. Bijvanck.

Den Haag.

J. Bierens de Haan.

Haarlem.

G.E. Bron.

Haarlem.

P.G. Bos.

Groningen.

W.A. Beschoor.

Den Haag.

Mej. J.S. Beijdals.

Den Haag.

S. de la Bassecour Caan.

Den Haag.

M. Breeman Jr.

Ooltgensplaat.

Joh. Bol.

Ooltgensplaat.

B. Bréers.

Den Bommel (Z.H.)

P. Bisschop.

Den Bommel (Z.H.)
(Wordt vervolgd.)
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Mijn Land, mijn Volk, mijn Taal.
Ik min mijn land, ik min mijn volk,
Ik min mijn eigen taal.
Zij zijn mij dierbaar, heilig, schoon,
Waar ook mijn voet mag dwaal.
Ik zeg niet dat er op onz' aard,
Geen schooner land kan zijn,
Of dat geen ed'ler grooter volk
Bestaan kan dan het mijn.
Ik zeg niet, dat geen and're taal
Ook schoone klanken heeft,
Of zelfs een rijker woordenschat
Dan mij de mijne geeft!
Maar 'k min mijn eigen land alleen,
Omdat 't mijn eigen is.
Omdat ik op een vreemden grond
Mijn eigen land zal mis.
Wij zijn gebonden aan elkaâr!
Ons draagt dezelfde grond.
En die met onrecht u vertrapt,
Slaat ook mijn hart een wond.
U ook mijn taal, mijn moedertaal!
Verruil ik voor geen schat!
Hij, die het doet, heeft zeker nooit
Zijn moeder lief gehad.
Bespot dan nooit uw eigen taal
Mijn volk, of laat niet toe
- Zoolang gij u verzetten kunt, Dat het een ander doe.
O, zeg met mij, ik min mijn land,
Ik min mijn volk en taal!
Zij blijven dierbaar aan mijn hart,
Waar ooit mijn voet mag dwaal.
MELT I. BRINK2).

2) Melt Brink is een van de trouwste Hollandsch-Kapenaars, ongeveer zestig jaar, werkzaam
aan het kadaster. Hij woont te Kaapstad.

Neerlandia. Jaargang 5

114

Het 26e Taal- en Letterkundig Congres.
Op geen Congres is de omgang tusschen Vlamingen, Afrikaners en Nederlanders
zoo algemeen en zoo hartelijk geweest als op dat van Nijmegen. En op geen is zoo
duidelijk gebleken wat de Congressen der naaste toekomst zullen beoogen.
Al het andere was bijzaak, maar is voor menigeen hoofdzaak geworden en vaardige
aanleiding tot zeer goedkoopen spot.
Ernstig is gedacht over voorstel tot naamsveranderingen ‘taal- en letterkundig’ weg
te laten. Om welke reden is al vroeger in dit blad gezegd. Taalgeleerdheid heeft op
het Congres nooit getroond en wat daarvoor moest doorgaan, werd evenals het vak
letterkunde enkel in de afdeelingen afgedaan, voor den kleinen kring van daarin
belangstellenden. Die vraagstukken beheerschen het geheel niet en mogen dus niet
als kenmerk dienen.
Waarom dan niet de naamsverandering voorgesteld? - Omdat de naam in 1849 na
lang overleg aan de Congressen gegeven, historisch is geworden en recht heeft op
ontzag. Hij getuigt van den schroom om zoo kort na de scheiding van Noord en Zuid
enkel te spreken van Nederlandsch Congres, wat argwaan zou hebben gewekt van
staatkundige bijbedoeling.
Wat overwegend belang is er dan ook bij den naam, als de Congressen zelf blijk
geven niet te verstarren? Als het duidelijk is voor wie wil zien, dat zij hunne
hervorming zijn ingegaan zonder gevaar voor hun bestaan? Want hunne opheffing
zou een ramp zijn, terwijl hun nut veel grooter zou blijken, als er juiste waardeering
was. Maar op onze geestelijke hellingen wordt met meer opgewektheid gesloopt dan
gebouwd.
Een bevreemdende strijdigheid ligt in de onafgebroken smaling van de feestelijke
gezelligheid der Congressen. Gesteld dat die hoofdzaak ware, stel zelfs eenig doel,
zou dat een veroordeeling mogen zijn? Het leven bewijst anders. Geen beter middel
om elkaar nader te komen dan persoonlijke omgang in opgewekte omgeving. Evenals
aan een gezellig maal, waarbij de verschrikkingen van vergaderingvormen plaats
hebben gemaakt voor onopgesmukte bespreking, de moeilijkste verwikkelingen en
grootste misverstanden wegsmelten, zoo kunnen menschen van verschillenden
landaard, die slechts zelden gelegenheid hebben elkaar te zien en te spreken, op een
prettig Congres elkaar leeren begrijpen en waardeeren, mits er eerlijke bedoeling is
geweest van toenadering.
Wat wisten de talrijke Afrikaners op dit Congres van de Vlamingen? Wat wisten
de honderden Nijmegenaars van beiden? Overal in groepen en groepjes zag men den
heelen dag, tot laat in den avond, in den nacht zelfs, vertegenwoordigers van den
heelen Nederlandschen stam dooreengemengd, vroolijk, hartelijk, blij in de ongekende
omgeving, die een openbaring was voor velen, en Hollandsch, Vlaamsch, Afrikaansch
klonk in kleurrijke verscheidenheid, als heerlijke belofte van een grooter Nederland.
Veel meer dan duizend waren hier te zamen, drie dagen lang, feestvierend; maar al
waren er natuurlijk die de pret als eenig doel beschouwden, bij velen sloot de
opgewektheid den ernst niet uit, die elkaar zochten en door verruiming van blik zich
beter toerustten tot den heerlijken strijd voor de Nederlandsche taal, die het merg is
van onzen stam.
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Er was eenheid in dit Congres; alles drong naar één doel: vermeerdering van
kennis, wekking van belangstelling bij de groote schare voor toestanden en
verhoudingen op Nederlandsch taalgebied. Vlaanderen, Zuid-Afrika, Oost en West,
Amerika, met hun Nederlandsche bevolking of Nederlandsche afstamming, werden
besproken door Wannijn, Mansvelt, Clockener Brousson, Hamelberg, Nolthenius,
Van Noppen, Wormser, wier mededeelingen en kritiek waarlijk de aandacht en
overdenking verdienden van wie belang stellen in den bloei van onzen stam.
Het Nijmeegsch Congres kan trots zijn op zijn volledig overzicht van de
Nederlandsche taaltoestanden over de geheele wereld.
Dat is een eer en belooning voor al de moeite en inspanning aan de voorbereiding
besteed. Niet enkel door zijn schitterende feestavonden heeft de commissie en haar
achtenswaardige voorzitter de vele erkentelijken onder de bezoekers grootelijks aan
zich verplicht.
Het belangrijke besluit der samenkoppeling van de Taal- en Letterkundige
Congressen aan het Algemeen Nederlandsch Verbond, verdient te zijner tijd
afzonderlijke bespreking.

Zuid-Afrika
De toestand van het Nederlandsch in Zuid-Afrika.
(Rede, gehouden op het XXVIe Ned. Taal- en Lett. Congres.)
Wat ik over dit onderwerp te zeggen heb, betreft hoofdzakelijk de Kaap-kolonie en
de Zuid-Afrikaansche Republiek, in welke beide Staten ik meer dan een kwarteeuw
heb gewoond en gewerkt en waarmee ik dus het best bekend ben. Daar echter deze
Staten de grootste en volkrijkste van Zuid-Afrika zijn en tot heden zeker ook den
meesten invloed bezaten, zal de door mij gestelde beperking, naar ik vertrouw, uwe
gewenschte belangstelling niet doen verminderen. Ik hoop ook die belangstelling
niet te verbeuren, wanneer ik, ten einde den tegenwoordigen toestand van het
Nederlandsch in Zuid-Afrika, d.w.z., zooals die bij het uitbreken van den oorlog was,
beter te doen begrijpen, met u een korten terugblik werp op het 25-jarig tijdperk, dat
aan den oorlog voorafging.
De toestand van het Nederlandsch in Zuid-Afrika vóór het uitbreken van den thans
woedenden oorlog, was m.i. zeer hoopvol, niettegenstaande nog onlangs in een ons,
d.i. den Republieken, vriendschappelijk gezind Engelsch dagblad, The South-African
News, beweerd werd, dat de Engelsche opvoeding het binnen niet te langen tijd voor
den Engelschen invloed zou gewonnen hebben, indien niet de jingo-kapitalistische
verbinding door haar ongeduld deze vreedzame verengelsching van Zuid-Afrika had
gestoord.
Het is waar, dat in sommige invloedrijke Afrikaner kringen nog Engelsch gesproken
en geschreven werd; dat er zelfs uit de Transvaal nog vele jongelieden van beiderlei
kunne naar Bloemfontein, de Kaapkolonie en Natal ter school gezonden werden;
maar daar staat tegenover, dat in de Zuid-Afri-
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kaansche Republiek het nationale onderwijs, en daarmede de Nederlandsche taal,
gedurende de laatste jaren zijn invloed sterk had zien vermeerderen; dat het
vooroordeel tegen dat onderwijs en de Hollandsche onderwijzers steeds minder en
daarentegen hun invloed grooter werd; dat het getal van eigen in nationalen geest
gekweekte onderwijzers en onderwijzeressen sterk toenam; dat dezen hun kennis
door middel van het Nederlandsch hadden verkregen en dus in die taal hadden leeren
denken en spreken; dat ook in den Oranje-Vrijstaat telkens op meer Hollandsch in
de scholen werd aangedrongen en daar een man als President Steyn aan het hoofd
van zaken stond, omtrent wiens nationale gezindheid niet de geringste twijfel kon
bestaan; dat in de Kaap-kolonie de invloed van den Afrikaner Bond steeds toenam,
zoowel als die van den Taalbond, welks niet-officiëele examens in de Nederlandsche
taal en de geschiedenis van Zuid-Afrika trots de alle onderwijs beheerschende
Universiteits- en Onderwijzersexamens met elk jaar meer kandidaten lokten; dat
zelfs in Natal de Nederlandsche taal in vele scholen onderwezen werd; dat het aantal
Hollandsche dagbladen in geheel Zuid-Afrika en dus ook het aantal lezers aanzienlijk
was vermeerderd en dat - wat zeker niet van minder belang gerekend mag worden de Nederlandsche boekhandel zóó zeer was toegenomen, dat bijv. te Pretoria, waar
nog vóór weinige jaren bijna geen enkel Hollandsch boek te krijgen was en het
Departement van Onderwijs zelf zich verplicht zag, zich aanvankelijk met den invoer
van Nederlandsche lees- en leerboeken te belasten, drie Hollandsche boekwinkels
bestonden, die, naar ik meen, alle drie goede zaken begonnen te doen. Niet lang vóór
den oorlog werd er te Pretoria zelfs een vierde Hollandsche boekwinkel geopend en
kwam er ook te Johannesburg een Hollandsche boekzaak tot stand.
Toen ik in 1874 mijn taak als ‘leeraar in de moderne talen’ aan het ‘gymnasium’
te Stellenbosch in de Kaapkolonie aanvaardde, was ik, zoover ik weet, de eerste en
eenige Hollandsche onderwijzer in de Kaap-kolonie, die als zoodanig opzettelijk uit
Nederland ontboden was, en vond men in dien Staat, zoover ik mij kan herinneren,
slechts twee Hollandsche onderwijzers van eenige beteekenis, die echter niet eens
voor het vak waren opgeleid.
In den Oranje-Vrijstaat stond toen, zoover ik weet, Dr. Brill, rector van het
Grey-College te Bloemfontein, als Nederlandsch onderwijzer alleen en in de
Zuid-Afrikaansche Republiek vond men slechts enkele Hollanders als
boerenschoolmeesters werkzaam.
Gaandeweg kwamen er echter, zoowel in de Kaap-kolonie als in de overige staten
van Zuid-Afrika, meer en meer Hollandsche beroepsonderwijzers en vooral ook
onderwijzeressen, zoodat in de Kaap-kolonie geen inrichting van eenige beteekenis
het zonder een Hollandschen onderwijzer of onderwijzeres durfde stellen en zelfs
het echt Engelsche Grahamstown in de oostelijke provincie zich verplicht zag, een
Hollandschen leer aar aan zijn ‘College’ te verbinden.
Toen ik in 1891 het ambt van Superintendent van Onderwijs in de
Zuid-Afrikaansche Republiek aanvaardde, was daar buiten Pretoria, Johannesburg
en Rustenburg geen enkele stads- of dorpsschool, waaraan een Hollandsche
onderwijzer verbonden was, en onder de boerenschoolmeesters waren er maar weinige,
die een onderwijzersdiploma bezaten.
Toen de oorlog uitbrak, waren er in de meeste stads- en dorpsscholen één of meer
Hollandsche onderwijzers of onderwijzeressen en bedroeg hun aantal over de geheele
Republiek bij de 300, waarvan velen zelfs hoofd- en bij-akten hadden en verreweg
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de meesten gediplomeerd waren. En dan waren er nog zoo vele schoolcommissiën,
die reeds lang te vergeefs op een Hollandschen onderwijzer gewacht hadden, doch
aan wier verlangen niet kon voldaan worden, omdat de vrienden in Nederland, die
zich met de uitzending van onderwijzers belast hadden, niet aan de voortdurende
aanvraag om een zekere klas van onderwijzers konden voldoen.
Volgens het jaarverslag van 1898, het laatste dat van wege mijn Departement kon
worden uitgegeven, bedroeg het in den loop van dat jaar gevraagde aantal onderwijzers
101, terwijl er slechts 21 konden verschaft worden niettegenstaande alle pogingen,
door mijn Departement daartoe in en buiten Zuid-Afrika aangewend. Ook in 1899
bleef de aanvraag om Hollandsche onderwijzers aanhouden en, toen de oorlog uitbrak,
stonden er nog, naar ik meen, ruim een 40-tal aanvragen op de lijst. Zelfs
schoolbesturen, welker leden tot de Joubert-partij behoorden, die men ook de
anti-Hollanderpartij zou kunnen noemen, waren begonnen Hollandsche onderwijzers
en onderwijzeressen aan hunne scholen te verbinden, wel een bewijs, dat de
verdiensten van de Hollandsche onderwijzers gewaardeerd werden en het vooroordeel
tegen de Hollanders als Hollanders verminderde.
Op het Onderwijscongres, dat den 7en, 8en en 9en Juni 1899 te Pretoria plaats vond
en dat als tegenhanger moest dienen van het Onderwijscongres, den 29en en 30en
Maart van datzelfde jaar te Germiston gehouden, waren 81 Commissieleden, 390
afgevaardigden van schoolbesturen, ongeveer 100 onderwijzers en vele
belangstellenden tegenwoordig, zoodat het gemiddeld aantal personen op de
vergaderingen aanwezig ongeveer 700 bedroeg.
Op dit Congres werd aan het einde der beraadslagingen een besluit genomen,
waarin vol vertrouwen in het Departement van Onderwijs werd uitgesproken, terwijl
in een slotwoord tot dankbetuiging aan den voorzitter de heer P. R Viljoen,
Mijncommissaris van Heidelberg, een bekend en invloedrijk Joubertman, als zijn
gevoelen uitsprak, dat ‘het thans bewezen was, dat zij (d.i. de twee partijen, door
welke de beide Congressen waren te zamen geroepen) het op het punt van onderwijs
eens waren. - Hij was hier gekomen om de partijen bijeen te brengen en dat was
gelukt. Het was nu de tijd voor Afrikaners, Koloniërs en Hollanders om elkaar bij
te staan en onze grieven te laten rusten.’
Dat het Hollandsch als taal meer algemeen en degelijker beoefend werd dan ooit
te voren, getuigden ook het schriftelijk werk in het Hollandsch bij de Kaapsche
openbare examens, zooals ik zelf als leeraar en examinator dat van 1874 tot 1891
gaandeweg had zien verbeteren; het schriftelijk werk bij de lagere en hoogere
examens, door den Raad van Examinatoren in de Zuid-Afrikaansche Republiek
afgenomen, en het mondeling en schriftelijk werk bij de school-inspectiën, door mij
zelf gehouden, zelfs in scholen met Kaapsch-Hollandsche onderwijzers aan het hoofd
en in plaatsen, waar de anti-Hollander geest het sterkst was. Dat getuigde verder ook
het toenemend aantal leerlingen in ons Staats-gymnasium, waar alle vakken, behalve
de nieuwe talen, door middel van het Hollandsch onderwezen werden. Nog heb ik
geen melding gemaakt van den krachtigen invloed ten voordeele van het Nederlandsch
uitgeoefend door de Ned.-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, welker Directie
zoo beginselvast het gebruik van de Nederlandsche taal in hare verschillende takken
van dienst handhaafde en daardoor hielp bevorderen en uitbreiden trots allen
tegenstand, bespotting en haat, die zij zich daardoor van Engelsche zijde op den hals
haalde. Middellijk was het zeker vooral ook aan haar en haar vrij talrijk personeel
te danken, dat het aantal Hollandsche winkels en magazijnen vooral te Pretoria
gedurende de laatste jaren zoo aanzienlijk was toegenomen en dat de Engelsche
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kooplieden daar zich verplicht hadden gezien, Hollandsche of Hollandsch-sprekende
klerken en winkelbedienden in hun dienst te nemen. Terwijl men vroeger in menigen
winkel te Pretoria niet geholpen werd, als men zich niet in 't Engelsch verstaanbaar
wist te maken, was er in de laatste jaren bijna geen winkel, waar men niet met
Hollandsch terecht kon. Waren alle Nederlanders en Nederlandschen en ook zelfs
de ambtenaren van de Republiek meer beginselvast geweest als de Directie der
Z.A.S.M., zeer zeker zou de invloed van het Nederlandsch zich nog meer hebben
doen gelden dan thans reeds het geval was!
Het is waar, dat er een sterke partij, de zoogenaamde progressieve, bestond, die
alles behalve vooringenomen was jegens de Hollanders en die op de scholen wel
gaarne wat meer tijd aan het Engelsch zou hebben doen besteden; maar toch zou ik
niet willen beweren, dat die partij Engelsch

Neerlandia. Jaargang 5

116
gezind was of zelfs het Engelsch tot hoofdtaal der school zou hebben willen maken.
Ik houd mij overtuigd, dat zeer velen van hen slechts voor meer Engelsch op school
waren, omdat zij eerlijk meenden, dat het Hollandsch niet zooveel studie eischte,
dewijl h.i. de kennis daarvan toch min of meer van zelf kwam, en dat een grondige
kennis van het Engelsch onmisbaar was om in de Afrikaansche maatschappij te
kunnen slagen. Die partij, wier leuze het was: ‘Afrika voor den Afrikaner!’ begreep
als partij niet, dat een grondige beoefening der Hollandsche taal en een grondige
ontwikkeling door middel dier taal als tegenwicht tegen den Engelschen invloed en
de ontnationalizeering der Afrikaners onmisbaar was tot verwezenlijking van haar
eigen doel. Het zoo vaak tot overmoed overslaande zelfvertrouwen (die
benijdenswaardige karaktertrek van den Afrikaner!), dikwijls gepaard met broodnijd,
was hoofdzakelijk oorzaak van de vijandige gezindheid tegen den gewoonlijk in de
officiëele taal meer bekwamen, meer alzijdig ontwikkelden en daarom voor sommige
landsbetrekkingen meer geschikten en meer gewilden Hollander; maar dat bewees
nog niet, dat men tegen het Hollandsch was, al ware het dan ook Hollandsch met een
Afrikaansch tintje. Het feit, dat onder de meest beroemde Transvaalsche aanvoerders
in dezen oorlog mannen zijn als Louis Botha, Koos de la Rey, Tobias Smuts en Ben
Viljoen, die alle tot de bedoelde progressieve partij behoorden, bewijst m.i. voldoende,
dat het niet Engelschgezindheid was, die deze partij oppositie deed voeren en haar
bewoog, het der Regeering en mij in zaken het onderwijs betreffende vaak zoo
moeilijk te maken.
Tot diezelfde partij reken ik verder te behooren de heeren Schalk Burger en Reitz,
beiden onverdachte Afrikaners, die nu nog voor het goed recht van het
Hollandsch-Afrikaansch element in het veld staan, aan allerlei gevaren en zelfs een
eeuwige verbanning uit hun dierbaar vaderland blootgesteld.
Ook de Staatsprocureur, J.C. Smuts, wiens rapport aan President Steyn
waarschijnlijk door u allen vóór een paar maanden met aandoening en bewondering
is gelezen, gelijk ook zijn ‘Een Eeuw van Onrecht’ duizenden lezers in de geheele
beschaafde wereld door zijn krachtig betoog en meesleependen stijl heeft aangegrepen,
kon geacht worden tot die partij te behooren. Het was diezelfde Smuts, die reeds als
jongeling van ongeveer 18 jaar in een opstel naar aanleiding van Fruins ‘10 jaren uit
den 80-jarigen oorlog’ de treffende door mij reeds vroeger aangehaalde woorden
schreef:
‘Zij (d.i. de Nederlanders) zeilden de Kaap der Stormen voorbij en vonden wat
zij zochten: - rijkdom. Zij deden later de Kaap aan en zouden vinden, wat zij nooit
gezocht hadden: de vereeuwiging van hun bloed en geslacht!
Voor zoover wij weten, hebben de Hollanders niet wortel geslagen in den
Javaanschen bodem en hebben zij geen hoop, dat het ooit een rijk zal worden, waar
het Germaansche ras zijn toekomst zal uitwerken. Java blijft nog steeds een Indisch
rijk onder oppergezag van Nederland. Hoe anders is het in Zuid-Afrika! Diep ligt
het fondament, door de Hollanders aan de Kaap gelegd, waarop het groote rijk van
het Zuiden zich nog zal verheffen - onwankelbaar diep.
Met wat pijnlijk gevoel van 's menschen nietigheid heeft de wijsgeer soms niet de
grootsche daden, het grootscher lijden van Oud-Holland gadegeslagen, als hij bedacht,
dat er zoo weinig groots en blijvends van al dien heldenmoed en volharding is
overgebleven; als hij bedacht, hoe de natie, die Europa leerde en vormde, thans bijna
onzichtbaar is in den glans van andere mogendheden. Zie wat verder, wijsgeerige
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broeder, en twijfel niet meer aan 's menschen grootheid! Heldendaden, heldenlijden
- zij zijn eeuwig als de onwankelbare wetten der natuur. Zie naar het zuiden, het
zonnige zuiden! En, als gij scherp genoeg van blik zijt om de nevelen van het
tegenwoordige door te zien en te ontwaren, wat er in Afrika aan 't vormen is, wat
zult gij zien? Gij zult een statigen tempel zien verrijzen aan de hand van den grooten
Bouwmeester. De bouwstoffen bestaan uit al het edele en schoone dat de oude wereld
heeft voortgebracht. Ziet gij die fondamenten schooner dan het edelste marmer; die
pilaren, sterker en schitterender dan het witste metaal? Denk niet, broeder, dat de
heldenmoed, de inborst, diep als de wateren, in wier afgronden veel schoons naast,
helaas! niet weinig leelijks voortleeft, - denk niet, dat het edele en grootsche van
Oud-Holland ooit sterven zal. Het is vereenzelvigd met de grondvesten waarop 't
eeuwige berust. En, terwijl de zon opgaat en de nevels allengs opklaren, hoe schitteren
in de morgenstralen de kleuren van dat Gebouw! Hoe temperen niet, op den donkeren
achtergrond van 't Hollandsch-stille, de verheven tinten van het Fransch-geniale de
diepere kleuren van 't Engelsch-praktische! De aarde zal het zien en zich verheugen;
Afrika zal het zien en zich verheugen; Afrika zal het zien en haar vertreden hoofd
in verheven aanbidding naar het eeuwige blauw opheffen; al hare kinderen, ook de
kleine mannen van't woud, zullen haar heerlijk heeten, of zich aan haar boezem ten
eeuwigen slape nederleggen.’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
‘Ja, diep en groot is het fundament door de Hollandsche en Hugenootsche
voorvaderen gelegd; de nakomelingschap zie toe, hoe zij daarop bouwe! Wat
nakomeling, die de groote daden van het voorgeslacht leest, wat lid van het groote
Germaansche ras, wat liefhebber van 't menschelijk geslacht, als hij de onsterfelijke
daden van 't kleine rijk gadeslaat, voelt zich niet grooter en sterker als Afrikaander,
als Germaan, als mensch? En wie, die het hart van 't moederland tot zijn hart heeft
hooren spreken, voelt zich niet gedrongen de heldendaden van Oud-Europa te
evenaren, misschien op edeler gebied? Hij verberge niet zijn lichtje (van voorvaderlijk
conservatisme) onder de korenmaat, maar zette het bij die zijner broeders, dat zoo
de zon moge opgaan, die Afrika's toekomst zal beschijnen.’
De lezer houde mij deze lange aanhaling ten goede. Waar men tegenwoordig zooveel
over den Afrikaner hoort, doch betrekkelijk zoo weinig van hem zelven verneemt,
achtte ik het niet ondienstig, u dus een blik te vergunnen in het hart van een onzer
geniaalste jonge Afrikaners, terwijl ik u tevens met de stukken bewezen heb, hoe
zelfs onder de Engelsche vlag en onder het in de Kaap-kolonie heerschend Engelsch
stelsel van onderwijs een Afrikaner de Hollandsche taal kan leeren beheerschen.
Wie herkent niet in deze bezielde taal, deze van belezenheid en nadenken
getuigende gedachten, dit levendig bewustzijn eener hoogere roeping, dit bruisend
gevoel, dat zich bij den Afrikaner zoo zelden in woorden openbaart, den schrijver
van ‘Een Eeuw van Onrecht’, die verpletterende acte van beschuldiging tegen het
‘perfide Albion’ met dat aangrijpend slotwoord vol diepen ernst, doch tevens vol
hoop en vertrouwen, tot zijne mede-Afrikaners aan den vooravond van den
‘kindermoord’, door ‘de zachtzinnige moeder der volkeren’ allen beschaafden
volkeren ten spijt tot heden voortgezet?
Dat Smuts niet door zijne mede-Afrikaners als een dwaze dweper beschouwd
werd, bewijst het feit, dat hij met volle toestemming van de vertegenwoordigers der
beide partijen in den Eersten Volksraad door de Regeering tot Staatsprocureur en
daarmede tevens tot raadsman van Regeering en Volksraad beide benoemd werd en
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dat niettegenstaande hij toen nog nauwelijks 30 jaren oud was en er nog zóó jeugdig
uitzag, dat de Voorzitter van den Eersten Raad - de nu ook in gevangenschap
zuchtende edele Transvaler, F.G.H. Wolmarans - mij bij Smuts' eerste verschijning
in den Raad toefluisterde: ‘Hij lijk amper nog een kind.’
Nog is Smuts de raadsman van de Transvaalsche Regeering en de Assistent van
den Commandant-Generaal te velde en, als het Gode behagen mag, ons eindelijk de
overwinning te schenken, zal Smuts, als ook hem 't leven gespaard blijft, een dergenen
zijn, die geroepen zullen worden om ‘het groote rijk van het Zuiden te helpen stichten
op het fonda-
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ment, door de Hollanders (der 17e eeuw) aan de Kaap gelegd.’
Dat mannen als Smuts zulk een invloed konden uitoefenen, versterkte mij steeds
in mijn overtuiging, dat het Hollandsch element in Zuid-Afrika niet zou ondergaan,
ook al zouden wij tijdelijk door Engelsche fortuinzoekers, die geen blijvende
woonstede in Zuid-Afrika zochten of konden vinden, overstemd zijn geworden.
Schoon nog steeds, trots mijn meer dan 25-jarig verblijf in Zuid-Afrika en mijn
burgerschap der Zuid-Afrikaansche Republiek, door zekere partij als ‘Hollander’
gebrandmerkt en verdacht gemaakt, had dit geen den minsten invloed op de
vertrouwelijke betrekking, die er reeds van vroeger jaren tusschen den heer Smuts
en mij bestond, en nog geen jaar vóór 't uitbreken van den oorlog, terwijl de veldtocht
tegen de Hollanders en het Departement van Onderwijs op het hevigst gevoerd werd,
betuigde Smuts mij zijn hartelijke instemming met mijn streven en gaf mij de
verzekering, dat reeds velen van de andere zijde tot ons overgekomen waren en nog
vele anderen zouden volgen. Zoo heb ik ook uit den mond van meer dan één vroegeren
Joubert-man, zelfs onder de gewonde burgers, de bekentenis vernomen: ‘Ons het
nou uitgevind, wie ons vrinde is.’ Zelfs mocht ik de voldoening smaken, mij door
een der invloedrijkste voormannen, die mij jaren lang had tegengestaan, een ‘kindred
spirit’ (geestverwant) te hooren noemen, met wien het hem in die bange dagen na
Cronjé's overgave een behoefte was, een vertrouwelijk woord te spreken. Ten volle
wordt nu bevestigd, wat ik gedurende den oorlog zoo menigen oprechten Afrikaner
heb hooren uitspreken: ‘Ons word nou gesif,’ en hoogst belangrijk zijn voor wie met
plaatselijke personen en toestanden bekend is de staaltjes, die men daaromtrent van
tijd tot tijd hoort of leest.
Doch ik meen reeds bewijzen genoeg te hebben aangevoerd tot staving van mijn
overtuiging, dat er vóór het uitbreken van den oorlog alle reden bestond om den
toestand van het Nederlandsch in Zuid-Afrika hoopvol te noemen.
Dat er nog wel gevaar bestond om door het Engelsch overvleugeld te worden, wil
ik niet ontkennen; doch ik voor mij achtte dat gevaar niet zoo groot als sommigen
dat deden. Uit den mond van meer dan één jongen Afrikaner uit de Kaap-kolonie
afkomstig heb ik de bekentenis vernomen, dat hij, schoon geheel Engelsch opgevoed,
na een betrekkelijk kort verblijf in de Republiek zich meer dan ooit Afrikaner gevoelde
en daar trotsch op was. Van een jongen predikant, die met zijne gade een eerste
bezoek aan Pretoria bracht, hoorde ik de ontboezeming: ‘Ik ben verbaasd! Toen ik
hier aan het station aankwam, hoorde ik mìjn taal; toen ik in 't Gerechtshof kwam,
hoorde ik daar mìjn taal en, toen ik in de vergadering van de Volksvertegenwoordigers
kwam, hoorde ik ook daar weder mìjn taal!’
In 't laatst van 1897 bezocht ik, na een afwezigheid van ruim zes jaar, voor het
eerst weder de Kaap-kolonie en werd daar getroffen door het verschil in zienswijze
en gevoelens tusschen de oudere leidslieden der Afrikaner partij aldaar en de jongere
mannen, die toen reeds invloed begonnen te krijgen en waarvan er één, advokaat
Malan, de wakkere strijder en lijder voor de Afrikaner zaak, thans ook in Nederland
geen onbekende meer is. Wat mij trof, was, dat de oudere voormannen, behoudens
alle achting voor wat zij in hun leven voor de Afrikaner zaak gedaan hebben, meer
passief, meer berustend, meer schipperend schenen, dankbaar, als het ware, voor wat
zij alreede verkregen hadden, terwijl de jongere mannen mij meer actief, minder
voldaan voorkwamen. Wel verre van tevreden te zijn met het tegenwoordige en het
reeds verkregene, schenen zij het oog gericht te hebben op de toekomst, waarvan zij
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voor hun taal en nationaliteit meer dan het zoo noode verkregene verwachtten. Het
‘Afrikaner, wees u zelf!’ door mij, naar De Génestet's welbekend gedicht, bij mijn
afscheid van Stellenbosch in September 1891 tot thema van mijn afscheidswoord
gekozen, scheen door het jonge Zuid-Afrika meer begrepen, meer gevoeld te worden
dan ooit te voren.
En vraagt men nu, wat mijn gevoelen omtrent de toekomst van het Nederlandsch
in Zuid-Afrika is, dan antwoord ik, schoon geen ziener en niet zonder met zoo vele
vrienden van de goede zaak beurtelings tusschen hoop en vrees geslingerd te worden
omtrent den onmiddellijken uitslag van dien reusachtigen kampstrijd tusschen Recht
en Geweld: - de toekomst is ons, mits elk lid van den Nederlandschen stam zijn plicht
doe en Nederlandsche kleinzieligheid - door Prof. Van der Wijck bij Prof. Spruyts
graf terecht een der nationale zonden genoemd - niet langer, als tot heden,
Nederlandsche ondernemingen in Zuid-Afrika belette en Nederlands kansen, als in
't verledene, doe verloren gaan. Wat ook de onmiddellijke uitslag van den strijd moge
zijn, in Zuid-Afrika ‘het ons uitgevind wie ons vrinde is.’ De halfslachtige, de ‘kleuren
geurlooze wereldburgers’, tegen wie Prof. Spruyt zoo vaak te velde trok, de
mammon-dienaars, de zakpatriotten, de verraders van hun eigen bloed zijn daar
gebrandmerkt en zullen dus in 't vervolg niet veel kwaad meer kunnen uitvoeren.
Dank zij velen edelen Nederlandschen mannen en vrouwen, die in dezen bangen
worstelstrijd den Afrikaner op het slagveld of aan het krankbed ter zijde hebben
gestaan; dank zij den tastbaren bewijzen van wezenlijk medegevoel en medelijden,
door gansch Nederland aan zijn strijdende en lijdende stamverwanten en hun
ongelukkige vrouwen en kinderen gegeven, heeft de Afrikaner den Hollander beter
leeren kennen dan ooit te voren: - de band tusschen beide natiën is inniger en sterker
geworden. De Afrikaner zal gevoelen, dat hij tot den wederopbouw van het verwoeste
en tot de ‘verheffing van het groote rijk van het Zuiden’ zijn bloed- en geestverwant
van het Noorden noodig heeft, en als dan, wanneer de roes der bewondering en
bezieling met den rook en kruitdamp zal vervlogen zijn, de ware geestdrift, waarvan
zoo vaak door Prof. Spruyt met weemoed gesproken werd, zich van het Nederlandsche
volk, inzonderheid van de bezitters onder hen, zal meester maken en zich in daden
zal omzetten, dan twijfel ik er niet aan, of het woord van den jongen Smuts zal vervuld
worden, nl. dat de Nederlanders in Zuid-Afrika zullen vinden, wat zij er vroeger niet
gezocht hadden: de vereeuwiging van hun bloed en geslacht!
Wie daarvoor iets gevoelt; wie niet als de hermietkrab alleen voor zich zelf zoekt
te leven; wie nog niet zóó door den tijdgeest verstompt is, dat hij geen hooger genot
kent dan het: ‘Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij!’; wie niet geheel
opgaat in het leven van den dag; maar met het oog op de steeds moeilijker wordende
staatkundige en maatschappelijke Europeesche vraagstukken wel eens een gedachte
gewijd heeft aan de toekomst van zijn kinderen of althans van het opgroeiend geslacht;
wie de geschiedenis van het voorgeslacht kent en iets gevoelt en begrijpt van wat
een Engelschman, Prof. James E. Thorold Rogers, woorden als deze in de pen gaf:
‘The debt which civilization and liberty owe to the Dutch people is greater than that
which is due to any other race’; wie met dienzelfden schrijver gevoelt en zeggen
kan: ‘But I do not find that in any department of enterprize, of commercial integrity
and of intellectual vigour, the Dutchman of to-day is behind any European nation
whatever, or even the race which achieved so remarkable a position in the 17th and
the first half of the 18th centuries’, - die mag niet langer in zelfgenoegzame
voldaanheid of uit kleinzielig gebrek aan zelfvertrouwen en geloof zich onttrekken
aan de beweging, waarvan de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het Algemeen
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Nederlandsch Verbond de belichaming zijn; maar dient zich daarbij aan te sluiten
en met alle kracht en hem ten dienste staande middelen, in de richting door de
Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging aangegeven, mede te werken tot
bereiking van het grootsche doel - de handhaving en opbouwing van het Hollandsch
element in Zuid-Afrika.
Dat de Afrikaners zelve dat willen, is thans, meen ik, voldoende gebleken. De
predikanten, wier invloed in Zuid-Afrika zoo groot is, hebben zelfs in de Kaap-kolonie
part
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gekozen en zich ondubbelzinnig uitgesproken. Een hunner voortreffelijkste
voormannen, Ds. Andrew Murray, vroeger door velen, ook door mij, van
Engelsch-gezindheid verdacht, heeft geweigerd zijn grooten invloed te gebruiken
tot het bewerken van den vrede zonder behoud van zelfstandigheid der Republieken.
In Natal is nog onlangs, ondanks al wat ook daar gebeurd en geleden is, door een
Afrikaner, Nel, in het Parlement het voorstel gedaan om het Hollandsch onderwijs
in de scholen weer in te voeren, en slechts met 17 tegen 16 stemmen werd dit voorstel
verworpen. Op St. Helena weigeren zelfs de Afrikaansche onderwijzers van
Kaap-kolonische afkomst en opleiding 't Engelsch als vak van onderwijs op het
programma der school te plaatsen, waarin ruim 300 krijgsgevangenen onderwijs
ontvangen en die nog geheel naar de voorschriften van den Transvaalschen Schoolgids
is ingericht. Te Pretoria zijn trots de ‘nieuwste methode’ van mijn Engelschen
opvolger aldaar, volgens welke alle Afrikaansche kinderen uitsluitend door middel
van het Engelsch moeten onderwezen worden, door Ds. Bosman, jaren lang een
mijner grootste tegenstanders, drie scholen heropend, aan welker hoofd drie
Hollandsche onderwijzers zijn geplaatst, terwijl het vroegere hoofd van een dier
scholen, een Afrikaner met niet weinig zelfvertrouwen, als assistent dienst doet.
Behoeft men nog meer bewijzen, dat het den Afrikaner ernst is, zijn taal - onze
Nederlandsche taal - te handhaven?
Voor een eenzijdige beoefening van het Afrikaansch - de zoogenaamde Patriot-taal
- behoeft men na 't herstel van den vrede niet te vreezen. Reeds vóór den oorlog was
de Patriot-beweging zoo goed als doodgebloed. De Afrikaner begreep, dat het nog
onontwikkeld Afrikaansch voor zijn kroost een gebrekkig wapen zijn zou in den
strijd om 't bestaan tegen het machtige Engelsch, en, wat ook de toekomstige vorm
zijn zal, dien het Nederlandsch in Zuid-Afrika zal aannemen, voor het tegenwoordige
begrijpen de leiders des volks, dat het niet aangaat, de Zuid-Afrikaansche sloep van
het Nederlandsche schip los te kappen. Daar gelaten de bekende moeielijkheid met
onze willekeurige en onmogelijke geslachten en enkele, schijnbaar althans, even
willekeurige spelregelen, is het trouwens niet zoo bezwaarlijk voor een Afrikaansch
kind om de Hollandsche taal goed te leeren verstaan en gebruiken. Reeds in de
Kaap-kolonie, waar hoogstens 3 van de 25 of meer lesuren per week aan het
Hollandsch besteed worden en waar overigens de leerling in den dagelijkschen
omgang slechts Engelsch of plat Afrikaansch hoort en spreekt, heb ik mij hiervan
kunnen overtuigen. De eenvoudigste boer gebruikt daar bijv. bij het gebed goed
Hollandsch, waarin zelfs de verbuigingen en vervoegingen, schoon niet zonder
vergissingen, op merkwaardige wijze worden in acht genomen. In de
Zuid-Afrikaansche Republiek, waar het Hollandsch van den gemiddelden Afrikaner
zuiverder en rijker is dan in de Kaap-kolonie, vonden de leerlingen nog minder
bezwaar, en men behoeft slechts de weinige opstellen te lezen, door mijn Departement
als proefwerk der leerlingen op de Parijsche tentoonstelling ingezonden, om zich
daarvan persoonlijk te overtuigen.
Wil echter de Nederlander de beoefening van zijn taal in Zuid-Afrika krachtig
helpen bevorderen en haar toekomst verzekeren, dan overwege hij allereerst en ernstig
wat op het Congres te Dordt in 1897 door ons uit Zuid-Afrika van de broederen in
Nederland werd gevraagd en nog onlangs op de 71e algemeene vergadering van 't
Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche gymnasia door Dr. van Geer zoo warm
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bepleit is geworden, nl. de vereenvoudiging der Nederlandsche schrijftaal op zulk
een wijze, dat die gestereotypeerde vormen van een voorbijgegaan verleden niet
langer de toekomst onzer schoone en rijke taal in den weg staan en de Afrikaansche
jeugd en jongelingschap niet langer afgeschrikt en afgestooten worden door vormen,
die tot het wezen der zaak toch zoo weinig toedoen. Het gaat in Zuid-Afrika om de
Nederlandsche taal en om alles waarvan die taal de belichaming en de
vertegenwoordigster is. Wat het koude staal der lansiers en de helsche lydiet-bommen
der Engelsche scheepskanonnen tot heden niet vermocht hebben uit te voeren, nl.
het verwaten vonnis van Milner: ‘The dominion of Africanderdom must be broken’,
dat zullen de Engelsche schoolmeesters zeker doen, zooals nu reeds door de
Jingo-bladen in Engeland en Zuid-Afrika bepleit en door de machthebbenden in
toepassing gebracht wordt, tenzij van hun zijde de Nederlanders en allen die tot den
Nederlandschen stam behooren alles doen wat in hun vermogen is om dat hooghartig
en wreed woord te verijdelen.
Nog hopen en vertrouwen wij, dat het Recht zal zegevieren; maar, al zou zelfs
deze onze gegronde hoop voor het tegenwoordige verijdeld worden, uw welbegrepen
eigenbelang, Nederlanders, eischt, dat gij tegenover uwe Afrikaansche stamverwanten
niet slechts uw gevoel laat spreken, gelijk gij, zelfs de minst bevoorrechte onder u,
tot heden zoo treffend gedaan hebt; maar dat ook uw verstand zich in dezen doe
gelden en gij met alle stoffelijke en geestelijke middelen, die u ten dienste staan,
binnen de perken van het internationaal recht alles doet wat in uw vermogen is om
te voorkomen, dat de naam Boer, die thans in alle beschaafde talen een soort van
tooverklank heeft verkregen, omschenen door een glans, die ook op u terugstraalt,
ooit volgens het vonnis van dien wreeden handlanger van Chamberlain van de aarde
zou worden verdelgd.
Utrecht.
DR. N. MANSVELT.

