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[Januari 1904]
Af en toe komen vragen in of het niet mogelijk zou zijn dat vanwege het Verbond
Nederlanders, in den vreemde trekkende, bij Nederlanders, in den vreemde gevestigd,
werden ingeleid en aanbevolen; dat dit den levensstrijd van landgenooten in overigens
geheel onbekende omgeving aanzienlijk zou kunnen verlichten. Zulk een vraag komt
in dit nummer, als ingezonden, voor.
Zeker, het A.N.V. zou op dit gebied veel kunnen doen, mits er samenwerking zij.
Het heeft zich reeds in Neerlandia eenige malen bereid verklaard als middelaar op
te treden. Maar gepakt heeft dit niet. Daarom is als zoo menig voornemen, ook dit
voorloopig weer opgeschort, tot gelegener tijd. Het bedoelde ingezonden stuk schijnt
weer eens kans te geven op belangstelling. En dien kans aanvaardt het Hoofdbestuur
gaarne.
Het Verbond kan landgenooten, die elders willen gaan wonen zonder daar
betrouwbare betrekkingen te hebben, in den onbaatzuchtigen bijstand aanbevelen
van leden, zoo mogelijk van een bestuur. Geen twijfel of dezen, die door hun
lidmaatschap of door het aanvaarden van plaatselijke leiding hun ingenomenheid
met de beginselen van het A.N.V. hebben getoond, zullen ook gaarne aan landslieden,
die ter goeder trouw zich aanmelden, hulp in raad en daad bewijzen. Wat tot dusver
aan toevallige ontmoeting werd overgelaten, kan in het vervolg een vrijmoedige
aanmelding worden van het eene Verbondslid tot het andere. Sportbroeders hebben
het reeds zoover gebracht, waarom zou het gemeenschappelijke stambewustzijn niet
hetzelfde vermogen? Of is alleen in lagere sferen eenswillendheid bij Nederlanders
mogelijk?
Het Hoofdbestuur van het A.N.V. verklaart zich dus
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bij dezen opnieuw bereid, uittrekkende Nederlanders in te leiden bij Nederlanders
in de afgelegen plaats hunner bestemming. Niet op Oost en West heeft het daarbij
allereerst het oog, maar op Afrika, Amerika en buitenposten, die, over de geheele
wereld verspreid, moeielijkheid van aansluiting opleveren. Zoo Konstantinopel,
Smyrna, Melbourne,1) Petersburg, Hongkong, Saigoen, San Francisco, La Guaira,
Caracas, Buenos Ayres en dergelijke.
Het spreekt van zelf dat die inleiding niet zulk eene aanbeveling kan zijn, waardoor
het Hoofdbestuur eenige verantwoordelijkheid op zich laadt. Verantwoordelijkheid
kan het slechts dan erkennen, wanneer het persoonlijk met de uittrekkenden bekend,
ook persoonlijk de aanbeveling verstrekt. De belanghebbende zelf moet zorgen voor
zijn brieven, waarvan de waarde door den ontvanger zelf dient te worden bepaald.
Brieven zonder bepaald adres natuurlijk; de houder van aanbevelingen aan een
bepaald persoon behoeft de inleiding van het Verbond niet zoozeer.
Stel dus een jongmensch gaat naar Melbourne, in betrekking of op de zoek. Hij
heeft aanbevelingen in zijn zak, maar kent daar niemand. Het A.N.V. geeft hem een
brief mee aan een bepaald Nederlander, lid van het Verbond, bij wien hij, naar beste
weten van het Hoofdbestuur, een landgenootschappelijk onthaal zal vinden, nuttig
en heilzaam voor zijn nieuwe leven. Het Hoofdbestuur heeft dan elkaar onbekende
Nederlanders, in voor een van beiden vreemde omgeving, saamgebracht. Naarmate
de bedoeling van het Hoofdbestuur zuiverder wordt begrepen, zal ginder ook de hulp
onbaatzuchtiger zijn.
Wordt de wenschelijkheid en de uitvoerbaarheid van dezen maatregel erkend, dan
is het op nieuw daar, het bewijs dat praktisch nut schuilt, zelfs in het door velen als
hoogzwevend gesmaalde Alg Ned. Verbond. Slechts stap voor stap echter kan dat
zijn doelmatigheid bewijzen, daar hier, anders dan bij sport, de gedachte ten grondslag
ligt, die moet worden gewekt en gesterkt.
Gegadigden hebben zich dus te wenden tot het Secretariaat van het Verbond te
Dordrecht, met vermelding van die wetenswaardigheden die noodig zijn om iemand
aan een vreemde voor te stellen. Hij make tevens vermelding van de personen, die
bereid zijn een aanbeveling te verstrekken, liefst natuurlijk van zulken wier getuigenis
van waarde blijkt.
Tevens zal in Neerlandia een rubriek worden geopend voor alle leden van het
Verbond, die uit of naar den vreemde in betrekking wenschen te worden overgeplaatst
of daar een betrekking zoeken; een rubriek van vraag en aanbod dus. De ervaring
zal moeten leeren of dit wat geeft. Blijkt het van niet, dan is daarmee nog volstrekt
niet bewezen dat het nooit zal kunnen. Grooter waarborg van lezing door goedgezinde
Nederlanders overal, levert geen blad.

De Kunstavond der Haagsche Afdeeling.
Vrijdag 15 dezer was de zaal van Pulchri vol; groote doeken van Mesdag hingen aan
den wand; statigheid van groen vormde achtergrond voor de verhooging. Stipt acht
uur rezen allen: voorafgegaan door eenige leden van het Afdeelingsbestuur,
verschenen met klein gevolg, de beide Koninginnen. Zij hadden geheel uit eigen
aandrift, enkel op kennisgeving van de bijeenkomst, Haar verschijning doen weten,
daardoor openlijk getuigende, aan wie het nog niet wist, hoezeer Zij de bedoelingen
1) Over Smyrna, La Guaira en Melbourne zie o.a. dit nummer.
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van het Verbond waardeeren. Eersten onder Nederlands vrouwen, geven Zij aldus
een voorbeeld aan allen, die zijn van Nederlandsche afkomst, dat niets moet worden
verwaarloosd om door eendrachtige samenwerking de levensvatbaarheid van onzen
stam, geestelijk en stoffelijk te verhoogen. Haar komst, voor het Verbond van groote
beteekenis, was dit het allermeest voor het hoofsche den Haag, dat zijn zuiver
Nederlanderschap, meer dan eenige zusterstad, door vreemde kwik doet tanen. De
moeilijke taak dier Afdeeling van het Verbond, om het taalbederf te stuiten, zal door
deze daad onzer Koninginnen zeer worden verlicht.
Onmiddellijk nadat H.H.M.M. hadden plaats genomen, zong Arnold Spoel's
a-capella-koor het Wilhelmus, terstond gevolgd door het Lied op het ontzet van
Bergen-op-Zoom; toen, gezongen door Mej. Dhont: Het vlood een cleyn wilt vogelken
en Dat looze visschertjen. Daarop droeg Mevrouw Titia van Looy - Van Gelder, de
vrouw van den bekenden schilder-schrijver, verzen voor van Hooft, het begin van
de Granida; Amaryl, de deken sacht; Diana soo ghy licht cunt overwinnen, en de
altijd schoone Klaghte der Prinsesse van Oranjen over 't oorloogh voor
's-Hertogenbosch. Toen weer het koor: 't Kwam laestmael over bergen en dalen; het
guitige Jan de Mulder, die so geirne, sonder lanteirne uit vrijen wilde gaan; Bede
voor het Vaderland (Valerius); In 't Stalleken van Bethlehem en Nu laat ons allen
Gode loven. Daarop kwam de Rust - mooi woord voor pauze - en H.H.M.M.
vertrokken, het uitgeleidend bestuur dankend voor het gehoorde.
Het tweede gedeelte bestond weer uit voordracht van Mevr. Van Looy en liederen
door Koor of den heer Brederode gezongen. Van dat alles beoordeeling te geven ligt
niet op den weg van mij die dit schrijf, noch op dien van Neerlandia. Genoeg, het
was een mooie avond, die de Haagsche Afdeeling alle eer aandoet.
Het bestuur is er zeker zelf onaangenaam van verrast geweest. toen het op zijn
weg naar de zaal Entree en Garderobe tegen zijn goede bedoelingen zag spotten en
op den rug der stoelen Gereserveerd zag grijnzen. Zulke verrassingen komen op het
oogenblik, dat er niets meer aan te doen is. Een stel bordjes en wat bedrukte kaarten
kunnen in het vervolg zoo iets gemakkelijk voorkomen; tegen inruiling van de oude
natuurlijk, want fransch is toch zoo verleidelijk.
Ingewikkelder is het geval met de Passe-file, die de ongeletterde koetsier den even
ongeletterden politieagent moest toonen, voor hij zijn ingezetenen de Hooge
Nieuwstraat mocht injagen. Kennelijk is dat woord als bezweringsformulier gekozen.
Tegenwoordig is een verzoek aan Gemeenteraden enz. om niet verbouwereereude
teksten te kiezen in hun wettelijke voorschriften, nauwelijks meer noodig. Toch kan
een herinnering door de Afdeeling nooit kwaad. Doorrijkaart doet het ook wel.

Holland in Smyrna.
Smyrna, Dec. 1903.
Nu ik eindelijk in Smyrna ben aangekomen, wilt gij allereerst iets weten van de
Hollandsche kolonie in deze stad. Ik geef u om te beginnen een eetlepel historie te
slikken. Het is, geloof ik, eerst om en bij het begin der 17e eeuw, dat de vaderlandsche
koopvaarders den weg zochten naar de geboortestad van Homeros, die altijd is
geweest en het nog is, een der grootste emporia van Klein-Azië, en omtrent dien tijd
zoozeer de aandacht van het Westen begon te trekken, dat de stad spoedig door de
Muzelmans Zjaoér-Izmir, het ‘ongeloovig Smyrna’, werd genoemd. Maar die eerste
Hollandsche koopvaarders voerden niet het oranje, blanje, bleu, doch de blauwwitte
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koopvaardijvlag van Frankrijk. Immers enkel dat land mocht met Turkije handel
drijven. Frankrijk en Venetië; wat het Elizabethisch Engeland verdroot, zoodat ook
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onze overburen dra een verdrag sloten met den Grooten Heer.
Er waren toen drie vreemde vlaggen in de Levantijnsche wateren: de Venetiaansche,
de Fransche en de Engelsche. Frankrijk vroeg van onze schepen een hoog
inklaringsgeld, zoodat wij het eens met de Engelsche vlag beproefden; maar dat
schijnt onzen koopvaarders nog minder bevallen te hebben, wat niemand die het
dierbare Engeland kent zal verwonderen, zoodat wij weer de Fransche vlag heschen.
Intusschen, dat varen onder een geleende vlag verdroot onzen kooplieden en
zeevaarders. Zij vonden zich mans genoeg om een eigen vlag te hebben, wat Hunne
Hoogmogenden der Staten-Generaal niet toegaven. Let op, dat het Nederlandsche
volk altijd veel manser is geweest dan zijn regeering vermoedde. Dat was vóór drie
eeuwen zoo en dat is nog niet veel beter. Er moest nog een jaar of twintig over heen
gaan, eer men in Den Haag zoover was als in Amsterdam; maar toch wij waren de
vierde mogendheid, die openlijk en vrijelijk in den Levant mocht varen, en dat had
ons volk niet weinig te danken aan zijn manmoedigen strijd tegen Spanje, die op den
Grooten Heer een aangenamen indruk maakte, wijl hij van dat fanatieke Christenland
de hevigste vijandschap ondervond. En wij maakten van het ons gegeven verlof capitulatiën, zooals het nog heden wordt genoemd - een goed gebruik. De ‘Compagnie
van den Levant’ was opgericht en die zond hare directeuren naar de groote steden
van Klein-Azië, Constantinopel, Smyrna, Aleppo, Konia, zoodat daar weldra
Hollandsche koloniën ontstonden, welke, althans wat Smyrna betreft, tot op onze
dagen zijn blijven bestaan.
***
De Hollandsche kolonie te Smyrna is een bloeiende kolonie van driehonderd leden,
met eigen nationale instellingen, met eigen eervol verworven bezittingen, die
Hollandsch, d.w.z. degelijk, onderhouden zijn. Hare leden bezitten allen de
Nederlandsche nationaliteit en zijn daar fier op; zij zoeken, waar dat noodig is, steun
en bescherming bij den Nederlandschen consul; zij zijn vol belangstelling voor het
verre land hunner vaderen en verheugen zich te vernemen, dat het de Nederlandsche
wapenspreuk Je Mantiendrai en de Zeeuwsche Luctor et Emergo nog altijd, zooals
in de dagen toen admiraal De Ruyter op de Smyrna'sche reede lag, getrouw is. Maar
de Smyrna'sche Hollanders konden in den loop der eeuwen zoo min den invloed
hunner omgeving ontgaan als welke andere kolonie ook, te minder zelfs, wijl men
in Holland heel weinig heeft gedaan om den nationalen geest in dit verre gewest
wakker te houden. Een Engelschman kan niet anders dan zijn nationaliteit behouden;
de Engelsche geest is als een fossiel, waarop het omringende leven weinig of geen
invloed heeft.
Franschen en Italianen gaan gemakkelijker in hun omgeving op, hoewel toch niet
zoo gemakkelijk als wij en de Duitschers. Daarentegen geeft het Fransche
gouvernement jaarlijks schatten uit voor de propaganda zijner taal en het gevolg
daarvan is, dat sedert driekwart eeuw de Fransche taal de Italiaansche geheel
verdrongen heeft, hoewel de Italiaansche kolonie - door Venetië - de oudste en de
talrijkste was. Wij zijn heel voorzichtig, maar daarom toch niet voorziende. Wij
verkiezen liever morgen een gulden te verdienen dan de volgende week een tientje.
De propaganda van den Nederlandschen geest door middel van de Nederlandschen
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taal, wat brengt dat op? Dat brengt niets onmiddellijk op, maar de latere winst is niet
te berekenen. Alweer een gebrek van nationale propaganda: wij moeten onze winst
kunnen berekenen, precies, weten hoeveel we onder dit en hoeveel we onder dàt
hoofd kunnen boeken. Dus hebben we in patria de Smyrna'sche Hollanders maar in
hun sop laten gaar koken; en dat er dus na drie eeuwen nog lieden hier zijn, fier op
hun Hollandsche afkomst, dat toont wel, dat wij Hollanders onder de volken toch
niet de eerste de beste zijn, maar tevens dat onder de afstammelingen onzer eerste
nederzetters in dit land de Hollandsche trouw in eere wordt gehouden. En dat doet
een Hollander uit Holland al dadelijk goed.
Maar ik zeg: de Smyrna'sche Hollanders, de Van Lennep's, de Van der Zee's, de
Van der Schroeffs, de Slaars, de Wissingh's - vele zijn van Hugenootsche afstamming
- de De Hochepieds, de Lavino's, j'en passe et des meilleurs, hebben de invloeden
hunner omgeving zoo min kunnen weerstaan als de Franschen, Engelschen, Italianen
e.a. Smyrna is een Grieksche stad; Jonië een Grieksch land; de taal, zelfs onder een
groot deel der Mohammedanen, is Grieksch.
De Europeanen, 't is waar, hebben in den Levant altijd een grooten kring
afzonderlijk gevormd. een soort van aristocratie, en van die aristocratie is de
Hollandsche kolonie misschien de meest-aristocratische. Zij vormden spoedig, door
huwelijken onder elkander, een bevolking - Levantijnen genoemd - die naar de
mannen voortgingen zich onder deze of die natie te scharen, maar die, geheel
dooreengemengd, spoedig geen enkel kenmerk van een bijzonderen landaard meer
bezat. Neem welke kolonie ook in Smyrna en gij ziet er de lichtst-hlonde typen en
de Zuidelijkste donkere: een mooi menschenslag, in 't algemeen toch regelmatige en
fraaie gelaatstrekken, goed geproportionneerde lichamen, krachtig gespierde mannen,
bevallige vrouwen, de meesten met eenige neiging tot welgedaanheid. Zoo zijn de
Hollanders, zoo de Engelschen, zoo de Franschen en zoo de Italianen. Aller
gemeenschappelijke taal, die van huiskamer, slaapkamer, keuken en kantoor, is het
Grieksch; aller omgangstaal is het Fransch, dat het Italiaansch heeft verdrongen tot
groot voordeel van den Franschen handel. Levendig van manieren, vlug van woord,
bevattelijk van begrip, Oostersch hoffelijk, Oostersch gastvrij, misschien een tikje
lichtzinnig - maar de hemel weet hoezeer de schrijver, die dit niet zoo'n beetje is, dat
bijna een deugd vindt! - zou men in die dragers en draagsters van echt-Hollandsche
namen niet op het eerste gezicht Hollandsche mannen en vrouwen vermoeden,
wanneer zij zelven niet nadrukkelijk zeiden dat zij het zijn.
Drie eeuwen levend in een andere natuurgesteldheid, in een geheel ander klimaat,
onder verschillende omstandigheden en de bloedmenging met geheel uiteenloopende
rassen, hebben een eigen ras doen ontstaan, waarin de oorspronkelijke hoedanigheden
niet geheel zijn verloren gegaan, ja, zelfs in vele opzichten zijn versterkt en verfijnd,
maar dat tevens andere hoedanigheden heeft gewonnen, die van de oorspronkelijke,
zij 't dan ten goede of ten kwade, hemelsbreed verschillen.
(N.v.d.D.)