De Oorlog.
Nu duurt de oorlog bijna twee jaar. En waar is het eind? Een Londensch blad wist
dezer dagen te vertellen, dat de Engelsche regeering binnenkort een algeheele
inzinking van het verzet der Boeren verwachtte, en er dus niet aan dacht om nieuwe
troepen naar Zuid-Afrika te zenden, gelijk men gezegd had; behalve dan tot aanvulling
van de verliezen, die de regimenten daar aan gesneuvelden, gewonden en aan ziekte
bezwekenen en neerliggenden geleden hebben.
Welke reden de Engelsche regeering heeft om op een plotseling einde van den
oorlog te rekenen, wordt niet gemeld en is evenmin uit de gebeurtenissen van den
laatsten tijd af te leiden. Integendeel heeft het er allen schijn van, of de Boeren den
oorlog met nieuwen moed, grootere felheid en vaster beraden dan ooit zullen
voortzetten.
En al is het waar, dat er uit Engeland geen nieuwe troepen worden gezonden, zou
dat dan niet beter uit de onmacht om ze op de been te brengen verklaard worden dan
uit de overweging, dat zij niet noodig zijn? Bovendien zullen er nog heel wat
manschappen naar Zuid-Afrika moeten vertrekken, zullen die reeds een
eerbiedwaardig getal vormen, als de verliezen van de laatste maanden, de laatste
weken vooral er mede goedgemaakt moeten worden.
Want het nieuwe tijdperk van den oorlog, dat begonnen is met den 15en September,
het verstrijken van den termijn van Kitchener's monsterachtige proclamatie, is ingezet
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met een gansche reeks van zoo stoutmoedige aanvallen van de Boeren, van zoo wel
gerichte en hard aangekomen slagen op de Engelsche troepenmacht, dat men tot de
onvergetelijke Decembermaand van het eerste oorlogsjaar moet terugkeeren om een
voorbeeld te hebben van een zoo snelle opeenvolging van voor de Engelschen zoo
noodlottige gevechten.
Het begon den 17en September. Bij Rietfontein tusschen de Aar en Nauwpoort
werd toen een afdeeling gardegrenadiers ingerekend. Op denzelfden dag kreeg majoor
Gough gevoelig slaag aan de Jagersdrift. Dan komen, op den 19en, de slagen bij
Elandsrivierpoort in de Kaapkolonie en bij Vlakfontein ten Oosten van Bloemfontein.
Den 20en was het de beurt van Lovat's verkenners aan de Oranjerivier. Den 22en
ontspoorde een trein bij Paardekop in Oostelijk Transvaal, waarbij de geweren der
Boeren zonder twijfel hun woord hebben meegesproken. Den 26en vallen de groote
gevechten voor bij Itala en Prospect, de twee forten in
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Zoeloeland. Den 29en een gevecht bij Melmoth, niet ver daar vandaan. Eindelijk de
slag bij Moedwil, in Westelijk Transvaal. En alle daden van den oorlog in zijn
glorierijkste dagen zijn er weer: in enkele gevechten de verliezen der Engelschen in
de honderden, hoog aantal gesneuvelden, naar verhouding veel officieren;
gevangenneming van aanzienlijke afdeelingen Engelschen, kanonnen veroverd; een
konvooi buitgemaakt, een trein ontspoord en van de meerijdende troepen een
aanmerkelijk aantal gedood of gewond.
Deze gebeurtenissen zijn wel een nieuwe hoon voor Chamberlain, die nog onlangs
in het Lagerhuis zeide, dat de oorlog feitelijk uit was, dat de Engelschen nog slechts
tegen verstrooide troepjes bandieten te vechten hadden. Maar deze Engelsche minister
heeft al zoo dikwijls van den gang van zaken de gedrochtelijkste voorstellingen
gegeven, dat hij er zich, zoodra hij weer aan het woord komt, wel met een nieuwe
machtspreuk doorheen zal slaan. Het is nu al een jaar geleden, dat Lord Roberts zich
met zijn ‘stroopende benden’ belachelijk heeft gemaakt, de bandietentroep van
Chamberlain is een waardige tegenhanger van die zotheid. En het dwaze van het
geval is vooral dit, dat de Engelsche bewindslieden met dergelijke geringschatting
van de Boeren te velde spreken, als het er hun om te doen is zich-zelf of de wereld,
of althans het Engelsche volk wijs te maken, dat de oorlog achter den rug is. En
daarvan voelen zij de noodzakelijkheid telkens sterker, want het is toch al te
vernederend, dat het machtige Britsche rijk dat hoopje volk niet ten onder kan brengen.
Maar zoodra heeft niet een Engelsch leger een gevoelige nederlaag geleden of het
heet, dat zij door een overmacht van Boeren aangevallen is of liefst nog in een
hinderlaag gelokt. Het schijnt wel alsof alleen aan de Engelsche jingo's ontgaat, hoe
belachelijk die gedurige tegenspraak klinkt.
*

**

Intusschen, de Boeren kunnen niet meer als in het begin van den oorlog den
Engelschen zulke verliezen toebrengen als deze weer in de tweede helft van September
geleden hebben, zonder dat menig burger zelf het leven er bij laat. Zij hebben niet
meer hun kanonnen, niet meer de getalsterkte, noodig om een uitgebreide stelling in
te nemen. Zij moeten met hun geweer en meestal met hun klein commando den vijand
dichter op het lijf. Ook waren vroeger bijna altijd de Engelschen de aanvallers en
hadden de Boeren dus het voordeel van de dekking, nu is het dikwijls andersom. De
Engelschen voelen zich veelszins onmachtig tot den aanval en moeten zich tot de
verdediging bepalen. En de Boeren zoeken hen op, vallen aan, loopen storm. Dat
komt hun, hoe schoon de zege is, op kostbaar bloed te staan. Vrijelijk hale men de
schouders op over de groote getallen van gesneuvelde en gewonde Boeren, waarmede
de Engelsche berichten het bittere van een nederlaag trachten te verzoeten, maar men
kan gelooven dat het niet meer is als in de dagen van Colenso, toen er soms één Boer
viel tegen vijftig of meer Engelschen.
En dan huivert men bij de gedachte van wat het lot is van de Boeren, die zich in
een gevecht moeten overgeven. De verbittering is groot in het Engelsche leger, en
soms wekken de berichten van het overrompelen van Boerencommando's sombere
vermoedens. Vooral als men zich herinnert wat menig Engelsch officier en soldaat
naar huis heeft geschreven over het afmaken van den vijand.
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En dan, welke heelkundige hulp kunnen de Boeren hun gewonden geven? Het
Roode Kruis mag geen doktoren meer naar de Boeren zenden. Het laatste wat wij
van de poging van het Nederlandsche Roode Kruis daartoe vernomen hebben, is dat
de Nederlandsche regeering van de Engelsche op dit stuk niet eens een antwoord is
waardig gekeurd. Sinds verluidde er niets meer over in de pers. Zou het bij dat
hooghartig zwijgen gebleven zijn? Wel smadelijk voor onze regeering. Maar inderdaad
hoeveel smadelijker voor Engeland, dat aldus zooal niet de letter dan stellig den geest
van de Geneefsche conventie, en alle menschelijkheid in den oorlog schendt.
Och, Engeland doet wel erger. Het weigert zelfs hulp om het lot van de vrouwen
en kinderen in de gevangenkampen te verzachten, zeggende dat de toestand daar nu
zoo goed is, dat geen bizondere bijstand noodig is. En intusschen sterven die vrouwen
en kinderen als ratten. En de stemmen die in Engeland zelf daartegen verzet
aanteekenen vermogen er de regeering en de meerderheid van het volk niet over in
verontwaardiging te brengen. Dat is het volk, op zijn vroomheid en menschenmin
prat. Wij hebben eens gehoord, dat men in Amerika van de Engelsche manieren in
sport zegt: een Engelschman is de ridderlijkheid zelf zoolang hij wint, maar als hij
verliest wordt hij valsch. Het schijnt zoo niet alleen in het spel.
***
De vertegenwoordigers van de twee Boerenrepublieken hebben een verzoekschrift
ingediend bij den raad van beheer van het permanente hof van arbitrage te
's-Gravenhage, om te bewerken, dat de beslissing van de geschillen die tot den oorlog
aanleiding gaven, aan een scheidsrechterlijke uitspraak onderworpen worde.
Zou 't wat baten? Dat dit hof van arbitrage, op voorstel van Engeland zelf ingesteld,
bij uitnemendheid bevoegd is van deze zaak kennis te nemen en over haar te beslissen,
is voor ieder, die eenigszins over zijn aard ingelicht is, duidelijk. Ten overvloede
heeft, den 9en April jl., gelijk in den aanhef van het genoemde verzoekschrift
herinnerd wordt, de toenmalige voorzitter van den raad van beheer de
vertegenwoordigers van Transvaal en Vrijstaat in het bizonder opmerkzaam gemaakt
op die bepalingen in de Haagsche conventie, waardoor het hof bevoegd wordt over
het geschil tusschen Engeland en de republieken uitspraak te doen.
Ziedaar dus, zou men zeggen, de weg geopend voor een minnelijke beslechting
van het geschil, voor een einde, gemaakt aan ‘den even verschrikkelijken als
onnoodigen oorlog’, en Engeland kan er zich alleen aan onttrekken door kortaf te
weigeren, al heeft zijn vertegenwoordiger op de Haagsche conferentie met
aandoenlijke welsprekendheid den zegen van de scheidsrechterlijke uitspraak bepleit.
Nu, over de vrijmoedigheid van Engeland om desondanks te weigeren, behoeft men
zich niet ongerust te maken. Nog dezer dagen heeft een Engelsch minister weer
gezegd, dat de oorlog voortgezet moet worden tot het eind. En er is geen twijfel aan
of de meerderheid van het Engelsche volk gaat in dezen nog altijd met zijn regeering
mee. Onlangs heeft weer bij een verkiezing voor het parlement een unionist een
liberaal tegenstander van den oorlog verdrongen.
En ziet Engeland misschien op tegen een zoo barre verloochening van het hof van
arbitrage, dan zal het op het voetspoor van dien Duitschen professor, dezer dagen in
de pers genoemd, wel uitzonderingen op de bepalingen van de conventie weten op
te werpen. Het hof van arbitrage wordt op die manier onbevoegd verklaard en de
zaak is uit.
De raad van beheer zelf, wiens oordeel in dezen van gewicht is, schijnt met de
behandeling van het verzoekschrift der Boerenvertegenwoordigers geen haast te
maken. Het verluidt althans, dat hij nog niet vergaderd heeft. Elke dag, dat de oorlog
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langer duurt, kost intusschen een menigte menschenlevens, zoowel aan Engelschen
als aan Boerenkant. Het verzoekschrift is den 10en September verzonden.
***
De Staatscourant no. 214 bevat de statuten van de Nederlandsche Maatschappij
tot Handhaving van Stamverwante Belangen in Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam.
Het een en ander uit de statuten dezer vennootschap, die van groot nut kan worden,
moge in dit blad aangehaald worden.
Het doel van de maatschappij is: het versterken van het Hollandsch element in
Zuid-Afrika in den ruimsten zin. Zij tracht dit doel te bereiken, onder andere, door
bevordering van emigratie van naar
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haar oordeel geschikte Nederlanders naar Zuid-Afrika; door het steunen van
Nederlanders en Afrikaanders om zich in Zuid-Afrika te handhaven of aldaar verder
vooruit te komen; door het medewerken tot het tot stand komen of in stand houden
van Nederlandsche en Afrikaansche ondernemingen in Zuid-Afrika, onverschillig
op welk gebied: landbouw, veeteelt, handel, nijverheid en andere, waarvan met reden
verwacht mag worden dat zij goede kansen van slagen aanbieden, bij voorkeur van
die ondernemingen welke, in geval van welslagen, vele Nederlandsche en
Afrikaansche werkkrachten zullen kunnen gebruiken, en verder door alle geoorloofde
middelen, welke hun nuttig en gepast zullen voorkomen; waaronder zij, althans in
den eersten tijd, evenzeer verstaat het handhaven van Nederlandsche en Afrikaansche
elementen, die ten gevolge van den oorlog zakelijken steun behoeven, onverschillig
waar zij zich bevinden.
Onder de benaming Afrikaanders in deze statuten worden begrepen de burgers
der republieken van Hollandschen aard in Zuid-Afrika en de zoogenaamde
Hollandsche Afrikaanders, in Zuid-Afrika wonende.*)
De maatschappij zal zooveel als haar belang medebrengt, samenwerking zoeken
met andere commissiën of inrichtingen, welke in gelijken geest werken. Met name
zal zij, indien zulks nuttig kan zijn en gewenscht wordt, de Emigratie-commissie en
de Voorschotbank der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging geldelijk steunen;
evenzeer zakelijken steun verleenen aan personeel van bestaande ondernemingen in
Zuid-Afrika, waar dit door ontslag of anderszins ten gevolge van den oorlog tijdelijk
de hulp, die de maatschappij verleenen kan, mocht noodig hebben.
Kapitaal: bij den aanvang f500.000, verdeeld in 5 seriën, ieder groot f100.000,
waarvan is geplaatst de eerste serie à f100 000 en onmiddellijk na het verleenen der
koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zijn volgestort; de bij het verlijden
dezer akte nog ongeplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1910,
volgens regelen en onder voorwaarden door de commissarissen nader te regelen,
behoudens vroegere ontbinding of verlenging van dezen termijn, onder koninklijke
bewilliging, indien deze vereischt is. Bij voorbaat wordt bij deze akte de raad van
commissarissen, ook zonder nader besluit der algemeene vergadering van
aandeelhouders gemachtigd, om het kapitaal uit te breiden tot eene som van
f4.000.000. De aandeelen zijn groot ieder f100 en worden uitgegeven in stukken van
f100, f500 en f1000.
Voor de eerste maal treden als commissarissen op de heeren jhr. mr. F. Beelaerts
van Blokland, J. Drost, C. Groll, mr. W. de Ridder, mr. W.C.Th. van der Schalk,
Th.M. Th van Welderen baron Rengers, mr. J.G.S. Bevers, wethouder der gemeente
's-Gravenhage, en S.J. Vermaes, hoofdingenieur van den provincialen waterstaat te
Leeuwarden.

*) Deze omschrijving lijkt ons niet geheel juist. ‘De burgers der republieken van Hollandschen
aard in Zuid-Afrika’ behooren immers ook tot ‘de zoogenaamde Hollandsche Afrikaanders,
in Zuid-Afrika wonende,’ gelijk de statuten dan ook allen onder den naam Afrikaanders
begrijpt. Bedoeld zijn in de tweede plaats blijkbaar de Afrikaanders in of uit de Kaapkolonie
(Natal enz), en die zijn ‘van Hollandschen aard’, ofschoon niet genaamd ‘Hollandsche
Afrikaanders’, maar kortweg Afrikaanders. Afrikaanders in ruimen zin zijn alle
Zuid-Afrikaners van Hollandschen aard, in engeren zin rekent men er de Transvalers en
Vrijstaters niet bij.
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Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
Door de wet van 28 Augustus 1880, voorgesteld door Rolin-Jaecquemijns en met
algemeene stemmen aangenomen, werden de Septemberfeesten afgeschaft, welke
jaarlijks te Brussel gevierd werden als herinnering aan de Belgische omwenteling
van 1830. Oude veeten zijn lang vergeten tusschen Holland en België en het was
zeer wijs de jaarlijksche herinnering aan die gebeurtenis op te heffen.
Zoo denkt de heer Lepage, Schepen van Openbaar Onderwijs te Brussel, er niet
over. Onder voorwendsel de vaderlandsliefde bij de jonge Brusselsche geslachten
aan te vuren, richt hij sedert een vijftal jaren op 21 September een optocht van de
Brusselsche schooljeugd in naar het Martelaarsplein, waar zich grafsteden bevinden
van gesneuvelden in den strijd om ‘de Belgische onaf hankelijkheid’. Daar wordt
dan natuurlijk in toespraak en zang de herinnering opgerakeld aan ‘de oude veeten.’
Als de vaderlandsliefde niet bestaat bij de Brusselsche schooljeugd, zal ze waarlijk
niet aangekweekt worden door die zotte optochten, die niet anders kunnen wekken
dan een gevoel van wrok tegen een naburige natie, waarmede wij thans in de beste
verstandhouding leven. De Vlamingen laten die betooging dan ook nooit zonder
protest voorbijgaan. Dit jaar hebben ze op den dag van den optocht een vlugschrift
door Jan Janssone verspreid onder den titel Onthullingen over de Omwenteling van
1830, opgedragen aan den heer Léon Lepage. Dat zeer gedocumenteerd vlugschrift
bewijst zonneklaar, dat de Belgische omwenteling niet het werk is geweest van het
Belgische volk, maar het werk van de Fransche partij in België met den steun van
Frankrijk. Dit vlugschrift, gedrukt bij De Bremaecker-Wauts te Brussel, is zeer
leerzaam en kan velen de oogen openen als het op groote schaal kan verspreid worden.
***
Ondanks het protest der Vlamingen, is toch aan 't conservatorium van Gent
benoemd de Vlaamsch-onkundige Waal Radoux, die op zijn proefles niet in staat
was onderwijs te geven aan twee Franschonkundige leerlingen. De jury had voor
den uit te schrijven prijskamp aan den Minister de bekrachtiging voorgesteld van
deze twee voorwaarden: dat de benoemde leeraar te Gent zou wonen en Nederlandsch
zou kennen. De minister heeft deze voorwaarden doorgehaald en de voorloopige
benoeming van Radoux zegt dat hij ‘habitera Gand et apprendra le flamand s'il y a
lieu ultérieurement!!!’ Thans zijn in 'tzelfde conservatorium nog twee plaatsen te
begeven, waarvoor de Bestuurraad weer dezelfde voorwaarden heeft voorgesteld
aan den Minister, die ze andermaal heeft doorgehaald. Bezit de Bestuurraad
waardigheid genoeg, dan ligt het op zijn weg om dien kaakslag met een gezamenlijk
ontslag te beantwoorden.
***
We moeten nog even terug komen op het antwoord door Minister de Trooz aan
den heer De Vigne gegeven ter zake de burgerwacht. Eerlijkheid noopt ons te
bekennen dat we den heer De Vigne onrecht hebben aangedaan. Op gezag van het
Beknopt Verslag hadden we medegedeeld, dat de Heer De Vigne den Minister had
geluk gewenscht over de maatregelen door hem voor Gent genomen. We hebben
thans den tekst van de Annales Parlementaires onder 't oog en zien, dat er in de rede
van den heer De Vigne geen spraak is van zulk een ergerlijken gelukwensch. Dit
erkend zijnde, blijven wij het betreuren, dat de rede van den heer De Vigne zoo zacht
parlementair is geweest, dat de Minister er aanleiding in heeft kunnen vinden om te
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zeggen: ‘De achtbare heer De Vigne heeft wel willen erkennen, en ik dank er hem
voor, dat ik op onberispelijke wijze heb gehandeld te Gent tegenover het korps der
artillerie.’ Moge dit het oordeel van den heer De Vigne zijn, het is het onze niet. Een
artillerist uit het korps laten bannen omdat hij den Majoor hindert; een ander laten
uitschelden voor sale jésuite vinden we allesbehalve onberispelijk en die feiten
blijven.
***
Voor den prijskamp van Rome voor de muziek hebben twee candidaten de H.H.
Alpaerts en Criel den Nederlandschen tekst voor de toonzetting gekozen; de cantaten
moeten nog in 't openbaar te Brussel uitgevoerd worden, wat tot bekendmaking van
den uitslag zal leiden..
***
De heeren Louw (voorzitter van den Johannesburgschen Tak van het Algemeen
Nederlandsch Verbond) en Plokhooy zetten hunne reeks voordrachten ten voordeele
van de vrouwen en kinderen in de folterkampen voort in onze Vlaamsche steden met
goeden financieelen uitslag. Te Antwerpen vonden zij een geestdriftig onthaal dat
herinnert aan dat van Andries De Wet te Gent. Ook te Antwerpen werden de paarden
van het rijtuig gespannen en onze twee vrienden met een menschenspan naar 't lokaal
gereden. De opbrengst was goed: 1700 fr.
***
Deze geestdrift bewijst, dat de Antwerpsche bevolking nog niet rijp is om zich te
laten verfranschen, al zijn de vulgarisateurs ook daar aan 't wroeten gegaan en hebben
ze daar ook om afbreuk te doen aan 't Athenaeum, waar de taalwet van 1883 bezadigd
wordt toegepast, een Rachez-Instituut opgericht, waar heel het onderwijs verfranscht
zal zijn. Het gebouw werd onlangs ingehuldigd met een feestmaal, waarop, behalve
de bestuurders en aandeelhouders aanzaten vertegenwoordigers van de Fransche pers
en ijveraars in vulgarisatie, waaronder de heer Struyk, den Antwerpschen weerga
van den Gentschen Van Montagu. Beide heeren zijn thans vereerd met de palmes
d'officier d'académie. Dat is de manier, waarop Frankrijk zich mengt in onzen
taalstrijd.
Toch schijnt de opening van het Instituut niet zooveel kwaad aan het Antwerpsch
Athenaeum gedaan te hebben als gevreesd werd en het blijft het vertrouwen der
ouders genieten, wat trouwens gerechtvaardigd is: de leerlingen van dit Athenaeum
hebben in den laatsten algemeenen wedstrijd schitterende uitslagen behaald, welke
door burgemeester Van Rijswijck bij aanplakbrief op
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de muren der stad aan de bevolking bekend gemaakt werden. Aan het hoofd van dit
gesticht zal thans staan een man van karakter, de heer Dumont, die als prefect van
het Gentsche Athenaeum gedurende zes jaar heeft blootgestaan aan franskiljonsche
kuiperijen. Antwerpen mag zich met zoo'n prefect gelukkig prijzen.
***
Er is in den Vlaamschen strijd een groote mate van karaktersterkte en taaiheid
noodig; want iederen dag tornt een onvermoeide vijand aan onze veroveringen.
Voor de krijgsrechtbanken in 't Vlaamsche land gelden thans de bepalingen van
de taalwet op de rechtspleging; deze zal namelijk in 't Nederlandsch gebeuren,
wanneer de betichte geen Fransch kent.
Bij den aanvang van een der laatste zittingen van den krijgsraad van
Oost-Vlaanderen verzocht de Voorzitter, de stafmajoor Canon, den krijgsauditor te
trachten ‘zoo weinig Vlaamsche zaken mogelijk’ aan den raad te onderwerpen’!!!
De heer De Groote, substituut-krijgsauditor, bekleedde den zetel van het openbaar
ministerie; hij stond recht en verklaarde vastberaden dat, wat hem betrof, hij den
Voorzitter dat genoegen niet kon schenken. ‘Het is mijn plicht,’ zei hij, ‘de Vlaamsche
rechtspleging toe te passen, zoohaast een Vlaamsch soldaat, die weinig of geen
Fransch verstaat, moet beschuldigd worden. De rechten der Vlaamsche soldaten
moeten dezelfde zijn als die der Waalsche; zij moeten de taal verstaan waarin zij
beticht en ondervraagd worden; het staat hun vrij eenen advocaat aan te stellen, die
zich voor hunne verdediging van het Nederlandsch of het Fransch wil bedienen. Al
de officieren moesten het zich ten plicht rekenen de taal van hun Vlaamsche soldaten
te kennen en zoo dat niet het geval is, die te leeren.’
Goed zoo.
***
Men ziet op wat onwil de rechten der Vlamingen dagelijks stuiten bij
vijandiggezinden en wat inspanning er noodig is om die ongeschonden te handhaven.
Inspanning is er ook noodig om onze taal positieven voortgang te doen maken in het
maatschappelijk leven. Gelukkig wordt die inspanning beloond.
Te Brugge greep het vijfde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres plaats
met uitstekend gevolg. Het aantal deelnemers was thans geklommen tot bij de 300.
Een zeer verheugend verschijnsel, dat aantoont hoezeer de belangstelling in
Nederlandsche wetenschap aangroeit.
Ditmaal hadden Noordnederlandsche Genootschappen en Tijdschriften zich laten
vertegenwoordigen door mannen als Prof. J. Rotgans, Prof. Treub, Prof. Straub, Dr.
Kohlbrugge en Dr. Baart de la Faille.
De Nederlandsche Boekhandel (bijhuis Gent) had tijdens het Congres een
tentoonstelling ingericht van Nederlandsche wetenschappelijke werken over natuuren geneeskunde, die voor velen een echte openbaring was en bewees hoe onwetend
degenen in België zijn, die beweren, dat onze taal geen wetenschappelijke literatuur
bezit. De catalogus van de wetenschappelijke uitgaven der Erven Bohn, Haarlem,
en Van Rossen Amsterdam, bewijzen hoe uitgebreid die literatuur is.
Gelijktijdig met de opening van het Brugsch Congres, verscheen de eerste
aflevering van de Vlaamsche genees- en heelkundige bladen, eerste concrete vrucht
van deze Congressen, waarvan Prof. Mac Leod de stichter en de ziel is.
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Zeer krachtig zal de invloed van deze Congressen zijn tot verwezenlijking van
onzen eisch: een Nederlandsche Hoogeschool in België.