Zuid-Afrika
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Dezer dagen is in druk verschenen het verslag van de verhandelingen in de afdeelingen
der Tweede Kamer betreffende het wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van d e
w e t o p h e t h o o g e r o n d e r w i j s en van het daaruit voortgevloeide mondeling
overleg tusschen den minister van binnenlandsche zaken en de commissie tot
voorbereiding van het wetsontwerp; benevens het gewijzigd wetsontwerp.
Onder de voorstellen van den minister is er een, dat hier vermeld moet worden.
Wij bedoelen het voorstel, dat aldus samengevat kan worden:
Van het afleggen van de in art. 84 der wet op het hooger onderwijs bedoelde
examens, noodig om een doctoraat aan een
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rijksuniversiteit te verkrijgen, zal geheel of gedeeltelijk kunnen worden vrijgesteld
de bezitter van een diploma of getuigschrift, afgegeven door buitenlandsche
universitaire instellingen van onderwijs of onderzoek, mits hij op het tijdstip, waarop
het diploma of het getuigschrift werd verkregen, geen ingezetene van het rijk was.
Bij koninklijk besluit, den Raad van State gehoord, na ingewonnen advies van ieder
der senaten der rijksuniversiteiten, zullen de bedoelde instellingen worden
aangewezen, alsmede de diploma's en getuigschriften en de daaraan te verleenen
vrijstellingen omschreven. Van het bezit van een einddiploma gymnasium of
getuigschrift van staatsexamen zal voor de faculteit, waarvoor hem eenige vrijstelling
is verleend, vrijgesteld zijn de bezitter van een in het boven bedoeld koninklijk besluit
omschreven diploma of getuigschrift.
Het verschil tusschen deze bepaling en de wet gelijk zij nu geldt is groot. Bij de
bestaande wet geven zekere bij koninklijk besluit aangewezen, in het buitenland
verkregen diploma's recht tot het afleggen van examens aan de Nederlandsche
universiteiten. Wat de minister nu wil is, tevens de bevoegdheid te verkrijgen om
buitenlandsche diploma's aan te wijzen die den houder vrijstellen van
universiteitsexamens, anders voor het behalen van den doctoralen graad vereischt.
Men weet, dat vreemdelingen in vele gevallen van het studeeren aan onze
universiteiten afgeschrikt worden, omdat zij, verkeeren zij al in het gunstige geval
dat zij geen nieuw toelatingsexamen moeten doen, toch in de faculteit, waarin zij
den doctoralen graad wenschen te verkrijgen, van meet af aan moeten beginnen, alle
examens moeten afleggen, zelfs al hebben zij aan een buitenlandsche universiteit in
die vakken reeds examen gedaan.
Het geval is ons bekend van een Amerikaan, professor aan een seminarie, die, na
de theologische studie in zijn eigen land, aan een aanzienlijke Duitsche universiteit
- wij meenen te Leipzig - in de theologie of in de Semietische letteren gepromoveerd
was en toen aan een Nederlandsche universiteit nog eens in de theologie wilde
promoveeren, omdat die titel hem, meende hij, in Amerika van veel nut zou zijn.
Maar nu moest hij hier van onderop beginnen, eerst propaedeutisch doen - hij de
Hebraicus - dan de twee deelen van het candidaats en zoo voort. Hij gaf het op en
stak den Oceaan weer over.
Had toentertijd de wet reeds de wijziging ondergaan die thans wordt voorgesteld,
en een koninklijk besluit de diploma's, die onze Amerikaan bezat, erkend, hij zou
b.v. na het doctoraal examen, of misschien na een examen in enkele vakken daarvan,
tot het verkrijgen van het doctoraat zijn toegelaten, indien hij al iets anders had
behoeven te doen dan een proefschrift en stellingen verdedigen.
Men begrijpt waarom wij in deze rubriek van ons tijdschrift deze zaak behandelen.
Er is ons aan gelegen, de Afrikaanders weer in ons land, het moederland van hun
taal en hun kerk en het stamland van een groot deel hunner, op studie te krijgen.
Vroeger, voor de wet op het hooger onderwijs zoo onverstandig de deur voor hen
toedeed, kwamen de jonge Afrikaanders bij tientallen hier studeeren. Sedert waren
't zeer enkelen. Toen onze universiteiten voor de houders van het Kaapstadsche
diploma van afgelegd ‘intermediate’ examen in ‘arts’ geopend werden - dat was in
1886 - was de stroom al in een andere bedding gevloeid. De erkenning van het
einddiploma van het gymnasium te Pretoria in 1896 bracht weer eenige jongelui uit
Zuid-Afrika aan onze universiteiten Maar wat is dat, vergeleken bij den grooten
drom, die in Engeland en Schotland gaat studeeren! Zelfs in Duitschland studeeren
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er nu meer Afrikaanders dan hier te lande. Wij hebben er in dit blad reeds een opgave
van gedaan. Hoe treurig komt Nederland er daarin af!
En het belang is onberekenbaar groot. Niet zoozeer, omdat onze universiteiten er
wel bij varen, dat er meer vreemdelingen komen studeeren, dat de welverdiende
naam van ons hooger onderwijs in de wereld verder verbreid wordt; of omdat onze
studenten van het fiksche ras der Afrikaander broeders niet anders dan een gunstigen
invloed kunnen ondergaan. Maar vooral voor het Afrikaander volksbestaan, voor de
toekomst van de Nedenlandsche taal en het Nederlandsche volkskarakter in
Zuid-Afrika is het van onberekenbaar belang, dat de meerderheid van zijn toekomstige
advokaten, wetgevers, dokters, geleerden niet gevormd worden naar meest Engelsch
model, in de ontvankelijke jaren van de studie niet den Engelschen geest in zich
opnemen. Ver ziende Afrikaanders erkennen dat zelf.
En nu is er kans, dat de regeering het in haar hand krijgt om de voor vreemdelingen
bezwaarlijke studie aan onze universiteiten voor die Afrikaanders te verlichten. Zij
zouden dan b.v. enkele jaren of nog korter naar Engeland of Schotland kunnen gaan
om het radicaal te behalen, dat in Zuid-Afrika voor rechts- en geneeskundige praktijk
enz. van hen gevorderd wordt, en dan, van herhalingsexamens vrijgesteld, hier door
kunnen studeeren.
Wat het lot van het wetsontwerp moge wezen - wij oordeelen daarover hier ter
plaatse niet - wij hopen dat dit voorstel van den minister spoedig in de wet wordt
opgenomen.
***
I n T r a n s v a a l neemt het C h r i s t e l i j k n a t i o n a l e o n d e r w i j s gestadig
toe. Volgens een opgave, die in de vorige maand in Transvaalsche bladen verscheen,
waren er 151 vrije scholen, 25 op de dorpen en 126 buiten. Daaraan waren werkzaam
215 onderwijzers, die les geven aan 5328 kinderen. Hoeveel de Boeren voor dat
onderwijs opbrengen, kan blijken uit de rekening over het derde kwartaal van 1903:
£ 2290. Ongeveer f 27,000 dus in drie maanden; dat is voor de verarmde bevolking
van Transvaal niet weinig. En dat terwijl het staatsonderwijs kosteloos verkrijgbaar
is. Behalve die bijdragen van de ouders ontvangen de scholen subsidie van de
Commissie voor Christelijk Nationaal Onderwijs. In het laatste kwartaal van 1903
bedroeg het ruim f 42,000.
Intusschen is de houding van de Engelsche regeering tegenover het vrije onderwijs
minzamer geworden. Fabian Ware, de nieuwe directeur van onderwijs, behandelt
het met fluweelen handschoenen. Bij meer dan een gelegenheid heeft hij toenadering
getoond. En ten laatste heeft hij, zoo meldt de correspondent van een Nederlandsch
blad onder voorbehoud, zelfs aangeboden het vrije onderwijs voor rekening van den
staat te nemen, waardoor het onder staatstoezicht zou komen, maar toch, zoo hebben
wij begrepen, zijn zelfstandigheid behouden.
Men mag aannemen, dat de mannen, die de vrije scholen hebben opgericht en in
stand houden, een dergelijk voorstel niet voetstoots zouden afwijzen. De commissie
van waakzaamheid, door de laatste synode der Nederduitsch Hervormde of
Gereformeerde Kerk van Transvaal benoemd, blijft tot samenwerking met de regeering
bereid. Men had onder de Republiek ook vrije scholen, die staatssubsidie kregen.
Het begrip dat de staat verplicht is ook voor die scholen te betalen, zit er dus in. De
Boeren zijn door den oorlog voor een groot deel arm geworden, en droogte en
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veeziekte houden het herstel van eenige welvaart tegen. Het schoolgeld op te brengen
is dus voor velen een last.
Dit alles is wel in staat om een aanbod van de regeering om het vrije onderwijs te
bekostigen aantrekkelijk te maken. Maar men begrijpt lichtelijk, dat de regeering
niet uit onbaatzuchtige liefde voor de Boeren de scholen, die als een protest tegen
de Engelsche staatsscholen en in mededinging met deze zijn opgericht, voor hare
rekening wil nemen en aldus dat Hollandsche onderwijs zal steunen. Er is hier wel
aanleiding om aan een geschenk van Danaers te denken en te vreezen voor een
prijsgeven van een moeilijk verworven kostelijk goed om de wille van een tijdelijk
voordeel. Het zou te bezien staan in hoeverre het Christelijk nationaal onderwijs op
den duur onder een staatstoezicht, dat ook over het geld te beschikken heeft, zijn
zelfstandigheid kon bewaren.
Maar de commissie van waakzaamheid, naar samenwerking
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uitziende, zal zeker ook over de belangen van het vrije onderwijs waken. Het
wezenlijke toezicht der ouders op het onderwijs, de keuze der onderwijzers door de
ouders, een deugdelijk onderricht in het Hollandsch, dat zijn de grondslagen van de
vrije scholen, en daaraan zal men niet laten tornen. Daarom zal de Commissie voor
Christelijk Nationaal Onderwijs er stellig ook voor zorgen, mocht het met de regeering
tot onderhandelingen komen over het bewuste voorstel van Fabian Ware, dat er niet
aan geraakt wordt. Wij voor ons zouden het veiliger achten als men zich voorshands
van staatshulp speende.
***
I n d e n V r i j s t a a t heeft de weigering van de regeering om aan het verzoekschrift
der 23.000 ingezetenen te voldoen - nl. om het onderwijsstelsel te herzien
overeenkomstig de beginselen die ook in Transvaal voor de Boeren de meeste zijn
- het gevolg gehad dat men er van verwachten kon.
Ook daar is de Nederduitsch Gereformeerde Kerk, die zich de zaak van het
onderwijs heeft aangetrokken, tot samenwerking met de regeering bereid, zou zij
liefst geen vrije scholen oprichten, vooral omdat de bevolking verarmd is, maar laat
zij van haar eischen betreffende de rechten van de ouders en van de Hollandsche taal
niet af.
Kort nadat het antwoord van de regeering bekend was geworden, kwam den 2den
December, de algemeene synodale commissie te Bloemfontein bijeen. Drie dagen
nam zij beraad, en toen stond haar besluit vast. Zij zou de synode aanbevelen, het
oprichten van kerkscholen ter hand te nemen. De plicht der ouders tegenover hunne
kinderen, de heilige doopbelofte schrijft 't gebiedend voor. Wel zal 't moeite kosten
een eigen, vrij onderwijs in te richten, maar het zal slagen. Het is een zaak des geloofs.
Daarom haar moedig aangevat en tot stand gebracht.
Zoo is, kort samengevat, de inhoud van het waardige stuk. Aldus heeft de straffe
houding van de regeering der Oranjerivier-Kolonie, waar tegenwoordig dezelfde
Sargant aan het hoofd van het onderwijs staat, die reeds in Transvaal door zijn
onverzoenlijke houding de vrije scholen uitgelokt heeft, ook de Vrijstaters tot verzet
geprikkeld. De Hollandsche taal, plechtanker van het Afrikaander volksbestaan, zal
er door bevestigd worden.
***
I n d e K a a p k o l o n i e trekt de verkiezing voor de Wetgevende Vergadering alle
aandacht tot zich De Afrikaanders hebben er, schijnt het, allen moed op. Maar hier
en daar toont zich helaas weer de Hollandsche karaktertrek van twist te zoeken, ook
in een tijd dat alleen de eendracht hen behouden kan. Het zal nog een kleine maand
duren voor 't tot stemmen komt.

Nederland
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De brief aan handelaars en neringdoenden.
Als er één stad is, waar deze brief nut kan doen, dan is hot zeker wel onze hofstad.
De Afdeeling 's-Gravenhage heeft dat begrepen en zich niet alleen bepaalt tot
rondzenden, maar ook een commissie benoemd, bestaande uit Baronesse Van
Hogendorp en de heeren Marc. Emants en Mr. Telting, die op zich hebben genomen
door persoonlijk bezoek de winkeliers te overreden.
In De Nieuwe Courant kwamen deze maand twee ingezonden stukken voor, die
van groote instemming getuigen en het beginsel nog eens duidelijk uiteenzetten:
Een ‘Hagenaar, die zich dikwijls schaamt, wanneer hij door zijn eigen stad loopt’
schreef o.m.:
‘Welk Nederlander zal niet met voldoening en hoop op goeden uitslag gelezen
hebben den oproep van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Immers, geen
winkelstraat of men ergert zich aan de opschriften in vreemde talen, geen
advertentie-bladzijde of het onnoodig gebruik van vreemde woorden ergert de lezers,
geen prijslijst, aankondiging van den handel en wat dies meer zij, komt den Hollander
in handen of hij moet zich schamen, als hij er nog oog en zin voor heeft, over de
vreemde woorden, die allengs de eigen taal zijn komen verdringen. Gisteren door
slechts enkele straten van onze stad loopende troffen mij achtereenvolgens de
volgende aankondigingen: Grande mise en vente, soldes et occasions; - patisserie
française, spécialité de glaces; - royal grocery; - high class tailor and outfitter; enz.
Geen magazijnhouder schijnt zich tegenwoordig fatsoenlijk te houden, of hij moet
zijn firma een Maison noemen, waarop dan, als de aap uit de mouw komt, elke
zonderling daarmee samenklinkende Hollandsche naam volgt. Dat Maison-dit-of-dat
is al een van de wanstalligste misbruiken van het vergooien van de eigen, goede en
mooie moedertaal.’
De inzender is echter van meening, dat de uitwendige zending op den duur weinig
vruchten zal opleveren, wanneer daarmee niet gepaard gaat ‘een inwendige zending
bij dat nog veel grooter deel van het Nederlandsche volk, dat zich van de taal bedient,
wanneer het zich tot het publiek wendt in woord en geschrift om denkbeelden ingang
te doen vinden’.
Als voorbeeld haalt de schrijver een zin aan van iemand die ‘hoogstwaarschijnlijk
vooraan staat in de rij der leden van het A.N.V.’ en in de vergadering van het Indisch
Genootschap zeide, ‘dat de landrente-regeling in de Preanger in menig opzicht
rapprocheert aan de Bombay'sche regeling’.
‘Neen’, schrijft de inzender ten slotte, ‘dan zijn de Duitschers meer op hun hoede
tegen vreemdetaal-inmengsels. Komt een nieuwe uitvinding van de taal nieuwe
woorden vragen - en dat gebeurt in onzen tijd om de haverklap - dan zijn de Duitschers
er dadelijk bij om hun taal aan het nieuwe aan te passen. Voorbeelden: de zoo juist
gekozen woorden Fernsprecher en Ansichtskarte. Zij leggen er onmiddellijk beslag
op, terwijl de Nederlander er eerst aan begint te denken als het misbruik reeds te ver
gewoekerd is en het vreemde woord niet meer te weren is.
Om bij het Duitsch te blijven en hiermee dit stukje te besluiten, knoop met den
eersten den besten Germaan een gesprek aan en let er eens op hoe weinig
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bastaardwoorden gij van hem hoort. Nog onlangs trof het mij van den heer Mielke,
hoe deze zijn publiek een begrip van suggestie trachtte te geven en, hoewel op
wetenschappelijk terrein, geen enkel vreemd woord gebruikte, maar doorloopend
zuiver Duitsch sprak. Kom daar eens mee bij een Hollandschen proefnemer, bij een
goochelaar of in 't algemeen bij een Hollander, die in 't openbaar wat te zeggen heeft!’
De heer Ph. Hulst schreef:
‘Zullen verschillende winkeliers aan het verzoek der Haagsche commissie willen
voldoen, laten zij zich dan in de eerste plaats daarvan overtuigen, dat het meer dan
buitengewoon misbruik dat van de Fransche taal in de stad onzer inwoning wordt
gemaakt, naar mijn bescheiden meening oorsprong vindt in “misplaatsten hoogmoed”;
laten zij ten andere inzien hoe “belachelijk” zij zichzelven maken met dat door dik
en dun “gefransizeer”.
Men noemt zich coiffeur, bottier, confiseur, pâtissier, niet uit het verfijnde genoegen
zijn Fransch te kunnen luchten, maar eenvoudig wijl men zich daarmede een bewijs
van meerderwaardigheid wil geven boven zijn ambtgenooten de kleermakers, kappers,
schoenmakers, koek- en pasteibakkers. Zoo is langzamerhand de tailor, high class
tailor and outfitter, bookseller and stationery weder boven de Fransche benamingen
geklommen en rekenen dezen zich dus twee trappen hooger dan de eenvoudige kleer
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makers en boekhandelaars. Daargelaten het misbruik, betaalt men bij die
vreemdelingen eens zoo duur als bij een gewoon mensch; tenminste doorgaans.
Belachelijk? Ik wil mij van namen noemen onthouden en trof langen tijd geleden
de aankondiging in een der couranten dezer stad aan, waarbij een dame haar terugkeer
uit Parijs meldde. Ik vind er iets manlijks in voor een vrouw om alleen naar Parijs
te gaan en daar zaken te doen, doch acht die manlijkheid wel wat belachelijk als in
bedoelde advertentie de terugkeer wordt aangekondigd met de niet te pas komende
mannelijkheid “Mme...... est arrivé”, en om even verder de vrouwelijke fout te begaan
in 't hericht, dat zij is aangekomen “avec les plus nouveaux chapeaux et modèles
françaises.” Heusch, 't stond er.
Een andermaal las ik een aankondiging van een pâtissier - niet van een pasteibakker
- die heweerde te hebben “des marons glacées”; enkele dagen later - allicht was een
geletterd collega ter hulp gesneld - kwam gelukkig een tweede r die domme eerste
gezelschap houden, doch wekenlang bleven die arme kastanjes die, in 't Fransch,
weêr en wind trotseerende, steeds ende immer “mannen” zijn gebleven,
saamgekoppeld met dat “vrouwelijke” bijvoegelijk naamwoord!
De zonderlingste mop was van een Hollandsche schoone, die Fransch wilde leeren
en in haar advertentie daartoe hier ter stede bij een Hollandsche familie vroeg......
“een logement”. Zij had zeker eens gelezen van het logement van Lammetje Groen,
of gehoord van “un billet de logement.”
En diergelijke belachelijkheden trof ik elken dag bij winkeliers, die niet half
beseffen hoe dwaas zij zich aanstellen met 't gebruiken eener vreemde taal, waarvan
zij blijkbaar niets kennen. Zoo is er hier een die kleedingstukken uitstalt met “genre
exclusive” en dus van geslachten niets afweet; een ander, om de rij der voorbeelden
niet te lang te maken, die van zijn koopmansen boekhoudersbegrip een staaltje geeft
door zoo nu en dan op zijn raam te plakken: “vente d'inventaire.”
“De taal is gansch het volk” - laat ons dat niet vergeten en indachtig zijn dat indien
wij onze taal doorspekken, verknoeien met het leentje-buur spelen en kalmweg
doorloopend invlechten van “vreemde” woorden en zinnen, dat wij dan ook de
eenheid in ons volk vergooien, verzwakken en op den duur naar de maan zullen
helpen. Daarvoor staan waarlijk èn volk, èn taal te hoog.’

Vlaanderen

De Taalstrijd in Vlaamsch-België.
De Correspondent van de N.R. Ct. heeft in het nummer van 29 Dec. een helder
overzicht gegeven van den taalstrijd in België waaraan met instemming een en ander
wordt ontleend. De schrijver behandelt een drietal kwestiën.
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‘De eerste en voor het oogenblik de gewichtigste geldt het wetsontwerp Coremans.
Coremans is, zooals men weet, de Vlaamschgezinde Antwerpsche
volksvertegenwoordiger, met de meetingpartij tot welke hij behoort, aangesloten bij
de katholieke partij; sedert ruim het vierde eener eeuw verdedigt hij in het Belgische
parlement de rechten der Nederlandsche taal en meer dan een triomf heeft hij op dat
gebied behaald. Een der voornaamste, waartoe hij bijgedragen heeft, maar waarin
de groote voorvechter de liherale afgevaardigde voor Gent, mr. Julius de Vigne was,
is de wet waarbij in het middelbaar staatsonderwijs in de Vlaamsche provinciën aan
onze moedertaal eene betamelijke plaats werd ingeruimd, zoodat na voltrokken
studiën de leerlingen der officieele en der door den staat erkende gestichten geacht
mochten worden van beide landstalen eene voldoende kennis te bezitten.
Het is nu twintig jaar geleden dat die wet doorging. Zij vormt de degelijkste
verbetering welke sedert 1830 aangebracht is in den toestand van het Nederlandsch
in België. Maar nevens de officieele onderwijsgestichten bestaan er ten onzent de
vrije scholen, die in onze gewesten voor het middelbaar onderwijs de groote helft
uitmaken.
Daar is het onderwijs nog wat het voor twintig jaar overal hier te lande was: het
Nederlandsch wordt er aangezien en aangeleerd als een vreemde taal, alle leergangen
worden in het Fransch gegeven. Het gevolg is, dat hunne leerlingen, behoorende tot
de gegoede klas vreemd blijven aan de taal van het volk en de sterkste steunpilaren
der Franschgezindheid in onze gewesten zijn.’
‘Maar wat er tegen gedaan?
De wet erkent zekere voorrechten aan de leerlingen van het volledig middelbaar
onderwijs. Het diploma, dat zij verkrijgen. verleent hun toegang tot de hooge scholen,
wat hun zonder dit diploma ontzegd wordt; in het heerschende meervoudige kiesstelsel
verleent het hun een stem meer dan de gewone burgers.
Kan men aanzien als een volledig gesticht van middelbaar onderwijs datgene,
waar de taal des lands niet ernstig wordt onderwezen? Het gezond oordeel zegt neen,
en mr. Coremans deedt niets anders dan zich als de tolk van die onloochenbare
waarheid voor te stellen, toen hij in het Belgische parlement het wetsvoorstel
neerlegde, dat voortaan in de Vlaamsche provinciën geen diploma van middelbaar
onderwijs voor geldig zou gehouden worden, wanneer in de school die het afleverde
het onderwijs van het Nederlandsch niet op denzelfden voet zou gesteld worden als
in de staatsscholen.
Het is nu tien jaren geleden dat voor het eerst dit voorstel werd neergelegd. Het
werd eene eerste, eene tweede maal afgestemd zonder veel omslag. Maar de
voorsteller liet zich niet ontmoedigen en in den laatsten zittijd kwam hij opnieuw
met zijn wet voor den dag. Ditmaal bleken de tijden beter, er kwam rumoer in het
katholieke Vlaamschgezinde huishouden; landdagen werden belegd, vergaderingen
werden gehouden; men drukte op de volksvertegenwoordigers en het voorstel werd
in de afdeelingen der Kamers besproken. Daar bekwam het de meerderheid en zij
die er zich niet uitdrukkelijk guustig voor verklaarden, loochenden echter niet den
jammerlijken toestand van het Nederlandsch onderwijs in de vrije middelbare scholen
en sprakeu de meening uit dat er verandering moest worden aan toegebracht. Een
hunner, de voorzitter der Kamer, de heer Schollaerdt, stelde als middelweg voor dat
aan het vrije onderwijs de verplichting zou opgelegd worden acht uren les per week
te geven met het Nederlandsch als voertaal. Eenparig nagenoeg verklaarden al de
katholieke Vlaamschgezinden zich tegen alle inkrimping of vervorming van het
wetsvoorstel Coremans. Wij hopen dat zij hunnen zeer gewichtigen slag mogen thuis
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halen, ofschoon de invloed van den heer Schollaert en van zijn vrienden ons wel
eenige bezorgdheid daaromtrent inboezemt. Dat de liberale en socialistische
afgevaardigden gunstig gestemd zijn voor het voorstel lijdt geen twijfel, zoodat een
gering gedeelte der meerderheid voldoende zou zijn om de wet te doen doorgaan’.
‘De tweede vraag die de Vlaamsche gemoederen sedert verscheidene jaren in
opschudding houdt, is die der vernederlandsching van de Gentsche hoogeschool. In
België bestaan er vier universiteiten; twee van den Staat, de eene te Gent, de andere
te Luik en twee vrije: eene katholieke te Leuven en eene liberale te Brussel. In alle
vier wordt het onderwijs in het Fransch gegeven, enkel worden te Gent eenige vakken
van onze taal onderwezen. Zeven jaar geleden werd in het Nederlandsch Congres te
Antwerpen gehouden, het voorstel gedaan een der staatsuniversiteiten te
vernederlandschen. Een commissie werd benoemd om de zaak te onderzoeken en
tot een goed einde te brengen. De commissie bracht een verslag uit, gesteld door
prof. Mac Leod, waarbij het plan, door de commissie aangenomen, werd uiteengezet.
Het stelsel bestond hierin, dat van heden af in de vier faculteiten elk nieuw benoemde
professor zijn les in het Nederlandsch kan geven; de tegenwoordige titularissen
zouden behouden blijven, maar verzocht worden in het Nederlandsch te doceeren;
het zou hun echter vrijstaan aan dit verzoek al of niet gehoor te geven. Er werd
gerekend dat in een twintigtal jaren de vernederlandsching een voltrokken feit zou
zijn. De commissie vroeg gehoor bij den minister van onderwijs, toen ter tijde den
heer Schollaert, die haar koel ontving en afwijzend op haar voorstel antwoordde:
hoofdzaak was volgens hem dat er degelijk onderwijs werd gegeven, niet in welke
taal dit gebeurde.
Sedert dien is er voortdurend propaganda gemaakt voor het voorstel der commissie,
de overgroote meerderheid der Vlaamschgezinden heeft zich aangesloten bij dit
voorstel, zooals het werd
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uiteengezet en toegelicht door prof. Mac Leod. Deze laatste heeft het met het
gesproken en geschreven woord ijverig verdedigd. Ondertusschen is er echter twist
ontstaan over de uitvoerbaarheid of de practische geraadzaamheid van het stelsel
zooals het aangenomen werd door de Commissie. Twee Gentsche Vlaamschgezinde
professoren van den besten naam, de heeren Paul Fredericq en Vercoullie, werpen
op, dat het invoeren van het stelsel op zooveel moeilijkheden en tegenkantingen zou
stuiten dat het niet zou worden aangenomen door het parlement en dat, moest het
aangenomen worden, het eene noodlottige verwarring zou brengen in het geven der
lessen en in het afnemen der examens. Zij nemen aan dat om het doel der Commissie
te bereiken, dat ook het hunne is, men een zijweg zou moeten inslaan en een
voorloopig stelsel volgen dat door iedereen zou aangenomen worden. Een zeker getal
leergangen, getal dat door haar niet bepaald wordt, zou in het Nederlandsch zoowel
als in het Fransch gedoceerd worden; aan de studenten zou de vrije keus tusschen
beide talen gelaten worden. Na een zeker getal jaren van proefneming zou het volgens
hen blijken dat zoowel leeraren als leerlingen voor de lessen in het Nederlandsch
gevonden worden; de bezwaren die men vooruitzet tegen de invoering van het nieuwe
stelsel zouden aldus van lieverlede verdwijnen - de tegenkanting van wege de
Franschgezinden zou machteloos gemaakt worden en wat nu onuitvoerbaar aan velen
voorkomt zou zonder slag of stoot doorgaau,
Naar die oplossing in twee tijdperken wil nagenoeg niemand luisteren tot nu toe,
maar het verzet van enkele bevoegden is voldoende om de beweging te stremmen,
omdat hun gematigder voorstel veel meer kans heeft aanhangers te winnen in het
parlement dan het radikaler voorstel der overgroote meerderheid; Ondertusschen
blijft voorloopig de beweging machteloos en wordt het hoog tijd dat aan die
levenskwestie voor onze taalgenooten op de eene of andere wijze eene voldoende
oplossing worde gevonden. Wij houden het ervoor dat de stemming van het
wetsvoorstel Coremans hiertoe baanbrekend zou werken en een machtigen stoot zou
geven.’
‘De derde vraag is van minder gewicht maar zeer actueel: zij geldt het gebruik van
het Nederlandsch in de Commando's der Burgerwacht. In 1897 deed de
volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, mr. Heuvelmans, in het Belgische parlement
eene wet doorgaan, waarbij het Nederlandsch als de taal van het Commando der
Burgerwacht in de Vlaamsche provinciën werd aangenomen. Zonder
noemenswaardige moeilijkheden werd zij ingevoerd; alleen in enkele steden namen
de keurtroepen der Burgerwacht: ruiterij, kanonniers en jagers-verkenners er geene
nota van en gingen voort met zich uitsluitend van het Fransch te bedienen. Dit gedrag
had reeds tot vele klachten en kibbelarijen aanleiding gegeven, maar van wege de
hoogere overheid was tot nu toe geen maatregel genemen om de wet te doen uitvoeren.
Dezer dagen echter nam minister de Trooz het besluit dat te rekenen van 1 Januari
1904 al de troepen onzer burgerlijke militie zich zullen te gedragen hebben volgens
de voorschriften der wet. Hierop namen verleden week al de graaddragers der ruiterij
te Antwerpen hun ontslag. Zij verklaren dat zij niet handelen uit vijandelijkheid tegen
onze taal, die ook, zeggen zij, de hunne is, maar wel omdat zij van het ministerie
tegenstrijdige bevelen ontvangen. Men zegt hun toch van hooger hand aan dat zij
moeten manoeuvreeren met het Brusselsch escadron, dat in het Fransch wordt
gecommandeerd, en men doet hen te Antwerpen Nederlandsche commando's
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aanleeren. Liever dan te pogen die tegenspraak op te lossen, leggen zij hun ambt
neer.
Weinige dagen geleden en met het oog op de tegenwerpingen gemaakt in de rangen
der Burgerwacht legde de heer Van der Kelen, Senator voor Leuven, een wetsvoorstel
neer waarbij de wet op de Commando's der Burgerwacht in het Vlaamsche land
grondig zou gewijzigd worden. Voortaan, zoo luidt het, zou het beheer der
Burgerwacht, de briefwisseling, de berichten en mededeelingen uitgaande van hare
overheden opgesteld worden in het Nederlandsch, het theoretisch onderricht zou in
de twee talen gegeven worden, doch de commando's zouden in het Fransch
geschieden. Als beweeggrond doet de voorsteller gelden dat in tijd van oorlog de
Burgerwacht kan geroepen worden om samen te werken met het leger en dat zij dus
in dezelfde taal als het leger, in het Fransch, moeten gecommandeerd worden.
Dezelfde reden wordt vooruitgezet door al diegenen die zich kanten tegen het gebruik
onzer taal in de commando's van de Burgerwacht.’
De schrijver beweert evenveel recht te hebben te vragen, dat het Nederlandsch, de
taal der meerderheid. als commando-taal voor het leger worde ingevoerd.
‘Men geeft hoog op van zijn eerbied voor de gelijkheid der talen, maar heel het
hooger onderwijs moet Fransch zijn, in de Gentsche Hooge school zoowel als in de
Luiksche; het middelbaar onderwijs moet Fransch blijven in de vrije middelbare
scholen; het middelbaar en het lager onderwijs moet ten allerminste tweetalig zijn
in de Vlaamsche gewesten, waarin er Waalsch geen Nederlandsch dient aangeleerd
te worden. En zoo gaat het aan het hof, in de ministeriën, in de Gerechtshoven en de
Academiën, en het Hooger bestuur; overal gelijkheid à rato van 95 ten honderd
Fransch en 5 ten honderd Nederlandsch. Zoo wordt door onze wetgeving, door onze
regelementeering van alle soort en met de medewerking van een goed deel onzer
verbasterde burgermenschen onze taal met het woord geërbiedigd, metterdaad openlijk
achteruitdrongen naar een afgrond.’

Amerika

Ervaring van een Hollandsch onderwijzer in Amerika.
Uit een schrijven van den heer T. Joosten te Holland Michigan aan den Alg. Secretaris:
Tot Sept. jl. was het op school ook een gescharrel met het Hollandsch onderwijs.
Tegen de overeenkomst in verwachtte men van mij, dat ik ook als Engelsch teacher
zou optreden en door gebrek aan personeel bleef het Hollandsch soms geheel in den
steek. Nu is het met de uitbreiding der school zoo geregeld, dat elke klas twee uur
in de week Hollandsch van me krijgt. Op den duur zal dit wel goed kunnen werken;
doch voorloopig blijft het in de hoogste klassen vooral een lastig en onvruchtbaar
werk, daar de leerlingen te veel verschillen in kennis van het Hollandsch. Buiten de
school had ik de leiding op me genomen van een reciteer-vereeniging, doch die bloedt
dood, nu de catechisaties en andere vergaderingen worden gehouden; voorts nam ik
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dezer dagen het voorzitterschap op me van een young peoples meeting (vereeniging)
waar een 50 à 60 jonge lieden wekelijks samen komen voor bijbelbespreking, recitatie
en het leveren van opstellen. Deze vereeniging is aan een der Hollandsche kerken
verbonden en al het werk wordt dan ook in het Hollandsch geleverd, al spreken de
jongelui bijna altijd Engelsch. Enkele maanden voor ik hier kwam, had men getracht
ook in Holland een Afdeeling van het A.N.V. op te richten. Een vrij groot aantal
personen werden als voorloopig Bestuur aangewezen; doch verder kwam het niet.
Sommige dier mannen zijn vertrokken, anderen meenen, dat het onmogelijk is er
iets van te maken, te meer, daar het reeds de tweede keer was, dat een dergelijke
poging werd aangewend. Voorloopig zal er wel niets aan te doen zijn.
Op verzoek, eerst van ds. Beets en later van het Bestuur der Afdeeling van het
A.N.V. te Grand Rapids zal ik daar eene lezing houden. Zooals U wel bekend zal
zijn laat die Afdeeling nog al eens van zich hooren en heeft ze het genoegen
gewoonlijk goed bezochte vergaderingen te hebben. Eens woonde ik eene lezing bij,
na afloop was er afdeelingsvergadering. De eerste was goed bezocht, doch de laatste
telde slechts weinig aanwezigen. 't Scheen mij dat de Afdeeling als zoodanig niet
veel leven vertoonde en als enkele mannen ze niet ophielden, wel spoedig zou
verdwijnen. 't Was voor mij, en ook voor den vriend die me vergezelde, geen
voorbeeld ter navolging. 't Schijnt zeer moeielijk in Amerika waar alles snel
verengelscht, den goeden weg te vinden om de Hollandsche taal in eere te houden.
Een der oorzaken hiervan zal wel zijn, dat het grootste deel der emigranten uit den
geringeren stand uit Nederland afkomstig is. Weinig onderwijs genoten hebbende,
is het gevoel voor de taal bijna niet ontwikkeld en wat er nog was, is doodgedrukt
door het Engelsch, dat ze dagelijks noodig hadden.
‘'t Is roeien tegen den stroom op voor een zaak, die ten doode is opgeschreven’
zei ds. Beets eens tegen me. 't Was waarlijk niet moedgevend voor een Hollandsch
onderwijzer, die zich inbeeldde, hier nog nuttig te kunnen zijn voor de Ned. taal en
die een tijdperk achter den rug had in Afrika, waar we geen hopeloozen strijd voerden.
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Ingezonden

Nederlanders in den Vreemde.
Geachte Redactie.
Reeds meermalen kwam de vraag bij mij op, of het lidmaatschap van het A.N.V.,
Nederlanders, die in den vreemde vertoeven, niet eenig practisch nut zou kunnen
aanbrengen.
In onze Statuten wordt melding gemaakt van ons streven om Nederlanders in het
buitenland nader tot elkaar te brengen, doch in hoeverre is er aan dit plan gevolg
gegeven en zoo dit nog niet gedaan is, bestaat er dan misschien mogelijkheid het
langzamerhand te verwezenlijken?
Voor tal van jongelui, die zonder familie, vrienden of kennissen een onbekende
toekomst tegemoet gaan in een vreemd land, zou het een zegen kunnen zijn, zoo
landgenooten zich hun lot een weinig wilden aantrekken en hun bij aankomst eenige
inlichtingen zouden willen verschaffen omtrent hun nieuwe omgeving. Zoo dit de
taak werd van het A.N.V. en de leden in den vreemde zich wat meer aaneensloten,
zou deze bond het mogelijk maken aan pas aangekomenen spoedig vriendschappelijke
betrekkingen aan te knoopen met Nederlanders, waardoor ze zich ver van huis toch
niet geheel eenzaam behoefden te gevoelen. Ze houden hun taal in eere en de gedachte
aan hun vaderland zou levendig bij hen blijven.
Dat een dergelijk streven van het A.N.V. door de betrokken personen op prijs zou
gesteld worden, bleek me daaruit dat dezelfde vraag mij onlangs gedaan werd door
twee jongelui van wie de een op het punt stond te vertrekken naar Pretoria, de ander
naar New-York.
Gaarne zou ik hieromtrent eenige inlichtingen van U vernemen en daar er wellicht
ook anderen zijn, die belangstellen in deze zaak, zou het mij zeer aangenaam zijn
uw antwoord hierop in Neerlandia te mogen ontvangen.
Hoogachtend,
Uw dw. dienares:
Dr. H.C.H. MOQUETTE.
*

**

Kaart van het Nederlandsch Taalgebied.
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In het November-nummer van Neerlandia wordt melding gemaakt van een in de
toepassing uitstekend gebleken propaganda- maatregel, op voorstel van Mej. Dr. J.
Aleida Nijland door het Bestuur genomen en bestaande in het verspreiden van
vloeibladen, waarop de kop van Neerlandia en eenige kernspreuken gedrukt zijn.
Een ander propaganda-middel, dat buiten allen twijfel nog wel zoo vruchtbaar
wezen zou, is m.i. het uitgeven van een kaart van het Nederlandsch taalgebied, welke
zaak ik aan het onderzoek van het Bestuur van het A.N.V. wensch te onderwerpen.
Nederland en zijn koloniën, Vlaamsch België, de Noordwesthoek van Frankrijk en
Zuid-Afrika zouden op de kaart gekleurd zijn; andere gewesten der wereld, waar
midden in een vreemd taalgebied een belangrijk aantal Nederlandsche stamgenooten
te zamen wonen (b.v. zekere districten in de Vereenigde Staten van Amerika,
verscheidene plaatsen in het Walenland enz.), zou men met stippen in een levendige
kleur aanduiden. Op den rand zou men bovenaan opwekkende aanhalingen uit
Nederlandsche schrijvers en redenaars drukken en van onderen de leuze: Nederlanders
en Stamverwanten wovdt lid van het A.N.V.!
Welk nut zou zoo'n kaart, in scholen, openbare gebouwen, volksbibliotheken,
lokalen van Nederlandsche strijdgenootschappen taal- en letterkundige vereenigingen,
tooneelkringen, enz. opgehangen, niet opleveren; wat al vooroordeelen tegen onze
taal zouden niet verdwijnen! Tegen billijken prijs verkrijgbaar gesteld, zou ze door
iedereen, die liefde gevoelt voor onze taal en onzen stam, gereedelijk aangevraagd
worden en op meenig kantoor, in menige studeerkamer de heele wereld door zou
haar een eereplaatsje aan den wand worden toegekend.
Schaffen (België).
CONSTANT H. PEETERS.

Afdeelingen

Aan de Besturen der Afdeelingen in Nederland.
De heeren Emiel Hullebroeck en Jan de Vos uit Gent hebben plan een kunstreis te
doen door Vlaanderen en Nederland met een lezing over Peter Benoit toegelicht door
de voordracht van fragmenten uit het omvangrijk werk van den meester.
In de Paaschweek zouden zij Nederland willen bezoeken.
De kosten zijn zeer gering, niet veel meer dan een zaal en piano.
Afdeelingen, die hunnen leden dezen genotrijken kunstavond willen verschaffen,
wordt verzocht zich tijdig te wenden tot den Secretaris van Groep Nederland. Er kan
dan een rondreis bepaald worden.
Er bestaat veel kans dat ze slaagt, nu de tweede reis van het Brugsch kwintet niet
doorgaat.
***
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Aan de leden te Utrecht.
Het bestuur van groep Nederland hoopt binnen kort de leden van het A.N.V. te
Utrecht te kunnen vereenigingen tot een Burger- en een Studentenafdeeling, evenals
dit het geval is te Leiden.
Als overgangsmaatregel is de heer F.R. Coers F. Rzn. door den penningmeester
gemachtigd de bijdragen over 1904 te innen van alle leden te Utrecht.
De te stichten afdeelingen zullen beide over hun aandeel kunnen beschikken.
***

Leidsche Studentenafdeeling.
D e h e e r e n J.F. H i j m a n s , E.J. H a s l i n g h u i s e n Th. J o e k e s ,
b e s t u u r s l e d e n d e r LeidscheStudentenafdeeling,v o r m e n e e n b e s t e n d i g e
commissie tot het geven van alle mogelijke inlichtingen aan
vreemdelingen, die van plan zijn in Leiden te komen
studeeren.

Allerlei

A.N.V. in de Kunstpotterij.
Een zinrijk bord bracht Brouwers uitstekend bekende aardewerkfabriek - te Haarlem
- in den handel. Daarop staat de spreuk:
Blijft zoon van uw land.
Een hartige wandversiering voor Nederlandsche Vereenigingen in het buitenland!
***

Pen ciek!
Uit de Tielsche courant, hoofdartikel:
‘Het A.N.V. moet overal den strijd voeren voor de zuiverheid onzer taal, zooals
het dien voert in den Haag en elders. Want velen (al zeggen zij die het weten dat het
Engelsch de kroon spant) vinden het voornaam om met Fransch uit den hoek te
komen; dat hebben wij met Nieuwjaar weer kunnen zien toen zoovelen het noodig
vonden hun medemenschen in de courant geluk te wenschen. In de laatste tijden is
zeer te recht het gebruik opgekomen en door weldenkenden bevorderd om op kaartjes
m.g. te schrijven of m.r., dat met gelukwensch of met rouwbeklag moet beteekenen
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- iets wat volkomen juist en duidelijk is; en toch scharrelt bijna iedereen, ten minste
in de courant nog met dat ongelukkige p.f. Nu, de menschen die 't gebruiken, weten
natuurlijk wat het beteekent, en zij kunnen het voluit schrijven
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ook; maar zij moeten tegenover hun evenmensch die geen Fransch geleerd heeft,
bescheiden zijn en hem niet in de moeilijkheid brengen om dat p.f. of p.p.c. of p.p.c.
uit te spreken of te verklaren. Daar zijn er immers die uit dat p.f. per felicitatie lezen,
en dat is er glad bezijden. Ook komen er noodlottige gevolgen uit voort. Immers. 't
is bekend wat zekeren Abraham S. en zijn huisvrouw te Amsterdam overkomen is.
Toen hun tante jarig was en zij geen lust hadden haar te gaan gelukwenschen, zonden
zij tante ieder een kaartje, de een met p.c. er op, en de ander met p.f. En toen zij drie
dagen daarna ter verantwoording geroepen werden, verklaarde de een dat zijn letters
beteekenden pen ciek, en de ander pen ferhinderd. Maar zij waren 's namiddags bij
de muziek in het Panopticum gezien, en de tante van wie zij hadden moeten erven,
schrapte het echtpaar, dat gedacht had: in 't Fransch is 't goed liegen, uit haar
testament.
En zóó wordt dat Fransch, dat als een worm aan onze taal knaagt, en waartegen
het Algemeen Nederlandsch Verbond den strijd aanbindt, nog zoo menigmaal
misbruikt. De winkeliers trachten onzen kooplust op te wekken met Nouveautés voor
Nieuwigheden, met Chaussures voor Schoeisel, met Expositie voor Tentoonstelling,
met Etalage voor Uitstalling; of door zich Tailleur, Patissier en Cuisinier te noemen,
waar zij Kleermaker, Pasteibakker en Kok behooren te heeten.
Iedereen praat met Sint Nicolaas van zijn Etalage, en dat Uitstalling is toch zoo'n
voortreffelijk Nederlandsch woord. En dan hebben we nog de Coiffeurs en Coupe
des Cheveux et aussi la barbe! Maar we zullen eindigen. Er kan nog genoeg
opgenoemd worden, doch de bedoeling is begrepen.
HUF VAN BUREN.
Drie-Koningen 1904.
***

Na het Hoofdartikel.
December l.l. geeft een jong Amsterdammer G. - op verzoek verzwijgen wij namen
- zijn betrekking op in de Ver. Staten van N.A. en reist zonder nader onderzoek, naar
Caracas in Venezuela, om een nieuwe betrekking te zoeken.
Dit was dom Alvorens te gaan had hij bij een Nederlandschen Consul inlichtingen
moeten inwinnen. Maar hij was nu eenmaal in Caracas, liep kantoor na kantoor af,
met zijn voldoende kennis van Fransch, Engelsch, Duitsch en boekhouden, en stiet
natuurlijk overal het hoofd omdat hij geen Spaansch kende. Zonder middelen en ten
einde raad, begaf hij zich naar een lid van het A.N.V., die met hem overlegde wat
hem te doen stond en hem eenige dagen verblijf gaf, waarna hij hem naar La Guaira
hielp, met een aanbevelingsbrief aan onzen Consul aldaar. Want de beste kansen
voor G. waren naar Colon of Panamá te gaan, waar een Amerikaansch huis hem
wellicht zou kunnen gebruiken. In La Guaira zou hij een boot moeten zien te krijgen
naar Colon, desnoods door aan boord voor den overtocht te werken.
Te La Guaira bleek op de Fransche boot geen plaats voor hem te zijn in eenige
betrekking. Zijn landgenooten aldaar, die te samen een Vereeniging vormen, Het
Oranjefonds genaamd, sprongen bij en betaalden zijn overtocht naar Colon.
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Wat verder van G. geworden is, wist ook onze briefschrijver nog niet. Maar
gevallen als dit bewijzen als het noodig was, de wenschelijkheid en het nut van
eendracht bij landgenooten in den vreemde.
Het Hoofdbestuur van het A.N.V., hulde brengende aan het kleine groepje
Nederlanders in La Guaira, spreekt de verwachting uit dat ook hun Vereeniging, tot
verhooging van innerlijke kracht, zich aansluite bij het A.N.V.
***

Van Deyssel over de Gijsbreght-vertooning.
Na de vermelding van het een en ander, dat aldus bij een bezoeker der
Gijsbreght-voorstelling kon opkomen, blijft ten laatste de herinnering over aan die
voorstelling als aan een der opmerkelijke en bekorende gebeurtenissen van ons
nationaal bestaan.
Wij zijn nu Twintigste-Eeuwers èn wij zijn Nederlanders. Terwijl wij over onze
gedempte burgwallen, van stations komende en langs bazaars gaande, met den
electrischen tram ijlings naar het Leidsche Plein glijden, blijven onze ongedempte
grachten om bewonderend langs te wandelen, praalt jeugdig frisch onze oude
schilderkunst in de Musea en houdt Vondel's woordmuziek, die ons ten minste
éenmaal 's jaars tegenklinkt, ons in verbinding met den oorsprong van ons
volksbestaan.
(De Amsterdammer, Veekbl. v.N.)
***

Pieter Stuyvesant.
De N.R. Ct. ontving van een zijner lezers het volgende uittreksel uit een door hem
uit New-York ontvangen brief:
Zondag l.l. was ik getuige van een ceremonie, die voor ons als Hollanders bijzonder
veel aantrekkelijks had. Er is hier n.l. in Stuyvesant-Street een kerk of liever kerkje,
dat gezegd wordt de eerste kerk op Manhattan Island te zijn geweest en gesticht is
door de eerste bewoners, d.w.z. Hollanders. Die Hollanders nu stonden onder bevel
van Pieter Stuyvesant. Nu is er hier een vereeniging, welker leden zich noemen: The
Holland Dames, d.i. de Association of the Holland Dames. Hiertoe behoort het puikje
der millionairsvrouwen, zooals de Vanderbilts, de Havemeyers (de suikermagnaten),
de Stuyvesant Fishes (die beweren regelrecht van Pieter Stuyvesant af te stammen),
de Roosevelts, de Astors (de meest eminente millionairsfamilie) en anderen. Deze
Association heeft ter eere van Pieter Stuyvesant een groot raam in genoemde kerk
laten maken, in den geest der Goudsche; het stelt voor Pieter Stuyvesant, meer dan
levensgroot, in volle wapenrusting met een slagzwaard in de eene, den bijbel in de
andere hand. Zeer mooi. Naar de onthulling van dat raam ben ik gaan kijken. In
verschillende speeches werd over de Hollanders, te sturdy Dutchmen, in goeden zin
gesproken.’
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Gesproken, ja, maar wat wordt er gedaan?
Red.
***

De uitnoodiging voor het hofbal.
Onder het opschrift Fransch in Nederland meldde Het Vaderland:
De uitnoodigingen voor het hofbal op 2 Januari 1904 waren gedrukt op een kaart,
waarop het volgende te lezen stond:
‘D'après les ordres de Sa Majesté la Reine et de Son Altesse Royale le Prince des
Pays-Bas, le Grand-Maréchal de la Cour a l'honneur d'inviter........au Bal Gala de
Samedi 2 Janvier, à 9 heures.’ Die kaart was gesloten in een briefomslag, waarop
als hoofd gedrukt is ‘Service de S.M. la Reine des Pays-Bas’. In den linkerhoek staat
gedrukt: ‘Le Grand-Maréchal de la Cour de S.M. la Reine’.
Daar de uitnoodigingen in hoofdzaak gericht werden aan burgerlijke en militaire
Nederlanders, heeft het heel wat hoofdbrekens gekost om de hoedanigheid der gasten
op het adres behoorlijk in de Fransche taal te vermelden. Zoo kregen de
gemeenteraadsleden van 's-Gravenhage een uitnoodiging als ‘Membre du Conseil
municipal’.
De vraag dringt zich op, welke aannemelijke reden er zijn kan, dat de
‘Hofmaarschalk van Hare Majesteit de Koningin’, want zoo luidt de officieele
benaming van den ‘Grand-Maréchal’, deze uitnoodigingen namens Nederland's
Koningin aan Nederlanders stelt in de Fransche taal.
Aan de Redactie van De Nieuwe Courant werd gevraagd, hoe deze uitnoodiging te
rijmen met de mededeeling in den bekenden omzendbrief aan handelaars en
neringdoenden betreffende het in eere herstellen van het Nederlandsch als hoftaal.
De Redactie antwoordde:
‘Wij meenen te weten, dat in uitnoodigingen of mededeelingen, vanwege het Hof
tot Nederlanders gericht, het gebruik der Nederlandsche taal regel is. Tot bijwoning
van een feestelijkheid als het galabal ten Hove worden echter een aantal personen
uitgenoodigd - bijv. het geheele corps diplomatique - tegenover wie het Hof zich
van de Fransche taal pleegt te bedienen en daarom worden dan waarschijnlijk ook
de andere uitnoodigingen in het Fransch gesteld. Met de Nederlanders, die door Hare
Majesteiten op zulke avonden worden toegesproken, geschiedt het onderhoud echter
ook dan, gelijk gewoonlijk, in het Nederlandsch.’
***
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Wilhelminafonds te Melbourne.
H.M. de Koningin heeft aan het Ondersteuningsfonds voor behoeftige Nederlanders
te Melbourne, als blijk van Hare ingenomenheid met de aansluiting onzer
landgenooten aldaar, verlof gegeven tot het aannemen van Haren naam.
*