Oost-en-West
Een woord over den gemoedstoestand van het Javaansche kind in
gewone omstandigheden.
Het ligt niet in mijn bedoeling mijn stem mede uit te brengen in de discussie's en
beschouwingen over de bezwaren tegen het toelaten van Javaansche kinderen tot
Europeesche scholen, en stel daarom dit schrijven onafhankelijk van dergelijke
artikelen die van bevoegde zijde uitgaan. Ik wensch hiermede alleen in het licht te
stellen, hoe in gewone omstandigheden de gemoedstoestand is van het Javaansche
kind, dat te midden van zijn blanke makkers op school zit, en welken invloed het
onderwijs op zijn karakter uitoefent.
Om de strekking van dit opstel nader ean te duiden, begin ik met aan te halen het
algemeen bekende feit, dat het den Europeaan op visites bij vele Javaansche hoofden
opvalt, hoe van den kant van gastheer en gastvrouw tamelijk weinig gesproken wordt,
en, ondanks zijn streven, om beiden aan het woord te brengen, zijn verwachtingen
meer dan eens op teleurstelling uitloopen.
Een levendige conversatie is over het algemeen van den Inlander weinig te
verwachten, tenzij in intieme kringen, en dan vooral, waar het er op aan komt, zaken
te behandelen of humoristische uitvallen te doen.
Dit verschijnsel van weinig spraakzaamheid openbaart zich ook bij het Javaansche
kind, zoowel tegenover meerderen en ouderen als op de Europeesche school, en
menig onderwijzer, onbekend met het ware, innerlijke wezen van het kind, zal
lichtelijk in de meening verkeeren, dat hij te doen heeft met een kind, wiens gemoed
beklemd is als gevolg van een voortdurend doorgestane vrees, hem door het bijzijn
van blanken aangejaagd. Maar wie naar den schijn oordeelt, kan de plank misslaan
en zulks zal inderdaad het geval zijn met onderwijzers, die nog te weinig ervaring
hebben ten opzichte van gemoedstoestanden bij Inlanders. Want hoe de meeste
Inlandsche leerlingen innerlijk opgeruimd zijn gedurende de lessen, kan ik mij, ook
wat mijn persoon betreft, nog levendig en klaar uit mijn schooltijd herinneren. Op
de Europeesche school zijn voor den Inlandschen scholier juist redenen te vinden
om zich vroolijk en opgewekt te gevoelen, meer nog dan op een Inlandsche school.
Welke die redenen zijn? Een zeker gevoel van voorrecht om het Nederlandsch te
leeren, de taal, die den Inlander zoo schoon en krachtig in de ooren klinkt; een zeker
gevoel van voorrecht om met Hollandsche kinderen te mogen wedijveren en,...
voornamelijk moet het zijn de goede methode, door den bekwamen onderwijzer
gevolgd, die leerlust en vuur opwekt bij het neerslachtigste kind zelfs. Hij zal iedere
handeling, die bij het teerhartige kind, hetzij Javaan of Hollander, angst te weeg
brengt, weten te vermijden. Want vrees heeft voor het leerende kind de nadeeligste
gevolgen, en moet per se vermeden worden door aangenaam en duidelijk onderwijs.
Dit laatste moet leiden tot belangstelling en willen, tot orde en tucht tevens. En het
Javaansche kind nu, dat schijnbaar in zich zelf gekeerd is door vrees, zooals wellicht
de onderwijzer zal meenen, is in waarheid vol moed en levenslust Maar dat zal het
in de eerste tijden echter zoo gauw niet laten blijken als de meeste zijner blanke
collega's, eerstens, omdat het nog te veel de gevolgen ondervindt van de huiselijke
opvoeding tweedens, omdat het nog te weinig van de taal kent voor de uiting zijner
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gedachten. De Javaansche jongen bij grooten en aanzienlijken over het algemeen te
veel gedrukt onder de wetten der tåtå-kråmå. en gewoon daardoor in bedwang
gehouden te worden, zal in de eerste dagen van zijn schoolbezoek zich onthouden
van veel antwoorden op de vragen van zijn leermeester, omdat hij niet het onderwerp
van berisping en spot wil worden. Mag hij het een of ander kennen, dat zijn
Hollandsche schoolgenoot niet kent, voorzeker hij zal er grootsch op zijn, en in het
tegengestelde geval zal hij den moed niet laten zinken, omdat hij van te voren weet,
dat zulks ten aanzien van het Nederlandsch een natuurlijk feit is, te meer, daar hij
daarbij de meening is toegedaan, dat het Hollandsche kind van nature verstandelijk
beter begaafd is en meer moet weten dan hij. Toch moet menig Javaantje er zich
dikwijls over verwonderen, dat velen zijner blanke makkers in vele opzichten en
zelfs in het Nederlandsch bij hem ten achter staan; dikwijls hebben onderwijzers het
daarover hun tevredenheid betuigd. En dit zegt veel voor hem. Hij wordt daardoor
aangemoedigd, en zoodra hij de eerste begrippen der Nederlandsche taal machtig is,
zal hij daarop met meer ijver voortbouwen om niet onder te doen voor sinjo Klaas
of Hendrik.
Ingrijpend werkt de invloed van het Eurpeesch onderwijs op het karakter van den
Javaan, en brengt een heele revolutie in hem te weeg. Hij is het afgetrokken wezentje
niet meer. Spraakzaamheid en leeslust zijn bij hem waar te nemen. En waar het
Nederlandsch onderwijs bij het aanzienlijke element der bevolking meer
doorgedrongen is, neemt de omgang der familieleden onderling een meer losser
karakter aan, en vrouwen voegen zich bij het gezelschap om zich in het discours te
mengen.
Mag nu eventueel de vraag rijzen, of het opwekken van mededeelzaamheid bij
den Javaan zijn nuttige zijde heeft, dan kan daarop bevestigend geantwoord worden;
want de ondervinding leert, dat stilzwijgendheid in den gewonen omgang (d.w.z.
niet
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in tegenwoordigheid van regenten, enz.) weinig intimiteit veroorzaakt. Dit laatste is
meer dan eens uit het feit gebleken, dat menschen van afgetrokken aard op den
achtergrond worden geschoven (in den omgang) en derhalve beide partijen niet door
vriendschap innig kunnen verbonden zijn.
Als bewijs, dat mededeelzaamheid op prijs gesteld wordt, diene nog het oordeel.
dat velen over gastheer en gastvrouw vellen: ‘Al wordt de bezoeker op de keurigste
gerechten onthaald, hij zal daar nog geen bewijs van oprechtheid in vinden, zoo
gastheer en gastvrouw zich niet spraakzaam toonen tegenover den bezoeker.
Spraakzaamheid alleen is voor hem van veel grooter waarde dan het heerlijkste
onthaal van een paar dozijn schotels.’
Djogjakarta, Augustus 1901.
(Het Onderwijs.)
EEN JAVAAN.

Allerlei
Nederl. Indië in het Buitenland beoordeeld.
Naar aanleiding eener beschouwing in de Quest-Dip. schrijft R.W.: ‘De resultaten
der Nederlandsch- Indische koloniën zijn voor een aanzienlijk deel het gevolg van
de deelneming der Nederlandsche regeering aan den handel ginds. Zij bezit daar haar
eigen koffie-, kina- en indigoplantages, en heeft deswege voor spoorwegaanleg zorg
gedragen. Volgens een bericht van den Franschen consul bedroeg de invoer in
Nederlandsch- Indië in 1894 reeds meer dan 175 millioen gulden, tegen circa 182
millioen in 1897 en 180 millioen in 1898. De uitvoer wisselde in de laatste vijf jaren
af tusschen 200 en 225 millioen. De landbouw en industriëele crisis, waaronder
Nederlandsch- Indië veel geleden heeft sedert 1884, heeft deze vlucht niet gehinderd;
integendeel de handel is juist zichtbaar vooruitgegaan. De koffiebouw heeft het meest
geleden. De planters van Java, die een tijdlang de markten beheerscht hadden, zijn
genoodzaakt zich nu naar de Braziliaansche koersen te richten. In de twee gunstigste
jaren voor de koffieproduktie voerde Java in 1892 uit 1.004.143 pik. koffie tegen
prijzen, afwisselend tusschen 59 en 63 gulden, tegen 1.052.424 pik. voor f 24 à 62.
Wat suiker betreft, hoewel de cultuur zich steeds uitbreidt, is men eenigszins ongerust
over de toekomst van de Philippijnen door de Vereenigde Staten geannexeerd. De
Nederlandsche planters doen hun uiterste best om den suikerhandel met China te
beginnen. Tot op een zekere hoogte wordt thee-aanplant begunstigd door planters
die geen toekomst in den koffiebouw zien. In 1895 bedroeg de oogst 4.816.698 kg.
tegen slechts 2.426.333 kg. in 1898. De uitvoer van tabak is in de laatste tien jaren
bijna verdubbeld geworden; in 1898 bedroeg deze 61.652.647 kg. De opbrengst van
kinabast is van 375.000 kg. in 1888 tot meer dan 4 millioen gestegen. Onder de
voornaamste exportartikelen in Nederlandsch- Indië melden wij nog: indigo 900.000
kg., in 1898, kokosolie 33.750 ton, gutapercha 4.360.000 kg. De rijst-oogst is niet
groot genoeg om in het lokaal verbruik te voorzien.
De totale bevolking bedraagt ca. 40 millioen. Begin 1898 telde NederlandschIndië ca. 3700 Europeesche en 69.400 Chineesche verkoopmagazijnen. De
leveranciers dezer winkels zijn Engelschen, trouwens de handel is grootendeels in
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Engelsche handen. Bijna uitsluitend worden door Engeland geleverd, katoenen
goederen, machines en spoorwegmateriaal. De Engelschen ondervinden echter
tegenwoordig een zware concurrentie van Duitschland en Frankrijk. Laatstgenoemde
voert rijst uit Indo-China, zoowel als kleedingstukken, mode-artikelen en vooral
wijnen aan. Italië concurreert met Frankrijk in den invoer van wijnen.’
(Op verzoek overgenomen uit het Alg. Ned. Exportblad.)

Distellezing uit een verslag.
Hypocrite argumenten.
Intellectueele arbeid.
Gelijk gesalarieerden.
Een protest, dat wel niet veel effect zal resulteeren.
Unfaire concurrentie.

Een Nederlandsche muziekvereeniging te Pretoria.
Een landgenoot die onlangs uit Pretoria is teruggekeerd, gaf ons inzage van het
programma eener uitvoering van Pretoria's Dameskoor die in de vorige maand plaats
had (6 September) onder leiding van den aldaar zeer gewaardeerden Nederlandschen
musicus Henri ten Brink. Hieruit blijkt dat, in weerwil van de zoo moeilijke en
treurige omstandigheden, de liefde voor de muziek aldaar niet is verminderd en de
Hollanders ook op dat gebied aaneengesloten blijven.
Deze vereeniging, waarvan mevrouw S. Eloff presidente is, telt 25 werkende en
30 kunstlievende leden. Onder de namen dier leden vinden wij o.a. die van mevrouw
Maritz - Botha en vele anderen die ten onzent een bekenden klank hebben.
Er werden op deze uitvoering vrouwenkoren gezongen en soli voorgedragen door
de heeren Ten Brink (piano en viool) en dr. H.G. Breyer (violoncel en piano),
benevens door leerlingen van den directeur.
Het is voorzeker een opmerkelijk verschijnsel dat deze vereeniging onder deze
omstandigheden in het leven is gebleven en, dunkt ons, een bewijs te meer voor de
levenskracht van het Hollandsche element in Transvaal.
(Handelsblad.)

Mededeelingen
Als leden van den Raad van Bijstand zijn benoemd de heeren P.J.A. de Bruïne,
Burgemeester van Zwijndrecht en P.J. de Kanter, directeur der Maatschappij Holland
te Dordrecht.
*

**

Nog een leerboek voor vreemdelingen om Nederlandsch te leeren is: H.N. van Kalken,
L'Etude de la langue néerlandaise (5me édition Bruxelles, Office de publicité) drie
deeltjes à fr. 0,50; fr 0,65 en fr 0,75.
***
Aan een brief van Ds. Broekhuizen uit Grand-Rapids is het volgende ontleend:
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Ook hier zijn te veel partijschappen, gelijk bij ons in Transvaal vóór den oorlog
en gelijk nu nog in Nederland. En men versnippert ook hier de krachten in die
partijschappen en alzoo wordt de kracht van de Nederlanders gebroken in kleine
verschillen en spitsvondigheden. Met uitzondering van één kerk, die van ds. Moerdijk,
werden wij door alle broeders met open armen ontvangen. Vele, zeer vele warme
handdrukken en zegenwenschen werden ons toegesproken. De Heer geve echter, dat
deze lieve vrienden hun eigen heil mogen zien en schouder aan schouder gaan staan,
zoowel voor de Boerenzaak als voor hun eigen welzijn. Het ongeluk echter schijnt
mij, dat onze Hollandsche broeders hier langzaam maar zeker in het Amerikaansche
element opgelost worden. Hier kan men nog veel beter dan in Afrika het gevaar
voelen en tasten, van het verzaken van de Hollandsche taal. Het Hollandsch wordt
nog wel gesproken, vooral bij de ouderen, maar het opkomend geslacht spreekt liever
Engelsch of liever Amerikaansch en geeft dikwijls voor geen Hollandsch te kennen.
Ja, schaamt zich zelfs hunne Hollandsche afkomst.
Ik wijs hen dikwijls er op toch hun moedertaal in eere te houden. Den ouders wijs
ik er op toch vooral in huis onze dierbare schoone taal aan hunne kinderen te leeren.
Bovenal toch hun huisgodsdienst, Bijbel en gebed, in het Hollandsch te houden.
Thans gaan mijne oogen ook meer dan ooit open voor het gevaar, dat Zuid-Afrika
dreigt en meer dan ooit, als wij ons land vrij hebben en wij terug komen, zal het mijn
heilig streven zijn de Hollandsche taal in alles op den voorgrond te stellen.
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Verbeterde adressen.
Mej. C.A. Bicker Caarten.

Rotterdam.

H. de Bie Jr.

Rotterdam.

Joh. H. -Been, archivaris.

Brielle.

D.L. van Alphen, Reynoldstraat.

Nijmegen.

M. Bahlmann, Heerengracht 108.

Amsterdam.

G.W. Beekhuis, Klein Schovenhorst.

Putten (Veluwe.)

J.H. Cohen Stuart, verhuisd van Hamburg naar Moscou.
De heer L.G. Klingen, boekhouder der O.A. Cie., te Lourenço Marques was zoo
vriendelijk ons de volgende verbeterde adressen te doen toekomen van leden die
aldaar stonden geboekt:
J. Anhuizer.

Amsterdam.

D.A. van Deursen.

Naaldwijk.

I.V. Groenhuizen.

Rotterdam.

C. Kaag.

Tilburgl

F.W. Hofman.

Amsterdam.

J. van Harlingen.

Brussel.

Joh. Laroy.

Schiedam.

J. Noé.

Baarn.

G. Pott.

Amsterdam.

H. Straub.

Zwitserland.

T. Wichers.

Terschelling.

L.A. v.d. Broek, te Lourenço Marques is overleden, terwij.
J. Slotema vandaar vertrokken is zonder adres achter te laten.
Voor de toezending der volledige adressen van deze twaalf leden houdt de Redactie
zich aanbevolen.

Ledenlijst II.
(Nederland, vervolg).
Mej. P.J. Bloem.

Geervliet.

C.M. Breur.

Ooltgensplaat.

G.N. Breur.

Ooltgensplaat.
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H.B.E. Blaisse.

Schiedam.

Mr. F.W.C.P. Graaf van Bijlandt.

Den Haag.

P. Bosboom.

Den Haag.

C. Boissevain.

Amsterdam.

N. v.d. Brandhof.

Den Haag.

Mej. Marie Berdenis van Berlekom.

Middelburg.

N. Bosboom.

Den Haag.

H.D.H. Bosboom.

Den Haag.

Is. Bikkers.

Rotterdam.

A.H. Brand Jr.

Deventer.

C. ten Bosch.

Voorburg.

J.M. van Beek.

Leiden.

Erven Bohn.

Haarlem.

F.A. Broers.

Leiden.

C. Brunt.

Den Haag.

Dr. Bachler.

Schiermonnikoog.

J. Bosma.

Utrecht.

A. Beernink.

Haarlem.

B. Busing.

Naarden.

J.G. Bloem.

Zuidland.

Mevr. van Breda Kolff van Gulricke.

Den Haag.

J.W. Buurman.

Amsterdam.

J. Blitz.

Amsterdam.

Dr. D. Bos.

Winschoten.

Mej. M.M.B. Beckering.

Amsterdam

F.W. Braat Jr.

Delft.

W.C. Braat.

Delft.

Mej. Marie Bloeme.

Amsterdam.

H.S. Balsem.

Nijmegen.

Jhr. Mr. S.W.H.A. van Blijma thoe
Kingma.

Heerenveen.

L.S. de Bruijn.

Heukelom.

P. Brouwer.

Leerbroek.

P.J.A. de Bruïne.

Zwijndrecht.

R. v.d. Burgt.

Harscamp (Gem. Ede.).
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Mej. de Bouville.

Arnhem.

W. Bos.

Groningen.

S.C. Bruins.

Leerdam.

Mr. P.M.J.E. Bloemarts.

Breda.

Mej. S. Bachofner.

Den Haag.

Mr. J.G.S. Bevers.

Den Haag.

Dr. J.A. Böhringer.

Den Haag.

Mr. J.D.P. ten Bosch.

Den Haag.

Nieuwe Leden.
J. Eschbach, Resident van Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
C.L. Udo de Haes, Secretaris. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
H.J.E.F. Schwartz. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
Ph. J. Marle. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
Lecomte. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
J.H. Bonjer. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
J.A. Helsdingen. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
J. Wolff. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
A.P. Hacobjau. Boeleleng (Residentie Bali en Lombok.)
A.A. Burgdorffer.

Lombok.

E. Kiliaan.

Lombok.

Dr. D.W. Horst, Resident van

Ternate.

W. Versteegh, wd. gew. Secretaris.

Ternate.

M.H. Schippers, wd. Predikant.

Ternate.

J. Groenema, onderwijzer.

Ternate.

R. Duyvetter, ambtenaar b/d Waterstaat. Ternate.
J. Paris, hoofdagent der Ned. N. Guinea Ternate.
Hand. Mij.
C.W. van Ginkel, Mil. commandant.

Ternate.

P. Nikyuluw, kommies.

Ternate.

M. Christiaanse, onderwijzer.

Ternate.

J. van Nouhuijs, gezaghebber.

Ternate.

L.J.C. von Zeppelin Obermüller,
Vice-consul.

Constantinopel.
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Alfr. E. van Lennep, Hoofdinsp. der
Turksche tabaksregie.

Constantinopel.

L.H. Muller.

Constantinopel.

M.J. Brusse, Letterkundige,
Diergaardesingel.

Rotterdam.

J.W.M. van der Kun, Prinsengracht 63.

den Haag.

Jhr. J. Hora Siccama, Bezuidenhout 13. den Haag.
Jonkvr. J.H.A. v. Schmidt auf Altenstadt, den Haag.
Parkstraat 93.
Mevrouw van der Wijck, Bezuidenhout. den Haag.
Baronesse H.S. de Constant Rebecque,
Groenhoven Kanaal.

den Haag.

Graaf T. Du Monceau, Ordonnance-off. den Haag.
van H.M. de Koningin, Groenhoven,
Kanaal.
Gravin Du Monceau, Groenhoven,
Kanaal.

den Haag.

Baronesse D.M.D. de Constant Rebecque, den Haag.
Groenhoven, Kanaal.
H. van Ermel Scherer, 2e Luit. Artillerie, den Haag.
Javastraat.
Jhr. W.M. de Brauw, Adspirant ingenieur den Haag.
telegrafie, Scheveningsche veer 17.
Mevrouw Steengracht, Korte Voorhout. den Haag.
W.H.R. van Manen, Luthersche Burgwal den Haag.
23,
Mr. W.A. Baron van Ittersum, Commies den Haag.
Dept. Waterstaat, Handel en Nijverheid,
Frederikstraat 10.
J.C. Vliegenthart, Adjunct ingenieur Waterstaat. Hoek v. Holland.
Mej. B. Kuneman, Leerares M.O.
Parkweg.

Amsterdam.

Mevr. M. Lafontaine, Amstel hoek
Sarphatisrtaat

Amsterdam.

A. Dozy, Kapitein der Infanterie.

Assen.

Mr. J.J. v. Geuns, Voorzitter v.d. Hoogen Den Haag.
Raad.
Ds. G. Cool, Emerituspredikant, Graadt Nijmegen.
van Roggestraat.
Jhr. Mr. A.A. v. Doorn v. Koudekerke, Burgemeester v. Vlissingen.
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W.A.M. Piepers, Hoofdingenieur, {
Opgegeven door N. v. Dissel, Breda. }

Arnhem.

F.L. van Ammers, Wagenweg. {
Opgegeven door N. v. Dissel, Breda. }

Haarlem.

G.W.W.C. Baron v. Hoëvell, Gouv. v.
Celebes. } Opgegeven door Mr. A. v.
Oven.

Makasser.

Mr. A.J. Sloot, Pres. v.h. Gerechtshof.
}Opgegeven door Mr. A. v. Oven.

Makasser.

R. Brings. }Opgegeven door Mr. A. v.
Oven.

Makasser.

H. v.d. Wolk. }Opgegeven door Mr. A.
v. Oven.

Makasser.

C.A. van der Stadt. }Opgegeven door Mr. Makasser.
A. v. Oven.
Mr. J.J. Nolst Trénité. }Opgegeven door Makasser.
Mr. A. v. Oven.
J.A. van Ameyden van Duyn.
}Opgegeven door Mr. A. v. Oven.

Makasser.

A. Koolhoven. Opgegeven door Dr. J.B. Bloemendaal.
Schepers.
J. Beerepoort, Koffiehuishouder. *

Oude Wetering.

P.J. van Breda Vriesman, Boekhandelaar. Leiden.
*
L.I.C.A. Gordon, Notaris. *

Leiden.

Grondhout, Medisch Student, Papegracht. Leiden.
*
C. Poortman, Controleur B.B. Baros. *

(Sum. Westkust).

H.W. van der Weele, Leeraar H.B.S. *

Den Haag.

*Opgegeven door J.B. van Loenen.
Leiden.
Den leden in wier namen of adressen fouten voorkomen wordt verzocht daarvan
opgave te doen aan de Redactie.

Bericht.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat het Secretariaat van Groep B. van het A.N.V.
voortaan gevestigd is:
Spiegelstraat 20, Gent.
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Nederlandsche tolken in de Levant.
Een behoorlijke consulaire rechtspleging.
(Brief aan de N.R. Ct. uit Konstantinopel.)
De ernstige bezwaren, welke, volgens het Voorloopig Verslag over Hoofdstuk III
der Staatsbegrooting, bij vele leden bleken te bestaan tegen 's ministers plannen ten
aanzien van het opleiden van leerling-tolken voor 's lands dienst, hebben de
Nederlanders alhier zeer verrast en te leur gesteld. Zij meenden, dat, wanneer er één
voorstel van de regeering was dat geen bestrijding zou vinden, het deze zoo hoogst
noodige en zoo bizonder nationaleregeling zou wezen.
Inderdaad, men kon het niet gelooven in de kolonie alhier dat in den
tegenwoordigen tijd, nu het voor kleine naties hoe langer hoe moeilijker wordt zich
tegen den aandrang van groote, gulzige buurlui staande te houden, nu de oogen van
de geheele wereld gevestigd zijn op den heldhaftigen worstelstrijd van onze
stamverwanten in Zuid-Afrika voor hun recht van bestaan als een klein, maar vrij
volk met eigen taal, en onder het bestuur van zijn eigen overheden, nu daardoor de
naam Holland en Hollanders in aller mond is, en overal de belangstelling is opgewekt,
niet slechts voor wat de Boeren, maar ook voor wat Nederland en de Nederlanders
betreft, nu men dus allerwege de oogen op ons gevestigd heeft, dat onder die
omstandigheden velen der gekozenen des volks op het Binnenhof bezwaar maken
tegen de nationaliseering, de verhollandsching van een deel van het
ambtenaarspersoneel, dat bij onze gezantschappen en consulaten in sommige gevallen
is aangewezen om de Koningin en Nederland te vertegenwoordigen, als het ware te
verpersoonlijken, en alsdan de eer van Vorstin, vlag en staat moet ophouden, en door
zijn persoonlijkheid, zijn kennis en wijze van optreden, den inboorling zoowel als
den vreemde een gunstig en waar denkbeeld moet geven van wat Nederland en de
Nederlanders zijn.
Want daar komt het in werkelijkheid op aan. Het geldt hier niet voor de
Staten-Generaal een 1500 à 2000 gulden toe te staan voor de opleiding van den een
of anderen nieuwen ambtenaar, neen, het geldt hier te kiezen tusschen het laten
voortduren van het verouderde en voor de hedendaagsche behoeften geheel
onvoldoende stelsel, van tot tolk bij onze gezantschappen en consulaten in de Levant
door-