**

Nederlandsche Kamer van Koophandel te Melbourne.
In Melbourne is een Ned. Kamer van Koophandel opgericht, met het doel om in
Australië - de eilandenwereld ten Z.O. van Azië - de belangen te behartigen van
handel, nijverheid, landbouw, scheepvaart, kunsten en wetenschappen van Nederland
en zijne Koloniën en het verkeer tusschen dat werelddeel en ons gebied uit te breiden.
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter: consul-generaal W.L. Bosschaert, te Melbourne; vice-voorzitter:
vice-consul N.H. Paling (firma N.H. Paling & Co.), te Sydney en J.C. van Cooth
(firma van Cooth & Co.). te Melbourne; algemeen secretaris en penningmeester:
G.B. Lulius van Goor, te Melbourne; secretarissen voor handelszaken: J.C. van
Cooth, bovengenoemd en Taco Mulder (firma Mulder & Co.), te Sydney; secretaris
voor zaken betreffende de landbouw- en veeteeltproducten: L. Reens, landbouw- en
zuivelconsulent te Melbourne; commissarissen: consul Oscar van Assche, te
Melbourne, consul Edmund B. Resch, te Sydney, vice-consul G. de Vries te
Christchurch (N.Z.), vice-consul R. Allan Wallace, te Newcastle (N.Z.W.) J.J. Schuh,
te Melbourne, E.B.A. Falk, te Sydney, D. Gerges, te Melbourne en J.E. Kijzer, (firma
J.E. Kijzer & Co.), te Sydney.
Het Hoofdbestuur van het A.N.V. brengt een woord van groote waardeering aan deze
wakkere Nederlanders, die aan de roepstem van onzen voortreffelijken
Consul-Generaal hebben gehoor gegeven, om tot meerdere kracht van den
Nederlandschen stam te Melbourne een Ondersteuningsfonds en een Kamer van
koophandel te stichten. Zonder eenheid dreigde in Australië de nationaal
Nederlandsche geest uit te doven, zooals overal waar in vreemde verre landen
aansluiting ontbreekt. Het Hoofdbestuur koestert de verwachting dat weldra in eene
Afdeeling van het A.N.V. die eenheid volkomen is geworden en de
krachtsontwikkeling kan worden verdubbeld.
*

**

De nieuwe gezant van Zuid-Nederland.
De N.R. Crt. van 30 Dec. meldde:
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‘H.M. de Koningin heeft heden namiddag in bizonder gehoor ontvangen baron
Guillaume, die H.M. de geloofsbrieven heeft aangeboden welke hem accrediteeren
als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van België bij het Nederlandsche
hof. De gezant, die in een gala hofkoets door een der kamerheerenceremoniemeester
van het hotel des Indes, alwaar hij logeert, naar het koninklijk paleis werd geleid,
werd met hetzelfde ceremonieel naar zijn hotel teruggebracht.’
In België zijn de Nederlandsche en Fransche taal ambtelijk gelijkgesteld.
Men mag dus verwachten dat de heer Guillaume in Nederland Nederlandsch zal
spreken.
*

**

Volks-liederavonden te Gent.
Steeds meer volk stroomt naar het Lakenmetershuis, waar de Liederavonden worden
gehouden uitgaande van het Willems-fonds.
Het aantal toehoorderessen heeft de 300 reeds overschreden.
De eerste reeks, sluitend met ‘Slape slape doe’ is nu geheel aangeleerd.
In Januari is men begonnen met de tweede reeks en zijn reeds aangeleerd ‘Ik zat
te spinnen voor mijn deur’ en ‘Ik ken een lied.’
Elke deelneemster kan bij de commissie een tekstboekje aanvragen.

Nieuwe Leden. 15 December-15 Januari.
Groep Nederland.
a. Begunstigend Lid.
M. Mees, Veerkade,

Rotterdam.

b. Beschermend Lid.
H. Doeff, Bankastraat 105

Den Haag.
Opgegeven door den heer W.H.R. Den Haag.
van Manen,

K.F. van den Berg, Vossiusstraat 55,

Amsterdam.

Opgegeven door Dr. N. Mansvelt, Amsterdam.
c. Gewone Leden.
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Dr. A. Borgeld, Leeraar H.B.S. Nassaukade 163,

Amsterdam.

Opgegeven door den heer J.O.S.v.d. Amsterdam.
Veen,
L.C. van der Velde, Leliegracht 4.

Amsterdam.

Opgegeven door den heer F.M.v.d. Amsterdam.
Velde, Oosterbeek.
Dr. E.C.v. Leersum, Jan Luykenstraat 26

Amsterdam.

K.J. Alberdingh Thijm (L. van Deyssel).

Baarn.

Opgegeven door Mr. C.Th. van
Deventer, Den Haag.
W.A. Insinger, Lid v/d. Raad d. Gem. Ede, Huize Erica, Bennekom.
Opgegeven door den heer H.v.d.
Bosch, Wageningen,
Mej. F.M. Meijling,

Borne.
Opgegeven door den heer P.M.
Duyvis, Koog a/d. Zaan.

J. Visser, Cadet K.M.A.,

Breda.
Opgegeven door den heer J.C.
Sporry,

Dr. D.W. Horst, Oud Resident, Villa Mia Casa,
Opgegeven door den heer C.v.
Wijk,
Mej. M. Immink,

Breda.
Bussum.
Bussum.
Deventer.

Opgegeven door den heer Tj.
Joekes, Leiden.
A, C.v.d. Bergh, Dir. der M.S.v.M.

Groningen.

Arnold Spoel*, Sweelinckstraat 4,

Den Haag.

Mej. D.B. van Malsen*, Leerares, Zuidwal 60,

Den Haag.

D. Muyderman*, Arts, Anna Paulownastr. 28,

Den Haag.

*Opgegeven door den heer B.J.F.
Varenhorst
W.L. Kraal, 1e v. Blankenburgstraat 91
Opgegeven door Mej. A.F. Kraal
Dr. B. van der Esch, Leeraar H, B.S., L.v. Meerderv. 93,

Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.

Opgegeven door den heer J.C.A.
Croïn, Haarlem.
W. Winckel. 2de Sweelinckstraat 53,

Den Haag.
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Opgegeven door den heer Th.
Joekes.
Mej. M. Doncker, Kl. Houtweg 30,

Leiden,
Haarlem.

Opgegeven door Mej. C.M. Sipkes, Haarlem.
Mr. J.N.J.E. Thijssen, Kleine Houtweg 11,
Opgegeven door Dr. A.H. Garrer,
Mevr. Bendorp geb. Barsse. Collot d'Escury, Vogelenzang b.

Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.

Opgegeven door den heer J.
Romijn, Amsterdam.
J.D. Rutgers van der Loeff, Stadsbibliotheek,

Haarlem.

Opgegeven door den heer H.Ph. de
Kanter Jr. Leiden.
Mej. W. la Févre de Montigny,

Hillegersberg.

Opgegeven door mej. Dr. H.C.H.
Moquette, Rotterdam.
W.M. van der Veur, Cand. arts, Bloemmarkt 22.
opgegeven door J.F. Hijmans
J.F. Maas, arts, Noordeinde 24

Leiden.
Leiden.
Leiden.

Opgegeven door den heer
H.A.W.v.d. Vecht,

Leiden.

Mej. G. Hesseling. Zoeterwoudsche Singel 2,

Leiden.

Mej. L.A.E. van Nouhuijs, Haven 2,

Leiden.

Opgegeven door Mej. G.J. Garrer,
Haarlem.
Raden Mas Sajogo, Breestraat 95,

Leiden.

Opgegeven door den heer Th.
Joekes

Leiden.

W. Groeneveldt, Ind., Stille Rijn 11,

Leiden.

J.M. Obreen, Med. Stud. Vrouwensteeg 7.

Leiden.

Opgegeven door den heer J.
Westerman Holstijn
A.J. van der Tak, Leeraar H.B.S.

Leiden.
Maastricht.

Opgegeven door Dr. P.V. Sormani,
Nijmegen.
Dr, C.M. ten Cate,

Monnikendam.
Opgegeven door den heer Dr. J.
Heinsius, Gouda.
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Mevr. Hütschler-Reijers, Canisiussingel,

Nijmegen.

Opgegeven door freule v. Pabst van Nijmegen.
Bingerden
D.A. Mensert, Gep. Zee-Officier

Oosterbeek.

Opgegeven door den heer Dr. C.M. Oosterbeek.
Veenenbos
F.W.A.J. van Peski, v. Vollenhovenstraat 29.

Rotterdam.

A.A. Baron Sweerts de Landas Wijborgh, Mauritsweg 47,

Rotterdam.

Opgegeven door Jhr. Mr. von
Weiler.
P. Spaapen, Arts, Schiedamsche Singel 6,
Opgegeven door den heer Th.
Nolen,
Mevrouw A. van Veen, Kruiskade 132,
Opgegeven door Mr. C.Th. van
Deventer, Den Haag.
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Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
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G. van Romburgh, Catharijne Singel 18bis.*

Utrecht.

A.M. Valeton, Plompetorengracht 24,*

Utrecht.

*Opgegeven door den heer Utrecht.
B.v.d. Mersch.
E.H. Schout Velthuijs, Nieuwegracht 60,

Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
W.D.v. Hoogenhuijze,
S.A. Waller Zeper, Oudkerkhof 7.

Utrecht.

Opgegeven door den heer
J. Waller Zeper, Haarlem.
N.A. Blom, Ganzenmarkt 30,

Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
F.R. Coers F. Rz.
C.H. Duyvis, Emmalaan 35,

Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
A. Lugt,
P.H. Stuurman, Westzijde,

Zaandam.
Opgegeven door Dr. F.A.
Stoett, Amsterdam.

Jhr. M.B. de Jonge, IJselkade 7,

Zutphen.

Groep Ned.-Indië.
a. Gewone Leden.
W.J. Tissot van Patot,

Bandjermasin.

O. van Maanen, Suikerfabriek, ‘Goedo’ bij Djombang.
J.E. Remmerswaal, Sergeant Majoor
genietroepen,

Magelang.

A. van Zwol, Sergeant Reserve Bataljon, Magelang.
A. Huizinga, Sergeant 2e Dep. Bataljon, Magelang.
P. Verschoor, Sergeant 2e Dep. Bataljon, Magelang.
W.J. de Kok, Sergeant 2e Dep. Bataljon, Magelang.
S. Benjamins, Fourier 1e Bat. Inf.

Magelang.

H.W. Lodders, Sergeant telegrafist,

Magelang.

W.G.J. Munse, Sergeant kaderschool,

Magelang.
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G.J. Goor, Sergeant majoor instructeur
Genie,

Magelang.

R.H.C. Kleijne, Sergeant Genie,

Magelang.

J. Jonker, Sergeant Genie,

Magelang.

C. van Wijk, Sergeant telegrafist,

Magelang.

J. van Leyenhorst. Sergeant 1e Bat. Inf. Magelang.
J. Prosé, Sergeant reserve Bat,

Magelang.

C. Lamers, Sergeant 2e Dep. Bat,

Magelang.

J. Kuipers, Sergeant 1e Dep. Bat,

Magelang.

J.N.E. van Riel, Fourier 2e Dep. Bat.

Magelang.

P.A.A. Vollaarts, Sergeant 1e Bat. Inf.

Magelang.

B.K. Noorman, Sergeant 1e Bat. Inf.

Magelang.

N. van den Akker, Sergeant majoor Dep. Magelang.
Bat.
Johannes J. van Eupen, Directeur
opleidingsschool

Magelang.

H.E. Steinmetz, Resident,

Pekalongan.

J. de Booy,

Tegal.

Oey Tiang Hok, Kassier Ned. Ind.
Escompto Mij.

Weltevreden.

H.J.P. Klaessen, Directeur N.I.
Levensverz. Mij.

Weltevreden.

A. Keiner, Korporaal, Infantrie,

Weltevreden.

J.W.H. Ader, Bewaarder Kadaster,

Weltevreden.

A.J.Ph.H.D. Westhoff, p/a. Notaris
Carpentier Alting Koningsplein W.

Weltevreden.

Ah. A. Hissink, Ambt. Faktory N.I.H.
(pension Smissaert)

Weltevreden.

J.A. Sotelisa, Ambtenaar O.E.N. Gang
Passer Baroe,

Weltevreden.

Groep Suriname.
a. Beschermend Lid.
C.J.v.d. Steen v. Ommeren Bureau-Chef Kol. Spoorw.

Paramaribo.

Opgegeven door den heer Fred. Paramaribo.
Oudschans Dentz.
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b. Gewone Leden.
John Stirling, Apotheker,

Paramaribo.

Gebr. Coronel, Mineraalwaterfabrikanten.

Paramaribo.

J.A. Putscher, Ambtenaar, Jodenbreestraat,

Paramaribo.

A.B. Bibaz, Tandarts,

Paramaribo.

H.J. Rack, Ambtenaar,

Paramaribo.

J.E. Wessels, Ambtenaar,

Paramaribo.
Opgegeven door den heer J. da Paramaribo.
Silva,

A.F. Oliviera, Hoofdcomm: ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

F.A. Munder, Comm. ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

H.F. Esser. Comm. ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

H.F. Meyer, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

A.E. Thurkow, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

A. Samson, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

E.A.v. Lierop, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

S.E. Juta, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

M.C. Tama, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

W. d'Aguiar, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

H.J. Loth, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

F.E. Bruyning Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

F. Nyon, Ambtenaar ter Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

N. Treurniet, Saramaccastraat E 16,

Paramaribo.

R. Bueno do Mesquita, Kol. Ontvanger en Betaalm.

Paramaribo.

J.J. Bueno de Mesquita, Ambt. ten kantore van den Kol.
Ontv. en Betaalm.

Paramaribo.

M.F.N. van Tricht, Ambt. ten kantore van den Kol. Ontv. en Parimaribo.
Betaalm.
P.A. May, Comm. Departement, Kol. Spoorw.

Paramaribo.

C.v.d. Berg, Ambt. Departement, Kol. Spoorw.

Paramaribo.

J.L. Engelbrecht, Waarn. Hypotheekbewaarder,

Paramaribo.

Mr. J.N. Dahlberg, Ambt. Hypoth. kantoor,

Paramaribo.

Gustaaf Thijm Ambt. Hypoth. kantoor,

Paramaribo.

S.H. de Granada. Comm. Immigratie Dep.

Paramaribo.
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F.M. van Ommeren, Adj. Comm. Immigratie Dep.

Paramaribo.

A.G. Wijers, Hoofdcomm. Administr. v. Financiën,

Paramaribo.

W.H.A. van Romondt, Adj. Comm. Gouv. Secretarie,

Paramaribo.

J. Molenaar, p/a. firma Kersten en Co.,

Paramaribo.

E.B.J. Luitink, Leeraar a/d Hendrikschool,

Paramaribo.

P.A. Hilfman, Godsdienstleeraar bij de Ned. Port. Israël.
Gemeente

Paramaribo.

J.S. Roos, Rabbijn der Ned. Israël Gemeente

Paramaribo.

E. Mueno de Mesquita, Ontv. v. Invoerrechten en acc.

Paramaribo.

F. Eyckmans, Koopman, Gravenstraat,

Paramaribo.

Th. C.C. Convalius,

Paramaribo.
Opgegeven door den heer C.B. Paramaribo.
Frowein,

Louis E. Nelson, Adm. der Maatij. Granplacer,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer C.F. Paramaribo.
Heckers,
Henri M. del Prado, Steenbakkersgracht 273,

Paramaribo.

Th. van Lierop, Directeur Plantage Rust en Werk,
Opgegeven door den heer A.A.J.
Moelaart,

Buitenland.
a. Beschermende Leden.
Mej, H. Janssen, Meisjes Hoogeschool de Paarl. (Kaapkolonie).
Mej. E. Schreuders, Meisjes Hoogeschool de Paarl. (Kaapkolonie).
Gideon Daniël Botha, Fonteintjes, Post Rietfontein Gordonia via Kaapstad.
b. Gewone Leden.
A. Huidekoper, Agenthia Marittima Olandese,

Genua.

Opgegeven door den heer E.A. Genua.
Veen,
D.P.D. Fabius, Holland-Amerikalijn,

New-York.

Opgegeven door mej. Dr.
H.C.H. Moquette.
Joh. van Ess, Via Bomby,

Busrah, Perzische Golf.

Joh. Pretorius, Vice Concul,

Weenen.
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Mr. C. Fledderus, I Spiegelgasse 4,

Weenen.

J. Pistorius, Vice Consul, Schelleingasse,

Weenen.

E. de Veer Abrahams, Adjunct Comm.

Willemstad Curaçao.

M.v. Romondt, Geëmployeerde Postkantoor,

Willemstad Curaçao.

Opgegeven door de heer J.A.
Snijders Jr.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.

Berichten.
Algemeene Vergadering van de leden van het Alg. Ned. Verbond, op Zaterdag 26
Maart 1904 's nam. 2 uur in Hôtel Ponsen over het Spoorwegstation te Dordrecht.
Dagorde: Wijziging der Statuten.
De Algemeene Secretaris
P.J. DE KANTER.
*

**

Aan de leden van groep Nederland.
In Januari zal de kwitantie voor 1904 worden aangeboden.
Ieder wordt dringend verzocht ze bij eerste aanbieding te voldoen.
De Afdeelingen innen van nu af zelf de bijdragen harer leden.
Algemeene leden ontvangen een postkwitantie.
Laat ieder lid op de adresstrook van Neerlandia steeds nagaan of het adres juist
is.
Door medewerking in dezen bespaart men het Bestuur veel moeite en kosten.
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[Februari 1904]
Het Christelijk Schoolblad, waarvan de redacteur, de heer Emous te Amsterdam,
sedert lang ijverig voor h e t n a t i o n a l e o n d e r w i j s i n T r a n s v a a l in de
weer is, wist onlangs iets meer mede te deelen over de onderhandelingen, die er
tusschen de Transvaalsche regeering en de Commissie voor Christelijk Nationaal
Onderwijs gaande zijn. Het blad schreef:
De onderhandelingen tusschen de regeering en de Commissie voor C.N.O.
met het oog op samenwerking zijn nog niet afgeloopen. Eene deputatie
uit die commissie heeft nog een onderhoud gehad met eenige leden der
regeering Eerstgenoemde wenschte een raad van registratie, bestaande uit
een gelijk aantal leden door de regeering en door de commissie te
benoemen, doch zag daarvan af uit erkenning van daaraan verbonden
moeilijkheden.
De deputatie verklaarde zich bereid om tot de opheffing der commissie
voor C.N.O. over te gaan en hare scholen, behoudens toestemming der
schoolcommissies, over te doen, als de ouders het recht verkregen de
schoolcommissies en door deze weder de onderwijzers te kiezen onder
nadere goedkeuring van het departement en met inachtneming van zekere
voorwaarden, terwijl dan twee derden van de schooluitgaven door de
regeering zouden worden gedragen.
In een volgend nummer hield de redacteur, naar aanleiding van dit en andere
berichten die hij over de zaak gekregen had, een beschouwing, die men in Zuid-Afrika
wel de overweging waard zal rekenen, daar zij immers afkomstig is van iemand,
wiens belangelooze toewijding aan de Boerenscholen daar goed bekend is.
Voor wij zijn meening weergeven, nemen wij van hem over wat hij in den loop
van zijn betoog als het laatste bericht over den stand der onderhandelingen mededeelt:
Op 8 Januari werd door de Regeering de vraag besproken of er
schoolcommissies zonden zijn, zooals het volk die begeert en of dus de
ouders de eerste stem zullen hebben in de opvoeding van hun kroost. Met
die kwestie staat of valt de zaak der onderhandeling. Wordt die voortgezet
dan komen ter sprake:
a. Hollandsch als medium van onderwijs voor de eerste leerjaren en het
Engelsch meer op den voorgrond als medium in de latere leerjaren.
b. Erkenning van de onderwijzers der C.N. scholen.
c. Subsideering der scholen, waarbij de ouders verplicht zullen zijn voor
een zeker deel in de kosten bij te dragen.
Verloopen die onderhandelingen gunstig, dan houdt de Commissie voor
C.N.O. op te bestaan. In elk geval gaat zij tot 31 Maart a.s. voort met
subsideeren. De centrale organisatie moet dan plaats maken voor
districtsorganisatiën, tot welker voorbereiding reeds in Decem-
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ber de commissie de schoolbesturen bij circulaire heeft aangespoord.
Ongeveer 200 scholen genieten de met Januari j.l. reeds eenigszins
verminderde subsidie. Een vijftiental aanvragen van nieuwe schoolbesturen
werden afgewezen, waarvan er verscheiden vervolgens bericht hebben,
dat zij zonder subsidie toch zullen doorgaan.
En nu het oordeel van den schrijver. Hij acht het oogenblik voor onderhandelingen
nog niet gekomen. Het vrije onderwijs moest den strijd nog niet opgeven. Een
ontijdige vrede is gevaarlijk. En hij gaat aldus voort:
De snelle opkomst van het bijzondere onderwijs, een rechtstreeksch
gevolg van de ongehoorde laatdunkendheid van de nieuwe regeering, die
de nationaliteit harer nieuwe onderdanen op 't spoedigst dacht te vernietigen
door de directe methode, door onderwijs in het Engelsch met wegcijfering
der moedertaal, was een machtig getuigenis, een krachtige uiting van den
nationalen geest tegenover een systeem, dat zelfs een Napoleon tegenover
de overwonnen volkeren niet had gevolgd. De russificatie van Finland en
Polen, der wereld ergernis, kan niet halen bij wat de nieuwe heerschers in
Zuid-Afrika als in een oogwenk trachtten te bereiken. Honderden misses
waren overgekomen om met de Boerenjeugd papegaaien-colleges te
houden. Was er smadelijker miskenning van ouderlijke en nationale rechten
deukbaar? En wat moest er van zulk een onderwijs terecht komen? Het
veroordeelde zichzelf en moest vallen onder het vonnis der beschaafde
natiën. Het zou zich al meer en meer onmogelijk gemaakt hebben. En
daarom wenschten we dat iedere schikking met de regeering zoo lang
mogelijk zou uitblijven.
Wij vermoeden, dat de redacteur van het Christelijk Schoolblad een ontijdige
inlijving van het vrije bij het staatsonderwijs niet alleen betreurt, omdat hij het
Transvaalsche staatsonderwijs een nederlaag gunt en het bemoedigende schouwspel
van die vrije scholen, uit de eigen kracht van het schijnbaar gebroken volk opgekomen
en in stand gehouden, nog niet missen wil, maar ook omdat hij voor den invloed van
het staatstoezicht en het staatsgeld op die nationale scholen vreest.
Intusschen, de schrijver stelt op den voorgrond, dat men ginds natuurlijk beter dan
hier weten kan wat het wenschelijkste is. Inderdaad, en men mag van de mannen,
die daar de zaak van het vrije onderwijs ter hand hebben genomen en ondanks de
groote bezwaren in korten tijd zooveel tot stand hebben gebracht, verwachten, dat
zij niet zonder stevige waarborgen voor de zelfstandigheid van hun scholen de
overeenkomst zullen aangaan. En indien zij die overeenkomst aangaan is de reden
zeker die welke wij in een vorige aflevering van dit tijdschrift aangaven, nl. dat het
de verarmde Boerenbevolking zwaar valt, de kosten van een eigen schoolwezen te
dragen.
Maar hoe de onderhandelingen loopen, de redacteur van het Christelijk Schoolblad
kan ‘niet ernstig genoeg aanbevelen die districtorganisaties tot stand te brengen. Ze
kunnen uitnemend werken en gemakkelijker de noodige gelden samenbrengen. Voorts
worde er gedacht aan de Natalsche scholen, die, bij mogelijke schikking met de
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regeering, natuurlijk buiten de regeling vallen.’ Er zijn nl. ook in Natal scholen die
door de Commissie voor C.N.S. te Pretoria worden gesteund.
In het rondschrijven, dat de Commissie in December verzond, wordt de aangegeven
nieuwe organisatie afhankelijk gesteld van het ‘onverhoopt’ mislukken van de
onderhandelingen met de regeering. In dien brief maakte de Commissie ook gewag
van een nieuwe gift van £ 3000 die zij uit Nederland ontvangen had. Een vraag
terloops: indien het uit geldgebrek is, dat het vrije onderwijs voor aansluiting aan de
Transvaalsche regeering te vinden is, zouden er dan in Europa geen middelen te
vinden zijn om het zijn vrijheid te laten houden?
***
Terwijl aldus het vrije onderwijs in Transvaal op een eind schijnt te loopen, zien wij
vergeefs uit naar de eerste teekenen van het n a t i o n a l e o n d e r w i j s i n d e n
V r i j s t a a t . Het is reeds eenigen tijd geleden, dat de synodale commissie van de
Nederduitsch Gereformeerde Kerk in den Vrijstaat, de synode aanbeval het oprichten
van vrije scholen aan te vatten. Sedert hebben wij wel gehoord van het openen van
een vrije school te Parijs, maar dat leek een partikuliere onderneming. Evenwel, de
oprichting van eigen scholen is een zware taak en eischt ampele voorbereiding.
Misschien geeft de berekening der kosten ook daar hoofdbreken.
Het Christelijk Schoolblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant - deze in een
ingezonden stuk van dr. J.B. Schepers - brachten goed nieuws van de school en het
weeshuis van den heer Poutsma te Witzieshoek in het distrikt Harrismith. Er staan
nu vier flinke gebouwen. w.o. een school voor wel honderd kinderen. Vijftig zijn er
al. Zij krijgen onderwijs van den heer P. van Gent uit Amsterdam en zijne echtgenoote,
die ook de hoofdakte heeft. In het weeshuis zijn vijftig weezen.
Wij herinneren ons een ontboezeming van een Vrijstaatschen Boer over de
inrichting van den heer Poutsma gelezen te hebben. Dit is die beste ding wat in Zuid
Afrika geopend is, schreef hij.
***
Eenigen tijd geleden vernam men hier te lande met voldoening, dat het oude
staatsgymnasium te Pretoria, dat zich in Zuid-Afrika en ook reeds daar buiten zoo'n
treffelijken naam verworven had, niet geheel weggevaagd was, maar in e e n v r i j
g y m n a s i u m o n d e r d r . R e i n i n k herrijzen zou.
Toen kwam het bericht, dat de Vereenigde Kerk te Pretoria een school ging
oprichten - een hooge school naar Engelsch model - waarin het gymnasium van dr.
Reinink opgenomen zou worden. De volgende berichten over die school - de
Eendrachtschool gedoopt - schenen aan te duiden, dat er met de voorbereidselen
moeilijkheden waren gerezen. Dr. Reinink zelf schreef aan het Christelijk Schoolblad,
dat de samensmelting van zijn gymnasium met de Eendrachtschool eigenlijk het
gevolg was van een misverstand.
En nu brengt hetzelfde blad het bericht, dat het gymnasium toch afzonderlijk blijft
bestaan, voorloopig althans. Er zal samenwerking tusschen de twee scholen zijn, dr.
Reinink zal aan de Eendrachtschool en dr. Hoogenhout, het hoofd van de
Eendrachtschool, aan het gymnasium les geven, maar wederzijds wordt ‘zekere
zelfstandigheid’ behouden. Voor het eerste leerjaar telt het gymnasium twintig
leerlingen. Niet kwaad, onder de omstandigheden.
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***
De Nieuwe Courant bevatte in haar nummers van 4 en 5 Februari een belangwekkend
artikel van haar Kaapstadschen correspondent. Hij schreef, dat hij uit ons land een
brief had gekregen van iemand die vroeg wat hij t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t
H o l l a n d s c h i n Z u i d -A f r i k a kon doen. De correspondent meent, dat er veel
voor gedaan kan worden, en omdat hij nog anderen dan de vrager er toe hoopt te
vinden, gaat hij in 't breede na wat men alzoo in de Kaapkolonie, waartoe hij zich
bepaalt, voor het Hollandsch zou kunnen doen.
Vooreerst zou hij willen dat men aan goede scholen, waar ook eenig werk van het
Hollandsch wordt gemaakt, beurzen gaf, zooals er aan Kaapsche scholen velen
bestaan, enkele van honderd of twee honderd pond 's jaars, voor verdere studie, maar
ook kleinere van vijf, tien of meer ponden. Men zou die beurzen dan moeten geven
ter aanmoediging van de beoefening van het Hollandsch, aan den leerling die er in
uitmunt. Is er veel geld beschikbaar dan stelle men een jongeman die wat belooft in
de gelegenheid hier te lande te gaan studeeren, liefst in Nederlandsche taal en letteren.
De Hollandsche predikanten op de dorpen, die meestal ook de voorzitter van de
schoolcommissie zijn, of b.v. prof. Viljoen van het Victoria College te Stellenbosch,
zijn zeker bereid om inlichtingen te geven, aan welke school en op welke wijze men
't best een beurs verleent.
Een tweede manier is, en hier kan men met weinig geld
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al veel doen, prijzen uitloven. Geen school in de Kaapkolonie of ze heeft jaarlijks
haar prijsuitdeeling. Aan het South African College te Kaapstad b.v. wordt voor het
Duitsch een f 80 aan boeken als prijzen gegeven, voor het Hollandsch een f 60 aan
boeken (de Dusseau-prijs), enz. De correspondent zou aan dergelijke prijzen voor
het Hollandsch o.a. de voorwaarde verbonden willen hebben: ‘gegadigden moeten
nakomelingen zijn van de oude Hollandsche kolonisten, of deze hebben de voorkeur’,
hetgeen wij onverstandig zouden vinden.
‘Met zulke prijzen uit te loven - meent de correspondent verder - doet men veel
meer voor de taal dan door b.v. boeken te sturen naar de bibliotheken van de
Hollandsche jongelingsvereenigingen, waar toch de Engelsche boeken aan flarden
gelezen worden en de Hollandsche boeken nieuw blijven.’
Een derde manier: het oprichten of het aanmoedigen van de oprichting van een
Nederlandsche school in de Kaapkolonie. De Duitschers zijn ons al voor geweest.
Na de vacantie wordt er te Kaapstad een Duitsche lagere school geopend. De
correspondent meent, dat er in de Kolonie ook plaats is voor een door en door
Nederlandsche school, met uitgebreid leerplan bv. onder leiding van een Afrikaander,
dat trekt meer, en een Nederlandsch onderwijzer als tweede hoofd. Wat hij tot staving
van zijn meening aanvoert is alleszins aannemelijk.
Nog een manier: de Hollandsche bladen steunen. Dit kan geschieden door
adverteeren of belangeloos bijdragen leveren voor de nieuwskolommen. Wat dit
laatste betreft raadt de correspondent vooral aan om bijdragen te leveren aan de
Goede Hoop, een maandblad voor jongelieden, onder redactie van advokaat J. de
Waal, die als Janni en Jan Kieser aan de lezers van Ons Land welbekend is; en hij
geeft aan, waarover en in welken geest men in dat blad 't best schrijft. Maar hij noemt
nog andere bladen, Ons Land natuurlijk in de eerste plaats. En dan, waarom adverteert
men van Holland uit niet in deze bladen? Adverteeren is ginds maar weinig duurder
dan in Holland, ten hoogste tweemaal.
Ziedaar den inhoud van de twee stukken in de Nieuwe Courant kort weergegeven.
Wie in deze zaken belang stelt leze vooral die stukken zelf.
***
Ons Land deelde onlangs mede, op welke wijze de universiteit van Dublin
A f r i k a a n s c h e s t u d e n t e n tracht te trekken. Wie zekere examens aan de
Kaapsche universiteit heeft afgelegd wordt aan Trinity College van eenige examens
vrijgesteld en behoeft aanmerkelijk minder collegegeld te betalen. Wie in ‘arts’
studeert kan op zijn examen als moderne taal Hollandsch in plaats van Fransch of
Duitsch kiezen. Bovendien worden er twee beurzen van f 600 's jaars voor vier jaar
voor Afrikaanders beschikbaar gesteld. Bij het dingen naar zoo'n beurs mag men
alweer Hollandsch inplaats van Duitsch of Fransch kiezen, en voor geschiedenis
moet men dan, naast een boek over Engelsche geschiedenis, Motley's Dutch Republic
bestudeerd hebben. In Maart wordt het eerste vergelijkende examen gehouden. Geen
twijfel of de hoofdstad van Ierland zal nu, na de hoofdsteden van Engeland en
Schotland, Afrikaander studenten aan haar hoogeschool zien komen. Het benieuwt
ons wie de professor moet wezen, die aan Trinity College examen in het Hollandsch
zal afnemen.
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***
Een der nummers van de Volksstem, met de laatste mail hier aangekomen, bevatte
het volgende stukje over K a f f e r s :
Zaterdag namiddag kon men op een open stuk grond, benoorden het
kerkhof alhier (Pretoria), weer waarnemen welke schreden de beschaving
hier te lande reeds gedaan heeft. Een groot aantal ‘bruin mensen’ (of zoals
men vroeger zei: Kaffers) had zich daar verzameld om getuige te zijn van
de wielerwedstrijden, die aldaar gehouden werden. Er stonden twee palen
geplant, waartussen aan een stijf gespannen touw ettelike Union Jacks en
zakdoeken met een rode leew erop wapperden (men zal zich herrinneren
dat dit laatste voorwerp het eerste beschaafde kleedingstuk was door de
Kaffers gedragen en is daarom misschien tot vlag verheven). Vlak bij deze
nationale insignia was een muziekkorps opgesteld waarvan de leden om
't hardst op een keteltrom en enige lege olieblikken sloegen. Een Kaffer
in geklede jas en cilinderhoed gaf met een grote klok het teken van vertrek
bij de verschillende wedstrijden. Onder 't jagen riepen de deelnemers elkaar
allerlei aanmoedigingen en bedreigingen toe - altemaal in 't Engels, en
hieraan deden ook mee de ‘dames’, voor wie enige galante jonge heren
een zitbank hadden vervaardigd door een balk met de einden op twee
kastjes te plaatsen. Sommige dames vonden de muziek vermoedelik niet
bevredigend en zongen daarom zelf liederen, waarvan weinig meer te
verstaan was dan ‘The song that broke my heart.’ Alles geschiedde in 't
Engels en 't deed zeker niet van de deftigheid af, dat men zich tot zekere
bepaalde zinsnede en geijkte uitroepen bepaalde en die telkens weer
herhaalde.
Deze Kaffers schijnen het voorbeeld te volgen van vele Afrikaanders, die het
helaas! ook deftig vinden om Engelsch te praten, zelfs als zij 't maar erg radbraken.
Zou die zin voor nabouwen bij deze Zwarten en de ijver, waarmede de Engelschen
ook het onderwijzen van de inboorlingen in de taal der nieuwe veroveraars aangevat
hebben, mede een bedreiging worden van het Afrikaansch zooals dit reeds een
algemeen gesproken taal geworden was onder de inboorlingen van de Kaap tot aan
de Zambesi?

Nederland

Een waar Nederlandsch belang.
Onder den titel ‘Een moskee te Amsterdam’ heeft dr. A.A. Fokker een stuk ingezonden
bij de Nieuwe Courant, betoogende dat door de oprichting van een Mohamedaansch
bedehuis met daaraan verbonden vereenigingshuis, de toevloed van studeerende
Inlanders naar ons land zeer zou toenemen.
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Nu heeft 't mij wel eens verwonderd dat in ons land met zijn eenige tientallen van
miljoenen Mohamedanen tellende bezittingen geen enkele Islamsche kerk was, terwijl
in Engeland twee: te Londen en Liverpool. Moet dit toegeschreven worden aan het
feit, dat er minder gemeenschap bestaat tusschen ons land en zijn Moslimsche
onderdanen, dan het geval is met Engeland en zijne koloniën, of is die meerdere
gemeenschap bij onze overburen ontstaan na de oprichting van een Moskee?
Hoe men de zaak beschouwt, is het vermoeden van den heer Fokker alleszins juist,
dat wanneer er een moskee is in ons land, het gaan studeeren alhier meer zal
aantrekken dan thans het geval is. En ook geloof ik, dat men dan beslist de voorkeur
zal geven aan ons land wat de studie betreft, boven Constantinopel of Caïro. Want
iedere ontwikkelde Inlander weet en is er van overtuigd, dat men in ons land, zich
wetenschappelijker zal kunnen ontwikkelen dan in gemelde plaatsen.
Zeer waar is, dat zij die gestudeerd hebben in deze steden, minder vriendschappelijk
zullen zijn tegenover de ongeloovige Hollanders dan zij, die - met gelegenheid tot
uitoefening hunner godsdienstplichten - in het land hunner Koningin student zijn
geweest.
‘Er is in Indië een algemeen streven onder de Inlanders der hoogere standen
merkbaar, om Hollandsch te leeren en Hollandsche beschaving op te doen,’ zegt de
heer Fokker. Dit is zoo en dit moet men aanmoedigen.
Bezwaren om in ons land een moskee op te richten bestaan niet, want hier beerscht
vrijheid van godsdienst. De zaak is of in het uitgestrekte eilandenrijk de betrokken
Inlandsche vorsten, regenten en andere hoofden met elkaar tot overeenstemming
zullen kunnen komen om tot bovenbedoeld plan te geraken.
De Inlandsche bladen moeten eerst het plan bespreken, vervolgens moet bij
algemeene of overgroote instemming er mee,
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eene commissie zich vormen van bekwame en invloedrijke Inlanders om het uit te
voeren.
Dan zal in de toekomst een nauwere band gesloten worden tusschen ons en onze
Aziatische medeburgers en zij zullen met recht zijn ‘Indo Nederlanders.’
Nijmegen, 18 Januari 1904.
K.A. JAMES.
***