Neerlandia. Jaargang 5

126
gaans vreemden aan te stellen, die niet veel anders zijn en kunnen wezen dan
‘vertalers’ en ‘wegwijzers’ van hun chefs, en wier kennis en blik niet verder gaat
dan het land, ja, doorgaans zelfs niet verder dan de stad en hare omgeving waar ze
geboren en getogen zijn, of het tot die functiën benoemen van mannen, die voor de
veelzijdige werkzaamheden, welke tegenwoordig den dragoman worden opgedragen
en door hem moeten kunnen worden uitgevoerd, behoorlijk zijn onderlegd,
Nederlanders zijn en onze taal kennen.
Het geldt hier openlijk voor de geheele wereld te betuigen of Nederland in staat
en bereid is de behandeling van zijne diplomatieke, dikwijls zeer vertrouwelijke
aangelegenheden door oprechte vaderlanders, door daarvoor waardige en bekwame
personen te laten geschieden, dan of het voort wil blijven gaan daarvoor te gebruiken,
hetzij vreemdelingen, hetzij personen, wien, hoewel ze Nederlandsche onderdanen
zijn, toch al wat Nederland betreft, of Nederlandsch is, volslagen vreemd is.
We kunnen het niet gelooven, dat tusschen die twee stelsels de keuze voor een
enkelen onzer volksvertegenwoordigers moeilijk kan wezen; en we zijn overtuigd,
dat, wanneer zij den waren toestand aan onze gezantschappen en aan eenige onzer
consulaten in de Levant bij ondervinding kenden, zij niet alleen geen oogenblik
zouden aarzelen den minister de gevraagde 1500 gulden toe te staan, maar dat zij
veeleer een hooger bedrag te zijner beschikking zouden stellen, om dadelijk, zoo
mogelijk, meerdere jongelieden in de gelegenheid te stellen zich voor de betrekking
van tolk te bekwamen.
In het vorig artikel over deze aangelegenheid, in het Tweede Blad B. van de N.R.
Ct. van 11 October, is er al reeds op gewezen hoe gebrekkig de Nederlandsche
consulaire rechtspraak hier in het Oosten is, uithoofde der samenstelling der consulaire
rechtbanken en het Hof van Appel; en dat ingrijpende veranderingen in dit opzicht
dringend noodig zijn.
Behalve dat de in die colleges als rechters optredende personen, als het maar
eenigszins mogelijk is, Nederlanders moeten worden, en bovendien Nederlanders
die de Nederlandsche taal machtig zijn, zoo is het eveneens zeer wenschelijk, dat ze
worden voorgezeten door een Nederlandsch rechtsgeleerde, of iemand die minstens
eenige rechtsgeleerde studiën heeft gemaakt. Het is immers duidelijk dat iemand,
die in het vaderland niet bekwaam en niet bevoegd wordt geacht om een kantongerecht
te presideeren, niet opeens de hoedanigheden, vereischt voor den president ven een
rechtbank kan verkrijgen, zoodra hij de grenzen van het Ottomanische rijk of van
Perzië heeft overschreden.
Is de graad van meester in de rechten een bepaalde vereischte voor het bekleeden
van rechterlijke functiën in het vaderland, niet minder moet hij dat dan wezen voor
den voorzitter van het Hof van Appel en de consulaire rechtbanken, voor welke
voorzeker somwijlen niet minder ingewikkelde en niet minder netelige zaken
voorkomen dan voor de gerechten en hoven in Nederland. Integendeel, wegens de
plaatselijke toestanden in het vreemde land en het betrokken zijn van vreemde
onderdanen in de zich voordoende rechtsgedingen, kan het dikwijls zeer lastig zijn
die te ontwarren en goed te berechten.
Hoe is nu op het oogenblik te dien opzichte de werkelijke toestand?
Het hof van appel en de consnlaire rechtbanken te Konstantinopel en te Smirna
worden, indien de gezant en de consul aldaar aanwezig zijn, werkelijk tegenwoordig
door meesters in de rechten voorgezeten, doch dat komt omdat die ambtenaren
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toevallig den doctoralen graad bezitten. Zij werden niet deswege tot die functiën
benoemd. De Nederlandsche consulaire rechtbanken te Saloniki, te Beiroet en te
Tripolis in Barbarije, alwaar we nog geen beroepsconsuls hebben, worden evenwel
gepresideerd, in de eerst- en de laatstgenoemde plaats door de Italiaansche cargadoors
en scheepsagenten, die daar consul der Nederlanden zijn, en te Beiroet door den als
Nederlandsch consul-generaal aangestelden Oostenrijkschen koopman. Dit is voorwaar
een geheel onvoldoende toestand, welke alleen vergoelijkt kan worden door het
gebrek aan geschikte rechtsgeleerde Nederlandsche titularissen voor die posten.
Maar er is meer. De rechters in de consulaire rechtbanken in de Levant, en
natuurlijk in de eerste plaats de voorzitter, moeten, om voor hunne gewichtige en
verantwoordelijke taak berekend te wezen, nog andere eigenschappen en kennis
bezitten dan rechters in Nederland. Zij moeten ook op de hoogte wezen van de
landsgebruiken en van de wetten van het land hunner inwoning, en zij moeten de
toestanden aldaar en de algemeene karaktereigenschappen der menschen, die voor
hen zullen kunnen verschijnen, uit eigen ondervinding hebben leeren kennen. En om
zich dat alles eigen te maken, moet men minstens eenige jaren in het land hebben
gewoond en daar hebben gewerkt. Den knapsten, vlugsten en handigsten
beroepsconsul zullen, wanneer hij nimmer te voren in de Levant is werkzaam geweest,
de eerste maanden na zijn aankomst in het Oosten, de handen vrijwel verkeerd staan.
Ook hij heeft eenigen tijd noodig om zich te oriënteeren, kennis op te doen van het
land en vooral van de menschen, die in de Levant zoo heel anders zijn dan elders,
zoodat bijvoorbeeld wat ‘eerlijk’ heet in het Westen, hier in het Oosten veelal voor
‘dom’, ‘onbeholpen’ of ‘kleingeestig’ wordt uitgekreten, en wat ‘beslist oneerlijk’
is volgens onze Westersche begrippen, den Levantijnen, evenzoo goed als den
inboorlingen, ‘handig’, ‘flink’ en ‘uitgeslapen’ voorkomt.
Deswege behoeven de ambtenaren, die zullen optreden als onze consuls-rechters
in de groote plaatsen in de Levant, bepaald een passende opleiding tot die gewichtige
functiën; een opleiding in het vaderland, om Nederland, de Nederlanders, de
Nederlandsche (en Ned.-Indische) wetten en staatsinstellingen te bestudeeren, en
zich de beginselen van de Turksche en (of) de Perzische, en voor Turkije zoo mogelijk
ook van de Nieuw-Grieksche taal eigen te maken, en daarna praktisch hier te lande
of in Perzië, ten einde zich verder in die talen te bekwamen, en het land, de volkeren,
de wetten en de gebruiken in de Levant te leeren kennen en te beoordeelen. Eerst
dan zullen zij de geschiktheid en de vereischte eigenschappen kunnen bezitten voor
het behoorlijk vervullen der belangrijke en dikwijls moeilijke functiën van
consul-rechter.
Nu zal een ieder, die deze landen, de menschen, en de toestanden alhier uit
langjarige ondervinding kent, moeten erkennen dat, hetgeen de minister van
buitenlandsche zaken met betrekking tot de opleiding van leerling-tolken voorstelt,
kan leiden tot het verkrijgen van dusdanige ambtenaren, zonder dat zulks den staat
veel geld zal kosten. Wenschelijk zou het misschien wezen, wanneer het consulaire
korps en
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het tolkenpersoneel geheel van elkaar gescheiden konden blijven; edoch, bij de meeste
andere landen, en o.a. bij alle groote mogendheden, welke voor buitenlandsche
zendingen en consulaten over heel wat hoogere kredieten kunnen beschikken, dan
Nederland, zijn die twee korpsen ineengesmolten: wordt de in de Levant en in het
Verre Oosten dienende tolk consul en omgekeerd, en in sommige gevallen zelfs
gezant. Dat is dan ook voorzeker de goedkoopste en de eenvoudigste regeling om
een voor al de veelzijdige werkzaamheden van een tolk en een consul-rechter in de
Levant (en in Oost-Azië) geheel berekend personeel te vormen en te bezitten.
De tolken, waarover de gezantschappen en consulaten in de Levant op het oogenblik
beschikken, bezitten geen van allen die eigenschappen. Daarenboven vereischt de
bezetting van het dragomanaat bij de gezantschappen in Turkije en in Perzië dringend
voorziening.
Te Teheran is al sinds meer dan een jaar noch gezant, noch tolk! De tolk alhier is
voortdurend lijdend en kan bijna niet meer mee, zoodat den Gezant als eenige hulp
voor de dragomanswerkzaamheden aangewezen is een jongmensch van het land natuurlijk geen Nederlander, niettegenstaande er een veel geschikter jeugdige
Nederlandsche Levantijn van denzelfden leeftijd beschikbaar is -, die als volontair
op het dragomanaat werkt en om verscheidene redenen, waarvan eene o.a. is zijn
nauwe bloedverwantschap met den tegenwoordigen raad van legatie en meestal
zaakgelastigde van Turkije in den Haag, in geenen deele een geschikt persoon is om
tegenover de Turksche autoriteiten, aan de Porte, of ten Paleize uit naam van den
vertegenwoordiger van onze Koningin en van Nederland, of van de Nederlanders op
te treden.
Een behoorlijke tijdelijke, in afwachting der definitieve vervanging van den zieken,
onbekwamen Levantijnschen dragoman alhier, wordt dus met recht door de regeering,
en ook door alle Nederlanders, die hier te lande belangen hebben, zoo spoedig
mogelijk gewenscht; en ook uit dien hoofde ken en mag er geen dag meer worden
gewacht om alles te doen ten einde in de dringende behoefte te voorzien. Immers zal
het, wanneer de door den minister voorgestelde regeling - met of zonder wijziging
van sommige details - door de Staten-Generaal wordt goedgekeurd, toch nog eenige
jaren duren, voor en aleer een dienovereenkomstig te benoemen behoorlijk onderlegde
leerling-tolk met vrucht als dragoman alhier zal kunnen optreden.
Daaraan is nu niets meer te veranderen: alleen is de opmerking zeer zeker gewettigd
dat de voorziening in den tolkendienst, welke eerst nu wordt voorgesteld, al reeds
jaren geleden had behooren te geschieden; en is het dan ook, in verband met het
geheel ontbreken van aanvullingspersoneel voor dien dienst, alleszins
aanbevelenswaard dadelijk zonder verder dralen, indien geschikte jongelieden
daarvoor te vinden zijn, over te gaan tot het in opleiding nemen van meerdere
personen. Het gezantschap alhier behoeft bijv. ten spoedigste minstens twee tolken
(een voor het consulaat), en ook het tolkenpersoneel aan onze groote consulaten laat
te wenschen over; al ware het alleen reeds omdat de consulaatsdragomans bijna allen
Ottomansche onderdanen zijn; een groot beletsel voor hen om zelfbewust en met
vertrouwen tegenover de lands- (d.w.z. dus eigenlijk hunne eigene) autoriteiten te
kunnen optreden; zooals o.a. reeds uitvoerig is verklaard in het Eerste Blad A van
de N.R. Ct. van 9 Aug. l.l.
De veronderstelling aan het einde van het Voorloopig Verslag geuit, dat er nog
wel hier te lande personen te vinden zouden wezen, uit gezinnen van Nederlanders
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afkomstig, waarin de Nederlandsche tradities nog zijn blijven voortleven, die voor
de opleiding tot tolk in aanmerking kunnen komen, is een hersenschim. Het is treurig,
maar waar; onder al de Levantijnsche families, van Nederlanders afkomstig, zijn er
in geheel Turkije slechts twee waar den kinderen de Nederlandsche taal is geleerd,
en wier kroost wel eens in het vaderland is geweest. De oudste zonen van die flinke
vaderlanders zijn evenwel pas veertien á vijftien jaar, dus nog veel te jong om
desgewenscht voor leerling-tolk in opleiding te kunnen komen. Bij alle overige
families zijn, voornamelijk door de opvolgende huwelijken met vreemde vrouwen,
de nationale taal geheel, en ook de Nederlandsche traditiën zoo goed als volkomen
verloren gegaan. De eenige jonge Nederlandsche Levantijn, die, wat leeftijd en
opgedane schoolkennis betreft, voor de opleiding tot tolk in aanmerking zou kunnen
komen, ziet zich genoodzaakt eerst van meet af aan Nederlandsch te gaan leeren,
alvorens naar eene Nederlandsche landsbetrekking te kunnen solliciteeren. Van de
zijde der Nederlanders, in de Levant geboren, is er dus, ten minste gedurende de
eerste jaren, niets voor het verkrijgen van een wetenschappelijk gevormd
tolkenpersoneel te verwachten.
De vorming van dat personeel kan echter geen oogenblik meer worden uitgesteld.
De Kamer zoude eene zware verantwoording op zich laden, en een groot nadeel
toebrengen, niet alleen aan onze nationale eer en aan ons aandien in het Oosten, maar
ook aan de belangen van Nederland en aan die van de Nederlanders, die in de Levant
leven, er mede handel drijven of zaken doen, of op andere wijze er mede in verbinding
staan, indien ze door eene verwerping, zonder meer, van de voorstellen voor de
behoorlijke voorziening in den tolkendienst, welke het ministerie van buitenlandsche
zaken eindelijk heeft ingediend, die voorziening wederom een belangrijke vertraging
en uitstel deed lijden.
***
Bovenstaand artikel, van den vermaarden correspondent der Nieuwe Rott. Ct. te
Konstantinopel, werd overgenomen uit het nummer van 12 dezer. Tweede Blad A.
In afwijking van zijn gewoonte neemt Neerlandia het geheel over, omdat het te
belangrijk is voor een vluchtige verschijning, en uitstekend den weg baant voor
andere besprekingen, die door de eerlang te verwachten aansluiting van Levantynsche
Koloniën aan het Alg. Ned. Verbond, wenschelijk zijn geworden.

Zuid-Afrika
De Oorlog.
De gevoelige klappen, die de Engelschen in de laatste weken bij Zeerust in het Westen
en Bakenlaagte in het Oosten van Transvaal gekregen hebben, brengen het
hardleersche Engelsche volk toch wel tot het besef, dat het verzet der Boeren bij
lange na nog niet gebroken is en er groote krachtsinspanning noodig zal wezen om
hun de baas
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te worden. Wel trachten eenige Engeleche bladen die gevechten nog als overwinningen
voor te stellen, schoon dan met aanmerkelijke verliezen bekocht, maar de meerderheid
van de pers erkent toch of geeft te verstaan, dat het beide malen minst genomen een
ernstige tegenslag voor de Engelsche wapenen was.
Vooral het treffen bij Bakenlaagte kwam den Engelschen duur te staan. Volgens
sommige berichten was het een der bloedigste gevechten uit den oorlog, en wij
vreezen, dat er ook menig burger het leven gelaten heeft, al is de Engelsche schatting,
dat de verliezen der Boeren in de honderden loopen, waarschijnlijk een bloote gissing
en natuurlijk sterk overdreven. De Engelsche verliezen bedroegen, zoover wij weten,
12 officieren en 58 minderen gesneuveld, 15 officieren en 156 minderen gewond.
De verhouding tusschen gesneuvelde en gewonde officieren is zeer ongewoon.
Misschien wordt zij hierdoor verklaard, dat Lord Kitchener een aantal verwondingen
van lichteren aard niet heeft opgegeven - hij seinde van de gewonde officieren: ‘meest
allen zwaar’ - maar ook zoo, dat het gevecht van dichtebij is gevoerd en de Boeren
aldus de gelegenheid hadden de officieren uit te pikken; en op korten afstand is de
uitwerking van het nieuwerwetsche geweer moorddadig. Van gevangenen zwijgt
Kitchener's telegram, zooals het openbaar is gemaakt; maar er is nauwelijks twijfel
aan, of de Boeren hebben een tijd lang een aantal Engelschen levend in handen gehad,
al zouden wij 't begrijpen, dat zij na al de wreedheden waaraan zij bloot hebben
gestaan, niet aanstonds op witte vlaggen en opgestoken handen letten. En twee
kanonnen hebben zij alvast ook meegevoerd. Maar aan munitie en andere bruikbare
waar zullen zij ook wel een goeden slag hebben geslagen.
Het merkwaardige van deze nederlaag, de Engelschen toegebracht, is dat zij
voorviel in een streek, die nog enkele dagen te voren heette van alle georganiseerde
Boerenmacht gezuiverd te zijn. Botha's commando was uiteengejaagd en in kleine
troepjes zochten zijn manschappen een goed heenkomen, en hij zelf, nog slechts van
enkele volgelingen vergezeld, werd bijna gegrepen. En toen eensklaps die ramp van
Bakenlaagte! Zou het Engelsche volk nooit genoeg krijgen van het onzinnig gesnoef
van de oorlogstelegrammen, van die van Lord Kitchener zoowel als van de kranten?
***
Dat bericht, dat Botha nog maar eenige volgelingen bij zich had, kan intusschen zeer
goed waar wezen. Want sedert eenigen tijd heeft de opperbevelhebber der
Transvaalsche troepen geen eigen commando meer. Hij zoomin als de
opperbevelhebber der Vrijstaatsche troepen. Dit is ook de reden waarom men zoo
lang weinig of niets van de Wet gehoord heeft. De Engelschen hadden 't er op gezet
om de Wet te vangen, en ook om Botha in hun macht te krijgen spanden zij zich in.
Wel wisten beiden met hun commando's, vooral de Wet onder zoo moeilijke
omstandigheden, aldoor aan de overmacht, die hen overal op de hielen zat of trachtte
te omsingelen, te ontkomen. Maar op den duur werd dit gevaarlijk. Zij konden er
eindelijk wel eens inloopen.
Om deze vervolging nu te stuiten of althans zeer te bemoeielijken scheidde de
Wet zich van zijn commando af, en ging voortaan met zijn staf zwerven, nu naar
deze dan naar die streek, nu zich bij dit commando voegende dan bij een ander. Zoo
raakten de Engelschen zijn spoor geheel bijster, en geen groote troepenmassa gaf
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hun aanwijzing, waar de opperbevelhebber zich ophield. Met deze nieuwe regeling
werd tevens bereikt, dat niet uitsluitend éen commando van de Wet's leiding voordeel
trok. En zoo heeft ook Botha gedaan.
Misschien heeft intusschen ook bijgedragen tot het vreemde verschijnsel, dat er
zoolang niets verluidde over de Wet, die in een vroeger tijdperk van den oorlog het
Engelsche oorlogsnieuws van zijn daden vervulde, dat Lord Kitchener voorzichtiger
vond, vooral met het oog op de Kaapkolonie, den invloed van de Wet's naam niet
aldoor te versterken, en dus het stelsel van doodzwijgen op hem toepaste, - een stelsel,
dat ons ook sedert lang min of meer ten opzichte van president Steijn gevolgd schijnt.
***
Evenwel, het nieuws verbreidt zich snel in Zuid-Afrika en van de Limpopo tot
aan de Tafelbaai is ook zonder de telegrammen, welke de censor doorlaat, de roem
van de helden der Afrikaanders algemeen bekend.
En niet minder de schande van Engeland. De schande, dat het nog aldoor vrouwen
en kinderen in ongezonde kampen samendrijft, ze daar niet genoeg te eten geeft en
niet behoorlijk huisvest, zoodat zij bij duizenden sterven; de schande, dat het de
strijdende Boeren geneeskundige hulp weigert; dat het verbant en van hun goederen
berooft de strijders, die zich niet onderwerpen willen; dat het ophangt en doodschiet,
tot zelfs republikeinen die, niets anders bezittende, zich kleeden in het khaki, dat zij
buit maken - ja, als men de ongerechtigheden van Engeland gaat opsommen, waar
is het eind? En een nieuwe schande is bij de oude gevoegd, nu uit den brief van
president Steijn aan Lord Kitchener gebleken is, dat de beruchte brief van Reitz, met
zooveel voldoening door de Engelsche regeering openbaar gemaakt, vervalscht is.
Heeft hierin Milner, die indertijd al met een stuk van president Steijn geknoeid heeft,
de hand gehad?
***
Dat de Engelsche regeering den ernst van den toestand inziet, blijkt wel uit de
nieuwe troepenzendingen, waarvan de bladen gewagen. Heele regimenten ruiterij
en voetvolk en artillerie gaan er naar Zuid-Afrika. Zoover wij gelezen hebben, bestaat
het geschut voorloopig alleen uit maxims. Inderdaad schijnt het voordeel, dat de
Engelschen nog van hun zwaarder geschut hebben, niet groot meer. De Boeren
bewegen zich meestal in te kleine afdeelingen en houden zich te weinig in vaste
stellingen op om ze met verdragend geschut veel kwaad te kunnen doen. Daarenboven
houdt het vervoer van artillerie de Engelsche troepen uitteraard op, en komen zij in
een gevecht in een neteligen toestand, dan moeten voor het behoud van de kanonnen
- een belang, dat overschat wordt - vaak groote offers gebracht worden.
De Boeren missen zeker bij hun tegenwoordige wijze van oorlogvoeren hun geschut
niet al te zeer, en hun bewegelijkheid is door dat gemis stellig nog toegenomen. Dat
zij soms nog wel een stuk geschut gebruiken kunnen, b.v. als zij een blokhuis willen
aanvallen, mag men toegeven, maar het lijkt ons onjuist, om hun aanvallen op de
een of andere Engelsche colonne voor te stellen als vooral gedaan om kanonnen te
veroveren. Hebben de Engelschen hun geschut dan behouden, zoo heet het dat de
Boeren in hun voornaamsten toeleg niet geslaagd zijn. Een fraaie voorstelling van
Engelschen kant om aan een nederlaag den glimp van een overwinning te geven.
Dat het Engelsche legerbestuur intusschen een nieuwe batterij maxims uitzendt,
lijkt ons goed gezien. In de verwoede gevechten van tegenwoordig kunnen zulke
stukken, en ook de bommaxims of pompoms, goeden dienst doen; hetgeen de Boeren,
die onlangs in de Kaapkolonie weer van dat laatste geschut buit maakten en aanstonds
gebruikten, ook begrepen hebben.
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Men leest dezer dagen nog telkens van het boycot, dat de arbeiders op Engelsche
schepen willen toepassen, om aldus Engeland tot het eindigen van den oorlog in
Zuid-Afrika te dwingen, maar het geloof dat er iets van komen zal, al aanstonds niet
bizonder groot, is er niet op toegenomen. Van alle kanten heeft men dadelijk in het
licht gesteld, dat er voor een dergelijken maatregel, wil hij iets uitrichten, noodig is
een tucht en samenwerking onder alle bootwerkers, die er nog geenszins zijn, en dan
enorme sommen gelds om de duizenden, die onmiddellijk en middellijk werkeloos
zouden worden, geruimen tijd onderstand te kunnen geven. En er was geen kijk op
dat er zooveel geld binnen zou komen.
Maar ook verhief zich dadelijk het verzet uit handels- en
*
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scheepvaartkringen hier te lande, want niet alleen berekende men de groote verliezen,
die men hier aanstonds zou lijden, maar men voorzag tevens, dat Engeland weerwraak
zou nemen en ons land nog grooter nadeel toebrengen. Bovendien zouden de
bootwerkers in alle of de meeste Europeesche havens eendrachtig mee moeten doen,
anders zou de Engelsche scheepvaart zich eenvoudig verplaatsen, en op die
samenwerking kon men allerminst staat maken.
Niettemin blijft het plan en blijven de krachtige pogingen, die het Nederlandsche
werkvolk aangewend heeft en nog aanwendt om het denkbeeld te verwezenlijken,
deze mannen tot groote eer strekken. Zij zouden dan eens, tegen eigen belang in, in
toepassing brengen een van de middelen, aangeprezen om Engeland op zijn
gevoeligste plek te treffen, nl. in zijn zak. Voor dit edelmoedige streven moet men
de arbeiders dankbaar zijn. Jammer, dat bij nader inzien de mannen, die deze beweging
leiden, gemeend hebben aan hun plan het anti-Engelsche karakter, dat het aanvankelijk
ongetwijfeld had, te moeten ontnemen. Het moet nu heeten een strijd tegen den oorlog
in het algemeen, en was Engeland op die wijze tot rede gebracht, dan zou Nederland
om den Atjeh-oorlog en Amerika om den oorlog op de Filippijnen aan de beurt
komen. Een strijd dus tegen alle oorlog. Nu, elke oorlog is een gruwel, toegegeven;
en het moet er toe komen, dat de volken hun geschillen niet meer met het zwaard
beslechten. En als de werklieden-organisatie of de sociaal-democratie ons zoover
brengt, dan heeft zij een zeer krachtig argument voor hare voortreffelijkheid
gewonnen. Maar den oorlog, dien de Engelschen in Zuid-Afrika voeren, en de wijze,
waarop zij dien voeren, op éen lijn te stellen met b.v. onzen Atjeh-oorlog, is het
mooie van de zaak afnemen.*)
***
Het mislukken van deze poging om Engeland tot het staken van den oorlog te
dwingen, gelijk van zoovele andere maatregelen, voorgesteld om het in zijn financiën
klein te krijgen, bewijzen hoe oppermachtig het geldelijk belang in onze maatschappij
heerscht. Men is tot stikkens toe verontwaardigd over Engelands praktijken in
Zuid-Afrika, maar er iets tegen te doen als men er ernstige geldelijke offers voor
brengen moet, daar is bij de groote meerderheid geen denken aan. Zelfs kan de
openbare meening en willen de regeeringen in landen, waar men eenstemmig
Engelands gedrag verafschuwt, niet beletten, dat men er zaken doet in
oorlogsbenoodigdheden, aan Engeland te leveren. Heeft men zelfs niet dezer dagen
vernomen, dat een Nederlandsche fabriek locomotieven voor de Engelschen in
Zuid-Afrika heeft geleverd? Men vond dat toch wat kras, maar de toelichting kwam:
de locomotieven waren indertijd al besteld, en toen natuurlijk niet door de Engelschen,
en nu ze klaar waren kon men ze moeielijk elders plaatsen. Dus, toen de Engelschen
ze noodig hadden, konden die ze krijgen. Dat werd zoo kalm weg in de bladen ten
beste gegeven, en, naar het leek, vond men dien uitleg voldoende. Geen verstandig
mensch kon immers van de directie van die fabriek verwachten, dat zij met die
locomotieven bleef zitten, niet waar? Ze zouden nu wel gebruikt worden om treinen
met Engelsche troepen of levensmiddelen en amunitie voor die troepen te vervoeren,
nu ja, maar de fabriek mocht toch geen schade lijden.
6 November 1901.
*) Naschrift. Men is bij nader inzien toch op dit besluit teruggekomen. Het boycot-plan heet
nu weer beslist tegen Engeland om de wille van de Boeren gericht.
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Het oudste Nederlandsche grafschrift in Zuid-Afrika en nog wat.
Eenigen tijd geleden werden mij door den archivaris van het India Office te Londen,
den heer William Foster, inlichtingen gevraagd omtrent een zekeren Jan Gerritsen,
van wien kort te voren op een steen in een oud

gebouw in Strandstreet te Kaapstad een grafschrift was gevonden. Tengevolge der
briefwisseling, tusschen den heer Foster en mij naar aanleiding hiervan gevoerd,
ontving ik van den heer W.L. Sclater, directeur van het South African Museum te
Kaapstad, een tweetal photographieën van het grafschrift, vermoedelijk wel het
oudste Nederlandsche epitaphium in het deel der wereld, hetwelk in deze dagen altijd
weder onze harten en onze hoofden bezig houdt. Mij scheen het belangwekkend
genoeg, om het hier te verveelvuldigen.
Volgens een mededeeling in den Cape Times is de steen merkwaardig goed bewaard
gebleven. Ook het opschrift heeft weinig geleden. De steen, een hoog blok gewone
zandsteen, bevindt zich nu in bovengenoemd museum te Kaapstad
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Het opschrift luidt:
Hier leit begraven
Jan Gerritsen van
Amsterdam opper
stvirman op het
schip Hollant
starf den 24
April Ao 1624.
De 4 van het laatste jaartal is niet geheel duidelijk, maar dat het cijfer zóó moet
worden gelezen, bleek mij ten overvloede, toen ik iets omtrent Jan Gerritsen en de
Holland trachtte te weten te komen. In het in 1896 door mij uitgegeven Dagh-Register
gehouden in 't Casteel Batavia van 1624 is van dit schip een paar malen sprake. Het
vertrok den 6 Januari 1624 uit Texel met bestemming naar Batavia en had aan boord
330 ‘sielen’: 92 soldaten, 183 matrozen en assistenten, 12 vrouwen, 40 ‘jonge
dochters’ (men is in een periode van kolonisatie-proefnemingen) en 3 kinderen.
Gedurende de reis overleden niet minder dan 50 personen: 17 soldaten, 28 matrozen,
1 vrouw, 3 jonge dochters en 1 kind. Onder hen, die het doel der reis niet mochten
bereiken, behoorde ook de opperstuurman, Jan Gerritsen. Vermoedelijk dan stierf
hij in de buurt der Kaap de Goede Hoop, waar de Holland of Hollandia in April 1624
aankwam.
Van den steen en zijn opschrift wordt ook gesproken in een opstel van den heer
Sclater in de Transactions of the South African Philosophical Society, XI, Juni 1901.
Deze verhandeling is getiteld: Notes on the so-called ‘post office stone’ and other
inscribed stones preserved in the South African Museum and elsewhere en bespreekt
verschillende steenen met inschriften van Portugeeschen, Engelschen en
Nederlandschen oorsprong, gevonden in Zuid-Afrika. De schrijver herinnert aan het
bekende feit, dat de schepelingen van Europeesche schepen, naar Indië bestemd, in
havens, niet door hen of andere beschaafde natiën bezet, brieven begroeven voor
hunne landgenooten, die na hen daar mochten komen en ook wel andere sporen van
hun verblijf daar achterlieten, b.v. inschriften in steenen, enz. Er is b.v. in het opstel
van den heer Sclater sprake van een opschrift van 1622 of 1629 op een steen, waarin
de woorden: ‘Heare under looke for letters’ (Kijk hieronder naar brieven.)
Zoo spreekt de heer Sclater ook van een, misschien verloren geganen, steen, die
in 1855 nog in 't bezit was van een inwoner der Kaapstad, maar waarvan later geen
melding meer wordt gemaakt. Volgens eene mededeeling in den Cape Monitor van
1 September van laatstgenoemd jaar had deze steen het volgende opschrift:
Handel. Rae. van Indien
D. Martinvs. Sonck. Fiscus.
Jacob Lodesteyn. Schipper
Gearriveert met schip
Van. Amsterdam. Den 20 Mey
vertrocken. nae Batavia.
Den 4. Juny.
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Van de beide namen, in dit opschrift voorkomende, is de eerste die van een zeer
bekenden ambtenaar der Oost-Indische Compagnie van het eerste kwart der 17de
eeuw.
In 1618 werd Dr. of Mr. Martinus of Maarten Sonck door de Bewindhebbers der
Oost-Indische Compagnie benoemd tot advokaat-fiscaal. Zijne instructie*) dagteekent
van 10 December van dat jaar, toen hij op het punt stond, in deze betrekking naar
Indië te gaan. In Batavia werden hem aanzienlijke waardigheden opgedragen. Zoo
werd hij in April 1620, nadat in 1619 de vereeniging tusschen de Nederlandsche en
Engelsche compagnieën was tot stand gekomen, een der vier Nederlandsche leden
van den toen gevormden gemengden Raad van defensie, wat niet belette, dat hij
tevens de functie van lid van den Raad van Indië uitoefende, wat hij nog was toen
hij in September 1625 verdronk ‘in 't incomen van de riviere in Teijouwan.’
Deze zijne hooge waardigheid toch hield hem niet aan Batavia gebonden. Juist
buiten Java heeft Sonck diensten aan de Compagnie bewezen. Helaas! onder wat
Sonck voor de Compagnie heeft verricht, is er veel dat wij gaarne uit de boeken onzer
koloniale geschiedenis zouden zien gescheurd: Martinus Sonck toch is gouverneur
van Banda geweest van April 1621 tot April 1623: een treurige tijd! In hetzelfde jaar
1623 onderteekent hij weder te Batavia stukken als lid van den Raad van Indië. De
reden, waarom aan zijn gouverneurschap van Banda een eind werd gemaakt, klinkt
ons nog al zonderling in de ooren: hij had te veel kruit en kogels (!) verspild aan
saluutschoten en werd dan ook veroordeeld om een deel van het verspilde te
vergoeden, 3298 buskruit en 3180 scherpe (!). Maar te groote gulheid met
vredelievend kruit en lood was blijkbaar geen teeken van onbekwaamheid; want nadat hij eene herbenoeming tot gouverneur van Banda in October 1623 had
geweigerd - werd bij resolutie van den Raad van Indië van 4 Mei 1624 aan Sonck
een belangrijke taak toevertrouwd. Hem werd nl., onder den titel ‘commandeur’, ‘de
directie van s' Comps affaires’ opgedragen in de Chineesche wateren en op de
Pescadores (Pong-hu eilanden), waar Coen den handel der Compagnie - vooral sedert
1622 - had trachten te vestigen. In Juni 1624 vertrok Sonck uit Batavia en in Augustus
kwam hij bij de Pescadores aan. Toen hij dáár de leiding op zich nam, waren de
Chineezen met goeden uitslag tegen de onzen op de Pescadores opgetreden. Zij
wilden ons van dáár, ‘uijt de jurisdictie van China, jaegen’. Na onderhandelingen
met de Chineezen, ‘sijn (de onzen) den 26en Augti 1624 met alle den omslach van
Pehou (een der Pescadores) opgebroocken ende nae Teijouwan (Formosa) vertrocken.
Op de Suijdhoeck van de Baeij van Taijouwan hadden de onse een fort geleijdt; lach
in sijn vier puncten opgemaect ende in sijn gordijnen besloten met plancken, ende
de puncten met sandt opgevuldt. De gordijnen waeren noch ongevult, de huijsen van
binnen waeren van bamboesen en met gras gedeckt, daer de soldaten logeren. Ende
bij gebreck aan steen ende metselaren konden 't niet anders verseeckeren’: het was
de grondslag van onze zoo beroemde, helaas ons spoedig ontnomen, vestiging op
Formosa. Hier op dit eiland verdronk dan Sonck in September 1625.
Hij behoorde tot die ambtenaren der O.I. Compagnie, zooals men er in zijn tijd
zoovele kende. Bekwaam in vele opzichten, maar met groote gebreken. Hij bezat
onder meer de ondeugd, in onze oogen hoe langer hoe hatelijker wordend, hoe meer
onze eigen inzichten op dit punt ten goede gewijzigd zijn geworden en nòg worden,
een ondeugd echter, die helaas in Sonck's dagen zóó algemeen was, dat de
tijdgenooten, welke hun tijd niet vooruit waren, er wel geen ondeugd in zullen hebben
gezien, nl. een volkomen gebrek aan waardeering, aan rechtvaardigheidszin, aan
*) Manuscript op het algemeen Rijksarchief.
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medegevoel, zoodra het den inlander in 't algemeen gold: de dagen van zijn
stadhouderschap op Banda leveren hiervan overvloedige bewijzen.
Daarnaast had de advocaat-fiscaal een ander gebrek, hetwelk eveneens - alweder
helaas! - niet onbekend was bij menigeen zijner ambtgenooten, maar - gelukkig! door menig ander zijner collega's in die dagen beslist werd veroordeeld. Vooral op
Formosa schijnt dit gebrek aan den dag te zijn getreden: nl. dat Sonck ‘principalijck
op sijn particulier proffijt gelet’ had. Was hij niet overleden op Formosa, dan had
hij zich in patria daarover moeten verantwoorden, want den 28 Juli 1625 besloten
de bewindhebbers der O.I.C., hem met de eerste schepen naar Nederland te ontbieden,
omdat uit zijn eigen, onderschepte, brieven zou zijn gebleken, dat hij een ontrouw
dienaar was geweest.*) Misschien heeft de dood hem voor schande bewaard.