Verslag der Boeken-Commissie van het Algem. Nederl. Verbond.
Voldoende aan de verplichting, onze Commissie in art. 12 van ons huishoudelijk
reglement opgelegd, hebben wij bij dezen het genoegen, U ons eerste jaarverslag
aan te bieden. Daardoor wordt ons tevens de gelegenheid geschonken, onzen
hartelijken dank te betuigen aan de zeer vele vereenigingen en particulieren, wier
krachtigen steun wij bij onzen arbeid mochten ondervinden, en die zeer zeker in de
eerste plaats recht hebben op eenige nadere mededeelingen omtrent de resultaten
van hun bemoeiingen en opofferingen.
Toen in de vergadering van Bestuursleden van Groep Nederland met den Raad
van Bijstand, op 18 October 1902, het voorstel gedaan werd, om, na den bedroevenden
afloop van den Vrijheidsoorlog in Zuid-Afrika, te trachten de Nederlandsche taal
aldaar voor ondergang te behoeden, en door het zenden van geschikte boeken den
lust tot lezen aan te wakkeren en het onderwijs in die taal te steunen, werd dat voorstel
met ingenomenheid ontvangen. Terstond werd voor de uitvoering een commissie
benoemd bestaande uit de heeren Th. Nolen en Dr. W. van Everdingen te Rotterdam,
en C. van Son, Secretaris van groep Nederland, te Dubbeldam.
Onmiddellijk toog de commissie aan 't werk. In de eerste plaats werden inlichtingen
ingewonnen aan welke boeken in Z.-Afrika het meest behoefte bestond. Vooral Dr.
Mansvelt, oud-superintendent voor onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek uit den aard der zaak een uitnemend deskundige - stond ons daarbij met zijn kennis
en ervaring zoo welwillend mogelijk ter zijde. Aan alle afdeelingen, van het A.N.V.
en de N.Z.A.V., aan alle hoofden van inrichtingen van onderwijs in ons land, aan
den Ned. Zuid-Afrik. Jongelieden-Bond en enkele particulieren werd een circulaire
toegezonden, waarin om medewerking verzocht werd. Wij mochten ons verheugen
in weliswaar niet onverwachten, maar toch buitengewoon grooten bijval. Meer dan
400 kisten en pakken ontvingen wij uit alle oorden des lands. Wij mochten die eerst
bergen in het gebouw van het departement der M. tot N. van 't A., in den Oppert.
Doch al rasch werd de ruimte daar te klein en het was een uitkomst, toen de heer
H.A. Burgerhout ons de beschikking gaf over een zaal met aangrenzende gangen
enz. in een gebouw, vroeger dienend voor Israëlitisch Oudeliedenen Ziekengesticht,
staande in de Houtlaan 5. Ziehier een korte schets van den toestand daar. Op een
lange tafel in het midden liggen een 140 stapeltjes schoolboeken uitgezocht. Langs
de wanden zijn verschillende rubrieken gerangschikt, als: kinderprentenboeken,
gebonden en ongebonden jongens- en meisjesboeken, boeken voor ouderen, voor
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ontwikkelden, studie-boeken voor onderwijzers, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis
der natuur, ambachten, land- en tuinbouw, stichtelijke boeken, bijbels en
gezangboeken, tijdschriften, muziek, tooneel en zang. Daartusschen kisten, die uitof ingepakt worden, een kist met boeken, die door den binder moeten worden
opgeknapt en daarbij de grond voortdurend bezaaid met papieren en onbruikbare
boeken. Inderdaad, om dat alles uit te zoeken, te rangschikken en gedeeltelijk in te
schrijven, in en uit te pakken, lijsten te maken van den inhoud der kisten, die
verzonden worden, en wat niet al, mochten wij wel een zoo ruime gelegenheid tot
werken hebben! En hoeveel tijd en zorg kost niet de beoordeeling of een boek
bruikbaar is, zoowel om inhoud als uiterlijk. Jammer genoeg missen vaak boeken
en tijdschriften deelen of nummers, waardoor zij voor ons doel onbruikbaar zijn. Een
uitzondering vormden leesboeken voor de school, waarvan wij uit verschillende
kisten stapels konden vormen, zoodat geheele scholen in Zuid-Afrika konden geholpen
worden. Duizenden boeken werden door ons zoo goedkoop mogelijk opgeknapt, wat
voor Zuid-Afrika beslist vereischt werd. Maar wij kregen ook wel pakken boeken
toegezonden, die er onooglijk uitzagen, zoodat wij ze moesten wegwerpen, evenals
pakken couranten en andere nuttelooze zaken.
Allen die ons hielpen verdienen een hartelijk woord van dank. Van heinde en ver
kregen wij brieven, waaruit bleek met hoeveel ingenomenheid ons plan ontvangen
werd. Verheffend was het te ervaren, hoe de jongelui, leerlingen van scholen, zich
beijverden het hunne bij te dragen voor het goede en grootsche doel, een feit, dat
vermelding verdient in een tijd, dat geklaagd wordt over de onverschilligheid van
de jeugd voor hoogere belangen.... maar, vergeten wij het niet, het was ook voor de
Boeren en, wij vroegen in de eerste plaats voor hun kinderen!
Het is moeilijk, ja, ondoenlijk, hier allen te vermelden, die zich bijzonder voor
ons inspanden. In vele plaatsen werden commissies voor dit doel gevormd, die bij
advertentie of circulaire om toezending van boeken verzochten, soms per wagen de
boeken aan de huizen afhaalden of persoonlijk scholen en particulieren bezochten.
Daarenboven ijverden zulke commissies soms ook met goed gevolg voor het afstaan
van giften voor onze commissie, zoo van particulieren als vereenigingen. Uit Haarlem
en van de Kon. Militaire Academie ontvingen wij de kisten, reeds in groote
afdeelingen geschift, wat ons werk veel verlichtte. De kisten uit Deventer waren zoo
uitnemend gemaakt, dat wij ze voor verzending naar Zuid-Afrika, volgens de
bedoeling der schenkers, konden gebruiken. Een kist uit Leiden woog eenige
honderden kilo's; uit tal van plaatsen, o.a. uit Nijmegen en Velp, blijft men ons nog
steeds zenden.... Maar waar zou 't einde wezen, als wij ook maar ten deele de namen
wilden noemen van hen, die onzen dank verdienen? Ieder houde zich overtuigd, dat
wij trotsch zijn op de krachtige, prachtige medewerking, - dat wij voelen, hoezeer
Oud-Hollands hart alom klopt voor onze broeders en steun biedt in strijd en ellende.
Een afzonderlijk woord van dank aan die uitgevers, welke ons van hun uitgaven
toezonden. Vooral kwamen die ons te stade voor Stellenbosch, Kaapkolonie, waar
aan de Universiteit een bibliotheek van Nederlandsche letterkunde gesticht wordt
voor de studeerende Zuid-Afrikaansche jongelingschap. Het is immers van het
grootste belang, dat deze kennis neme van wat onze letterkunde belangrijks biedt uit
vroeger dagen en onzen tijd. Zoo brengen die studenten, eenmaal van de hoogeschool,
hun kennis van en liefde voor onze taal over heel Zuid-Afrika.
Ook brengen wij hier een woord van hulde aan hen, die ons bij den arbeid zoo
trouw en ijverig ter zijde stonden, daar de beide Rotterdamsche leden onmogelijk
alleen die taak konden volbrengen. De dames J. Nolen, C. Dane, A. van Rijn en
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M.W. Alers, de heeren N. Feis, J.S.G. Disse Jr., G. Roos en S. Broos (de laatste
oud-onderwijzer in de Z.A.R.) verdienen in de eerste plaats genoemd te worden. Van
den beginne aan of anders sedert vele maanden, waren zij des Woendags- of
Zaterdagsmiddags in ons gebouw te vinden, waar soms een bedrijvige drukte heerscht,
door dergelijken arbeid van tal van personen veroorzaakt.
De verzending gaf ons, leeken in het expeditie-vak, aanvankelijk onverwachte
moeilijkheden. Doch expediteurs en handelaren hielpen ons krachtig. Zij gaven
aanwijzingen en inlichtingen, lieten de kisten voor ons brengen naar het gebouw of
naar de boot of 't pakhuis, waar zij tijdelijk moesten worden opgeslagen, alles geheel
belangeloos. Anderen leverden ons om niet pakpapier
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of schrijfpapier of tegen inkoopsprijs de benoodigde kisten. En toen wij met
cognossementen en facturen gingen werken, waren wederom deskundigen tot helpen
bereid. Hun allen onzen besten dank!
Een gewichtige vraag kwam bij de verzending op den voorgrond. Aan welke
adressen zouden wij zenden, en hoe zouden de boeken aan de beste adressen komen?
Wie zou ze daarginds doelmatig willen verspreiden? Hierbij kwamen ons de kennis
en bereidwilligheid tot helpen te pas van den heer H.J. Emous te Amsterdam en
enkele andere deskundigen, die adressen opgaven. Vooral hoopten wij in verbinding
te komen met centrale comité's in Zuid-Afrika. De voordeelen van zulk een verbinding
zijn vele. Wij kunnen gemakkelijker en eenvoudiger kisten van denzelfden inhoud
zenden, dan met verschillende pakken gevuld; wij hebben bij groote zendingen
minder kosten; en wij kunnen veel lichter aan de mannen daarginds overlaten naar
plaatselijke toestanden en behoeften te verdeelen en te zenden, wat geschikt is. Zoo
is het dus voor ons een groote voldoening, dat de heer Ds. Johan G. de Bruijn te
Brandfort zich bereid verklaard heeft te zorgen voor de verspreiding in den Vrijstaat,
waar Brandfort immers een uitstekend gelegen centraal punt is. Voor de Kaapkolonie
wilde o.a. het bestuur van ‘Ons Spreekuur’ te Stellenbosch zorgen. Doch bovenal te
Pretoria hadden onze pogingen een schitterend gevolg: de Vereeniging voor Christelijk
Nationaal Onderwijs besloot een afzonderlijke boekencommissie in te stellen (Secret.
de heer H. Visscher) en te trachten een 150-tal bibliotheken op te richten. Ook
wendden - naar aanleiding van berichten over onze werkzaamheden in de Volksstem,
Ons Land, en andere Hollandsche bladen - verschillende personen in Zuid-Afrika
zich zelf tot ons met verzoek om toezending van boeken.
Intusschen waren tal van kisten gereedgemaakt en gingen soms groote bezendingen
weg. Eens 48 kisten, die 3686 kilo wogen! En wij vernamen steeds de goede ontvangst
onzer kisten. Met groote dankbaarheid waren zij in Zuid-Afrika ontvangen en brieven
en couranten wijzen op den grooten steun, dien de strijd om eigen taal te handhaven
uit Nederland bij voortduring zoo ruimschoots ontvangt.
In April 1903 werden de eerste kisten verzonden en wel aan: W. Dekkers te
Leeuwfontein; L. Meijer te Fordsburg (den eenigen, van wien wij nog niets vernamen);
Mej. Adriani te Ermelo; prof. De Vos te Stellenbosch (‘Ons Spreekuur’). In Mei aan:
C.J.G. van Hoogstraten te Johannesburg; H. Visscher te Pretoria; dr. J.B.M. Hertzog
te Bloemfontein; de vereeniging ‘Hollandia’ te Kaapstad. In Juli aan: H.J. Poutsma
te Harrismith; Mevrouw Ds. Schuurink te Lijdenburg; J.G. de Bruijn te Brandfort.
In Augustus aan: S.J. van Wijck te Rustenburg; J. van Bruggen te Johannesburg; Ds.
Du Toit te Lichtenburg; Mej. van Niekerk te Boshof; H.J. Poutsma te Harrismith;
Jac. Spoelstra te Hunnansdorp. In October aan: Ds. J.G. de Bruijn te Brandfort; H.
Visscher te Pretoria; H. Muller te Johannesburg; Ds. Kestell te Fouriesburg; J.G. de
Bie te Utrecht (Transvaal); C. Hollander te Fordsburg; Ds. Bosman te Pretoria; Mej.
Adriani te Ermelo. In November aan: J.G. Marais te Graaff Reinet; C.F.B. Gangel
te Zeerust bij Vaalkop; H. Visscher te Pretoria. In December ten slotte aan Ds. Hofman
te De Paarl. Te zamen 94 kisten.
Nog enkele merkwaardige bijzonderheden. Te Pretoria was een avondje gegeven,
waarop uitsluitend Engelsche stukjes waren ten gehoore gebracht. Daarover werd in
de plaatselijke bladen geklaagd en het antwoord hierop luidde, dat men geen
Hollandsche liederen had in den trant van de Engelsche ‘Songs’. Wij togen terstond
aan 't werk om het tegendeel te bewijzen en klopten o.a. aan bij onzen bekenden
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Abraham de Winter te Breda, die ons van al zijn werken een exemplaar afstond ‘voor
onze Transvaalsche broeders en vooral zusters’. Alles te zamen konden wij 11 October
een flink pakket aan dr. Engelenburg, editeur van de Volksstem, zenden. Het geschenk
werd met groote ingenomenheid aanvaard.
Eveneens ontvingen we veel ernstige muziek, godsdienstige liederen enz. Daarbij
hadden wij de medewerking te loven van zuster Hellemans te Rotterdam, die daarvan
veel had ingezameld. Deze zendingen zijn, evenals de bovenvermelde, zeer op prijs
gesteld.
Ook naar andere oorden zonden wij boeken. Op aanvraag van de gezaghebbers
van St. Enstatius en Aruba zijn naar die bezittingen kisten gezonden. Ook naar
Holland in Michigan (Vereen. Staten). Zoo steunden en versterkten wij naar ons
vermogen het Nederlandsch element in den vreemde - overeenkomstig het doel van
ons Verbond.
Daardoor werd de taak onzer commissie omvangrijker en scheen het ook meer
logisch, dat zij haar opdracht voortaan ontleenen zou aan het Hoofdbestuur van het
Verbond. Dit geschiedde en als ‘Boeken-commissie van het A.N.V.’ werd tevens
het aantal harer leden op vijf gebracht. Mej. Dr. H.C.H. Moquette en de heer J.J.
Griss, beiden te Rotterdam, waren bereid een benoeming te aanvaarden.
Onze kosten waren aanzienlijk - hoezeer gestreefd werd naar beperking daarvan.
Van het Hoofdbestuur ontvingen wij daartoe voor 1902 en 1903 f 900; van de
afdeeling Rotterdam f 100.-; van die te Den Haag f 50. - Van de afdeeling Haarlem
der N.Z.A.V. f 50. - van die te Rotterdam f 100.-; van die te Winsum f 25. - Voor
St. Eustatius van de M.t.N.v. 't A. f 50. - Van een particulier nog f 10. Aan 't einde van ons verslag gekomen, mogen wij, dankbaar terugziende op al wat
zoovelen voor ons deden, de verwachting niet voor ons houden, dat wij ook in de
toekomst op veler steun blijven rekenen. Overtuigd als wij zijn van het goed recht
onzer Commissie om de belangen van onzen Stam aldus te verdedigen, verklaren
wij gaarne onze beste krachten aan haar heerlijke taak te willen blijven wijden!
De Boeken-Commissie:
TH. NOLEN, Voorzitter.
Dr. W.v. EVERDINGEN, 1e Secretaris,
Mathenesserlaan 206.
Mej. Dr. H.C.H. MOQUETTE, Penningmeesteres.
J.J. GRISS, 2e Secretaris, N. Binnenweg 269.
C. VAN SON.

Oost-en-West

Den leden der Groep Ned.-Indië wordt ter voorkoming van moeilijkheden verzocht
om van elke verandering van hun adres onmiddellijk kennis te geven aan den heer
Mr. W.L. Borel, Secretaris van het Bestuur der Groep te Batavia.
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Wie naar Europa vertrekt geve zoo spoedig mogelijk zijn tijdelijk of nieuw adres
op aan den Algemeenen Secretaris te Dordrecht, ten einde bij Groep A te worden
overgeschreven.
***

De bakens worden verzet.
In het belangrijke en fraai uitgevoerde Suriname-nummer van Neerlandia werd in
de opstellen ‘Suriname een Nederlandsche Kolonie door Mr. H.W. van Sandick; Het
veeltalige Suriname door Mr. C.F. Schoch; De Nederlandsche Taal in de kolonie
Suriname door H.J. van der Sluys’ gewezen op de wenschelijkheid tot verbreiding
van het Nederlandsch in West-Indië.
Ook in Oost-Indië is tegenwoordig de beoefening van onze taal eveneens aan de
orde. Van regeeringswege en particuliere zijde wordt medewerking verleend en het
is bemoedigend de
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rekening op te maken, hoeveel we in den laatsten tijd weer zijn vooruitgegaan.
Het Bestuur der Groep Ned.-Indië van het A.N.V. heeft prijsvragen uitgeschreven,
met het doel, het lezen van goede en geschikte Nederlandsche lectuur bij de bevolking
in Indië te bevorderen.
In het November-nummer van Neerlandia wordt gemeld, dat een ‘Ned. Taalcursus
voor den Inlander door Visscher en Hilgers’ bij de uitgevers G. Kolff en Co. te
Bandoeng is verschenen, al spoedig gevolgd door een ‘Nederlandsch Tijdschrift voor
Inlanders’ van dezelfde schrijvers en uitgevers.
Bij de behandeling van de Indische Begrooting in November jl. bepleitte het lid
der Tweede Kamer J.B. Verhey bevordering van het Nederlandsch in Indië.
Bij de beantwoording der sprekers deed de Minister van Koloniën de volgende
mededeelingen: ‘De vraag, of het gewenscht is wederom het Nederlandsch bij de
kweekscholen (in Indië) in te voeren, is in overweging. Wanneer werkelijk blijkt,
dat van het A.N.V. nut kan worden getrokken, dan zal de Regeering een aanvraag
om subsidie van dat Verbond niet afwijzen.’
Volgens het Koloniaal Verslag steunde de Regeering geldelijk 142 Hollandsche
cursussen in Indië.
Het bovenstaande is voldoende om vast te stellen, dat wij in Indië op een keerpunt
zijn gekomen; en het is een verblijdend verschijnsel, dat de inlandsche bevolking
zelf den stoot daartoe heeft gegeven. Ik zal hier even vertellen hoe dat in zijn werk
is gegaan.
De lust bij de inlandsche bevolking om onze taal te leeren bestond vroeger wel,
doch de gelegenheid was er niet. Heel langzaam is die gelegenheid gekomen door
de verbetering en uitbreiding van het Europeesch onderwijs. Dertig jaar geleden
bezochten slechts enkele kinderen van inlandsche hoofden de Europeesche scholen.
Langzamerhand vermeerderde dit aantal. Eindelijk werd de aanvraag zoo groot, dat
men beperkende bepalingen tot toelating moest maken. Eerst in de laatste jaren werd
het verzoek der inlandsche bevolking om onderwijs in het Nederlandsch zoo algemeen,
dat op vele plaatsen particuliere cursussen verrezen. Toen reikte de Regeering de
behulpzame hand en verstrekte subsidiën. Zoo is de tegenwoordige toestand ontstaan.
Dat de Indische autoriteiten zulk een milde en juiste opvatting in deze zaak hadden,
verdient waardeering.
In de koloniale politiek is ook de taal een hef boom; dat is weer gebleken in den
laatsten oorlog. Aan het einde van 1899 stonden de kansen van Engeland in
Zuid-Afrika ongunstig. Toen Britsch-Indië gedeeltelijk van troepen werd ontbloot,
rees bij velen de vraag: welke houding zal de inlandsche bevolking daar aannemen?
Welnu, dat bleek spoedig. De Engelsch-sprekende Inlanders in Britsch-Indië
beschouwen zich als Indische Engelschen en passen zich aan bij het moederland. Zij
lezen Engelsch en nemen dus in de eerste plaats kennis van Engelsche belangen. Is
het dan wonder, dat ze in al hun doen en laten het moederland tot voorbeeld nemen?
Ook in de Nederlandsche koloniën zal de verbreiding van onze taal een gunstigen
invloed uitoefenen. Daardoor ontstaan nieuwe banden, van vriendschap, van trouw
aan Vaderland en Koningin, van gemeenschappelijke belangen in handel en nijverheid.
Al is het ook niet noodig het als zoodanig op den voorgrond te schuiven, toch kan
de verbreiding van het Nederlandsch in onze koloniën als een staatkundig belang
worden opgevat.
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Men behoeft niet bang te zijn, dat door de verbreiding van het Nederlansch in
Indië de inlandsche talen zullen verwaarloosd worden. Die vrees is ongegrond.
Immers, op alle onderwijs-inrichtingen, die daarvoor in aanmerking komen, kan de
beoefening der inlandsche talen op het leerplan blijven. Dat is reeds zoo op de
tegenwoordige opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren en zonder twijfel zal
dit later, bij eventueele invoering van het Nederlandsch, ook het geval zijn met de
kweekscholen voor inlandsche onderwijzers.
Zwaartillende menschen zullen misschien zeggen: ‘o foei, het gaat te gauw; wat
zal het einde zijn?’ Neen, het gaat heusch niet te haastig, een dertigjarige periode
van voorbereiding is lang genoeg. Buitendien is de Indische Regeering veel te
omzichtig om onberaden stappen te doen. Aan en onder het Departement van
Onderwijs te Batavia zijn ambtenaren werkzaam, die volkomen op de hoogte zijn
van de werkelijke behoeften op het gebied van het inlandsch onderwijs.
Ook de Pers laat zich in deze zaak niet onbetuigd en tracht den juisten weg te
wijzen. Het Alg. Handelsblad onlangs(1) deze zaak besprekende, maakte daarbij de
volgende rake opmerking: ‘Eerst wanneer de wensch (om onze taal te leeren) door
(1) Ochtendblad 16 Aug. '03.
Naschrift. Met die ‘rake opmerking’ kunnen ook wij ons vereenigen vooral indien men deze
leest in verband met hetgeen daaraan, in het Alg. Handelsblad, onmiddellijk voorafgaat: o.m.
dit: ‘beter zou het zijn, schijnt het ons, dat het onderwijs op de inlandsche scholen wordt
gegeven op den tegenwoordigen voet’, dat is dus in de landstaal, ‘maar dat den onderwijzers
die daartoe in staat zijn, de verplichting wordt opgelegd een paar uur per week onze taal te
doceeren aan de leerlingen d i e z u l k s w e n s c h e n ’.*) Sluit de Heer M.R. op dit punt
zich nu geheel bij den schrijver in het Alg. Handelsblad aan, dan kunnen wij ons daarover
slechts verheugen; maar bij aanneming van dit beginsel door de Regeering zou er toch weinig
kans zijn dat na verloop van 20 à 25 jaar het Nederlandsch in het algemeen de voertaal aan
de openbare lagere inlandsche scholen zou kunnen zijn, zooals M.R. in zijn Juli-artikel (Vr.
v.d.D. 1903) in uitzicht stelde; in ieder geval zou het Nederlandsch dan niet g e d w o n g e n
als leervak, veel minder als voertaal, worden ingevoerd.
De bewering dat de Engelsch sprekende inlanders in Britsch-Indië zich beschouwen als
Indische Engelschen, dat zij in de eerste plaats kennis nemen van Engelsche belangen, laten
wij voor rekening van den Heer M.R.; evenzeer diens meening dat door verbreiding van
onze taal ‘nieuwe banden van gemeenschappelijke belangen in handel en nijverheid zullen
ontstaan’.
Gaarne bevestigen wij echter, dat de Heer M.R. van meening is, dat voorshands het
Nederlandsch alleen bestemd kan zijn voor de kinderen van ‘inlandsche ouders, die wegens
geboorte, maatschappelijke positie of gunstigen aanleg hunne kinderen als het kan, iets meer
dan koeli of landbouwer willen laten worden’; dat de lagere klassen der inlandsche bevolking,
d.i. verreweg het grootste deel, dat zijn millioenen menschen, daaraan nog in geen tientallen
jaren behoefte zullen hebben.**)
Op dit laatste vestigen wij de aandacht, omdat er in deze zaak telkens sprake is van ‘de
bevolking in Indië’, van ‘de Inlanders’, van ‘het Nederlandsch in Indië’, waardoor allicht de
gedachte zou worden opgewekt aan een algemeenen invoer van de Nederlandsche taal in
Indië.
Die taal v o o r a l moet worden gekweekt tot meerdere ontwikkeling van de leiders der
inlandsche bevolking, dat zijn de inlandsche hoofden, onderwijzers en rechters en van de
inlandsche geneeskundigen; de ontwikkeling van de overige bevolking, de groote massa dus,
zal daarvan de weldadige gevolgen ondervinden.
Redactie.
*) Of een paar uur in de week goede uitkomsten zou geven, staat te betwijfelen.Zie de artikelen
van M.R. in het Juli-nummer van de Vr. v.d.D. en in het Koloniaal Weekblad (O. en W.)
van 24 Sept. 1903.
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allen, of nagenoeg allen, wordt geuit, zal de tijd gekomen zijn, om op de school,
waar dit het geval is, het Nederlandsch te gebruiken als voertaal van het onderwijs.’
Dat is mooi gezegd; want door die weinige woorden wordt eigenlijk de geheele
quaestie beheerscht. Zelfs het vroeger, door het Nederlandsche taal- en letterkundig
Congres, aangenomen beginsel om den Inlanders hun volkstaal te laten, wordt er in
geëerbiedigd.
W. MEIJER RANNEFT.
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[Jozef Israëls]
Jozef Israëls doet voor ons volk meer dan welk Verbond ook van duizenden. Maar
wat hij doet, kan hij alleen; geen veelheid, hoe groot, neemt zijn arbeid over.
Zelfstandig Nederland zal eens verdwijnen; het is gebonden aan leven, dat sterven
moet, omdat het werd geboren. De man, die der geheele menschheid eens heeft
toebehoord, sterft nimmer en op zijn volk valt eeuwig de weerschijn van zijn roem.
Daarom heeft het Nederlandsche volk, zoover het schoonheid in kunst waardeert,
den

JOZEF ISRAELS.

tachtigjarige gevierd, als wellicht geen te voren. Luide heeft het zijn trots in hem
beleden, en hij, de nederige mensch, heeft in eenvoud, toch zich bewust van zijn
kracht, de hulde aanvaard, die slechts de allersterksten straffeloos verduren.
Zijn beeltenis herinnere overal waar Nederlanders zijn: die man is niet een zoon
van zijn volk alleen, maar toch een Nederlander.