*) Zie over dit alles: DE JONGE. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. IV, V;
TIELE, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Mal. Archipel, I; HEERES,
Dagregister gehouden int Casteel Batavia, 1624-1629; GROENEVELDT, De Nederlanders in
China, I; missives en resoluties van G.G. en R. van Oct.-Dec. 1624, en van Heeren XVII,
1625-1631 (in handschrift op het Algemeen Rijksarchief).
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Wat nu het opschrift op den verloren geraakten steen betreft, het heeft betrekking op
het schip, waarmede Sonck, na zijne benoeming tot fiscaal, in Januari 1619 naar
Indië vertrok. Dit gebeurde op de Amsterdam, waarvan schipper was Jacob
Lodensteyn. Deze bodem kwam nà 4 Aug. 1619 en vóór 1 Oct. te Batavia aan en
deze data strijden niet met de dagteekeningen op den steen. In Januari uit Nederland
vertrokken, 20 Mei aan de Kaap gekomen, 4 Juni naar Batavia vertrokken, ongeveer
September daar aangekomen: alles in 1619.
Het opschrift echter is blijkbaar foutief wedergegeven. Wat het woord ‘handel’
beteekent, is mij niet duidelijk. Op den vierden regel moet nog de naam van het schip
gestaan hebben òf het woordje ‘van’ op den vijfden regel moet wegvallen. De datum
‘20 Mei’ behoort bij ‘gearriveert,’ enz., terwijl ‘vertrocken nae Batavia den 4 Juny’
bij elkaâr past. Het jaartal is weggevallen.
Ofschoon dus verminkt, ook dit opschrift is een niet onaardig blijk van de
alleroudste betrekkingen tusschen de Nederlanders en Afrika's Zuidspits.
Delft, October 1901.
J.E. HEERES.

De Gedenksteen voor Dr. Herman Coster.
De eenvoudige gedenksteen, die den naam van een der Hollandsche helden van
Elandslaagte zal vereeuwigen, is de eerste dagen dezer maand in den gevel der
Leidsche Hoogeschool ingemetseld en Maandag den 4den November op plechtige
wijze onthuld.
In het Groot-Auditorium hield mr. G. Vissering voor een talrijke schare
belangstellenden een treffende toespraak. Eerst bracht hij Coster's studententijd in
herinnering, want alleen hij, die hem als student heeft leeren kennen, zal den lateren
Zuid-Afrikaanschen burger naar volle waarde kunnen beoordeelen. Men kan hem
schetsen in drie woorden: Doorzettendheid, oprechtheid, vrijmoedigheid. Zijn
studentenleven is een mooi voorspel geweest voor een machtige symphonie, waarin
wij dezelfde motieven telkens weer terugvinden, maar forscher en breeder uitgewerkt.
Zijn roeping dreef hèm na zijne promotie naar Zuid-Afrika, dat heel zijn hart had.
Hij had mooie aanbevelingsbrieven meegenomen, uit beleefdheid, maar hij heeft ze
nimmer aan iemand getoond. Hij wilde niet de eerste schijnen, hij wilde de eerste
zijn. In Transvaal had hij in den beginne onspoed en ontbering, maar eenmaal klerk
op een procureurskantoor, was hij
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HERMAN COSTER als student.

binnen weinig jaren een bekend advocaat.
Tot het staatsprocureurschap geroepen, kwam hij al in 't begin te staan voor de
uiterst moeilijke instructie in de strafzaak betreffende Jameson en medeplichtingen.
Zijn instructie was een volkomen succes, het glanspunt van zijn staatsprocureurschap.
Zijn groote gaven maakte hij intusschen dienstbaar aan nieuwe wettelijke regelingen
en aanvullingen in reeds bestaande. De achterdocht die bij vele Afrikaanders bestond
tegen de Hollanders heeft Coster nooit getroffen. ‘Ons hou nie van die Hollandertjes,
nie!’ ‘En dr. Coster dan?’ ‘O ja, maar dat is ook dr. Coster!’ Zijn ontslagneming als
staatsprocureur had, gelijk men weet, verschil van inzicht met betrekking tot de
vreemdelingenwet tot aanleiding, maar de oorzaak lag dieper: Coster was in zijn hart
veel te vrij van opvatting, veel te zelfstandig, om op den duur op de plaats van een
ambtenaar, zij het ook een eerste, te kunnen blijven. Voor het land was hij echter
niet verloren. In de netelige zaak van Wolf Joël zocht men Coster aan de verdediging
van Von Veltheim op zich te nemen. Even meesterlijk als zijn vervolging van
Jameson, was nu ook zijne verdediging van Von Veltheim.
Toen de oorlog uitbrak is zijn enthousiasme hem te machtig geworden. Zoo
onverschrokken als hij in zijn geheele leven was geweest, zou hij ook in het gevecht
zijn, van wijken wilde hij nooit weten; zijn onzelfzuchtige geestdrift is zijn ondergang
geweest. Maar van ondergang mag niet gesproken, waar na een leven van toewijding
aan de belangen en den roem van zijn volk als besluit het hoogste offer gebracht
werd. Generaal Lucas Meyer moet van hem gezegd hebben: ‘There goes one of the
“whitest” men who ever came to our country’.
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Zóó hebben zijne vrienden zich dan vereenigd om zijn naam te eeren, door een
openlijke daad: de stichting van het Herman-Coster-Fonds, tot aanmoediging bij de
voorbereidende studie om later tot de handhaving van een Hollandschsprekend
Zuid-Afrika mede te werken; òòk door een steen te plaatsen aan de universiteit waar
hij gestudeerd heeft, waar, zoo hopen wij, ook eens zijn zoons hunne opleiding voor
Zuid-Afrika zullen ontvangen, een gedenkteeken tot mooi voorbeeld aan dien man
uit één stuk, die zooveel gedaan heeft om den naam van Hollander in Zuid-Afrika
in eere te brengen, die zijn vaderland getrouw bleef tot in den dood.
Tot zoover de rede van Mr. Vissering. Een a capella koor gaf wijding aan de
plechtigheid.
De gedenksteen draagt in gothieke karakters dit opschrift:
Vo o r V r i j h e i d e n R e c h t .
Te r h e r i n n e r i n g a a n H e r m a n C o s t e r , g e b o r e n t e
Alkmaar den 30sten Juni 1865, ingeschreven als
s t u d e n t t e L e i d e n i n 1 8 8 5 ;P r a e s e s C o l l e g i ï 1 8 8 9 -1 8 9 0 ,
gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschap op
6 Juni 1890, Advocaat te Pretoria sinds 1891:
S t a a t s p r o c u r e u r d e r Z u i d -A f r i k a a n s c h e R e p u b l i e k
1 8 9 5 -1 8 9 7 . I n d e n s t r i j d v o o r d e v r i j h e i d g e s n e u v e l d
bij Elandslaagte den 21 Octobei 1899. Hij werkte en
stierf voor den Hollandschen naam en voor het heil
van zijn nieuw vaderland.
Eere zij zijner nagedachtenis!
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Nederland
Liederavond te Dordrecht.
Onder de middelen, waardoor het Verbond zijn doel tracht te bereiken, verdient de
verbreiding van het Nederlandsch Lied al mee de grootste aandacht der afdeelingen.
Het gesproken woord in vergaderingen, waartoe maar zelden een groot aantal
leden opgaat, moge zijn nut hebben, als het weggestorven is, wordt het zoo gauw
vergeten.
Lectuur kan bekeerlingen maken, maar hoeveel vlugschriften en krantenartikelen
worden half of niet gelezen ter zijde gelegd!
Het Lied echter is het vermogendste middel om nationaal gevoel te wekken, het
dringt 't diepst in de ziel door, blijft het langst bij, klinkt na jaren nog na, wordt
aanleiding tot bestudeering en verbreiding, wordt eindelijk algemeen bezit, als het
werkelijk voortgekomen is uit het leven en streven, het worstelen en werken, het
lijden en strijden van het volk.
Het moge in tijden van nationale verslapping en bijna versterving schijnbaar dood
gaan, als het natuurleven, nù, - een nieuwe Lente brengt niet alleen een nieuw geluid,
maar de mooie geluiden van vroeger, zangen van lang vervlogen tijden, ruischen
weer aan, klinken jubelend òp in de algemeene herleving.
En het wordt weer een gevoelige uiting van volkskarakter, een heerlijk concert
van gedachteleven in klank en rythme.
De Afdeeling Dordrecht had tot heden weinig van zich laten hooren. Tot het plan
kwam voor den Liederavond, die schitterend geslaagd is.
Het kan zijn nut hebben voor andere afdeelingen, die door het Lied 't doel van het
Alg. Ned. Verbond willen bevorderen, mee te deelen, hoe de afdeeling Dordrecht
den avond heeft voorbereid en ingericht.
Op Zaterdag 19 Oct. werd een uitvoering gegeven voor gegoeden, toegangsprijs
f1.00. De groote zaal van Kunstmin, bekend uit de Congresdagen, was zoo goed als
vol. Jonge dames hadden op zich genomen kaarten te plaatsen.
Zondag daarop had dezelfde uitvoering voor het volk plaats tegen 25 cent de
persoon. De tekstboekjes met al de liederen, die den vorigen avond een kwartje
deden, werden toen voor 10 cent verkocht.
Het tekstboekje bevatte deze inleiding:
Wie het karakter en het gemoedsleven van een volk wil leeren kennen,
luistere naar zijn lied.
Door het lied geeft het uiting aan zijn innigste gedachten en liefste
gevoelens, ongekunsteld en waar, in teeren eenvoud of stoere kracht.
Door het lied spreekt het van zijn liefde, zijn haten, zijn strijden en
overwinnen, en, wat het 't hoogste heeft, van zijn geloof.
Het lied doet ons het volk zien in zijn vroomheid en in zijn zinnelijkheid,
wanneer het lief verhaalt van het kindeke Jezus, of lustig opjoelt in een
drinklied, of schaterlacht om een kluchtige historie.
Het lied is het volk zelf.
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Daarom is het zulk een groote schat voor een volk een rijke verzameling
van liederen te bezitten, die goed te kennen en telkens en telkens weer te
zingen.
Toen dan ook het Algemeen Nederlandsch Verbond werd opgericht, was
een der voornaamste punten, die in het programma werden opgenomen,
de verbreiding van het lied te bevorderen, alles te doen, wat de waardeering
en liefde van ons volk voor dat heerlijk bezit van een eigen Nederlandsch
lied kon verhoogen.
Daarom meende de Afdeeling Dordrecht van dat Verbond, dat het op haar
weg lag hier ter stede een avond voor te bereiden, waarop door de beste
zangers uit ons land en door een voortreffelijk geleid koor van liefhebbers
een keur van Nederlandsche liederen zou worden uitgevoerd.
Het bestuur der afdeeling aanvaardde zijn arbeid vol vertrouwen op een
goeden uitslag, omdat het van '97 wist, dat het volkslied te Dordrecht
vooral, geliefd is. Het koos liederen van alle tijden. Men zal er in het
tekstboek vinden, die voorkomen in het Nederlandsch gedenkboek van
Valerius of in het Antwerpsch liedboek; er wijsjes aantreffen van
Margaretha van Oostenrijk (1530) of zangen van Vondel en Starter,
Schepers en Prudens van Duyse.
Vele kozen we uit het Liederboek van Groot-Nederland van F.R. Coerz
Frzn. en uit Het Nederlandsch Volksliederenboek. Sommige zijn voor ons
oude bekenden uit de Congresdagen, zooals 't schoone Kerstlied van Henri
Vink en de door hem voor koor gearrangeerde liederen ‘Nu zijt wellekome’
en ‘Een Rondendans’.
Aan het slot werd de wensch uitgesproken, dat het doel mocht worden bereikt.
Het ìs bereikt.
De aandacht van zeer vele belangstellenden uit het volk in zijn breedsten omvang
is gevestigd op den schat van Nederlandsche liederen, die zoo lang ongenoten hebben
gerust in archieven of zich schuil hielden in hoekjes van ons land.
Den tweeden avond moesten honderden menschen worden afgewezen; zùlk een
toeloop had men niet verwacht.
De overvolle zaal heeft genoten van de heerlijke ernstige en vroolijke liederen,
genoten van den kunstzang van het echtpaar Tijssen - Bremerkamp en Orelio, de
bekende verkondigers van de blijde boodschap van 't herleefd Nederlandsch Lied.
Zij kwamen prachtig uit tegen den tonigen achtergrond, gevormd door het
Dordrechtsch a capella-koor, dat afwisselend refreinzingend en zelfstandig optrad.
De leider, Eduard Erdelmann voerde zijn koor krachtig aan, handhaafde ook zijn
goeden naam als begeleidend klavierspeler.
Het programma bevatte de volgende afdeelingen:
Volksliederen, Geestelijke liederen, Verhalende liederen, Minneliederen,
Geschiedzangen en Kluchtliederen.
Naar de stemming van publiek te oordeelen bleek een 10-tal kerstliederen te veel
bijeen om de aandacht te onderhouden, die het bereidwilligst aan de kluchtliederen
geschonken werd, waarvan de aanwezigen al maar meer vroegen. Hier bleek ook
weer hoe de zin voor het boertige ons volk in het bloed zit.
Het Looze Visschertje en de Trommelaar met rooden mond, het Smidje, het
Kwezelken en Boerentevredenheid werden het stormachtigst toegejuicht.

Neerlandia. Jaargang 5

Zet ze op goede orgels, zei een bezoeker en het volk zingt ze weer als
gezelschapsliederen.
Men make uit het bovenstaande niet op, dat de ernstige liederen hunne uitwerking
misten. Opmerkelijk, dat de nieuwe zeker geen minderen indruk maakten dan de
beproefde oude. Dr. Schepers Ljeafdegloed (muziek van L.A. Dokkum) en Henri
Vink's Overtuiging1), woorden en muziek uit een zelfde meegevoel voor het
zwaarbeproefde Boerenvolk geboren, behoorden tot de mooiste nummers van het
programma. Sympathie èn voor den directeur der Dordrechtsche muziekschool èn
voor de Boeren deed vragen om een herhaling van dit mooie lied, waaruit zulk een
vast geloof en onwrikbaar vertrouwen spreekt op de eindelijke zegepraal van het
recht.
Wenschelijk zou het zijn als de Afdeeling Dordt op deze welgeslaagde avonden een
leesavond liet volgen, waarin gesproken over het Lied. Ook dan konden ter afwisseling
de mooiste liederen nog eens ten gehoore worden gebracht.
De Afdeeling Dordt mag niet meer stil zitten. Zij heeft een plicht te vervullen,
daar zij zetelt in de stad, waar het hart van het Verbond klopt.
November 1901.
C. VAN SON.

1) Dit lied is met zijn van het Congres in '97 bekend Kerstlied uitgegeven bij J.P. Revers te
Dordrecht 't Is oorspronkelijk Vink's muzikale bijdrage voor het Leydsalbum, door den
Dordtschen Kunstkring den gezant der Z.A. Republiek in het begin van dit jaar aangeboden.
Overtuiging werd ook met de andere muzikale bijdragen (van mej. Joh. de Koningh en de
heeren Erdelmann, Haagmans en Jan Morks) in één band uitgegeven ten voordeele der
Boeren. (Prijs f0.75. Uitgave J.P. Revers, Dordrecht)
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Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
De leden van groep B (België) die de minimum-bijdrage betalen, worden hierbij
verwittigd dat de post, in de maand December, hunne bijdragen voor 1902 zal innen,
als abonnementsgelden op Neêrlandia.
Zij worden vriendelijk verzocht de noodige maatregelen te nemen opdat het
kwijtschrift, ook in hunne afwezigheid, kunne betaald worden.
Voor alles wat den besteldienst van Neêrlandia bij postabonnement aangaat, zooals
klachten, adresveranderingen, wende men zich u i t s l u i t e n d tot postkantoor of
brievendrager.
Zelfde verzoek wat den Vlaamschen Strijd betreft.
*

**

Langen tijd heeft men algemeen gevreesd, dat de Groeningerfeesten zouden ontaarden
in betoogingen eener politieke partij, en tot nog toe heerscht er argwaan. Toch behoeft
men daarvoor niet meer bang te zijn. Eensgezind en allen partijgeest ter zijde stellend,
streven thans de inrichters naar een grootsche viering van den zeshonderdsten
verjaardag van den Guldensporenslag, waarin hun van alle zijden van het Vlaamsche
land, hoe langer hoe meer hulp wordt verleend. Wij hopen, dat ook uit
Noord-Nederland velen naar Kortrijk zullen komen om met ons de herdenking te
vieren van den dag, die ons volksbestaan heeft gered.
Onze Antwerpsche Nederlandsche opera is haar 10e levensjaar ingetreden met eene
prachtige opvoering van Wagner's Tannhäuser. Zij bewijst op schitterende wijze, dat
de hoogste muzikale scheppingen in onze taal ten minste zoo genietbaar zijn als in
het Fransch, wat eilaas, in ons Vlaamsch land nog betwijfeld werd. Ook Blockx'
Herbergprinses in Wambach's Quinten Massijs kwamen er reeds voor het voetlicht
en voor het einde dezer maand wordt de opvoering van een nieuwe opera van Jan
Blockx, De Bruid der Zee voorbereid.
Wambach en de librettist van ‘Quinten Massijs’, Raph. Verhulst, onzen hartelijken
dank, omdat zij kloekmoedig weigeren hun werk te laten opvoeren in het Fransch,
daar waar het in den oorspronkelijken tekst kan begrepen worden.
Te Gent is het drama ‘Aan Flarden’ van Mej. Top Naeff uit Dordt, met zeer grooten
bijval vertoond geworden, wat den tooneelbestuurder van den Nederlandschen
Schouwburg te Antwerpen heeft aangezet om het stuk ook daar op te voeren.
In de eerste week van October vierde men in het Plantijnmuseum te Antwerpen het
25-jarig jubileum van Max Rooses en Emanuel Rosseels als bewaarder en bestuurder
dezer inrichting. Was het feest niet openbaar, het was toch indrukwekkend; en in het
hart van honderden niet aanwezige Vlamingen ligt nog, onuitgesproken, dankbare
sympathie voor Max Rooses, die aan zijn volk de grootste diensten heeft bewezen.
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De kroon op zijn arbeid is zeker wel zijn standaardwerk: ‘Rubens' leven en werken’,
waarvan reeds de twee eerste afleveringen zijn verschenen.
Ook Gent vierde deze maand een jubelfeest. Dat namelijk van de vijftigste verjaring
der stichting van het Willems Fonds. Na een concert, uit de liederen uitgegeven door
het W.-F. en een voordracht waarin de heer voorzitter Minnaert de geschiedenis en
de verdienstelijke werkzaamheid van het Willems Fonds had uiteengezet, vond de
algemeene vergadering plaats, die gevolgd werd door een banket. De burgemeester
der stad en eenige Vlaamsche volksvertegenwoordigers en senators woonden het
feest bij. Ook uit Noord-Nederland waren der feest-vierende maatschappij vele blijken
van sympathie gestuurd geworden.
Na Antwerpen en Gent, is het de beurt aan Brussel, waar de Vlaamsche
maatschappij: ‘De Distel’ in November haar twintigjarig bestaan plechtig vieren
gaat.
***
Niet alleen feestklanken bracht ons de maand. Den 13en October trof ons de dood
van een onzer oudste Vlaamsche strijders en letterkundigen: Domien Sleeckx, ‘vader
Sleeckx’, zooals zijne oudleerlingen hem zoo gaarne noemden. Zijne
oorspronkelijkheid als roman- en tooneelschrijver, zijne veelzijdigheid als medewerker
aan talrijke tijdschriften, zijne onvermoeibaarheid en taaie wilskracht in den strijd
voor zijne Vlaamschgezinde overtuiging, hebben hem eene eigenaardige plaats
aangewezen onder de voorvechters voor de rechten van ons volk.
In 1844 weigerde hij de geboorteakte van zijn eerste zoontje te teekenen, omdat
ze in het Fransch opgesteld was zeggende: ‘Ik teeken geen stuk, dat ik niet verstaan
kan.’
De Schepen van den burgerlijken stand Vlaming van geboorte, wilde geen
Vlaamsche akte doen opstellen.
De zaak kwam voor de rechtbank en... Domien Sleeckx kreeg ongelijk en werd
veroordeeld tot de kosten.
Ja, zulke dingen overkomen de voet-bij-stuk houdende Vlamingen wel eens meer,
maar zij die den moed hebben er zich aan bloot te stellen en hunne natuurlijke rechten
trots alles te verdedigen, bewijzen aldus aan de zaak van vrijheid en rechtvaardigheid
een grooten dienst. Dit bleek ook hier. De veroordeeling van Sleeckx baarde groote
opschudding en droeg niet weinig bij tot de indiening en aanneming van het eerste
wetsontwerp op het Vlaamsch in strafzaken.
Dat voorbeelden als dit van vader Sleeckx nog niet overbodig zijn geworden, blijkt
uit de schreeuwende en kleine onrechtvaardigheden, die de Vlamingen nog dagelijks
te verduren hebben. Het zou bv. aan het onderwijs onzer moedertaal in de Brusselsche
stadsscholen volstrekt niet schaden, indien eenige huisvaders den thans heerschenden
toestand eens luide durfden laken en eischen, dat hunne kinderen in hunne eigen taal
werden onderwezen. Oordeel hoe slecht er de toestand is: terwijl aan het Fransch
gemiddeld 7⅓ uren worden gewijd, moet het Nederlandsch, dat dikwijls nog
erbarmelijk wordt verknoeid en geradbraakt, het met 3⅓ uren stellen.
Weet ge hoe een onderwijzersblad van Brussel dien toestand uitlegt? Het onderwijs
van het Fransch is veel moeilijker dan dat van het Vlaamsch; het is dus noodzakelijk
er wat meer tijd aan te besteden.’ En men heeft ons nochtans altijd willen wijsmaken,
dat het aanleeren van het Vlaamsch zooveel moeilijkheden oplevert, dat de Walen,
och arme, die onmogelijk te boven konden!
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Al even verstandig is de benoeming aan de Gentsche Nijverheidschool van een
Vlaamschonkundigen Franschman van Roubaix en die van een tweeden
Vlaamschonkundigen Waal aan 't Conservatorium dier stad, die het gevolg moet zijn
van zijn zegevieren in een praktischen wedstrijd op medecandidaten, voor welken
wedstrijd Minister Van der Bruggen een tweede maal heeft geweigerd in te gaan op
het voorstel van den bestuurraad dat de candidaten voor het examen de Nederlandsche
taal zouden kennen en bij welk examen een tweede maal de zotte klucht is
voorgevallen, dat deze candidaat voor een plaats in een Vlaamsche School onbekwaam
bleek te zijn om les te geven aan Franschonkundige leerlingen.
Doch benoemd zal hij worden. De bureelratten van 't Ministerie zijn immers de
baas. Maar ook, waar blijven onze Vlaamsche Volksvertegenwoordigers en Senatoren,
die 't zoo wel meenen met onze zaak!
En toch hebben wij, Vlaamschgezinden, ongelijk te klagen, want zie, al onze
grieven gaan plotseling worden opgelost, nu de Vlaamsche maatschappij tot
bevordering der Fransche taal, alias de société der Vulgarisateurs, een dubbelen
prijskamp heeft uitgeschreven, een voor de Fransche taal, waaraan de Vlamingen,
tusschen 18 en 25 jaren oud, mogen deelnemen, en een voor de Nederlandsche taal,
voor de Walen, die meer dan éen en min dan vier jaren in het Vlaamsche land
verblijven. In beide prijskampen zijn er groote geldprijzen te winnen. Wie zal me
nog zeggen, dat de Association flamande de vijand van het Vlaamsch is? Wat moet
die prijskamp hoogst welkom zijn voor Prof. Van Hamel om te bewijzen, dat hij dan
toch geen misplaatst vertrouwen stelde in de rechtschapenheid van die Heeren,
wanneer ze beweren met de hand op het hart, dat ze slechts de zuiverste liefde
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koesteren voor de Volkstaal. Om die overtuiging te stichten, bij wie ze niet kennen,
is een prijs van een paar honderd frank niet te veel.
Ons is die liefde bekend, door hare daden. Dit jaar zijn vijf studenten van de
Gentsche Hoogeschool bekroond geworden in den Hoogeschool-prijskamp. Drie
van deze studenten zijn bekende flaminganten; van een vierde, een juffrouw had men
alle reden om te denken, dat ze ook Vlaamschgezind was. De vijfde, zoon van een
Waalschen vader, is de Vlaamsche zaak niet ongenegen. Kort, toen deze vier te
Brussel hun prijs in ontvangst namen, hadden ze met goedkeuring van den vijfden
besloten, dat hij, die namens hen allen den gelukwensch van den Rector op de
plechtige opening der Hoogeschool te Gent zou beantwoorden, Nederlandsch zou
spreken. Ze hadden gerekend buiten den waard. De Rector heeft ze bij zich laten
komen, hun op 't hart gedrukt, dat Nederlandsch spreken op die plechtige opening
in Vlaanderen's hoofdstad.... onbeleefd was tegenover enkele Waalsche Hoogleeraren,
(van wie men veronderstellen kon, dat ze onze taal niet kennen) en hun 't gebruik
van Fransch voor hun bedankje opgedrongen. Waarom ze 't zich lieten opdringen?
Angst om een toekomst, die nog niet verzekerd is en vrees voor tegenwerking van
't franskiljonisme.
Hetzelfde feit is gebeurd het voorgaande jaar met den laureaat Mees - dien noemen
we maar; hij is toch buiten hun bereik, - aan wien de Rector, Vulgarisateur Van
Wetter, eveneens gebruik van Fransch opgedrongen heeft. Dat is echte
Vulgarisateurs-liefde voor de volkstaal: een paar honderd frank ten beste geven om
den schijn te onderhouden, dat men er niet tegen is, maar ze verder verwurgen, waar
men de macht en de gelegenheid heeft.
We klagen deze praktijcen aan bij Minister de Trooz, opdat in de toekomst Gentsche
Rectors geen misbruik meer zouden maken van hun gezag om Vlaamsche studenten
in hun land 't gebruik van een vreemde taal op te leggen.

Edgar Tinels' Godelieve.*)
(Overzicht van tekst en muziek door Joh. van den Eynde. Prijs fr 0,75.)
Ter gelegenheid van de 25ste verjaring van het Davidsfonds werd, voor enkele
maanden, Edgar Tinels' Godelieve, met de hooggeschatte medewerking van drie
Noordnederlanders te Leuven uitgevoerd.
De uitvoering van dit gewrocht was een Vlaamsch kunstfeest zonder weerga; een
uitgelezen publiek vulde de zaal; bisschoppen, ministers, volksvertegenwoordigers
en al wat naam had in de Belgische muziekwereld was aanwezig.
Het is te dezer gelegenheid dat de heer Van den Eynde, hoofdopsteller van het
Vlaamschgezind studentenblad ‘Ons Leven’ te Leuven, en lid van het A.N. Verbond
bovenvermeld werkje geschreven heeft: het bevat eene korte levensschets van den
toondichter, eenige grondige beschouwingen over het muziekdrama met een woord
over Tinel in tegenstelling met Wagner. Volgt eene ontleding van Hilda Ram's drama,
waarna de kenschetsing der karakters, en aanwijzing en verklaring der negen
motieven; in het vijfde hoofdstuk wordt het reusachtig gewrocht met onloochenbare
bewijsteekenen van grondige kennis en diepe ervaring blad voor blad, regel voor
*) Wegens plaatsgebrek moest dit stukje de vorige maand blijven liggen. (Red.)
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regel ontleed. Die enkele opsomming is reeds voldoende, meenen we, om te laten
zien hoe de schrijver er aan hield deugdelijk werk te leveren.
Edgar Tinel is een muziekreus, die nochtans bij Noord- en Zuidnederlanders niet
naar waarde geprezen wordt; zoo werd onlangs in ‘Dietsche Warande en Belfort’
aangetoond dat, naar het oordeel der beste Duitsche kunstrechters, onze toondichter
op ééne lijn dient gesteld te worden met de allergrootste Duitsche componisten;
Tinels' Franciscus werd meer dan honderd maal in Duitschland opgevoerd en, wederom naar het oordeel van ervaren Duitsche kritiekers - kunnen weinig
gewrochten, oude en nieuwere, tegen zijn Godelieve opwegen. Wij wenschen dus
den heer Van den Eynde van harte geluk met zijn werk; het weze ons toegelaten er
aan te herinneren dat zijn voorganger als hoofdredakteur van ‘Ons Leven’, de heer
K. Heyndrickx, de verzamelaar is van het zoo hoog te schatten
‘studentenliederenboek’, waaraan al de Vlaamsche toondichters hunne medewerking
verleenden. Bij dit liederboek bepaalden de Vlaamschgezinde studenten te Leuven
hun streven echter niet, sinds twee jaar reeds wordt er door middel van het prachtig
tijdschrift: ‘Jong Dietschland’ onverpoosd gewerkt tot verspreiding van het
Nederlandsche lied bij de jongeren, tot grooter beoefening en waardeering der
nationale toonkunst.
Die poging tot bevordering onzer toonkunst verdient den dank aller Nederlanders
weg te dragen; vooral als men op de voorbeeldige werkzaamheid let die de
Vlaamschgezinde Leuvensche studenten daarbij nog in een tiental bloeiende
taalminnende genootschappen en in een zestal veelgelezen studententijdschriften:
‘Ons Recht’. ‘De Student’, ‘De Vlaamsche Vlag’, enz. betoonen.
Ook tot vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool kwam te Leuven eene
studentencommissie tot stand, die aan de Gentsche een onwaardeerbaren steun leent.
Laten wij, Gentsche, Brusselsche en Luiksche studenten het voorbeeld navolgen
ons door Leuven gegeven!
Gent, 26 Sept. 1901.
J. SEBRECHTS

Allerlei.
Voor dertig centiem Nederlandsch.
Te Parijs, Gare du Nord. De trein voor Holland staat voor.
Daar komt een vroolijk en monter oud heertje op ons af! Hij ziet er sjoveltjes uit,
doch een sterk glimmende hooge hoed tracht aan het ensemble zoo veel mogelijk
luister bij te zetten.
‘Demandez la nouvelle méthode pour apprendre le hollandais! Trente centimes,
messieurs!’
Ik waagde er drie koperstukken aan en kocht van het vroolijke sjovele oude heertje
een zijner handleidingen ter bestudeering van de Hollandsche taal.
‘C'est très pratique, monsieur!’ voegde hij mij nog toe en trachtte verder op het
perron zijn zaakje voort te zetten.
Werkelijk, een zeer voorbarige gedachte overviel mij op dit oogenblik! Ik zag
reeds in het oude heertje van daar straks een gedelegeerde van het roemrijke
Nederlandsche Taalverbond* een koenen strijder voor de propaganda van onze
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schoone moedertaal! Waar toch beter veld van a c t i e te vinden dan op de perrons
van de groote stations der wereldsteden bij het vertrek der expresstreinen, die over
eenige uren den Moerdijk zullen hebben bereikt?
Men moet zich nooit overhaast illusiën maken. Weer opnieuw zag ik dit, toen ik
thuis gekomen mijn handleiding ter bestudeering van het Hollandsch even inkeek.
Groote goden! welk een wartaal! Doch een amusante zijde is aan dit taalwerk niet
te ontkennen en sommige gedeelten zijn van dezen kant bezien zelfs zoo fraai, dat
het een misdaad zou zijn voor het werk van den anonymen schrijver niet eenige
bescheiden reclame te maken.
De ‘Nouvelle Méthode’ stelt zich ten doel den Franschman in korten tijd op de
hoogte te brengen van de uitdrukkingen, die zoo dagelijks in het gewone leven het
meest voorkomen.
En daar de Franschman altijd beleefd is, begint men hem op p a g i n a 1 de
Hollandsche g r o e t e n i s s e n te leeren. ‘Goeden dag, mijnheer,’ enz. enz.
Daarna gaat de leerling met zijn r e i s p a k k e n naar de s t a t i e en, daar hij te laat
is, zegt hij tot den koetsier: ‘L o o p t , want ik geloof dat er mij niet veel tijd over
blijft om mijn r e i s k a a r t te nemen.’
Enfin, de reis loopt zonder ongelukken af en aan het vreemde station gekomen,
roept de reiziger een f a c t o r (besteller) om zijn r e i s p a k k e n te dragen. Verder
leest men er, wat men in een g o e d w i n k e l (confectiemagazijn) en in een
N i e u f ü g h e i d s w i n k e l heeft te zeggen en hoe men bij den W i j n v e r k o o p e r
(in een koffiehuis) den kellner k n e c h t of d i e n s t k n e c h t moet noemen. Nadat
de reiziger nog een e e t p l a a t s (restaurant) heeft bezocht, begint hij waarschijnlijk
tengevolge van het vele goede, dat hij genoten heeft, teeder van gemoed te worden.
Thans toch komt men tot het schoonste hoofdstuk der ‘Nouvelle Méthode’ en wel
dat wat getiteld is: E e n j u f v r o u w .
Aan oningewijden, die nieuwsgierig mochten zijn wat er met deze ‘jufvrouw’
(hm! hm!) gebeuren moet, zij de tweede acte van Faust in herinnering gebracht:
Me permettrez-vous, ma belle demoiselle,
Qu'on vous offre le bras pour faire le chemin?

Enfin, zoo zegt men het in het Fransch, doch hoe men in het Hollandsch zoo'n
‘jufvrouw’ aanpakken moet, leert de ‘Nouvelle Méthode’.
De reiziger nu komt de ‘jufvrouw’ tegen en zegt:
- Hoeveel! Wie kan doch zulke minzame jufvrouw alleen zien wandelen?
De ‘jufvrouw’ is waarschijnlijk minder wreed van hart dan
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Marguérite (in de tweede akte), ten minste het gesprek gaat aldus voort:
- Mag ik u een verfrissching aanbieden? Dienstknecht? Wat wilt gij nemen?
De bescheiden jufvrouw stelt een w a n d e l i n g in een open rijtuig voor, waarop
de reiziger commandeert: ‘Dienstknecht! Laat een opene rijtuig komen.’
De ‘jufvrouw’ wil gaarne weten, waar zij heengebracht wordt, misschien denkt
zij op het laatste oogenblik aan Jack te Ripper en vraagt: ‘Mijnheer, warr leedt gij
mij?’
- Warr gij wilt, ik ben ten uwen diente.’
De ‘jufvrouw’ verkiest, in een poëtische stemming gebracht door al deze
vriendelijkheden, ‘op het meer te varen.’ En de reiziger antwoordt:
- ‘Het is verstaan en om dien dag zoo goed beginnen te voleinden, ik verhoop dat
gij mij niet zult weigeren met mij te eeten en gij zult dan kiezen het schouwburg dat
gij liefst hebt.’
Waarop de jufvrouw het gesprek besluit met een:
‘Wel, gij zijt een betooveraar men kan u niest weigeren. Aanveerd: Laat ons gaan.’
De Haagsche ‘jufvrouwen’ weten nu, dat zij op te passen hebben voor al die strikken,
die in den vreemde tegen haar deugdzaamheid worden gespannen.
Aan het Nederlandsch Taalverbond * middelerwijl mijn welgemeende excuses,
dat ik het een oogenblik van medeplichtigheid aan deze ‘Nouvelle Méthode’ heb
verdacht.
PARIJS.
v. M.
(Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage).
Nog altijd naamsverwarring. Het Algemeen Nederlandsch Verbond ijvere niet alleen
voor handhaving en verbreiding van de Nederlandsche Taal (zit art. 3 der Statuten)
Red.

Boekbespreking.
Bij Johs. Noman en Zoon is verschenen het ruim verspreide proefvel eener
Bloemlezing uit de Gehele Nederlandsche Letterkunde met verklarende aantekeningen
door A. van Gent. Haar aanbeveling is volgens den bewerker, dat zij in tegenstelling
met gewone bloemlezingen zooveel mogelijk de werken in hun geheel opneemt,
vooral de tooneelstukken. Drie deelen zullen toonbeelden geven uit de
Middeleeuwsche letteren; vier volgende de 16e, maar voornamelijk de 17e eeuw
behandelen; deel acht en negen van 1680-1830; het tiende Bilderdijk; het elfde en
twaalfde van Bilderdijk tot 1875. De aanteekeningen zijn voor het groote publiek
bestemd, niet voor taalgeleerden, terwijl de bespreking van schrijvers en richtingen
een aaneengeschakelde geschiedenis der Nederlandsche letteren zal vormen. Behalve
voor de middeleeuwen, is de spelling der teksten vereenvoudigd, Kollewijnsch. Het
geheel zal worden versierd met minstens zestig portretten en in vier jaar, bij
veertiendaagsche afleveringen van 37½ cent, gereed zijn.
Wij laten natuurlijk de overwegingen van praktischen aard geheel aan schrijver
en uitgever. Het doel dat zij beoogen, het samenbrengen van veel wat bij al zijn

Neerlandia. Jaargang 5

belangrijkheid voor weinigen slechts bereikbaar is, is mooi en daarbij zinken bijzaken
als spelling geheel in het niet.
Verrassend was de mededeeling van een vriend van het Alg. Ned. Verbond, dat
hij ter wille van de Nederlandsche boekerijen in den vreemde, voor zijne rekening
vijf exemplaren van deze Bloemlezing ter beschikking stelt van het Secretariaat. Hij
wil niet bij name genoemd zijn, dus loopt de betuiging onzer erkentelijkheid langs
dezen weg niet op den man af. Toch is zijn daad opwekkend, want zij toont wat
enkelingen, ieder op zijn wijs, kunnen doen om de zware taak van het Verbond, die
nog lang niet algemeen genoeg door de Nederlanders wordt begrepen, gemakkelijker
te maken. Kort geleden kon een gift in geld worden bekend gemaakt; nu deze. Moge
ook zij velen doen besluiten de kostbare onderneming der Uitgevers te steunen; ons
schriele onderwijs in eigen taal en letterkunde, maakt het noodig dat buiten de school
hierin naar kennis wordt gestreefd; kennis alleen toch wekt waardeering.
Onze Middeleeuwen openen zich voor een breedere schare. Vooral sedert op het
Dortsche Congres van '97 voor het eerst als bij openbaring oude tooneelstukken
hunne levensvatbaarheid toonden door de opvoering van de Esmoreit, die sedert haar
zegetocht heeft gedaan door ons geheele land, en de Groninger studenten heeft
gevoerd tot de Gloriant en een Rotterdamsche Onderwijzers-Tooneelvereeniging tot
de Lanseloet - schrikt men niet meer van de taal als vroeger, die om hare
geheimzinnigheid enkel toegankelijk scheen voor ingewijden. Ook de liederen, door
het Nut, het Willemsfonds, Coers en anderen onder het publiek gebracht, meer nog,
in grooten getale voorgedragen door zangers als Orelio en Tijssen en eene zangeres
als Mevrouw Tijssen-Bremerkamp, hebben zeer veel gedaan om de Nederlanders in
ruimen kring vertrouwd te maken met de nooit gevoelde overtuiging dat onze taal
en onze taalkunst een lang verleden heeft, dat heden nog genot schenkt en dus ons
volksleven opeens kostbaar verrijkt.
De blik op onze moedertaal is ruimer geworden; de geest dringt de letter terug tot
haar dor gebied. Met geringe inspanning kan ieder thans genieten uit het pas geopende
boek der Middeleeuwen.
Daarom is een boekje ons zeer welkom, dat bij Siffer in Gent is uitgegeven door
den heer F.W. Drijver, Predikant te Naarden, die niet thans voor het eerst blijk geeft
van zijn liefde voor ons verre verleden. Middelnederlandsche Dichtkunst heet het,
Proeven van Behandeling. De aanteekeningen maken den tekst voor ieder
toegankelijk. Het goedkoope boekje zij elkeen aanbevolen, die zijn hart wil ophalen
aan den schalken eenvoud en ingetogen kracht dier aangeboden kunst.

Nieuwe Leden.
(15 Oct.-15 Nov.)
Baron van Herzeelen, Prinsessegracht 9,

Den Haag.

Majoor Jonkheer A.S.E. van Tets, Adjudant van H.M. Den Haag.
de Koningin, Nieuwe Schoolstraat,
Baronesse Sirtema van Grovestins, Nassaulaan 6,

Den Haag.

Jonkvrouw S.J. van Weede, Nassaulaan 11,

Den Haag.

Freule de Perez de Baron, Boschkant 9,

Den Haag.

Mevr. Zillessen - von Hemert, Koningskade,

Den Haag.
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Mr. E. Cremers, Bezuidenhout 81,

Den Haag.

Baron J. Fagel. Huize Avegoor,

bij Dieren.

Tony Offermans, Kunstschilder,

De Steeg.

Mevrouw Brantsen, Huize Rhederoord,

De Steeg.

Freule Brantsen, Huize Rhederoord,

De Steeg.

Jhr. W. Roëll, 1e Luit. rijdende Artillerie,

Bergen op Zoom.

H.A. Mos, Civiel Ingenieur, Utrechtsche straat,

Arnhem.

Baronesse de Constant Rebecque geb. gravin van
Rechteren, Huize Belmonto,

Wageningen.

Baronesse J. de Constant Rebecque, Huize Belmonte, Wageningen.
Jhr. H.v.d. Bosch, Villa Veluvia,

Wageningen.

Gravin A. van Bijlandt, Huize Oostereng,

Bennekom.

E.W. van Wassenaer, Noorder Eng.

Bennekom.

Jhr. G.J.A. Schimmelpenninck, Huize Heimerstein,

Rhenen.

Gravin Bentinck van Amerongen,

Amerongen.

Graaf G. Bentinck van Amerongen,

Amerongen.

Mevrouw C. Beijen, (Opgegeven door den heer E.W. Lausanne.
van Straaten te Genève).
Mej. J. Snellen, Leerares
M.O. Stadhouderskade
141c.

(Opgegeven door mej. Dr. Amsterdam.
J.A. Nijland).

J.H. Deibel, Loskade 141c.

Middelburg.

J. d'Aulnis de Bourvouille,

Utrecht.

Mej. Marie Sabbelis,
Donkere Spaarne,

(Opgegeven door Dr. H.
Burger, Amsterdam).

Haarlem.

G.E. Bierens de Haan,* IV Technikerstrasse 5,

Weenen.

J. Ph. Clinge Fledderus,* I Spiegelgasse 4,

Weenen.

Roelof Kuijpers, Ceintuurbaan 181,

Amsterdam.

Dr. Th.J.J. van Uye Pieterse, Consul des Pays Bas,

Constantinopel.

*Opgegeven door den heer Weenen.
J.J. v.d. Rivière,

Uit eenige tijdschriften.
Boon's Geïllustr. Magaz. Nov. De Hartogh. De Koninklijk Militaire Academie.
- Buis. Het Stadhuis op den Dam.
Dietsche Warande en Belfort, Sept. Oct. - Daems: Hilda Ram; Drijvers:
‘Godelieve’ als letterkundig gewrocht.
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Germania. Oct. J. Sabbe: Peter Benoit; Ernst Martin: Die Sprache des
Burenvolkes.
De Gids. Nov. Simons: Stambelangen en volksteelt.
De Nieuwe Gids. Nov. Dr. Boeken. Aant. over Historie en Kunst.
Holl. Revue. Frontispiece: De Heer en Mevr. Herman Heyermans Jr. Karakterschets: Dr. N. Mansvelt.
Ons Tijdschrift. (Afrik.) Nr. 9, 1901. De verjaardag van President Steyn.
Woord en Beeld, Nov. 1901. Guido Gezelle: Zegepraal; Pyttersen; Jhr. Mr. de
Savornin Lohman.
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Aan de Leden.
Weer naderen de rust- en feestdagen, die de laatste weldaden zijn van een stervend
jaar. En weer, ten ten derden male, zullen zij vervuld zijn van gesprekken en gedachten
over den nood van dat kleine volk, dat een deel van het Nederlandsche uit zijn dommel
heeft gewekt en de menschheid, door herstel van zieltogende idealen, duur aan zich
heeft verplicht. Want de Boerenkrijg is een krijg der volken geworden. Nooit zijn
zij zich den afstand bewust geweest als thans, die hen scheidt van hun zelfgekweekte,
voor elke hooge aandoening ontoegankelijke regeeringsstelsels. Tusschen de oude
en de nieuwe eeuw is een scheur gereten, die niet te heelen is. En mislukt mogen
zijn vredescongres en volkeren-boycot, de begrippen zijn de toekomst ingeslingerd
en begrippen sterven niet.
Wij Nederlanders, niet enkel Nederlanders binnen enge staatkundige grenzen,
maar waar wij wonen op de wereld, wij hebben een taak te vervullen, niet op den
weg van geweld maar op 't gebied des vredes. Wij hebben aansluiting noodig, want
wij verkneuteren ons op klein gebied parmantig in grooter verdeeldheid, dan menige
machtige stam. Strijd staalt, maar kibbeling verzwakt. Altijd in de weer voor eigen
partijschap, zien wij niet dat wij eenheid behoeven, zien wij niet dat alle Nederlanders
gemeenschappelijk één belang bezitten, dat zij eendrachtig en standvastig moesten
bevorderen: onze taal. Zoo is de strijd in Afrika niet in de eerste plaats een strijd voor
goud, het is een rassenstrijd, een taalstrijd. Het gaat om de Engelsche en de
Nederlandsche taal, om het even of die Afrikaansch heet of Hollandsch.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond heet in de wandeling ook wel Taalbond.
Nu ja, het is een taalbond, maar niet een die zich, tenzij voor zelfbehoud, bekreunt
om enkele of dubbele e en o. Het strijdt voor de taal, zooals die in wijde omarming
al de belangen omvat van een volk, want taal is het volk zelf. Tusschen de opdringende
machtige talen, in alle werelddeelen, maar in Europa en Afrika het meest, zal de
Nederlandsche taal beklemd raken en haar groei verliezen, als zij niet opzettelijk,
stelselmatig en met voorzichtige zorg wordt geleid. Zij zal zeker haar recht op mooi
en krachtig leven handhaven, indien wij Nederlanders
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den moed hebben haar nog mooie en krachtige leven te steunen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond doet veel meer dan het laat verluiden;
klokgalm wekt niet enkel vrienden. Het kan niet anders doen dan het doet, maar
vraagt vertrouwen en steun. Steun om te kunnen werken in het belang van onzen
stam, steun om door steeds zich uitbreidende samenwerking zijn beginselen wijder
te zien verspreid.
Het vraagt zijn leden dringend de naderende dagen van samenzijn niet ongebruikt
voor het Verbond te doen voorbijgaan.

Zuid-Afrika
Toespraak.
gehouden door Dr. N. Mansvelt bij gelegenheid van de opening der
Transvaal-tentoonstelling door de Utrechtsche afdeeling van het
Christelijk Nationaal Boeren-comité.
De meesten uwer zijn waarschijnlijk, als ik, op dit oogenblik met tweeërlei gevoelens
bezield: - aan de eene zijde een gevoel van vreugde over de blijvende belangstelling
in de zaak der Boeren, waarvan ook deze bijeenkomst getuigt, - aan de andere zijde
echter ook een gevoel van weemoed en smart over het ontzettend leed, dat daar in
Zuid-Afrika geleden wordt en dat deze onze bijeenkomst en deze Tentoonstelling
noodig maakt.
Doch het is niet noodig, hier op dit oogenblik over dat gruwzaam lijden onzer
broeders en zusters en hunner arme kinderen daar in het verre Zuiden uit te weiden.
De geheele beschaafde menschheid is er mede bekend en gruwt er van, en alleen van
de zetels der vorsten en regeerders der volken hoort men te midden van de nood- en
wraakkreten dier millioenen, in wier hart het echt menschelijk medelijden nog niet
is uitgedoofd, de Kaïnsleuze: ‘Ben ik mijns broeders hoeder?’
Wij zijn hier bij elkander gekomen, niet om weeklachten te slaken of wraakkreten
uit te gillen, maar om door onze tegenwoordigheid getuigenis af te leggen van ons
medegevoel; om iets te doen, waardoor wij het ontzaglijk lijden dier ongelukkigen
eenigszins zullen kunnen verlichten, en tevens om datgene te zien wat door de ijverige
bemoeiïngen van het plaatselijk Bestuur van het Christ. Nat. Boerencomité
bijeengebracht is en waardoor wij, al is het dan ook onvolledig, eenige meerdere
kennis omtrent onze zuidelijke stamverwanten kunnen opdoen.
Ook diegenen uwer, die door studie of anderszins reeds nader met de geschiedenis,
het leven en het karakter der Boeren bekend zijn geworden, zullen waarschijnlijk in
deze verzameling nog wel het een en ander vinden, dat hun belang inboezemt en
waardoor zij hun kennis omtrent dit merkwaardig volk zullen kunnen vermeerderen.
Geldt reeds in 't algemeen de uitspraak van den dichter Pope, dat ‘de eigenlijke
studie van het menschdom de mensch is,’ in bijzonderen zin mag dit in dezen tijd
gezegd worden van den mensch Boer, die in deze dagen van mammondienst en
stofverheerlijking de profetische woorden van den ouden staatsman Krüger vervult
en ‘de gansche wereld verbaasd’ doet staan door daden, door één grootsche
werelddaad, die alleen hare verklaring vindt in de geringschatting van den Boer van
datgene wat de groote wereld tegenwoordig het hoogst schat, nl. tijdelijke goederen
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en genietingen; in een bewonderingswaardige liefde voor geboortegrond en vrijheid,
voor voorvaderlijke taal en zeden; in een benijdenswaardig zelfvertrouwen en
zelfbeheersching; in een bijna vergeten, doch nog benijdenswaardiger
Godsvertrouwen.
Men behoeft niet blind te zijn voor de menschelijke gebreken, die ook dezen
menschen, als allen anderen, aankleven, om hen, zoowel als het land, om welks bezit
zij thans alles: vrouw en kind, goed en leven, ten offer brengen, lief te hebben. Vraag
het slechts aan hen, die den echten Boer, den eenvoudigen, niet door de goudzoekende,
speculeerende Uitlanders bedorven Afrikaander hebben leeren kennen. Vraag het
aan die Nederlandsche en andere Europeesche mannen en vrouwen, die hun in dezen
gruwelijken oorlog ter hulpe zijn gesneld, hen hebben gadegeslagen en hebben leeren
kennen op het slagveld en op het krankbed; vraag het den Nederlandschen
onderwijzers en onderwijzeressen, die door de Engelsche transportschepen naar
Nederland zijn teruggebracht, en gij zult overtuigd worden, dat het niet alleen het
heerlijke klimaat en het vrije leven is, dat hen met de woorden van een Afrikaansch
dichter (N. Hofmeyr) doet instemmen:
O, Land, gekocht door bloed,
Door vromen heldenmoed,
Gij zijt mij dier (bis),
O, Land, gij zijt mij dier!
Wie ook uw kusten schuw',
Omringd door rotsen ruw,
Ik ben verkleefd aan u
En woon slechts hier (bis)!

Als gij de voorwerpen en photographieën, hier op deze Tentoonstelling bijeengebracht,
nader beziet, zult gij u, vertrouw ik, ondanks het onvolledige der verzameling kunnen
overtuigen, voorzooverre gij niet reeds overtuigd zijt, van het feit, dat het een der
grootste leugens is, die in de stelselmatige lastercampagne tegen de Boeren zijn
uitgestrooid, dat zij nl. dom en barbaarsch zijn en hinderpalen op den weg der
beschaving. Beziet slechts de photo's van de gebouwen en scholen, door of voor hen
gebouwd; let o.a. op het treffend contrast tusschen de twee scholen op de
aangrenzende Boerenplaatsen: Visschershoek en Schietfontein, waarvan de
afbeeldingen hier aanwezig zijn - de eene school nog een deel vormende van de
eenvoudige woning des eigenaars, de andere, kort na de desbetreffende wetswijziging
met behulp van de regeeringssubsidie gebouwd, reeds haar eigen karakter vertoonende
en aan alle redelijke eischen van een schoolgebouw beantwoordende. Slaat ook acht
op de schrandere gelaatstrekken, den vrijmoedigen oogopslag en de gemakkelijke
houding dier boerenkinderen, vrij van alle linkschheid of ‘dom-strantigheid’, en zegt
mij, of dat typen zijn van een ras, dat de wezenlijke beschaving zou wenschen te
ontvlieden of tegen te staan!
Wel verre van hen als sta-in-den-wegs te beschouwen, zal men zich eerder er over
verwonderen, dat menschen, die geslachten lang van de groote beschaafde wereld
waren afgesneden en in de eindelooze wildernissen van Zuid-Afrika slechts door
barbaren omringd waren, binnen één menschengeslacht zich zoo snel naar veranderde
toestanden hebben weten te voegen niet alleen, maar die zelfs grootendeels hebben
weten te beheerschen.
Het is merkwaardig dat, ofschoon de studie en het daarmee gepaard gaand
huiszittend leven bij den Afrikaner alles behalve erfelijk zijn, het jonge geslacht zich
zoo uitstekend ook naar deze eischen der hedendaagsche beschaving kan schikken;
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dat niet alleen op de scholen en bij de lagere en hoogere examens de Afrikaansche
leerlingen in geen enkel opzicht bij hunne Europeesche medeleerlingen of
mededingers behoeven achter te staan, maar ook zelfs als studenten aan de
Europeesche hoogescholen een waardige plaats hebben weten in te nemen.

Neerlandia. Jaargang 5

139
Een feit is het bijv., dat in de laatste jaren vóór den oorlog in de Z.A. Republiek de
beurzen en prijzen, door de Regeering uitgeloofd, meestal aan Boerenkinderen werden
toegekend, ofschoon het hun niet aan Europeesche mededingers uit dorpen en steden
ontbrak.
Ik ben het geheel eens met den heer Elout, die in zijn onlangs in Duitschland
verschenen brochure over ‘Der Kulturkampf in Süd-Afrika’ beweert, en m.i. op
goede gronden aantoont, dat de gemiddelde Boer hooger in beschaving staat, dan de
gemiddelde Engelschman. ‘Nicht die maxima, sondern die media sind massgebend
für ihre Kultur.’
Ik herinner mij nog zeer wel, hoe aangenaam verrast de de rector en de leeraren
van het in 1893 opgerichte Staatsgymnasium te Pretoria waren, toen zij, pas van de
hoogeschool of van inrichtingen voor Hooger- of Middelbaar Onderwijs in Nederland
komende, voor het eerst met hunne nieuwe leerlingen hadden kennis gemaakt,
waarvan toch de meesten Boerenzoons waren, wier ouders niet meer geleerd hadden
dan een weinig lezen, schrijven en rekenen. En wordt de bewering van den heer Elout
niet glansrijk gestaafd door het feit, dat in dezen oorlog voor elken gevallen of
gevangen genomen generaal of commandant onmiddellijk één of meer nieuwe
aanvoerders opstaan, die in bekwaamheid, takt en beleid voor hunne voorgangers
niet behoeven onder te doen en die, schoon zonder eenige militaire opleiding, toch
blijken opgewassen te zijn tegen hunne Engelsche tegenstanders, aan wier opleiding
schatten gelds besteed zijn geworden?
Doch niet alleen in de school en op het slagveld toonen de Boeren, dat zij niet een
minderwaardig menschenras zijn, met welks uitroeiïng het verwaten Albion de
algemeene beschaving een weldaad zou bewijzen, gelijk nog onlangs hier te lande
een Engelsche dame van goeden huize uit de diepte harer insulaire onkunde en
Engelsche eigengerechtigheid verklaarde, dat deze oorlog de Gode meest welgevallige
was, dien Engeland ooit voor de uitbreiding van het evangelie gevoerd heeft!
Ook op het gebied van landbouw en nijverheid hebben de Boeren getoond, dat zij
vooruitgang willen.
Het is waar, dat zij, misleid en bedrogen als zij hun leven lang zijn geworden,
voorzichtig en zelfs achterdochtig zijn; maar men moet niet vergeten, dat hierbij
dikwijls meer hun aan overmoed grenzend historisch gekweekt zelfvertrouwen dan
wel afkeer van het nieuwe in het spel komt.
Bij de behandeling van een wetsvoorstel tot stichting van een landbouwschool
werd dit bijv. op karakteristieke wijze uitgesproken door een lid van den Eersten
Volksraad, die het gevoelen van meer dan één zijner medeleden vertolkte met de
woorden: ‘Wie sal ver ons kom leer boer?’ Als men echter let op het feit, dat men
overal in het land de nieuwste soorten van ploegen en eggen, van dorsch- en andere
machines vindt, dan ziet men, dat onze Boeren niet zoo halsstarrig conservatief zijn
als hun vijanden hen hebben uitgekreten.
Vóór een 20-tal jaren ongeveer bestond er zelfs in de K. Kolonie nog geen enkele
landbouwschool, en de eerste, die te Stellenbosch werd opgericht, ondervond heel
wat argwaan, zelfs bij de aanzienlijkste wijnboeren van het reeds ¾ eeuw door de
Engelschen beheerschte Kaapland. Nauwelijks had men echter aan de vruchten dier
school den boom leeren kennen, of het aanvankelijk betoonde wantrouwen verkeerde
in vertrouwen, en het duurde niet lang, of ook in andere deelen van de K. Kol. werden
dergelijke scholen opgericht.
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Had men menschengeslachten achtereen zijn boter en wijn op eigen wijze bereid,
de nieuwe methoden met roomafscheiders en persmachines werden beproefd en
langzamerhand algemeen ingevoerd. In 't kort, de Afrikaner is zeker niet de man, die
zijn oude schoenen afdankt vóór hij zich verzekerd heeft, dat de nieuwe hem passen;
maar hij is evenmin de man, door Staring in zijn ‘De Hoofdige Boer’ geschilderd,
die uit louter eerbied voor zijn voorouders verkiest om ‘eeuw in eeuw uit de
modderstraat te gaan’, terwijl zijn buren zich droogvoets over de nieuwe brug
kerkwaarts begeven.
Wat naast zijn geloof en Godsvertrouwen den Boer in staat stelt, zooveel lijden
te dragen en onder de grootste rampen den moed niet te verliezen, is zijn in de lange
lijdensschool gekweekte lijdzaamheid, zijn gelijkmoedigheid, zijn zelfbeheersching,
zijn aangeboren humor, waardoor hij bewaard blijft voor die groote schommelingen
van het gemoed, waardoor wij zoo dikwijls van het eene uiterste in het andere, van
uitbundige blijdschap in machtelooze neerslachtigheid en wanhoop vervallen. Deze
karaktereigenschap van den Boer moge in onze oogen iets fatalistisch hebben, de
typische uitdrukking, die men zoo vaak van Boerenlippen verneemt, waar wìj een
wanhoopskreet zouden uitstooten: ‘Hoe sal 'n mêns maak? Ons moet maar tevree'e
wees!’ moge voor ons gevoel iets Mohammedaansch hebben, toch is het zeker een
benijdenswaardige eigenschap in een land, waar de mensch niet alleen voortdurend
te kampen heeft tegen de elementen, maar ook tegen een vijand, die hem telkens van
het rechtmatig bezit en genot van de vrucht van zijn werken en strijden berooft en
als ongedierte vervolgt en tracht te verdelgen.
Treffend zag ik eenmaal dezen karaktertrek zich vertoonen, toen ik op een
inspectiereis aan een zoogenaamde turfplek kwam, waar een met zware ijzeren
machines beladen groote ossenwagen in de modder was blijven vastzitten. Na velerlei
vergeefsche pogingen om den wagen uit de modder te trekken had men eindelijk de
ossen van de verschillende wagens, die tot denzelfden ‘trek’ behoorden, voor elkaar
gespannen. Ik meen, dat er vier spannen ossen van 16 of 18 stuks elk, en dus in 't
geheel 60 à 70 ossen in een dubbele rij voor den wagen gespannen waren. Nadat de
verschillende drijvers eerst alle maatregelen genomen hadden om te zorgen, dat op
een gegeven teeken de ossen alle tegelijk zouden ‘vatten’, werd het sein gegeven en
onder een oorverscheurend gekraak en geknetter van die geduchte ossenzweepen en
van een bijna onmenschelijk gekrijsch en geschreeuw uit tal van witte en zwarte
kelen werden de geweldige spieren van die 60 à 70 kolossale Transvaalsche ossen
gespannen om met vereende reuzenkracht den wagen uit de ‘turf’ te trekken.
Ongelukkig echter maakte de kaffer, die als ‘leider’ de beide voorossen bij 't ‘leitouw’
hield, een te korten draai, zoodat de sterke disselboom met een geweldigen kraak
door midden brak en daardoor het geheele reuzenspan, plotseling van zijn steunpunt
beroofd, op en over elkander tuimelde.
Mijn eerste gedachte was natuurlijk: o, wee dien armen kaffer! die zal het moeten
ontgelden. Doch neen! ik had nog nauwelijks tijd gehad dit te denken, of ik hoorde
tot mijn verbazing in plaats van kreten van teleurstelling, ergernis en verontwaardiging
een luid gelach en gejuich. Het komische van dien warklomp van dooreenbuitelende
ossen was, na de inspanning van een oogenblik te voren, onzen Afrikaanschen
vrienden te sterk, en onder den vroolijken uitroep: ‘Kom! ons gaat eers 'n bietje koffie
drink!’ wierpen allen hun zweepen tegen den grond en begaven zich naar de
vuurmaakplek, waar het vuur van de laatste koffie nog smeulde.
Eén zelfs haalde uit zijn wagenkist een harmonica te voorschijn en, terwijl men
de kaffers voor de ossen liet zorgen, was spoedig onder de opwekkende tonen van
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dit eenvoudig muziekinstrument alle teleurstelling en ergernis vergeten. Na een kopje
‘troost’ gebruikt en een oogenblik gerust te hebben, werd het werk met nieuwen
moed en thans met beteren uitslag hervat.
Zouden wij, Europeanen, ons even gelaten en gemoedigd in een dergelijke
teleurstelling geschikt hebben? Ik betwijfel het.
Diezelfde benijdenswaardige eigenschappen spreken ook uit een nog niet zoo lang
geleden ontvangen mondelijke meedeeling van het oorlogsterrein, dat de ‘menschen’
daar bij de verschillende commando's nog ‘vol grapples’ waren.
Vol ‘grappies’ en daarbij vol moed en hoop is ook het gedichtje, onlangs in een
onzer dagbladen uit de ‘Zoutpansberg Wachter’ overgenomen en volgens den inzender
van niemand minder dan Staatssecretaris Reitz, dien onvermoeiden, beminnelijken
voorman onder de nog strijdende Afrikaners.
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Dit gedichtje op ‘The Lady Roberts’, het groote scheepskanon, bij Helvetia door de
Boeren op de Engelschen veroverd, is een sprekend getuigenis voor den opgewekten,
blijmoedigen geest, die ‘onse mênse’ bezielt en hen naast hun onwrikbaar geloof en
vertrouwen op Gods rechtvaardigheid nog sterkt en bemoedigt te midden van die
onbeschrijfelijke ellende, waarin zij en de hunnen gedompeld zijn.
Welk een ondeugende, scherpe spot ligt er bijv. niet in deze coupletjes:
Lord Roberts is al huis toe,
Die veldheer het getrap;
Maar sijn ou'vrouw het hij hier gelaat:
Zij hou' van mieliepap!
Van ons arme families
Brand hij die huise af.
Di mans kan hij nie win nie,
Dus moet hij vrouwe straf.
Maar sijn ou' lady Roberts,
Die lydite uit kan stort,
Die stuur hij naar Helvetia
En set haar in di fort.
Daar, dach hij, is sij veilig;
Want di verditse Boer
Leg net maar achter klippers
Met sijn verditse roer.