Ingezonden

Open brief aan den heer J.S. Willems.
Brussel, 17 December 1903.
Mijnheer,
Toevallig kregen wij dezer dagen het Novembernummer van ‘Neerlandia’ in handen.
Daarin troffen wij een stukje van Uwe hand aan, getiteld ‘De Nederlandsche
Spoorweg- en Verzekeringsmaatschappijen in België’, naar aanleiding waarvan wij

Neerlandia. Jaargang 8

ons eenige opmerkingen veroorloven. Inderdaad vinden wij daarin eenige punten,
die verbetering behoeven, aangezien zij òf het gevolg van eene verkeerde opvatting,
òf geheel onjuist zijn.
Wij wenschen ons hier natuurlijk te bepalen tot hetgeen ons rechtstreeks aangaat,
nl. met wat U schrijft over de verzekeringsmaatschappijen in het algemeen, en onze
maatschappij in het bizonder.
In de eerste plaats veroorloven wij ons, U er op te wijzen, dat de naam der door
ons in België en Luxemburg vertegenwoordigde instelling is ‘Algemeene
Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente’, en niet ‘Algemeene Nederlandsche
Verzekeringsmaatschappij’.
Vervolgens moeten wij U zeggen, dat wij niet weinig verbaasd waren, te vernemen,
dat wij ons bezighouden met ‘accidents’ en ‘grèle’ verzekering.
Hoe? Zou het mogelijk zijn, dat deze twee woorden op geheimzinnige wijze, buiten
ons medeweten, op de aan ons kantoor gehechte borden waren aangebracht? Een in
allerijl ingesteld onderzoek stelde ons gerust, en wij kunnen U de verzekering geven,
dat wij ons nooit met ongelukken- of hagelverzekering hebben beziggehouden. Het
is o.m. juist doordat onze Maatschappij uitsluitend de levensverzekering beoefent
en steeds beoefend heeft, dat zij zich thans met een verzekerd bedrag van 287 millioen
franken aan het hoofd der Nederlandsche Maatschappijen van levensverzekering
bevindt.
Niet minder teleurgesteld waren wij, door Uwe bewering, dat ‘de hoogere standen
evenals de gegoede burgerij grootendeels de klanten zijn van de groote Amerikaansche
en Engelsche firma's,’ en dat ‘de kleinere man, kleine burgerij en werklieden zich
laten verzekeren tegen ongelukken, overlijden enz. meest door Nederlandsche
Compagnieën’ (Zoudt U hier niet het Nederlandsche woord ‘Maatschappijen’ hebben
kunnen gebruiken?) Wij verkeerden in de stellige meening, zoo goed geslaagd te
zijn in ons streven, onze verzekerden te vinden in de gegoede standen (evenals de
door U zoo op den voorgrond gestelde Amerikaansche en Engelsche instellingen)
en waren er van overtuigd, dat elkeen, die zich hier te lande met verzekering
bezighoudt, met dat streven bekend was! Te Uwer en onzer geruststelling kunnen
wij U echter mededeelen, dat wij voor de Engelschen en Amerikanen niet behoeven
onder te doen. Zeker, er zijn Nederlandsche Maatschappijen in België, die zich
uitsluitend of voornamelijk met volksverzekering bezighouden, maar onze
Maatschappij behoort daartoe zeker niet, hetgeen wel voldoende bewezen wordt door
het feit, dat wij geene posten van minder dan frs. 2000. - kapitaal of frs. 200. jaarlijksche rente aannemen.
Waar U blijk geeft van zooveel belangstelling in Nederland en de Nederlandsche
taal, en deze laatste eene eereplaats wilt zien innemen, ware het billijk, dunkt ons,
eene nederlandsche maatschappij niet te stooten van de door haar ingenomen plaats.
En nu de taalkwestie. Wij kunnen ons voorstellen, dat een zoo ijverig voorvechter
der Nederlandsche taal als U, bij het verdedigen van haar, als wier ridder U U hebt
opgeworpen, wel eens verder gaat, dan in Uwe bedoeling liggen kan. Toch moet U
U niet tot overdrijving laten verleiden. Zeker, wij zijn ‘vrienden en ieveraars voor
onze stam- en taalbelangen’ maar juist daarom moet U U afvragen, of voor het geven
van een Franschen naam
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aan eene Nederlandsche Maatschappij ook bizondere redenen kunnen bestaan. Wij
willen dan ook Uwe opmerking bij voorkeur toeschrijven aan het feit, dat U ons
alleen de verzekeringen van de kleine burgerij en werklieden gunt. Zooals wij echter
boven zagen, streven wij naar meer, en het zal U niet onbekend zijn, dat in Brussel
onder de gegoede standen voornamelijk Fransch gesproken wordt. Aangezien wij
nu juist in die standen onze verzekerden zoeken, moeten wij hen toespreken in hunne
taal. ‘Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt’ vinden wij op bladz. 135 van
hetzelfde nummer van Neerlandia, waarin Uw stukje voorkomt. Dat is volkomen
juist uitgedrukt. Wat zoudt U er wel van zeggen, wanneer wij hier in België werkten
onder een naam, die door velen niet kan worden uitgesproken? U moet niet vergeten,
dat wij hier zijn als verzekeringsmaatschappij, niet als eene instelling tot bevordering
der Nederlandsche taalbelangen. Dat moge nu voor Uw oor prozaisch klinken, maar
als men zaken wil doen in een vreemd land, moet men zich schikken naar taal en
zeden en het is een onloochenbaar feit, dat verreweg het grootste deel der
verzekeringscandidaten het Fransch als hoofdtaal spreken. Wij zijn geneigd aan te
nemen, dat U de taalkwestie nimmer van een standpunt als het onze hebt beschouwd;
doch dan behoordet U U ook rekenschap te geven van de praktijk, alvorens te velde
te trekken tegen bestaande zeer logische gebruiken. Men moet niet méér Nederlandsch
willen zijn dan de Nederlanders!
Voorloopig achten wij het dus wenschelijk, ons te Brussel en in de provinciën,
waar voornamelijk Fransch gesproken wordt, van het Fransch te bedienen. (Te Uwer
geruststelling moge dienen, dat wij voor de Vlaamsche provinciën tariefboekjes,
voorwaarden en reclames in het Nederlandsch gebruiken, en ook in deze taal
aankondigingen in de dagbladen plaatsen). Wij bewijzen daarmede ons land en onze
taal geenszins een ondienst. Wanneer eene Nederlandsche instelling in het buitenland
gaat bewijzen, dat de oude ondernemingsgeest in de lage landen aan de zee nog niet
is uitgedoofd, en daarbij de Nederlandsche begrippen van eerlijkheid en goede trouw
in toepassing brengt, dan behartigt zij op waardige bewijzen de belangen van het
moederland, al bedient zij zich daarbij ook niet van haar eigen taal. Het komt ons
voor, dat het van eene zeer bekrompen opvatting zou getuigen, wanneer zulk eene
instelling den door U aangegeven weg bewandelde, op gevaar af, hare zaken te
schaden. Wij wenschen niets liever, dan Nederland en zijn taal steeds meer en meer
bekend te maken, en hebben daarvan meer dan eens het bewijs geleverd. Wij
wenschen echter de ons toevertrouwde belangen geheel afgescheiden te houden van
alles wat daarmede geen rechtstreeksch verband houdt.
Met de meeste hoogachting teekenen wij:
Het Bestuur voor België der Algemeene Mij. van Levensverz. en Lijfrente
L.A. VAN SONSBEECK.
Jhr. E.J. DE STUERS.

Allerlei
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Een Italiaansch A.N.V.
Dit opschrift, een tegenstrijdigheid, ontslaat van omschrijving van den aard der
Vereeniging Dante Alighieri. Want Italië heeft wat Frankrijk bezit in zijn Allianee
Française, Duitschland in zijn Alldeutsch Verband en wij in ons A.N.V. Toch zijn
er belangrijke verschillen, o.a. bij het Alldeutsch Verband, dat bepaalde staatkundige
doeleinden beoogt. Hieraan is het A.N.V. en hieraan is Dante Alighieri vreemd.
Het pleit voor de bestaansrechten van het A.N.V. dat het gesticht is zonder invloed
der in 1897 reeds bestaande vereenigingen. Het is geen gevolg geweest van
bekendheid daarmede, maar van eigen aandrift, die vroeger elders reeds tot dezelfde
gevolgen had geleid. Immers de Società Dante Alighieri bestaat reeds een twintig
jaar, en heeft evenals het A.N.V. tot hoofddoel de bescherming en verspreiding der
moedertaal, waar die bedreigd of verwaarloosd wordt. Zij ook steunt landgenooten
in het buitenland in hun wensch tot behoud der eigen taal, door het stichten van
scholen en boekerijen, door het verspreiden van geschriften en het geven van
voordrachten. Zij kweekt in Italiaansch Oostenrijk wel de liefde voor het Italiaansch
maar houdt zich ver van inmenging in den staatkundigen strijd aldaar. Zij treedt enkel
op als hoedster der rechten voor eigen beschaving en taal. En evenals het A.N.V.
staat zij open voor alle partijen.
De Dante Alighieri is begonnen met weinig leden en telt thans bijna twintig
duizend; toch is dit niet voldoende; de vereeniging breidt zich steeds uit en hoopt
het te brengen tot honderdduizend leden. Dan eerst kan het in vollen omvang doen,
wat het wil en moet.
Het Hoofdbestuur zetelt in Rome; in alle steden van eenige belangrijkheid, ook
in vele dorpen zijn afdeelingen. Er zijn leden voor het leven, die 150 lire betalen - f
75; verder gewone leden tegen 6 lire jaarlijks. Sedert kort is er een derde lidmaatschap
voor studenten en werklieden, tegen 3 lire.
Bij de oprichting van het A.N.V. lag het in het plan van den voorzitter om het
lidmaatschap in zeer wijden kring mogelijk te maken, tot een kwartje toe per jaar.
Daarheen zal het nog moeten komen, al kunnen daarvoor geene rechten worden
gegeven, die den inbreng in kosten overtreffen.
Een vast tijdschrift heeft de Dante niet; van tijd tot tijd worden door het
hoofdbestuur aan de leden vlugschriftjes gezonden.
De Italiaansche regeering steunt de Dante niet rechtstreeks met geld, maar
zijdelings. De Banca d' Italia neemt deel aan het beheer der gelden; de stichting van
boekerijen buiten Italië wordt begunstigd; een leening is goedgekeurd, waarvan een
deel aan de Dante ten goede komt enz.
Mocht een onzer lezers meer belang nog stellen in de Dante, dan is Neerlandia
bereid er meer van te zeggen.

New-Yorks eerste Stedelijke Hoofd.
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Onlangs heeft President Roosevelt, volgens de bladen, bij het ontvangen van
vertegenwoordigers der Deutsche Vereine in de V.S. gesproken van de gewichtige
rol die de Duitschers in de Amerikaansche samenleving hebben gespeeld. Het eerste
stedelijke hoofd van New-York, zei hij o.a. was een Duitscher geweest, Leisler
genaamd.
Hierin heeft President Roosevelt ongelijk, althans wanneer hij het eerste stedelijke
hoofd van meet af, heeft bedoeld, dat is dus reeds in Nederlandschen tijd. Den 2en
Februari 1653 kondigde de Directeur van Nieuw-Nederland Stuyvesant een besluit
af, waarbij Arendt van Hattem en Martin Kregier tot burgemeesters werden benoemd.
(Brodhead, History of New-York, 1853. p. 548).
Volgens Brodhead, Documents relative to the Colony of New-York, II (1858 p.
526/7), en volgens Lambrechtsen van Rithem, Korte Beschrijvingen van
Nieuw-Nederland (1818) p. 83, noemde de regeering van ‘Nieuw Oranje op het
eiland Manhattan’ zich ‘Schout, Burgemeester en Schepenen’. Nieuw Oranje was
de naam, na onze herovering van New-York in 1673, aan de vroegere vestiging
Nieuw Amsterdam gegeven. Onder die Burgemeesteren komt wel een dr Peyster
voor, maar niet een Leisler.
Een Leisler begint pas een rol te spelen na den beslisten overgang aan Engeland.
En nu is het mogelijk dat Pres. Roosevelt pas in dien tijd rekent. Zoo is een J. Leisler
in Aug. 1689 ‘Captain of the Fort’ en in Dec. 1689 ‘Lieutenant-Gouvernor in
New-York.’ (Brodhead, Documents III (1653) p. 612, 633.)
Uit ‘The records of New Amsterdam’ bij B. Fernow (New-York MDCCCXCVII)
I p. 49 blijkt, dat 6 Febr. 1653 burgemeester en schepenen hun taak begonnen. Volgens
ditzelfde werk, IV, 180, was Jacob Leisler reeds in 1663 in Nieuw Amsterdam
gevestigd. Gaandeweg neemt hij er een plaats van beteekenis in, maar in dit werk
dat loopt tot 1673, komt Leisler niet onder de regeeringspersonen voor.

De Javaansche vrouw.
Aan de verheffing der Javaansche vrouw wordt, in stilte, meer gewerkt dan men wel
denkt. Slechts zelden toch hoort men van het werk van voorgangsters als bv. de
dochters van den regent van Japara en anderen, - werk dat, bij meerdere bekendheid,
ongetwijfeld ook grootere waardeering zou vinden.
Een goede stap op den weg ter verheffing der Javaansche vrouw zal zijn de opening
te Bandoeng, in deze week, van een school voor inlandsche meisjes. De school komt
onder leiding van twee zeer ontwikkelde inlandsche vrouwen van hooge geboorte.
Zij heeft ten doel inlandsche meisjes in te wijden o.a. in de geheimen van het
Nederlandsch de gewone vakken van het lager onderwijs, handwerken en andere
werkzaamheden voor vrouwen.
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Is de oprichting dezer school op zichzelf reeds merkwaardig - als uiting van den
tijdgeest verdient zij aller belangstelling en waardeering.
(Bat. Nsbl.)

Ongeloofelijk!
Het Vaderland meldt:
Een bestuurslid met oud-Hollandschen naam van een der feestcommissies voor
de Koningin-Emma-hulde zond ons een dankbetuiging voor onze medewerking... in
het Fransch.

Mededeelingen

Uitgaven van het A.N.V.
Van wege het A.N.V. zijn tot heden uitgegeven de volgende geschriften:
1. Inleiding tot een Alg. Ned. Verbond, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
2. Het gebruik onzer taal in Ned.-lndië, door prof. dr. H. Kern.
3. De Ned. Taal in Zuid-Afrika, door prof. dr. J. te Winkel.
4. De toekomst van den Ned. Stam, door prof. Paul Fredericq.
5. Een Algemeen Ned. Verbond, door dr. F. Buitenrust Hettema.
6. Het Ned. Element in den Vreemde, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
7. Ambtelijke verslagen van generaal J.H. de la Reij en generaal J.C. Smuts, alsook
andere stukken betreffende den oorlog in Zuid-Afrika.
8. Een nieuw rapport van Generaal Smuts, Staats-procureur en assistent
commandant-generaal der Z.-A. Republiek, aan Z.H. Ed. Staatspresident Kruger.
9. De Afkomst der Boeren, door dr. H.T. Colenbrander.
1. 2, 3, 4 en 6 worden tegen 10 cent per boekje toegezonden.
5 is uitverkocht.
7 en 8 kosten elk 25 cent.
9 is verkrijgbaar voor 1 gulden.

Behalve deze genummerde reeks verschenen nog:
De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs (het bekende
Groenboek) en de Buitengewone Staatscourant der Z.A.R., loopende van Juni tot
September 1900, benevens de ambtelijke oorlogsberichten, telegrammen,
gouvernementskennisgevingen, proclamatiën, enz.
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Nederlandsche vertegenwoordiging in Brazilië.
Dezer dagen berichtte de pers de benoeming van den Heer Sainctelette, die de laatste
jaren in den Haag gezantschapsraad was van de Belgische legatie, tot minister-resident
in Brazilië.
Dit bracht ons weder voor den geest hoe Nederland in Brazilië vertegenwoordigd
is. Aan het hoofd der Nederlandsche vertegenwoordiging, op een salaris van fl.
12.000.-, staat sedert jaar en dag een Duitscher.
Dat wij niet overal Nederlanders tot consul kunnen hebben spreekt van zelf. Dat
wij van alle vreemdelingen die ons als consul vertegenwoordigen niet mogen
verwachten, dat zij de Nederlandsche taal kennen, spreekt ook van zelf. Maar dat
men tot beroeps-Consul-Generaal en hoofd der Nederlandsche vertegenwoordiging
in een groot land een vreemdeling benoemt, is een iets ongehoord voor een
Europeeschen staat en alleen mogelijk voor een Ministerie van Buitenlandsche Zaken,
dat een 19-jarigen, dus minderjarigen, Italiaan benoemde tot Consul voor Tripoli,
aan wiens rechtspraak Nederlandsche beschermelingen dus onderworpen zouden
zijn geweest, als de Turksche Regeering die ongelukkige Nederlanders niet had
geholpen door te weigeren dien jongeling te erkennen in consulaire hoedanigheid.
Geheel ten onrechte is de blaam dezer benoeming gevallen op den Nederlandschen
gezant te Konstantinopel, Mr. von Weckherlin.

Nederlandsche Cursus te Venetië.
De heer L. Bizio, Consul der Nederlanden te Venetië, schrijft d.d. 14 Jan. aan het
Hoofdbestuur:
Voor ongeveer twee en een half jaar werd hier ter stede eene Vereeniging (Circolo
Filologico di Venezia) opgericht ter beoefening van vreemde talen, en die speciaal
het doel heeft, de studie daarvan aan te wakkeren en te verspreiden. Men begon met
het Duitsch, Engelsch, Fransch en Spaansch.
Op de algemeene vergadering werd ik door genoemde Vereeniging, die reeds
ongeveer 400 leden telt, tot voorzitter gekozen.
Ik heb toen onmiddellijk het plan opgevat, een cursus te openen in het
Nederlandsch, en mocht daarin gelukkig slagen.
De heer Dr. J.J. Viotta van Amsterdam heeft zich welwillend beschikbaar gesteld,
de Hollandsche taal aan de leden te onderwijzen.
Gisteravond is de cursus met negentien leerlingen ingewijd. Onder dezen bevinden
zich verscheidene professoren, doctoren en eene dame, die vreemde litteratuur
bestudeert.
De Venetiaansche pers heeft dit met groot genoegen vermeld.
Het is de eerste cursus in het Nederlandsch in Italië.
De handelsbetrekkingen, die tusschen Uw land en Noord-Italië bestaan zijn niet
talrijk, doch dit is ten minste een middel, om Nederland en zijn litteratuur hier beter
bekend te maken, iets, dat ik, als Consul der Nederlanden, als lid van het Alg. Ned.
Verbond en van de Maatsch. der Ned. Letterkunde te Leiden, en in het bijzonder als
bewonderaar van Uw land en volk ten zeerste op prijs stel.
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Geschenk Bizio.
De heer L. Bizio, Consul der Nederlanden te Venetië, wiens gevoelens voor ons volk
men uit een andere mededeeling in dit nummer kan leeren kennen, heeft een nieuw
bewijs gegeven van zijn groote belangstelling in het streven van het A.N.V. door het
de geheele oplaag, 150 exemplaren, aan te bieden van het door hem geschreven werk:
Maladie, Mort et Sépulture de S.A. le Prince Guillaume George Frédéric
d'Orange-Nassau, documents officiels publiés à l'occasion du premier centenaire
de sa mort.
Exemplaren van dit smaakvol uitgevoerde geschrift,
voorzien van merkwaardige afbeeldingen, zijn, zoolang de
v o o r r a a d s t r e k t , t e v e r k r i j g e n t e g e n i n z e n d i n g v a n f 1,00.
Adres: C. van Son, Dubbeldam.

Groep Ned. Oost- Indië.
In het Groepsbestuur van Nederlandsch Indië is benoemd tot 2en Voorzitter: Ds.
A.S. Carpentier Alting.
Wegens de drukke werkzaamheden, aan het Secretariaat dier Groep Verbonden,
besloot het Groepsbestuur tot aanstelling van een bezoldigden hulp-Secretaris, geen
lid van het Groepsbestuur zijnde, en benoemde als zoodanig den heer F.F. Borel, 1e
Commies bij het Departement van O.E. en N. te Batavia.
In de plaats van den heer Jhr. O. van der Wyck, die naar Indië vertrok, heeft de
Groep tot lid van het Hoofdbestuur van het Verbond benoemd de heer Dr. J.J.A.
Muller te 's-Gravenhage.

Turksch-Nederlandsch geschil.
Men schrijft ons uit Konstantinopel:
Het Turksch-Nederlandsch geschil is nog in den zelfden toestand. Voor de tweede
maal zijn de Nederlandsche rechters weggestuurd geworden, omdat, zoolang de Ned.
Regeering geen voldoening geeft, de Turksche rechters geen zitting met hen mogen
houden, d.w.z. de Nederlanders in Turkije zijn buiten de wet en ook Hollandsche
kooplieden kunnen geen recht krijgen tegen Turksche schuldenaars.

Benoemingen.
Met ingang van 1 Maart e.k. wordt Hr. Ms. buitengewoon gezant en gevolmachtigd
Minister te Konstantinopel, mr. W.F.H. von Weckherlin, van dezen post
terruggeroepen, en zijn met ingang van dienzelfden datum benoemd tot gezant te
Konstantinopel mr. D.L. graaf van Bylandt, thans minister-resident te Bern, tot gezant
te Rome W.A. baron Gevers, thans gezant te Washington, en tot gezant te St.
Petersburg jhr. mr. H. van Weede, thans minister-resident te Lissabon.
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In de l'Ateneo Veneto II 3 jaargang 26. komt een zeer waardeerende aankondiging
voor van prof. Hartmans Latijnsche vertaling van liederen van de Genestet. Schrijver
is de heer Riccoboni, ondervoorzitter van de Ateneo; hij ook volgt den leergang in
het Nederlandsch, waarvan hierboven bijzonderheden staan.
Een bespreking van Studies en Volkskracht IV: Rassen, Volken Staten, door Prof.
Kern, moet wegens plaatsgebrek tot het volgend nummer blijven liggen, evenals
eenige andere artikelen.
De foto van Jozef Israels danken wij aan de vriendelijkheid der heeren Nijgh en Van
Ditmar te Rotterdam.
RED.
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Uit Vlaanderen.
De leden van Groep B gelieven kennis te nemen hieronder van de voorloopig
vastgestelde dagorde van de Algemeene Vergadering van Groep B op Zondag 6
Maart aanstaande, te Gent in de Verkoopzaal voor Notarissen te 10½ uur 's morgens:
1. Verslag van den Secretaris.
2. Verslag van den Penningmeester.
3. Verkiezing van ledeu van het Bestuur van Groep B in de plaats van de hh.
Heuvelmans, Kesler, Obrie, Segers, Van Lee, Van Hauwaert, Van Steenkiste.

4.
5.

6.
7.
8.

(De aanblijvende bestuursleden zijn: Th. Coopman, J. De Vriendt, De Windt,
Fris, Minnaert, Smeding, Van der Cruyssen, aftredende in 1905 - Bouchery, De
Backer, De Veen, Meert, Peeters, T'Sjoen, Van de Ven, aftredende in 1906.)
Voorstel van Tak Brussel: Uitgave van een Liederboek.
Voorstel door M. Minnaert tot wijziging van Art. 8 van de Grondslagen luidende:
‘Het Bestuur van de Zuidnederlandsche Groep benoemt 4 vertegenwoordigers
in het Hoofdbestuur en 4 plaatsvervangers. Ieder jaar treedt 1 vertegenwoordiger
en 1 plaatsvervanger af en is niet dan na een jaar herkiesbaar,’ te vervangen
door: ‘Het Bestuur van Groep B benoemt uit zijn midden 6 vertegenwoordigers
in het Hoofdbestuur, waaronder van rechtswege de Voorzitter en de Secretaris
van Groep B voorkomen.
Het aftreden der 4 andere leden valt samen met hun aftreden als Bestuursleden
van Groep B.’
Voorstel door M. Reinhard: Wijziging van Art. 4 van de Grondslagen.
Ondervraging betrekkelijk de opname van ingezonden stukken in Neerlandia
door M. Fabri.
Id. betrekkelijk de redactie van de Rubriek Uit Vlaanderen in Neerlandia door
M. T'Sjoen.

Het Bestuur van Groep B heeft als stemgerechtigde afgevaardigden voor de leden
buiten de Takken benoemd: de hh. Wattez (Doornik), Libbregt (Lokeren), Mensing
(Temsche), Sebrechts (Brecht), Van Eeckhout, Kleyntjens (Kortrijk) Van Boxstaele
(Assenede), De Wilde (Laarne). Zoo noodig zullen stemgerechtigde afgevaardigden
bnnoemd worden onder de aanwezige leden, die geen Tak behooren.
De Algemeene Vergadering zal te 1 uur geschorst worden en zoo noodig, zal ze
te 3 uur 's namiddags voortgezet worden.

Afdeelingen

Lezing van Dr. Hendrik Muller over Nederlandsch West-Indië.
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Maandag 25 Jan. trad voor de Studentenafdeeling Leiden Dr. H.P.N. Muller,
oud-consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat, op met een lezing over Ned.
West-Indië, welke slechts door een klein, maar zeer belangstellend publiek werd
bijgewoond.
Spr. noemde Suriname een kind met een waterhoofd, zoowel uit 't oogpunt van
bestuur als van de verhouding tusschen oppervlakte en bevolking. 't Bestuur is op te
ruime leest geschoeid: de Koloniale Staten, die wel 25 maal per jaar vergaderen, zijn
niet meer dan een gemeenteraad. 't Aantal ambtenaren legio. Spreker heeft op zijn
reis door West-Indië misschien drie menschen ontmoet, die 't niet over ‘pensioen’
hadden. Wat de tweede wanverhouding aangaat: de bevolking telt 80.000 zielen,
waarvan ± 35.000 in Paramaribo. In de dichtbegroeide binnenlanden huizen
verwilderde negers, die de streken onveilig maken. 't Aantal plantages, vóór de
afschaffing van de slavernij 300, is nu 70. Er is nl. groot gebrek aan arbeiders (de
negers weigeren dit werk te doen). Krachtens 't tractaat van 1870 met de Engelsche
regeering (waarbij wij ook de Goudkust afstonden, die nu aan Engeland voordeelen
opbrengt) worden de arbeiders in Britsch-Indië geworven; evenwel onder zulke
bezwarende voorwaarden, dat mededinging op de wereldmarkt onmogelijk wordt:
en de arbeiders moeten minstens f 1. - daags verdienen. 't Grootste g e v a a r is echter,
dat in N.-Guyana een uitlanderskwestie geboren kan worden, overeenkomende met
die in Transvaal. Want de kinderen van deze koeli's moeten E n g e l s c h onderwijs
krijgen en - blijven Engelsch onderdaan!
Vervolgens sprak de heer Muller nog over Paramaribo, een stad met zeer
Hollandsch karakter, in tegenstelling met Willemstad op Curacao, dat zeer Spaansch
is en maar weinig handelsbetrekkingen met 't moederland heeft.
Spr. laakte ten sterkste de bij sommigen opgerezen plannen tot verkoop van de
kolonie.
De voordracht ging vergezeld van lichtbeelden, en na afloop konden de aanwezigen
een groot aantal belangwekkende foto's bezichtigen.