Hoe gelukkig gevonden en hoe ironisch is die woordspeling op den grootschen titel
van den man, die zijn vrij gemakkelijken tocht naar Pretoria met een nieuwen titel
en een chèque voor ₤, 100000 stg. beloond zag, nadat hij met zijn wreede en
woordbreukige proclamaties den oorlog meende beëindigd te hebben, in deze strophe:
Ja, Roberts van Kandaâr,
Maar niet Roberts van Kan-hier;
etc.

Doch ik mag niet verder uitweiden en durf niet meer van uw tijd en geduld vergen.
Ik zal mij echter gelukkig schatten, als de weinige woorden, die ik heb gesproken,
mogen hebben bijgedragen tot eenige vermeerderde kennis van en verhoogde
belangstelling voor het volk der Afrikaners.
Veel is er reeds door de Nederlanders, ook door u, ingezetenen van de stad Utrecht,
gedaan om het leed en de ellende onzer strijdende en lijdende broeders en zusters in
het Zuiden te verzachten, en toch komt telkens weer de vraag tot u om nog meer te
geven.
Doet echter ook nu, wat in uw vermogen is om het nameloos lijden van die arme
vrouwen en kinderen te helpen lenigen en zoo mogelijk - wat God geve! - te
voorkomen, dat een geheel geslacht zou worden uitgeroeid van mannen en vrouwen,
in wier aderen het bloed van de Ripperda's, de Kenau's en de Van der Werfs nog zoo
krachtig vloeit ondanks de eeuwenlange scheiding van het oude Moederland!
Utrecht, 9 Nov. '01.
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De opmerkingen, die wij in ons nummer gemaakt hebben over het boycot, dat men
op de Engelsche scheepvaart wil toepassen, heeft verzet uitgelokt van mr. C.A.
Wienecke te Amsterdam. Hij schrijft ons, dd. 20 November, het volgende:
Hooggeachte Redactie!
Als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond en als lezer van uw
maandschrift wensch ik op te komen tegen de tegenwerking van het
boycot-plan in uw nummer van November 1901.
Het is mij geenszins duidelijk dat de tucht en samenwerking onder alle
bootwerkers, die tot het slagen van het boycot-plan noodig is, - die noodig
is wil deze maatregel iets uitrichten, er nog geenszins zijn; wie hebben die
toch zoo duidelijk in het licht gesteld?
Het congres der arbeiders over deze aangelegenheid is nog niet bijeen
gekomen - hoe kan men dan reeds van een ‘mislukte poging’ spreken, en
zoo men dit doet waarom dan de domme lieden die hun streven voortzetten
nog geprezen en eer gebracht?
Te hoog opgedreven verwachtingen die door bezadigde lieden van ervaring
worden neergeslagen.... dit is goed, maar waar men ernstig bezig is een
grootsch plan voor te bereiden, dat vooral door baatzucht en
onverschilligheid wordt gevreesd, daar is, naar ik meen, het al te ongunstig
voorstellen van de kans op slagen afkeurenswaardige tegenwerking.
De verhalen en mededeelingen die men zoo in Neerlandia leest, zijn, als
ik het mag zeggen, bijzonder belangrijk, maar sluit dit uit dat uw blad
meewerkt tot een daad, die zeer zeker, zelfs al slaagt ze niet volkomen,
groote en goede gevolgen voor den Nederlandschen stam zal hebben?
Ik breng hier de spreuk van den grooten Zwijger in de herinnering toen
hij zijn worsteling tegen het groote rijk begon.
Wij zijn verschoolmeesterd schreef men eens in uw blad, welnu, men geve
dan eens zelf het voorbeeld ons te ontschoolmeesteren, maar steune de
onverschilligheid niet door een goed bedoeld, maar kwalijk geslaagd artikel
dat het handelen tegenwerkt.
Ik dring ten sterkste aan op plaatsing dezer regelen in uw volgend nummer.
Wij voldoen natuurlijk gaarne aan het verzoek en zelfs aan den krachtigen aandrang
van mr. Wienecke, en plaatsen zijn brief, zoowel om het gewicht van de zaak die hij
behandelt als in het vertrouwen, dat de belangrijkheid van Neerlandia, waaraan hij
op zoo heusche wijze lof toebrengt, er door verhoogd zal worden.
Wij moeten het in mr. Wienecke waardeeren, dat hij onze goede bedoeling bij het
schrijven van ons artikel aanneemt, en hopen dat hij het alsnog doen zal, waar wij
herhalen gaan dat het boycot-plan ons mislukt lijkt.
Wij zeiden, dat de noodige tucht en samenwerking onder de bootwerkers ontbreken.
Dit is openlijk uitgesproken op menige vergadering van de bootwerkers zelf,
samengekomen om over dit boycot te beraadslagen. Ieder heeft dat in de bladen
kunnen lezen. Dat er aan de organisatie van de bootwerkers inderdaad nog veel
hapert, is b.v. aan den dag getreden bij de laatste werkstaking in Rotterdam.
Ongelijk grooter is nog dat gebrek aan samenwerking en tucht als men de
bootwerkers in verschillende landen neemt. Bij de laatste werkstaking te Rotterdam
zijn er al honderden Engelsche bootwerkers overgekomen om daar te laden en te
lossen. En alweer hebben de bladen in zake het boycot de duidelijkste berichten
gebracht, dat er van een verbonden samengaan van de bootwerkers in de Europeesche
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havens tegen Engeland geen sprake was. Zonder dat samengaan nu zou, ook al waren
de Nederlandsche arbeiders eendrachtig en standvastig, van het boycot alleen dit het
gevolg zijn, dat ons land schade leed en andere landen er wel bij voeren, zonder dat
het Engeland veel deerde of de Boeren ten goede kwam. Op de hulp van de Engelsche
bootwerkers valt in het geheel niet te rekenen; dat heeft dezer dagen het Volk nog
als John Burns' overtuiging medegedeeld.
Dan is er het gebrek aan geld. Men heeft herhaaldelijk in de bladen nagerekend
wat er noodig zou zijn om de bootwerkers en het heirleger andere werklieden, die
bij zoo'n boycot broodeloos zouden worden, geruimen tijd te onderhouden. En hoe
lang denkt men wel, dat het boycot zou moeten duren voor Engeland toegaf? Er is
in de verte geen kans op, dat het reusachtige bedrag, voor dat doel vereischt,
bijeenkomt.
En ten slotte, al kon men samenwerking tusschen de bootwerkers van hier en
buitenslands krijgen, zou het boycot baten? Zou het de Boeren helpen? Wij gelooven
het niet. Tegenover een zoo vijandige daad van het buitenland zou het Engelsche
volk weer schouder aan schouder gaan staan. Stel, dat het zijn waren niet kon
verschepen onder eigen vlag, dan zou het dat doen onder vreemde vlag. En gelooft
men, dat Engeland voor zijn geld geen Duitsche, Amerikaansche, misschien wel
Nederlandsche schepen kon krijgen? Of, aangenomen, dat de boycotters altijd zouden
weten, dat zoo'n schip Engelsche waren aan boord had, en ook die schepen in de ban
deden, Engeland zou wel landen vinden - van zijn koloniën gezwegen - die met het
boycot niet meedoen.
Bovendien - het is reeds gezegd - de regeeringen

Neerlandia. Jaargang 5

141
zouden verplicht zijn, ook de onze, om met alle middelen die Engelsche schepen,
als zij met eigen meegebracht werkvolk gingen laden en lossen, te beschermen. En
ook zouden er licht in landen, waar de bevolking nu eenstemmig voor de Boeren is,
twee partijen ontstaan. In ons land b v. weet men, dat een aanzienlijk aantal kooplieden
en andere belanghebbenden tegen het boycot zijn. Dat zou dus een partij worden,
die in de Boerenzaak aan Engelands kant kwam te staan.
En zoo zou er meer te zeggen zijn als wij nog andere argumenten, reeds overvloedig
in de dagbladen aangehaald, tegen de uitvoerbaarheid en wenschelijkheid van het
boycot hier herhaalden. Het spijt ons voor het mooie en edelmoedige plan van de
werklieden, afstuitende helaas op de baatzucht en de macht van het geld in onze
maatschappij, wij eeren er hen om, maar wij kunnen in hun streven niet anders meer
als vergeefsche moeite zien, - gelijk mr. Wienicke ons artikel goed bedoeld, ofschoon
dan kwalijk geslaagd vindt. De heer van Kol zeide dezer dagen in de Kamer van het
boycot: de werklieden jagen een ijdel pogen na. Maar deze socialistische
afgevaardigde zal de werklieden om het ijdele van dat pogen niet minder eeren, dunkt
ons.(*)
***
Een ijdel pogen joeg de heer van Kol zelf na, toen hij in de Tweede Kamer het voorstel
deed, dat onze regeering zou zien te bewerken, dat met behulp van andere
mogendheden de vrouwen en kinderen uit de concentratiekampen hierheen werden
overgebracht. De minister van buitenlandsche zaken toonde zich weinig genegen,
aan die edelmoedige, maar moeilijke opdracht gehoor te geven. Wat is er van de
andere regeeringen te wachten, na al de Engelsche gezindheid die zij getoond hebben,
of althans de vrees om Engeland onwelgevallig te wezen! En zou ons volk de enorme
kosten kunnen dragen, die het vervoer van die duizenden vrouwen en kinderen, eerst
van Zuid-Afrika naar hier en dan later terug, en de verzorging hier zouden
meebrengen? En zou onze regeering aldus de Engelsche te kennen durven geven,
dat zij het lot van die vrouwen en kinderen niet veilig acht zoolang zij te midden der
Engelschen zijn?
Ten slotte kan ook de Engelsche regeering geen weerstand bieden aan den drang
der openbare meening. Met alle mogelijke drogredenen moge zij trachten de schuld
van de ijselijke sterfte in de kampen van zich af te schuiven, zij gaat toch al
verbeteringen in den toestand brengen. Maar duizenden zijn reeds het slachtoffer
geworden van de misdadige zorgeloosheid en de wreede onverschilligheid van
Engeland.
***
Er is dezer dagen een boek verschenen, waarop in de dagbladpers reeds de aandacht
is gevestigd, een verdienstelijke bijdrage tot de schrifturen over den oorlog. Het heet
Mijn Commando- en Guerilla-Commando-Leven door D.S. van Warmelo(**).
(*) Het bovenstaande was al geschreven toen wij, den 9en dezer, het bericht van het Volk lazen,
dat het boycot opgegeven was, o.a. wegens de oneenigheid onder de werklieden. Het gebrek
aan tucht en samenwerking is maar al te duidelijk gebleken.
(**) Zie bladzijde 146.
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Wordt het niet tijd, dat er aan de eene of andere openbare bibliotheek hier te lande
een verzameling wordt aangelegd van al wat er over den oorlog belangrijks verschenen
is? En dan vooral niet alleen van de boeken, want die zijn vooreerst vrij gemakkelijk
te verkrijgen, maar van artikelen, in tijdschriften, brieven en verslagen in kranten
enz.
Om te beginnen ware het zeer gewenscht volledige exemplaren te hebben van de
Afrikaansche kranten, die tijdens den oorlog verschenen zijn, van de Volksstem, de
Rand Post, de Express, Ons Land; ook van bladen als Standard and Diggers News,
de South African News; en nog ettelijke kleine bladen, belangrijk vooral nadat de
groote bladen in de republieken niet meer uitkwamen; de Lijdenburger b.v.
Maar ook de Engelsche bladen leveren rijk materiaal, eensdeels om ook de andere
zijde van de geschiedenis te kennen, en voorts om de Boerenberichten, die er langs
een omweg in verschenen. Verder de officieele Engelsche bladen in Zuid-Afrika
uitgegeven, bevattende proclamaties, verordeningen enz.
En natuurlijk ook Engelsche boeken over den oorlog.
En dan uit de Nederlandsche bladen de eigen berichten uit Zuid-Afrika,
mededeelingen van ooggetuigen enz. De redacties zouden daarbij aanwijzing kunnen
doen, en ook hun aanteekeningen van hetgeen de buitenlandsche pers voor het doel
belangrijks bevat ten dienste van de verzameling kunnen stellen.
Bovendien zijn er buiten de redacties nog menschen genoeg die hun verzameling
kranten en uitknipsels wel beschikbaar willen stellen voor een openbare boekerij,
waar de onderzoeker ze voor de geschiedenis zou kunnen raadplegen.
Misschien ware het wenschelijk, dat er om de uitgebreidheid van de stof verdeeling
van arbeid plaats had; b.v. de eene bibliotheek verzamele de boeken, de andere de
Afrikaander en Nederlandsche tijdschriften en kranten, een derde de buitenlandsche.
***
Wij lazen onlangs in een onzer bladen het een en ander uit het verslag van den
inspecteur-generaal van het Engelsche militaire gevangeniswezen over het jaar 1900.
Daarin bepleitte de inspecteur-generaal, teneinde het groote aantal misdrijven in het
Engelsche leger tegen te gaan, om onverbeterlijke dieven en andere misdadigers niet
als soldaat aan te nemen. Verreweg de meeste recruten, zoo staat er verder, hebben
toch straffen ondergaan, ‘were criminals.’
Terecht werd dit een merkwaardige bijdrage genoemd ter beoordeeling van het
gehalte der Engelsche soldaten die in Zuid-Afrika den oorlog voeren welke van
Engelschen kant zoo menschlievend heet gevoerd te worden als nooit een oorlog te
voren.
Welnu, zoo'n rapport hoort thuis in de Zuid-Afrikaansche verzameling, de vorming
waarvan wij bepleiten.

Het Britsche Lasterstelsel.
De Engelsche vijanden der Afrikaners houden in hun zedelijken strijd tegen de Boeren
krampachtig vast aan een stelsel, dat in al zijn verachtelijke laagheid, het Jingo-stelsel
bij uitstek mag heeten. Met zeldzamen rijkdom van vinding stellen zij een leugen
samen en met ongeëvenaarde volharding rakelen zij die leugen telkens en telkens
weder op. Onwederlegbare bewijzen mogen zijn aangevoerd, dat de Engelsche
aanklacht schandelijke laster was; rechtbanken mogen den lasteraar straf hebben
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opgelegd; de oude leugen wordt telkens weder opgewarmd, totdat ze is gehamerd in
de hersenen van het Engelsche volk, totdat zelfs de Boerenvrienden beginnen te
twijfelen.
Geen klaarder voorbeeld van dit lasteren volgens een stelsel kan worden aangevoerd
dan de leugenveldtocht in zake het mishandelen der kaffers door de Boeren. Nog
nimmer hebben de Engelschen een ernstige aanklacht over wreedheid, die het geheele
Afrikaner volk zou schandvlekken, kunnen volhouden.
De Rev. John Philip, die zijn lange lijst van heftige beschuldigingen in 1828
uitbracht, heeft zijn aantijgingen door de Kaap-kolonische rechtbanken zien
ontzenuwen. Toch worden zij in Engeland nog geloofd, omdat men ze voortdurend
weder het Engelsche publiek in herinnering brengt. Het Engelsche geschreeuw in de
jaren 1870-'76, dat de Boeren nog steeds de slavernij duldden, is gebleken van elken
grond ontbloot te zijn. Na de inlijving van 1877 gelukte het den Britschen overheden
niet, ook maar een enkelen slaaf
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vrij te maken, eenvoudig omdat er geen slaven waren in Transvaal. Maar nooit is de
Engelsche vijand zijn stelsel ontrouw geworden. Een oogenblik moge hij gezwegen
hebben, als de onschuld der Afrikaners wederom aan het licht was gekomen; al heel
spoedig klonk zijn geroep om recht voor de inboorlingen weder luider en
aanhoudender, en verflauwde de herinnering aan de bewijzen, die tegen dezelfde
aanklacht waren uitgebracht. Dit is de lastertaktiek der Engelschen, het gevaarlijkste
wapen, dat ooit tegen de Boeren is gevoerd.
Zelfs deze verdelgings-oorlog heeft den Britschen Jingolaster niet doen zwijgen.
Nog kort geleden verscheen in de Londensche ‘Times’ een artikel, zoo laag en zoo
schandelijk, dat het verwondering moet baren, dat niet de verdedigers van recht en
gerechtigheid in Engeland deze aanklachten een schande hebben geheeten die niet
de Boeren, maar wel hun lasteraarster treft. President Kruger werd beschuldigd van
daden zoo gruwelijk wreed, dat zelfs de vijanden van zijn land ze niet zouden mogen
gelooven. De nagedachtenis van Generaal Joubert werd bezoedeld door een aanklacht
van onmenschelijkheid, die te schandelijk laag is om zelfs door zijn bitterste
tegenstanders, ook maar een oogenblik, als waarheid te worden aangenomen. Het
artikel is van de hand van iemand die zich Mrs. Heckford teekent en voorgeeft te
hebben gewoond in het Zoutpansbergdistrict.
Ook deze dame blijft het Engelsche Jingo-stelsel aankleven.
Boudweg beweert zij dat elke blanke persoon het recht heeft een kaffer, zonder
pas trekkende, in hechtenis te nemen en te geeselen, en indien zoodanige kaffer wel
een pas heeft, die pas te verscheuren.
En zulke beweringen gaan in Engeland zonder tegenspraak voorbij; terwijl het
toch gemakkelijk ware geweest de algemeene Transvaalsche paswet op te slaan en
daar te vinden dat art. 6 van wet 22, van 1895, duidelijk bepaalt, dat een blank persoon
wel een kaffer zonder pas reizende, mag in hechtenis nemen; doch tergelijkertijd
vaststelt, dat de overtreder-inboorling moet gebracht worden ‘naar den naasten
ambtenaar.’ Art. 12 van dezelfde wet dreigt verder elk persoon, die onwettig aan een
naturel diens pas ontvreemdt, met een boete van ten hoogste £ 50.
Aan de groote Britsche bevolking in de Transvaal, durft Mrs. H. het danken, dat
de hutbelasting in later jaren minder streng geïnd is. Iemand, die in het
Zoutpansbergdistrict gewoond heeft, diende te weten dat deze goedertierenheid der
Transvaalsche Regeering alleen is toe te schrijven aan haar christelijke gezindheid.
In 1896 toch vaardigde de Superintendent van Naturellen, toen nog generaal Joubert,
na overleg met de Regeering, bevelen uit aan de Commissarissen en
Onder-Commissarissen van Naturellen, waarbij dezen werd opgedragen de meest
mogelijke toegevendheid te bezigen bij het i men der hutbelastingen, en waar de
onmogelijkheid van het opbrengen dezer belastingen door de kaffers, verarmd
tengevolge der runderpest en langdurige droogte, bleek, daar uitstel te verleenen.
Op gezag van R.T.N. James, beschuldigt de schrijfster van het artikel er Abel
Erasmus van, vroeger de gewoonte te hebben gehad, kaffers op te sluiten, die hun
vee niet wilden afstaan tegen een prijs, ver onder de waarde, ter voldoening hunner
achterstallige belastingen. In de streek waarover Abel Erasmus gezag als Naturellen
Commissaris zich uitstrekte, was geen gelegenheid kaffers op te sluiten zooals Mrs.
H. bedoelt; terwijl de heer James reeds lang het Lijdenburg district metterwoon
verlaten had toen Abel Erasmus tot Naturellen Commissaris werd aangesteld. Van
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persoonlijke ondervinding kan deze heer dus evenmin spreken als de schrijfster van
het artikel zelf.
Dan verhaalt Mrs. H. hoe gedurende de Majajee-expeditie de kralen van kaffers
op haar plaats verbrand werden, niettegenstaande deze inboorlingen vreedzaam voor
haar werkten.
Deze Engelsche dame heeft evenwel een zeer vreemde opvatting van
vreedzaamheid, want onmiddellijk achter dit woord laat zij een beteekenisvolle
zinsnede volgen, waaruit blijkt, dat deze vreedzame kaffers gewapend waren. En in
het verdere deel van haar verhaal toont zij aan, dat deze wapenen geen assegaaien,
doch geweren waren.
De gezindheid van de schrijfster zelve, blijkt duidelijk hieruit, dat zij, door voor
te geven dat de mielievoorraden dezer kaffers haar eigendom waren, ze van vernieling
door de kommando's behoedde.
Generaal Jouberts nagedachtenis bekladt de schrijfster door te vertellen, dat in
zijn tegenwoordigheid, bij een der kafferoorlogen, een zwarte vrouw, die op het punt
stond van te bevallen, werd afgeranseld, toen zij wilde wegloopen. President Kruger
klaagt zij aan van kafferkinderen in brandende kralen te hebben laten werpen, omdat
die kinderen de Boeren in hun bewegingen belemmerden. President Kruger
beschuldigt zij van te hebben toegelaten, dat een kaffervrouw in koelen bloede werd
vermoord. Gedurende welke oorlogen dit alles gebeurd is, verzwijgt de schrijfster
echter wijselijk.
Ook de oude aantijging herhaalt zij, dat de Boeren slaven maken, en ten slotte
vertelt zij het geval van een kaffer uit het Waterberg-district, die zwaarder gestraft
werd, alleen omdat zij in zijn voordeel was opgetreden. Ze roept schande over het
slaan van dezen kaffer; terwijl ze toch zeker behoorde te weten, dat Lord Milner bij
kennisgeving van 14 April l.l. het straffen van kaffers met den kats, onder de Boeren
Regeering in zwang, heeft gehandhaafd. Zoo ook behoorde Mrs. H. bekend te zijn
met art. 19 der Londensche Conventie van 1884, waarbij uitdrukkelijk bepaald is,
dat alle gerechtshoven in Transvaal voor den inboorling openstaan, dus ook tot het
verkrijgen van rechts-herstel.
Niet om in Nêerlandia deze aanklachten uitvoerig te wêerleggen, is dit artikel
geschreven; (dit zal, hoop ik, ter bevoegder plaatse uitvoeriger kunnen geschieden)
doch alleen om te toonen, dat de voortdurende herhaling van den reeds lang
weerlegden laster in Engeland blijft aanhouden. Wat heden niet geloofd wordt, schijnt
morgen mogelijk, en overmorgen waar. Tegen dit laster-stelsel den even onafgebroken
strijd te voeren, is de dure plicht van elkeen die met feiten en toestanden op de hoogte
is. Dààr ligt de taak van de oprechte Boerenvrienden in Europa; waar zij die taak
wèlbegrepen en wèlvolbracht hebben, daar hebben zij den zedelijken strijd gestreden,
dien de Boeren hebben moeten laten rusten, omdat gewapend verzet tegen den roof
hunner onafhankelijkheid hun ten plicht werd.
FREDERIK ROMPEL.

Nederland
De vrouw en het Nederlandsch.
Het schijnt vreemd, dat wij verband moeten zoeken tusschen deze twee: de vrouw
en onze taal, en 't lijkt oogenschijnlijk wat belachelijk, doch voor wie iets meer dan
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oppervlakkig nadenkt, blijkt 't spoedig genoeg, dat eenig verband nog niet eens zoo
ver te zoeken is.
Laat ons uitgaan van dit standpunt: de taal is gansch het volk, want in niets drukt
zich een volkskarakter zoo duidelijk uit als in zijn taal; zij is immers de vertolkster
van ons innerlijk wezen!
En daar nu de vrouw de draagster, voortbrengster en voor een groot deel de
opvoedster is van dat volk, zoo valt 't niet moeielijk om de meening te bevestigen,
dat er tusschen de taal en de vrouw een groot verband bestaat, dat de laatste dus ook
veel kan doen om de eerste te verbeteren, te veredelen. En onwillekeurig doet ze dat,
waar ze arbeidt aan de karaktervorming van haar nageslacht. Indien de mensch zich
veredelt zal ook zijn taal beschaafder zijn en zijn woordenkeus uitgezocbter, doch dit is helaas
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nog geen bewijs, dat zijn taal, hier met meer juistheid gezegd, de Nederlandsche taal,
daardoor veredeld wordt. Een schakel van hoogst beschaafde, uitgezochte
spreektermen sluit bijv. een veelvuldig gebruik van germanismen en gallicismen niet
uit.
Ik zou bijna zeggen integendeel. Hoeveel ‘mondaines’ spreken niet van ‘o, mon
Dieu’, ‘merci’, ‘pardon’, oh, shocking!’ enz., enz. Dit klinkt heel beschaafd, heel
‘ladylike’ en toch is elk dier uitdrukkingen, door een Nederlandsche vrouw gebezigd,
een beleediging haar eigen, schoone, rijke, taal aangedaan, doch ze denkt er te weinig
over na, in hoeverre zij hier te kort doet aan hare Vaderlandsche plichten.
Zeker, ik noem 't een plicht tegenover 't geboorteland om de taal van dat land zoo
goed en zoo zuiver mogelijk te spreken, wanneer men eenigszins in de gelegenheid
is om dit te doen. En aan verzuim van dien plicht maken vele Nederlandsche vrouwen
zich schuldig.
Laat ons echter eerlijk zijn en bekennen, dat de meesten het niet beter kunnen
spreken. Thuis wordt er niet op gelet en op school wordt niet beter geleerd. Slechts
in de laatste paar jaren is er op dit gebied eenige verbetering te bespeuren. Ik herinner
me nog heel goed dat er bijvoorbeeld in onze leeslesuren voornamelijk werd acht
gegeven op klemtoon en duidelijkheid. Als de uitspraak niet te zeer afweek van de
gewone wijze van woorden zeggen, liet men die met rust.
‘De man gaf den jongen eenen grooten appel en ried hem aan, dien niet geheel op
te eten; dat zou bezwaarlijk gaan.’ Vooral op uitgangen werd gelet, de beteekenis
der woorden werd ons afgevraagd; een kleine zinsontleding er nog tusschen gevoegd,
doch of wij r's en g's en l's op de goede wijze uitspraken of we de g's in de keel
schraapten en de r's achter in 't verhemelte wegbrauwden, dat deed er minder toe.
Men scheen niet te begrijpen dat juist door die uitspraak, de taal haar schoone klank
verkrijgt.
Men leert den kinderen op school heel nauwkeurig de uitspraak der vreemde talen,
waarom niet die van onze Nederlandsche? Of is dat minder noodig? Er zijn
tegenwoordig onderwijzeressen in 't spreken, maar zij worden voor 't meerendeel
slechts door zangers te hulp geroepen.
Op iedere school moest minstens 2 × per week een uur spreekles gegeven worden
in 't zuiver Nederlandsch; en ik ben er zeker van, dat men den invloed, welke daarvan
zou uitgaan zou voelen.
En dan, wat kunnen wij, vrouwen, veel voor de taal in ons huisgezin doen! Hoe
spoedig leeren onze kinderen niet 't dialekt aan van stad of dorp, waar zij wonen,
hoe spoedig nemen ze niet de uitdrukkingen over, gehoord van andere kinderen, of
praten ze de dienstbode na, die voor hen zorgt. Het is aan moeders en opvoedsters
om te zorgen dat onze kinderen zuiver Nederlandsch leeren spreken en daartoe is
noodig, dat we met dit dagelijksch en aanhoudend onderwijs reeds beginnen, zoodra
de kinderen leeren spreken.
O, dat allerleukste krompraten! Het is zoo grappig om te hooren, zoo verleidelijk
om na te praten en toch zullen verstandige ouders er wèl aan doen omdat ‘doddige’
krompraten hardnekkig tegen te gaan. Er zijn ouders die 't zoó aanstekelijk vinden,
dat ze gaan meedoen en ook spreken van ‘toenie’ inplaats van ‘zoentje’ van ‘jicht’
inplaats van ‘licht’ en er zijn voorbeelden te noemen van menschen, die, volwassen
zijnde, sommige woorden allerdolst uitspraken, alleen omdat de ouders vroeger hen
niet geleerd hadden de woorden goed te zeggen.
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Het is ook een hebbelijkheid van kinderen - en in den arbeidersstand komt dit zeer
veel voor, dat zij een t plaatsen, waar die niet moet zijn en de letter weglaten, waar
zij behoort te zijn: ‘Ik gaat, ik ziet, wasch-t, gas-t; lich- voor: licht, ik haas me niet,’
enz. Worden zulke aanwensels niet met wortel en tak uitgeroeid, dan groeien zij zoo
vast in 's menschen brein, dat zij er niet meer uit te krijgen zijn.
In Delft zeggen de menschen: ‘Meissie, wil ie een koppie koffie’; dat klinkt fraai,
nietwaar?
Het is heel natuurlijk, dat men in den arbeidersstand zoo spreekt. Zij hebben wel
wat anders te doen, dan op de veredeling der Nederlandsche taal te letten, doch wij,
meer gegoeden, kunnen toch in onze naaste omgeving onzen invloed gebruiken. Wij
moeten in de eerste plaats zorgen, dat wij zelf en onze kinderen hun taal rein houden
‘van vreemde smetten vrij’ en tevens hen, die onder ons staan er telkens op wijzen
hoeveel schoons onze taal bevat en hoe zij dat schoone moeten gebruiken. Wij zouden
bijvoorbeeld kunnen beginnen om alle Fransche, Zwitsersche, Engelsche of Duitsche
‘bonnes’ in den ban te doen. Hunne tegenwoordigheid in het Hollandsche huisgezin
moge te verdedigen zijn uit een oogpunt van uiterlijke deftigheid, uit een oogpunt
van goede Hollandsche opvoedkunde is zij overigens af te keuren. De kinderen leeren
op zeer jeugdigen leeftijd een taal even gauw af als aan. Ze spreken een mondje
Fransch, een mondje Hollandsch, kennen geen van beide goed en het is toch zeker
wel een vereischte, dat ze in de eerste plaats goed Nederlandsch leeren. Bovendien
laat de invloed der Fransche, Zwitsersche, Engelsche of Duitsche kinder-juffrouw
zich nog jaren na haar vertrek in de taal der kinderen gevoelen. Zijn ze eenmaal op
een leeftijd, dat ze op school ook vreemde talen leeren, dan is de overheerschende
invloed eener gouvernante minder gevaarlijk.
Zorgt dus ouders, dat uwe kinderen eerst de moedertaal goed en zuiver leeren
spreken en onderhoudt die zorg dagelijks. Dan kunt ge vrijelijk met hen spreken in
andere talen. Het zal hun eigen taal niet deren. Leert hen de schoonheden van het
Nederlandsch terdege kennen. Vertelt hen of laat hun vertellen, wie van die rijke
taal, als 't ware reine muziek hebben gemaakt. Staat niet toe, dat ze die taal
verontachtzamen of wat nog erger is, achterstellen voor een vreemde. Luistert nooit
onverschillig naar 't geen zij u zeggen, maar geeft terdege acht hoe en wat zij zeggen.
Laten zij er zich zelf rekenschap van geven, hoe zij die taal gebruiken en moeten
gebruiken.
O! er wordt tegenwoordig zooveel geredeneerd over den invloed der vrouw, hoe
zij die uitoefent en zelfs wil doen gelden in 't openbare leven. En men ziet dikwijls
voorbij hoeveel goeds, ook op ruime schaal, zij kan verrichten in engen kring, al
beperkt die zich tot het huisgezin, men ziet, deze invloed werkt van binnen naar
buiten en richt meer uit dan - ik wilde bijna zeggen... een vrouwestem in 't parlement.
Als iedere vrouw zich nu eens voornam om te doen wat zij kan voor onze taal, om
die te veredelen en te verbreiden voor zoover zij daartoe in staat is dan waren we al
een heel eind verder.*) Moeders, onderwijzeressen en andere opvoedsters zij dezen
raad bizonder aanbevolen met 't oog op de jeugd; overigens kan ieder 't zijne doen
in zijne omgeving. Het zou ons Verbond zeker een grooten stap voorwaarts brengen.
Laat ons dan beginnen met lid te worden; - een goed lid blijft niet werkeloos.
Amersfoort.
EGB. C. VAN DER MANDELE.

*) Ik heb er nog niet eens van gesproken hoeveel nut Nederlandsche taal-onderwijzeressen
konden stichten in Oost- en West-Indië, waar zeer gebrekkig Hollandsch wordt gesproken.
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Vlaanderen
Uit Vlaanderen.
De leden van groep B (België) die de minimumbijdrage betalen, worden hierbij
verwittigd dat de post, in de maand December, hunne bijdragen voor 1902 zal innen,
als abonnementsgelden op Neêrlandia.
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Zij worden vriendelijk verzocht de noodige maatregelen te nemen opdat het
kwijtschrift, ook in hunne afwezigheid, kunne betaald worden.
Voor alles wat den besteldienst van Neêrlandia bij postabonnement aangaat, zooals
klachten, adresveranderingen, wende men zich u i t s l u i t e n d tot postkantoor of
brievendrager.
Zelfde verzoek wat den Vlaamschen Strijd betreft.
Door den penningmeester van de Zuid-Nederlandsche groep, den heer Eg. De Backer,
zullen de bijdragen voor 1902, voor de beschermende leden en voor de leden die
meer dan de minimumbijdrage betalen, in de eerste dagen van Januari geïnd worden.
Wij bevelen het kwijtschrift dat hun zal aangeboden worden aan voor een gunstig
onthaal.
Op 3 November werd Prins Albrecht een zoon geboren. Van al de burgemeesters
onzer Vlaamsche steden, was het alleen Antwerpen's burgervader Jan van Rijswijck,
die onzen toekomstigen kroonprins zijn welkomsgroet in het leven, in eigen tale
toezond. Het telegram van bedanking, dat Prins Albrecht hem daarop sturen liet, was
eveneens in het Nederlandsch. Nog nooit, ten andere, heeft Prins Albrecht de
Vlamingen in hunne taal anders dan uiterst hoffelijk behandeld; zijn zoon zal ook
eenmaal, daarvan zijn wij overtuigd, onze beide landstalen evengoed kennen en aan
beiden dezelfde waardeering schenken, in plaats van alleen de ware vorst te zijn van
de kleinste helft zijner onderdanen.
Wij waren zoo verheugd, verleden maand, in Neerlandia te kunnen melden, dat al
de moeilijkheden voor het vieren der Guldensporenfeesten in 1902 opgelost schenen.
Helaas! onze vreugde was te voorbarig. Hier te vertellen, wat er al rondom die zaak
gekonkeld wordt, zou onmogeijk wezen, De burgemeester van Kortrijk heeft thans
beloofd, dat het Schepencollege binnen een achttal dagen eene beslissende houding
zou aannemen. Gansch Vlaanderen wacht dan ook angstig op het besluit, waarvan
zooveel zal afhangen voor de eenheid in onze strijdende rangen.(*)
Antwerpen brengt ons deze maand het meest nieuws aan op het gebied der Vlaamsche
kunst. Jan Dilis, thans verbonden aan den Koninklijken Vlaamschen schouwburg
aldaar, vierde op Donderdag, 7 November, zijn 25jarig jubileum als acteur. Dat hij
voor die gelegenheid de rol van Hamlet heeft gekozen, bewijst dat hij voor de
moeilijkste rollen niet terugdeinst, en geeft tevens een goed getuigenis van zijnen
kunstsmaak.
Op 13 November werd daar, in de maatschappij van Dierkunde, het oratorium
‘Lucifer’ op prachtige wijze uitgevoerd, met begeleiding van het nieuw groot orgel,
met verdubbeld orkest, vierhonderd uitvoerders, solisten als Mevrouwen Arens en
Arnouts, de heeren Fontaine, de Busscher en Tokkie, aangevoerd door Edward
Keurvels, wiens aanbiddende liefde voor Peter Benoit aanstekelijk heeft gewerkt op
het Bestuur en de duizenden leden der maatschappij van Dierkunde.
(*) Naar de laatste berichten luiden is de houding van dit Schepenencollege onverzoenlijk en
zal de deelneming aan de feesten door de Vlaamschgezinden niet algemeen zijn.
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Op Zaterdag, 30 November, kwam ‘de Bruid der Zee’ het nieuwe werk van Jan
Blokx en Nestor de Tiere in den Antwerpschen lyrischen schouwburg vóor het
voetlicht. Reeds vóor de vertooning waren bijna al de plaatsen van den schouwburg
besproken; ja, reeds voor de tweede en derde vertooning waren vele plaatsen genomen.
Het stuk is een ware triomf geweest.
Het lijdt geen twijfel of het zal, evenals ‘Herbergprinses’, ook in de andere steden
het publiek in verrukking brengen. Eerbied en bewondering dwingt ons de taaie
wilskracht af der mannen, die den lyrischen schouwburg hebben gemaakt tot den
warmen haard, waar rond zich de jonge Vlaamsche componisten scharen, waaraan
zij den moed en de kracht ontleenen tot altijd nieuwe scheppingen, getuigen van de
vruchtbaarheid en de hooge waarde der Vlaamsche muziekkunst. En het is
betreurenswaardig te zien, hoe die mannen steun moeten ontberen van vele Vlamingen
zelf, die tegenover den lyrischen schouwburg hunnen plicht niet doen, hoe zij reeds
jaren lang vergeefs strijden tot het bekomen van een eigen lokaal, waar
zondagvertooningen mogelijk zijn, die den geldelijken kant der zaak, o! zooveel
zouden verlichten en het bestaan van den lyrischen schouwburg voor goed zouden
bevestigen.
Eindelijk is het nu zeker, dat die Schouwburg er komen zal. Het Antwerpsch
Schepencollege heeft reeds een eerste crediet van 500.000 fr. er voor aangevraagd.
***
Niet alleen op kunstgebied, maar ook op wetenschappelijk gebied gaf Vlaanderen
de laatste maand teeken van leven. De leergangen van het Hooger Onderwijs voor
het Volk werden hervat. Nu tien jaren geleden werd dit onderwijs te Gent ingericht
op het initiatief van Prof. Mac. Leod, natuurlijk in het Nederlandsch. Die leergangen
mochten zich in eenen onafgebroken bloei verheugen; Brussel en Luik volgden
weldra het voorbeeld van Gent, doch daar werden de lessen in het Fransch gegeven.
Ook de Leuvensche Hoogeschool richtte het hooger onderwijs voor het volk in, zelfs
te Antwerpen, waar zij er zich echter toe bepaalde, voordrachten te geven, elk niet
meer dan ééne les innemende.
Thans worden ook Vlaamsche leerlangen gegeven te Brussel, te Antwerpen en in
andere steden zoo als Doornik (eene Waalsche stad nochtans) en Oostende.
Ziehier de reeksen lessen, welke dit jaar, in het Nederlandsch, in die verschillende
steden gegeven worden:
Gent:

‘De uitbreiding der Europeesche talen en
letterkunden over de vijf werelddeelen’,
door Prof. Paul Fredericq.
‘De verpleging van zuigelingen’, door
Dr. Ad. Miele.
‘Heelk. ziekten der beenderen’, door Dr.
Bossaerts.
‘De regeling van den arbeid tijdens de
middeleeuwen en tot aan de Fransche
omwenteling’, door Mr. L Willems,
advocaat.
‘De melk als voedingsmiddel’, door Dr.
A.J.J. Vandevelde.
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Brussel:

‘Het Blijspel’, door Dr. P. Hamelius, van
Luik.
‘Inleiding tot de Sociologie’, door Prof.
J. Mac Leod, van Gent.

Antwerpen:

‘De longtering, oorzaak, heelmiddelen en
voorbehoedszorgen’, door Dr.
Schamelhout.
‘Het water’, door Dr. Vandevelde, van
Gent.
‘De Geschiedenis der Wedergeboorte’,
met gezichten en beelden, door Dr. Gust
Vermeulen, van Brussel.

Doornik:

‘Erfelijkheid’, door Prof. J. Mac Leod.

Dit kort overzicht spreekt overtuigend voor de belangrijkheid der instelling van
het Hooger Onderwijs voor het Volk, welke ook aan de Vlaamsche beweging den
onwaardeerbaren dienst bewijst, praktisch het bruikbare onzer taal te bewijzen als
voertaal van de wetenschap. Waar zij klinkt uit den mond van geleerden, wordt zij
verheven in de achting der menigte. Dit gebeurde deze maand ook te Brussel, toen
de Heer Hoogleeraar Prof. Blok, uit Leiden, in de ‘Christelijke Jongelingschap’ sprak
over de verhouding tusschen Noord- en Zuid-Nederland. Wanneer een uitstekend
Noord-Nederlander bij ons op boeiend en onpartijdige wijze komt handelen over dat
onderwerp, moet hij in tal zijner toehoorders een heir van gansch nieuwe denkbeelden
wekken, op weinige uitzonderingen nooit door onze pers of onze kamerleden of onze
toonaangevende mannen uitgedrukt. Die nieuwe denkbeelden kunnen slechts de
toenadering van alle Nederlandschsprekenden bevorderen.
Dit was dan ook hier het geval. Het zou voor ons goed zijn dikwijls zulke degelijke
Nederlandsche redenaars ten onzent te hooren.
Een minder bevredigenden indruk maakte op ons de zitting onzer Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 26 November laatstleden. De Heer Vandevelde, leider
der socialisten wou eene ondervraging in de Belgische kamer doen, over het lot der
Zuid-Afrikaansche vrouwen en kinderen in de concentratiekampen.
De minister van buitenlandsche zaken, de heer de Favereau, verklaarde op
voorhand, dat hij niet antwoorden zou en de heer Bauduin, burgemeester van Thienen,
vond de interpellatie Vandevelde minder dringend dan die over het vraagstuk der
suiker. Het gansche land heeft deze woorden met verontwaardiging vernomen. De
voorrang werd toch bij zitten en staan toegekend aan de de ondervraging Vandevelde,
zoodat het Goddank slechts eene zeer kleine minderheid onzer kamerleden is, die
niet meegaat met het volk in zijn warm gevoel voor het lijden onzer Afrikaansche
broeders. Het volk uit die sympathie nog telkens als het er gelegenheid toe heeft,
bijv. bij de voordrachten welke de heeren Louw en Plokhooy nog altijd geven in tal
van steden. Zij spraken
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deze maand onder andere weer in Brussel, in het Théatre des Variétés en in Oostende,
in den Tak van het Alg. Ned. Verbond, aldaar. Telkens bracht de omhaling een goede
som op ten voordeele onzer Broeders in het Zuiden.
In dezelfde Kamerzitting van 26 November, waarvan hierboven sprake is, werd
het wetsontwerp in aanmerking genomen, door den heer Coremans en vrienden
neergelegd om de wet van 1883 meer of min te doen toepassen in het vrije middelbaar
onderwijs.
Doch de minister en de heer Woeste hebben onmiddellijk verzet aangeteekend
tegen deze taalwet, zoodat de Vlamingen weer hard en lang zullen moeten werken
vooraleer ze te bekomen. Maar verkrijgen zullen wij ze toch!
Bitter is het te moeten bespeuren hoe telkens nog het taalrecht der Vlamingen door
het landsbestuur met de voeten wordt getreden. Soms worden aan de vakvereenigingen
door het ministerie van arbeid zekere inlichtingen gevraagd - maar als altijd in het
Fransch. Willen de Vlamingen met zich den spot niet laten drijven, dan mogen zij
zich niet gewaardigen op die Fransche brieven te antwoorden, Zoo zouden de Fransche
bureelratten van het ministerie van arbeid zich algauw verplicht zien de taal te
gebruiken van de Vlamingen, al deden zij het voorloopig anders niet dan wanneer
zij die Vlamingen eenen dienst te vragen hebben.

Amerika
Het leven van William Mc. Kinley, door Henry Beets, - H.
Holkenboer, Holland Michigan 1901.
Nog nauwelijks heeft de wereld berust in het noodlot, dat ook de 25ste president der
Ver. St. van N.-Amerika door een sluipmoord is gevallen, of Ds. Henry Beets, de
wakkere secretaris van den Westerschen Tak D, van het Alg. Ned. Verbond, heeft
met groote voortvarendheid een werkje voltooid, waarin hij het leven en de
regeeringsdaden van Mac Kinley beschrijft en waardeert of laakt al naar ze hem
voorkomen te hebben bijgedragen tot bevordering van welvaart en menschelijkheid
of met het Christelijk beginsel in strijd te zijn geweest.
Toch stelt de schrijver het goede in hem op den voorgrond, wat reeds blijkt uit het
motto: ‘De Jeugd riep hem uit tot held, de Tijd tot staatsman, de Liefde tot man; de
Dood heeft hem tot martelaar gekroond.’
In de voorrede zegt Ds. Beets: Wij stelden ons ten doel om 't Leven van Mc Kinley
te beschrijven voor ons Hollandsck volk. Om 't zóó te teekenen en zóó te omlijsten,
dat men niet slechts van zijn persoon iets vernam, maar ook, mocht het ons gelukken,
een beter ruimer blik kreeg in onze geschiedenis en 't leven van onze Amerikaansche
natie.
Inderdaad geeft de schrijver ons een helder overzicht van het staatkundig leven
der Noord-Amerikanen in de laatste helft der 19de eeuw, zij het ook dat hier en daar
de vluchtige bewerking merkbaar is.
‘Er is één ding in de afkomst van President Mc Kinley, zoo vangt hij aan, dat
vooral hem aantrekt, wien Nederlandsch bloed door de aderen vloeit. En dat is, dat
sommigen zijner voorzaten, vroeger ingezetenen zijn geweest van de zeven
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Vereenigde Provinciën, roemruchter nagedachtenis.’ Verder kan voor den
Nederlandschen lezer de verheuging niet gaan, want men leert hem in de levensschets
kennen als een echt Amerikaan, een man van zaken, die wel in zijn jeugd als soldaat,
later als advokaat en politiek leider, moed en eerlijkheid aan den dag legde, maar,
tot den hoogsten rang in zijn land geroepen, wel eens uit het oog verloor, dat al wat
‘nuttig’ is nog geen ‘recht’ mag heeten. Zijn politiek ten opzichte der Philippijnen,
die, na zich eerst aan de Spaansche verdrukking ontworsteld te hebben, tegen het
machtsmisbruik hunner bevrijders moesten kampen, is een vlek op het schild van de
Republikeinen, wier beginsel hen zelven eenmaal de kracht gaf het Britsche juk af
te schudden.
Ds. Beets herinnert er aan, dat deze imperialistische staatkunde van Mc. Kinley
ook door ‘een diep denker en bekwaam en vervooruitziend staatsman’ als Dr. A.
Kuyper in zijn Varia Americana zeer streng wordt veroordeeld.
Zoo edel en menschlievend Mc. Kinley's optreden in de Cubaansche kwestie was,
waardoor een eind gemaakt werd aan de Spaansche gruwelen op de ‘parel der
Antillen’, zoo onverklaarbaar onaandoenlijk is zijn houding in den
Zuid-Afrikaansch-Engelschen oorlog, waar hij niet wilde ingrijpen. En toch vertoonen
de wreedheden van Kitchener zooveel overeenkomst met de wandaden van generaal
Weyler, al waren het alleen maar de concentratiekampen.
In verband hiermede is van belang hoofdstuk XXVII, dat handelt over Mc. Kinley
en de Boeren.
Eerst was de sympathie van het Amerikaansche volk zeer verdeeld door gebrek
aan inlichting van de zijde der Boeren. Wat men wist was uit Engelsche bronnen
geput. Door meerdere en betere inlichtingen echter, waaruit bleek dat het recht aan
de zijde der Boeren is, sloeg de sympathie ten gunste der worstelende Republieken
over. Dat kwam ook door het den Amerikanen ingeboren medegevoel voor wat zij
den ‘under dog’, de zwakste partij in een gevecht noemen.
Dan vertelt de schrijver verder:
‘Sinds geruimen tijd hadden de voorstanders van de zaak der Boeren begeerd dat
ons gouvernement Engeland zou verzoeken om den oorlog te eindigen. Mc. Kinley
achtte zich daartoe niet geroepen. Een paar dagen voor de inneming van Bloemfontein
ontving hij echter een formeele aanvrage. Door middel van onzen Consul te Pretoria
verzochten toen de Zuid-Afrikaansche regeeringen aan de onze om
tusschenbeidetreding. De president bracht dit verzoek over aan het Engelsche
gouvernement, er zijn ernstige hope bij openbarend, dat een weg mocht gevonden
worden om vrede te maken.’
Toen Lord Salisbury verklaarde, dat geen interventie zou worden aanvaard,
begonnen de Boerenvrienden te roepen, dat de president uit zichzelven bemiddeling
zou aanbieden volgens Hoofdstuk III van het Haagsche Vredestractaat.
Mac Kinley liet zich echter niet tot een dergelijke daad brengen. Op geen enkele
manier betoonde hij officieel dat de zaak der strijdende Boeren hem ter harte ging.
‘Toen het buitengewoon gezantschap uit Zuid-Afrika - de heeren Fischer,
Wolmarans en Wessels in Mei 1900 bij hem ter audientie was, leidde hij hen uit tot
de veranda achter het Witte Huis en vestigde hunnen blik op het
Washington-Monument - het gedenkteeken van den man, die eenmaal de
Amerikaansche opstandelingen ter overwinning voerde tegen dezelfde macht die nu
de Republieken verwoestte. Misschien was dit bedoeld als bemoedigende wenk, wie
weet? Maar toen ze den mond openden om te spreken over de zaak, die hen bovenal
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ter harte ging, verontschuldigde de president zich plotseling - en de audientie was
ten einde.’
Mac Kinley bleef een ledig toeschouwer tot zijn dood.
Zeer vele Boerenvrienden heeft dit diep gegriefd en met teleurstelling vervuld.
Toch neemt Ds. Beets den president in bescherming door er op te wijzen, dat
Europa niet het recht heeft hem daarom te verachten; de Europeesche hoofden deden
niet beter.
Ten slotte verplaatst schrijver ons aan het sterfbed van Mac Kinley en geeft naast
andere portretten ook dat van den.... moordenaar. Waarom ook zijn naam en beeltenis
voor het nageslacht bewaard? Wij weten wel dat zelfs het verbod der Ephesiërs om
den naam te noemen van hem, die den tempel van Diana in brand stak, niet heeft
verhinderd, dat Herostratus de onsterfelijkheid heeft verworven, maar toch komt het
ons ongewenscht voor mede te werken tot de zoo wreed gezochte wereldberuchtheid
van het slag, waartoe Kinley's moordenaar behoort.
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Dit boek van een Hollandsch afstammeling over Amerika en zijn 25sten president is
de moeite der kennisname waard. En wel bewijst het gebruik van het Nederlandsch
ook voor dit werkje dat onze stamverwanten onze taal nog hooghouden te midden
van het Amerikaansche Engelsch.

Ingezonden
Leerboeken voor Vreemdelingen om Nederlandsch te leeren.
Haarlem, 24 October 1901.
Ter aanvulling van de mededeelingen omtrent bovenstaand onderwerp diene het
volgende:
Bij J.C. Juta & Co. Kaapstad, Port-Elizabeth en Johannesburg is uitgegeven: An
elementary Grammar of the Dutch language for the use of lower classes in schools,
door Hubertus Elffers schrijver van:
2e. Practical Dutch Grammar and Analysis.
3e. Leesboek van Zd.-Afrika.
4e. Practische Hollandsche spraakkunst.
Het boek is opgedragen aan den heer Langham Dale, superintendent-generaal van
Onderwijs, Kaapkolonie ‘a life-long worker in the cause of liberal education in
South-Africa’ Het boek werd vóór den oorlog veel gebruikt in Natal. In 1893
verscheen de zesde druk..
Door J.H. de Bussy (Pretoria - Amsterdam) werd onlangs uitgegeven ‘A Concise
Dutch Grammar and list of Phrases appended’ compiled bij Fred. H. Olland, prijs 3
shillings. De heer Olland1), ambtenaar bij het Departement van Onderwijs in de
Z.A.R., de bewerker der gegevens omtrent dat onderwijs, welke ingezonden werden
op de tentoonstelling te Parijs, schreef deze spraakkunst in vollen oorlogstijd. De
uitgever belooft in zijn prospectus een tweede deel, bevattende eene verzameling
oefeningen.
Als leerboek voor vreemdelingen om Nederlandsch niet te leeren moet ik noemen
de tweede druk van: D. Haek. Die kunst die Hollandische Sprache durch
Selbstuntericht sich anzueignen. Dit werkje verscheen als 14de deel van ‘Die kunst
der Poly-glottie’ bij A. Hartleben, Weenen, Pest en Leipzig. De prijs is 2 Mark.
In Mei 1898 werd in ‘Hollandia’, het bekende weekblad voor Nederlanders in den
Vreemde, de aandacht op dit werkje gevestigd door het geven van een lijstje van
fouten. Ik zond dit, aangevuld met meerderen, op aan den heer Haek te Berlijn, die
mij mededeelde dat het nog een zekeren tijd duren zou alvorens een nieuwe druk
verschijnen zou, hij zou dan echter gebruik maken van deze aanvullingen en
verbeteringen. Tevens deelde de heer Haek mij mede, dat weldra van hem eenige
1) Deze Fred. H. Olland heeft de weldaden hem aan het Departement van Onderwijs te Pretoria
bewezen, al zeer slecht vergolden. Hij is verrader geworden en thans in Engelschen dienst
werkzaam aan datzelfde Departement.
(Red.)
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geschr ften over Nederlandsche Letterkunde zouden verschijnen (Vondel en Cats),
waaromtrent ik echter niets naders vernam.
Op blz. 30 vinden we o.a. dit:
De winter levert alhier zo veele fraaye dagen.
De vochtigst weder van allen dagen.
Eene nieuwe tijding (Zeitung).
Op blz. 31:
De kinderen des smeds.
De glazen zijn gansch.
De gebeurtnis des dags.
Het brod der armen.
De dooren des huizes. (deuren)
De hoop ontwakt, enz. enz.

Dat, omgekeerd, onze boekenmakers ook het Duitsch vijandig tegenover staan, blijkt
uit een lijst van fouten uit H.L. Heykoop, Ned.-Duitsch Handelswoordenboek. A'dam.
Wilms & Co., welke wij aantreffen in het eerste nummer van de ‘Niederlândische
Nachrichten’.
Dit blad wijst ook op dit verschijnsel, dat het woordenboek zooveel
bastaardwoorden geeft waar goede Duitsche woorden bestaan. Over het ontbreken
van een geslachtslijst sprak het laatste nummer van de ‘Groene Amsterdammer’.
Zou er niet iets vóór te zeggen zijn dat de schrijvers van spraakkunsten hun werk
eerst naar het buitenland zonden ter verbetering en aanvulling.
J. RASCH.

Boekbespreking
Mijn Commando en Guerilla commando-leven, door D.J. van Warmelo, Amsterdam
1901. W. Versluys.
Dit is voor mij tot nu toe het meest merkwaardige boek over dezen oorlog. Of het
goed is dat het nu al is verschenen, daarover kan men het oneens zijn; dat het bij
voorkomende gelegenheden een schat van bewijzen bevat tegen opzettelijke
onwaarheden, is zeker. De eerlijke beperking tot enkel zelf waargenomen toestanden
en feiten, geven aan dit gedenkschrift zijn groote maar ook zijn eenzijdige waarde;
de ondervinding heeft mij geleerd dat de verbeeldingskracht in menige andere
oorlogschets, gewild of onbewust, een overspannen rol heeft gespeeld. Niet bij van
Warmelo; dat is een te puur man om te verdichten, die maakt niet mooier, die geeft
den juisten indruk, beknellend soms, weemoedig dikwijls, toch ook met dien gezonden
guitigen kijk op alle naarheid, die den geboren of getogen Afrikaner nooit verlaat.
En toch het boek wekt ook op; het is mooi door zijn mannelijke trouwhartigheid
De vlag van 't Vereenigd Zuid-Afrika, onze vlag met breede baan waarin oranje
en groen, besluit alles.
K.d.J.

Allerlei
O Land van sonlig en van sterre.
O Land van sonlig en van sterre,
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Van onbeperkte, wijje velde,
Van onbegrensde berge en klowe;
O wilde wereld van natuur,
O dierbre grond van Afrika,
Waar onse vaders het geswerve,
Gelij, geworsteld en gesterwe.
O Land van hitte en wreede droogte,
Van die onmetelike vlakten,
En van die dorre rotse kranse.
O Land van skittrende riviere,
En van die wilde watervalle,
Waar oör die afgrond druis die strome.
In skuim op donkre swarte klippe!
Waar twee geweldge Oceane
Hul branders op die rotse donder,
En langs die breedgerekte kuste
Die witte seesand bruis en skitter,
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O Land waar digte bosse en lommer
Nog skadwe geef ver olifante,
En waar die koning van die diere
Nog zijn geweldge basstem uitbrul,
En waar die luipaard in die berge
En ook die arende, regeer nog.
O Land van kommer en van smarte,
Van onse moeders trane en sugte!
Geliefste land! In onse harte,
In ons gebede tot die Hemel,
Roep ons om hulp van Hoher Hand,
Om hulp ver onse Vaderland.
Ja God die Heer sal weer regeer!
Hij woon nog in di Hemel hoog!
Die son kom op,
Een nuwe dag
Breek aan voor Dierbre Afrika,
Ver Afrika
Met eije Vlag!
Ver Afrika, van bande vrij,
Verlos van die verraderij
En van die rooije dwinglandij!
God heers nog in Sijn Hemel hoog!
Ons staan nou voor Gods Glorietroon; Daar wapper nog geen Union Jack nie! Ons Suserein is Een die woon,
Waar heers geen Chartered Maatschappij nie,
En Paramount's alleen Sijn kroon.
Sijn Rijk 's nog nie geannexeer nie.
Brittanje's rijk sal ondergaan.
Gerechtigheid sal voortbestaan.

Mededeelingen
Afdeeling Haarlem en Omstreken.
Ledenvergadering op Maandag 23 December 1901 des middags om half vier.

Agenda:
Jaarverslag.
Ve r k i e z i n g v a n e e n d a m e s - b e s t u u r s l i d .
Mededeelingen van het Bestuur.
J.B. Schepers,
Secretaris.
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Verbeterde adressen.
N.G. Muller, Alkmaar.

moet zijn: N.G.
Möller, Breda.

Selier, Depok.

moet zijn:
Selier,
Rotterdam.

H. Bahlman, Bussum.

moet zijn: M.
Bahlman,
Amsterdam.

Willem Mulder, Oudenbosch.

moet zijn:
Willem
Mulder,
Katwijk a/d
Rijn.

J.G. Tinbergen, Legerplaats bij Oldebroek.

moet zijn: J.G.
Tinbergen,
Zwolle.

R.v.d. Burgt, Harscamp.

moet zijn:
R.v.d. Burgt,
Leiderdorp.

M. Crommelin, Amsterdam.

moet zijn: M.
Crommelin,
Spokane
(Wash.)

J.D. van Ketwich Verschuur, Leiden.

moet zijn: Mr.
J.D. v. Ketwich
Verschuur,
Katwijk a/Zee.

W.V. Bonto van Bijleveld, Amsterdam.

moet zijn:
W.V. Bonto
van Bijlevelt,
Amsterdam.

W. Cornelis, Nieuwediep.

moet zijn: W.
Cornelis,
Hellevoetsluis.

A.M. Kraan, Enschedé.

moet zijn:
A.M. Kraan,
Rotterdam.

P.J.W. Rieter, Utrecht.

moet zijn:
P.J.W. Rieter,
Breda.
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G. van Renesse, Pontianak.

moet zijn: G.
van Renesse,
Breda.

Jhr. W.C. van Panhuijs, Veere.

moet zijn: Jhr.
W.C. van
Panhuijs,
Koudekerk.

Mr. Jan Hijn, Amsterdam.

moet zijn: Mr.
Jan Vijn,
Amsterdam.

B.F. Matthes, Den Haag.

moet zijn: Dr.
B.F. Matthes,
Den Haag.

Mr. P.B.A. Cort v/d. Linden, Den Haag.

moet zijn: Mr.
P.W.A. Cort
v/d. Linden.
Den Haag.

J.C. Vliegenthart van Delft vertrokken naar Tientsin (Consulaat der Nederlanden).
P. Hovy, Keizersgracht 474.

Amsterdam.
Uit Shangai werden de volgende verbeterde adressen
gezonden.

G.D. Advocaat, Consul Generaal van Nederland,

Shanga:

W.L. Bosschart, Consul Generaal van Nederland,

Melbourne.

W.J.H. Ferguson,

Peking.

B. Hoetink,

Batavia.

Jhr. Mr. J.E. de Sturler, Consul,

Smyrna.

E.D. van Walree,

Shangai.

Nieuwe Leden.
(15 November - 15 December.)
J.C. Vliegenthart, Consulaat der Ned.

Tientsin (China).

J.P.C. Hartevelt, Lid der Algemeene Rekenkamer,

Weltevreden.

M. Postma, med. Cand. Hoendiep, *

Groningen.

N.J.A. te Boerma, Arts, Achterweg, *

Groningen.

*Opgegeven door Dr. E.
Bouman, Amsterdam.
Mej. C. Lammerts van Bueren, Nieuwstraat,

Hoorn.

J.A. Slis, Landbouwer,

Ooltgensplaat.
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L.M. van Putten,

Ooltgensplaat.

H. Kamp, Notaris,

Steenwijk.

K. Croiset v.d. Kop, Spuistraat 16,

Den Haag.

Baronesse v. Grovestins, Nassaulaan 6,

Den Haag.

H. Drukker, 450 Jefferson Ave, } Opgegeven door Ds. Grand Rapids Michigan.
H. Beets, Grand Rapids.
A.S. de Jong, 376 Leonardstr. } Opgegeven door Ds.
H. Beets, Grand Rapids.

Grand Rapids Michigan.

K. de Graaf, 470 Grandville Ave, } Opgegeven door
Ds. H. Beets, Grand Rapids.

Grand Rapids Michigan.

H. v.d. Veen, 20 Rumseystr. } Opgegeven door Ds. H. Grand Rapids Michigan.
Beets, Grand Rapids.
J. Schepers, } Opgegeven door Ds. H. Beets, Grand
Rapids.

Muskegon Michigan.

J. Kuipers, } Opgegeven door Ds. H. Beets, Grand
Rapids.

Muskegon Michigan.

J. Vos, } Opgegeven door Ds. H. Beets, Grand Rapids. Muskegon Michigan.
Chr. Nipe, } Opgegeven door Ds. H. Beets, Grand
Rapids.

Muskegon Michigan.

O. Bouwsma, } Opgegeven door Ds. H. Beets, Grand Muskegon Michigan.
Rapids.
J. Bouwsma, } Opgegeven door Ds. H. Beets, Grand
Rapids.

Muskegon Michigan.

Dr. W.A. Lehman de Lehnsfeld,

Schiedam.

F.A.C. Lechner,

Schiedam.

J.H. Smit, Commies der Post., Lange Haven 68,

Schiedam.

Mr. Th.J.J. v. Uye Pieterse, Consul v. Nederland,

Constantinopel.

H.J.W. Huber, Huis Groeneweg, Dunlop & Co.,

Constantinopel.

H.F.R. Snoek, Adelborst 1e kl. a.b. ‘Zeeland’,

Helder.

Mevr. Egb. C. de Wijs v.d. Mandele, Bergstr.

Amersfoort.

Henri Cesar Beys, p.a. Raab-Karcher en Co.

Duisburg.

Uit eenige tijdschriften.
De Aarde en hare Volken. Afl. 11, 1901. Hans Hoffmann. Een tocht door den
Harz. (Op den uitkijk:) Een Nederlandsch monument in Rusland.
Dietsche Warande en Belfort, 15 Nov. 1901. M.E. Belpaire: Het landleven in
de letterkunde. - Mimosa: De Slag bij Elandslaagte.
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Nederland. No. 12, 1901. Bernard Canter: Recht op liefde. - Is. Querido:
Moderne Werkers.
Hollandsche Revue, 25 Nov. 1901. Frontispiece: Nic. Beets. - Karakterschets:
Theod. Roosevelt.
Album der Natuur. 1e afl. 1902. Servaas van Rooijen: De 's Gravenhaagsche
Hortus Medicus.
Wetenschappelijke Bladen, Nov. 1901. Zal de vooruitgang in de bewapening
den oorlog doen verdwijnen? - Arbeid en imperialisme.
Ons Tijdschrift. (Afr.) No. 10, 1901: Het Hospitaalschip De Hoop.
De Gids, Dec. 1901. J. Van Hulzen: De man uit de slop. - Dr. J. Aleida Nijland:
Jacobus Bellamy als criticus.
Woord en Beeld, Dec. 1901. Gerard Van Eckeren: Het Nieuwe Leven. - Professor
Bosscha.

De heer J.L.C.A. Meyer te Helmond heeft het correspondentschap, hem door het
Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond aangeboden, aanvaard.
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