Voor Afdeelingsavonden.
Dr. J.B. Schepers te Haarlem, de dichter van Bragi, heeft een nieuw gedicht
geschreven: Wodan en Loke, een epos van recht en vrijheid, Mej. Dr. J. Aleida Nijland
deelde er in ‘De Groene’ reeds een en ander uit mee. De dichter is bereid het in de
Afdeelingen voor te dragen.
De oud-kapitein Van der Veur te Scheveningen stelt zich beschikbaar voor een
lezing over ‘de droogmaking der Zuiderzee’.

Jaarverslag van de Afd. Konstantinopel.
Ofschoon de afdeeling het denkbeeld om zoo mogelijk alle Nederlanders in Turkije
onder den naam van het Alg. Ned. Verbond te scharen door omstandigheden te over
bekend nog niet heeft kunnen verwezenlijken; ofschoon zij ook slechts enkele der
door haar beoogde verbeteringen heeft kunnen bewerkstelligen, zoo ziet de afdeeling
toch op het afgeloopen jaar terug, met erkentelijkheid tegenover het Hoofdbestuur
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en de gestelde machten en met voldoening op het volbrachte werk, gedreven als zij
was door zuivere vaderlandsliefde.
De afdeeling hoopt door haar werkzaamheden iets te hebben bijgedragen om de
aandacht van Nederland te vestigen op de Nederlanders in het Buitenland, op hun
leven en streven en op de wenschelijkheid van een krachtige werkdadige diplomatieke
en consulaire vertegenwoordiging van het vaderland in het Buitenland.
Uit den aard der zaak bestonden de werkzaamheden voornamelijk in een uitgebreide
briefwisseling met het Hoofdbestuur en met invloedrijke mannen in het Vaderland,
doch tevens vergat het afdeelingsbestuur niet het volksbewustzijn bij de leden aan
te kweeken. Dank zij den steun van pater Ham werden Nederlandsche kinderen in
de Nederlandsche taal onderwezen, die hen tot dusver vreemd was gebleven.
De geldelijke omstandigheden van de afdeeling waren door de offervaardigheid
der leden zóó gunstig dat het Bestuur der afdeeling dit jaar geen gebruik meende te
moeten maken van de voor haar door het Hoofdbestuur uitgetrokken
ondersteuningsgelden.
De afdeeling stelde een bijdrage van 1½ Engelsch Pond ter beschikking van de
Nederl. Kamer van Koophandel te Smyrna, als erkenning van het goede doel hetwelk
de kamer zich voorstelt.
Uit persoonlijke bijdragen werd een naar Turkije verdwaald Transvaler ondersteund
en voortgeholpen.
Meer dan 200 loten van de loterij voor Boerenweduwen en weezen werden in
Konstantinopel door de zorgen van het Bestuur geplaatst.
Het aantal leden der afdeeling nam met 3 af door vertrek naar elders en andere
omstandigheden, terwijl 2 nieuwe leden werden aangenomen.
DR. COOMANS DE RUITER, Voorzitter.
VAN LENNEP, Onder-Voorzitter.

Leidsche Studentenafdeeling.
D e h e e r e n J.F. H i j m a n s , E.J. H a s l i n g h u i s e n T h . J o e k e s ,
b e s t u u r s l e d e n d e r LeidscheStudentenafdeeling,v o r m e n e e n b e s t e n d i g e
commissie tot het geven van alle mogelijke inlichtingen aan
vreemdelingen, die van plan zijn in Leiden te komen
studeeren.

Nieuwe Leden.
15 Januari - 15 Eebruari.
Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
M. van Regteren Altena, Heerengracht 130,

Amsterdam.

Opgegeven door Dr. C.
Broers, Utrecht.
S.H. Binckes, Burgemeester van

Meerkerk.

Neerlandia. Jaargang 8

23
b. Gewone Leden.
Jhr. Mr. W.F. Roëll, Heerengracht 575,

Amsterdam.

Opgegeven door freule
Pabst, Nijmegen.
Mej. P.E. Spakler, Vondelstraat 47.

Amsterdam.

Opgegeven door den heer Amsterdam.
H.E. van Dam van Isselt,
J.C. van Iterson, luit. ter Zee, Alexanderplein 9,

Amsterdam.

Opgegeven door den heer Amsterdam.
J. de Vries,
Mej. C. de Visser, No. 44 Eusebiusbuitens,

Arnhem.

W.A. Beelaerts, Dir. Nat. Cr. Bank, Boulevard 42,

Arnhem.

Opgegeven door den heer Arnhem.
W.G. Wieringa,
J.H. Wentholt,

Bennebroek.

J.B. Zubli,

Bennebroek.

A.A. Colombijn van Raamsdonk, Wijnstraat 87,

Dordrecht.

E. Pfeiffer, Luitenant ter Zee 1e kl. Bllderdijkstr. 135, Den Haag.
Opgegeven door den heer Den Haag.
J.A. van der Star,
Mej. M.H.C. Vechtmann, Zoutmanstraat 55,

Den Haag.

Opgegeven door den heer Den Haag.
H.A.N. Vechtmann,
Cyriel Buysse, Laan van Meerdervoort 11,

Den Haag.

Opgegeven door den heer Den Haag.
W.G. van Nouhuys,
Mr. M.S. Koster, O.I. rechterl. Ambt. Daendelsstr. 80, Den Haag.
Mevr. E.M.L. van Deventer-Maas, Surinamestr. 20,

Den Haag.

Mej. D.B. van Malsen, Leerares M.O. Zuidwal 60,

Den Haag.

Mevr. C.E. Muyderman van Es, Anna Paulownastr. 28, Den Haag.
Prof. Dr. F.J.L. Krämer, Dir. v/h. Huisarchief van H.M. Den Haag.
de Koningin, Groot Hertoginnelaan 44,
Mej. M, T. Cool, Obrechtstraat 94.

Den Haag.

Mevr. de Wed. Sluyterman van Loo, geb. Wurfbain
Sweelinckplein 35,

Den Haag.
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Mej. Clara Kocken, * Zoutmanstraat 49,

Den Haag.

* Opgegeven door Mej. W. Den Haag.
den Borger,
Mr. A.E.H. Goekoop, Laan v. Meerdervoort 55,

Den Haag.

Mevr. Dr. Sannes, v. Stolberglaan 13,

Den Haag.

Mevr. de Wed. M. ten Bosch-Bosscher, v. Merlenstr.
81,

Den Haag.

Mevr. Lodewijk Mulder, Nassauplein 33,

Den Haag.

J.J. de Vries, luit. t. Zee 2e kl. Maliestraat 14,

Den Haag.

Mevr. de Wed. W.M. Oppedijk, Koninginnegr. 43,

Den Haag.

J.G.A.N. de Vries, Plein 11,

Den Haag.

Jhr. J.L. Storm van 's Gravenzande, Kunstschilder
Bazarlaan 17B,

Den Haag.

G.G.L.E. van Leeuwen, Kap. Art. Weimarstr. 9,

Den Haag.

S.J.R. de Monchy, * Comm. v/d Prov. Griffie v.Z. Holl. Den Haag.
Jan van Nassaustraat 40,
* Opgegeven door den
Heer Dr. A.J. Barnouw,
Mr. F. Stam, * Nassau Dillenburgstraat 1,
* Opgegeven door den
Heer M. Emants.

Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.

Mej. G.M.R. Boot, * Dreef 8,

Haarlem.

A. Roland Holst (opgegeven door Dr. N. Mansvelt)

Hilversum.

J.L. Tadema, * Uitgever, Ged. Oude Gracht 91,

Hilversum.

* Opgegeven door den
Heer Mr. H.Ph. 't Hooft,
D.J. Meyeringh, Hoogewoerd 48,

Hilversum.
Leiden.

Opgegeven door den Heer Leiden.
Th. Joekes,
E.L. van Rouveroy van Nieuwaal, Oude Vest 55a,

Leiden.

Opgegeven door den Heer Leiden.
M. van Doorninck,
C.J. Poortman, Jur. Cand. Stille Rijn 12,

Leiden.

Opgegeven door den heer Leiden.
A.B. Cohen Stuart,
N.H.v. Voorst v. Reest (opg. door B.v.d. Mersch)

Maarssen.

E.U. ten Cate,

Monnikendam.

M. de Bruyn, industrieel,

Overschie.
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Opgegeven door den heer Schiedam.
A. Dirkzwager,
J.A. Zelm van Eldik, Mathenesserlaan 206B,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer Rotterdam.
Dr. W. van Everdingen,
Mevr. de Wed. Bussemaker-Schöder, v.
Oldebarneveldlaan 6,

Scheveningen.

Mej. H.H. Bussemaker. v. Oldebarneveldlaan 6,

Scheveningen.

C.K. Elout, Badhuisweg 24a,

Scheveningen.

B. Beukers, Agent in Assurantiën, Boterstraat,

Schiedam.

P.C. van der Pant, P.Czn. industrieel, Lange Haven

Schiedam.

Dr. W.H. van Rietschoten, Dir. Gasfabriek,

Schiedam.

C.J. Rijshouwer, Dir. Wasscherij de Phoenix, Boterstr. Schiedam.
P.C.M. Jansen, lid v.d. Gemeenteraad, Warande 85,

Schiedam.

Opgegeven door den heer Schiedam.
W. Beukers,
Dr. J.H. Gallée, Maliebaan 84,

Utrecht.

Mevr. C.E. Lugt-Marcus,* Lucasbolwerk 9,

Utrecht.

* Opgegeven door den heer Utrecht.
A. Lugt,
A.J. Moll, Blijenburgkade 29,

Utrecht.

Opgegeven door den heer
B.v.d. Mersch.
B.H. de Vos van Steenwijk, Nahuysplein.

Zwolle.

Opgegeven door den heer Amsterdam.
J.W. Gunning S.Hzn.,
Groep België.
Peeters, Herm.,

Antwerpen.

Van de Putte, C.,

Ath.

Wouters,

Blankenberg.

Convent, M.,

Brussel.

Nauwelaers, Anderlecht
bij

Brussel.

Haeck, A., Boschvoorde
bij

Brussel.

Van Wensen, Laken bij

Brussel.
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Jhr. Prisse, Ukkel bij

Brussel.

André, V.,

Doornik.

Boex, Mej. C.,

Doornik.

Scheefhals, J.,

Doornik.

Smedts, A.,

Doornik.

Tijssens,

Doornik.

Tijssens, Jan,

Doornik.

Urgel, Mej.,

Doornik.

Van Meerbergen, Jan,

Doornik.

Van de Walle, A.,

Doornik.

Watter, Mej. Elsa,

Doornik.

Bijls, Jul.,

Gent.

Bouckaert, J.

Gent.

Cannoot,

Gent.

Casier, R.,

Gent.

De Meyere.

Gent.

De Munter,

Gent.

De Ruelle,

Gent.

De Veen-Hiel, L.,

Gent.

Goossenaerts, J.,

Gent.

Goossens, Ph.,

Gent.

Minnaert, E.,

Gent.

Woens, O.,

Gent.

Pieters-Lava, Mevr.

Gent.

Uyttenhove,

Gent.

Van Loy, A.,

Gent.

Van de Putte, L.,

Gent.

De Fleurquin,

Lokeren.

Van Veerdeghem, Prof.,

Luik.

Vereenigde Vlamingen,

Luik.

Bernaerts, J.,

Mechelen.

Delvaen,

Mechelen.

De Keyser,

Mechelen.

De Smet, Al.,

Mechelen.

Evrard,

Mechelen.
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Goovaerts, W.,

Mechelen.

Goovaerts, Mej. R.,

Mechelen.

Jooris, J.,

Mechelen.

Peeters, K.,

Mechelen.

Van Doeselaer,

Mechelen.

Van Liefland,

Mechelen.

De Wulf, E.H.,

Thielt.

Groep Ned. Indië.
a. Beschermende Leden.
C.C. Kayser,* Luit. t. Zee 2e kl. Dep. v. Marine,

Batavia.

F.J. Heeris,* Luit. t. Zee 2e kl. Dep. v. Marine,

Batavia.

* Opgegeven door den heer Batavia.
Haentjes Dekker,
L.C.A.F. Lange, Resident,

Soerabaja.

b. Gewone Leden.
J.Ch. Staal, beambte Daendels en Co.,

Batavia.

J.F. Coorengel, beambte Daendels en Co.,

Batavia.

W. van Buuren, beambte Daendels en Co.,

Batavia.

K. Immerzeel, beambte Daendels en Co.,

Batavia.

F.F. Borel, 1ste commies Departement van O., E. en N. Batavia.
A.E. Dronkers, klerk Algemeene Rekenkamer,

Batavia.

A.H. van Geyt, Directeur Factory der Nederlandsche
Handelmaatschappij,

Batavia.

F.L. Pannekoek, 2de commies Departement v.
Financiën,

Batavia.

J. Bergsma, suikerfabriek Randoe Goenteng.

Djokjakarta.

L.J.F. Veenhuyzen, Kapitein der Infanterie,

Ngawi.

P. Wijn, Officier van gezondheid,

Ngawi.

W.M. Waal,

Sabang.

H.K.J.v.d. Bussche, Dirig. Off. v. gezondheid,

Semarang.

A.C. van der Wilde, Agent Internationale Credieten
Handelsvereeniging ‘Rotterdam’,

Semarang.

A.H. Meertens, Beambte Java Bank,

Semarang.

J.W. Roessingh van Iterson, Beambte Kol. Bank,

Semarang.

H. Nieuwenhuys, Dirceteur hotel Paviljoen,

Semarang.
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Mr. J.H. van Hasset, Advocaat en Procureur,

Semarang.

G. Hakoly, beambte bij de Maatschappij voor uitvoer Soerabaja.
en commissiehandel,
W.H. von Hugo, beambte bij Geo Wehry en Co.

Soerabaja.

C.J. von Hugo, beambte bij Geo Wehry en Co.

Soerabaja.

M. van Geuns, Redacteur Soerabajaasch Handelsblad, Soerabaja.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht!
Een nieuwe-leden-lijst van Suriname moet tot een volgend nummer blijven liggen.

Bericht.
Algemeene Vergadering van de leden van het Alg. Ned. Verbond, op Zaterdag
26 Maart 1904 's nam. 2 uur in Hôtel Ponsen over het Spoorweg station te
Dordrecht.
Dagorde: Wijziging der Statuten.
Deze vergadering, niet te verwarren met de Algemeene Vergadering van Groep
Nederland in Mei te houden, is toegankelijk voor a l l e leden van het Verbond.
De Algemeene Secretaris
P.J. DE KANTER.

Neerlandia. Jaargang 8

24

Neerlandia. Jaargang 8

25

[Maart 1904]
Rassen, Volken, Staten.*)
Gedegen en glashelder is natuurlijk dit vlugschrift. Het raakt het Verbond, dat in '97
met een overeenkomstig betoog is ingeleid.
Prof. Kern heeft enkel forsche lijnen willen trekken. Zoo bij de bepaling van
nationaliteit in tegenstelling van volk. Wanneer wij, zoo zegt hij, eene bevolking
willen aanduiden, die geen staatkundig geheel vormt, doch door den band der taal
zich één gevoelt, dan spreken wij van ‘nationaliteit’. Kunnen wij dus de Vlamingen
en Hollandsche Afrikaners rekenen tot de Nederlandsche nationaliteit? Tot den
Nederlandschen stam is iets anders; dat woord wordt dan ook ten opzichte van de
Vlamingen elders in het betoog gebruikt. De taalschakeering is volgens Prof. Kern
geen bezwaar, want hij spreekt van de Italiaansche nationaliteit en van het
nationaliteitbeginsel bij de stichting van het Duitsche rijk.
Er is bij het gebruik van ras, stam en nationaliteit groot gevaar voor onvolledigheid
of tegenspraak, omdat de begrippen niet vaststaan. Het menschenras is in rassen
verdeeld en deze weer in stammen, die op hun beurt ook wel rassen worden genoemd.
En nationaliteit wordt meestal gebruikt als deelhebbing aan een natie, terwijl natie
eene door afstamming, taal en zeden aaneengesloten groep menschen vormt. Zijn
nu de Polen, die staatkundig gescheiden zijn, eene natie? Zijn dan de joden het ook,
in anderen zin nog dan gewoonlijk? Spreken wij niet veeleer van natie en nationaliteit
wanneer de groepen behalve geestelijke gemeenschap ook de staatsgemeenschap
hebben? Prof. Kern spreekt van Tsjechische nationaliteit; kan dat geen aanleiding
geven

*) Rassen, Volken, Staten, door Prof. H. Kern. Eerste Serie (lees Reeks) Nummer IV. Onder
Red. van L. Simons, Haarlem Bohn, 1904.
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tot misverstand? Als een Tsjech zijn nationaliteit opgeeft, zegt hij: Oostenrijker.
Nationaliteit wekt niet vóór alles taalbegrip.
Altijd ziet de schrijver zijn betoog klaar voor zich. Woorden en zinnen glijden ineen,
als lijnen onder den breeden duim van den genialen bootser. Altijd sober, uit één
stuk, met versmading van bijwerk. Vandaar dat dit geschriftje van een twintig
bladzijden druks een schat van betrouwbare feiten bergt, voor den leek elders moeilijk
bereikbaar. Waar Prof. Kern de beginselen van het Alg. Ned. Verbond heeft gewogen
en op wicht bevonden, daar kan men zeker zijn van hun waarde. Uit mijn
beschouwingen, zoo ongeveer zegt hij, ten aanzien van het vereenigingsrecht der
nationaliteiten, leide men niet af, dat burgers van verschillende staten, taal- en
stamgenooten, verstandig doen met elkander geheel als vreemden te bejegenen. Neen,
het kan niet anders dan in aller belang zijn wanneer zij niets onbeproefd laten van
hetgeen strekken kan om wederzijdsche genegenheid en waardeering te bevorderen.
Wat de taalbroeders ook scheide, één bezit is hun gemeen: hun taal. Dit bezit is van
hooge waarde voor ieder die zijn nationaliteit niet wil verliezen. Vooral zij wier
taalgebied niet groot is, moeten begrijpen dat zij eendrachtig moeten samenwerken
om hun gemeenschappelijk erfgoed zorgvuldig te bewaren en, zoo noodig, tegen
aanranding van kwaadgezinden te vrijwaren. Het zijn overwegingen van dezen aard
die geleid hebben tot de stichting van 't Algemeen Nederlandsch Verbond, hetwelk
zich ten doel stelt het bewustzijn levendig te houden, of waar het sluimert te wekken,
dat allen die door hun taal gerekend moeten worden tot den Nederlandschen stam te
behooren, verplicht zijn malkander te steunen om den strijd, hier meer daar minder
dreigend, tegen vreemde overheersching op geestelijk gebied vol te houden. Het lijdt
geen twijfel dat door een levendiger, steeds inniger verkeer tusschen de onderdeelen
van 't Nederlandsch taalgebied de uitingen van den volksgeest, zooals zich die vooral
in de letterkunde openbaart, een veelzijdiger karakter zullen vertoonen en daardoor
meer kans hebben om ook buiten de grenzen van ons taalgebied door te dringen en
waardeering te vinden. Dat gebied is betrekkelijk klein en de bekendheid met onze
taal gering, hoewel niet zóó gering, als veel Hollanders te pas of te onpas verkondigen.
Een treurig bewijs van kortzichtigheid is het dat de Hollanders in Oost en West
eeuwen lang verzuimd hebben de kennis onzer taal te verbreiden, niet natuurlijk om
de landstalen te verdringen, maar om aan de hoogere standen onder de inboorlingen
het middel te verschaffen tot hooger ontwikkeling. Men zag er niet tegen op in Ambon
en de Minahasa eene vreemde taal, 't Maleisch, in te voeren, maar den inboorling
gelegenheid te geven zich in 't Nederlandsch te bekwamen, dat achtte men niet
aanbevelingswaardig, omdat onze taal, naar het heette, voor de inlanders te moeielijk
was. Als men nu weet dat ondergeteekende onder zijne leerlingen een Javaan gehad
heeft die in 't idiomatisch gebruik onzer taal uitmuntte; als men verder weet dat men
van Javanen en Maleiers te Batavia hetzelfde opgemerkt heeft; dat meermalen een
inlander op de scholen primus is; dat schrijver dezes brieven van Javaansche dames,
Minahasische jonge meisjes en Rotineesche schoolmeesters gezien heeft in echt
beschaafd, sierlijk Hollandsch - dan kan men de diepte peilen van de onnoozelheid
dier snuggere lieden, die 't Hollandsch des te moeielijker voor den inlander oordeelen
naarmate zij zelve minder vatbaarheid bezitten om zich in eene inlandsche taal
behoorlijk uit te drukken.’
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En zóó luidt het slot, dat den grond blootlegt, waarop het A.N.V. is verrezen:
‘In plaats van overdreven waarde te hechten aan rasverschillen en aan taal- en
stamverwantschap, zullen de voorlichters der publieke opinie goed doen met helder
in 't licht te stellen, hoe juist het bestaande verschil tusschen de volken in
eigenschappen en gaven bevorderlijk is aan de ontwikkeling der menschheid. Het is
een dwaasheid, en erger nog, iemand te haten of met minachting op hem neêr te zien,
alleen omdat hij tot een ander ras of een anderen landaard behoort. Niet daarin bestaat
de ware vaderlandsliefde, maar in den ernstigen toeleg om 't welzijn te bevorderen
van 't land welks burger men is. Het vaderland, al is het zoo gering in omvang als 't
onze, is altoos een deel van 't groote geheel, en wie 't waarachtige belang behartigt
van een deel, draagt bij tot den bloei van 't geheel.’

Zuid-Afrika

D e v e r k i e z i n g i n d e K a a p k o l o n i e is voor de Afrikaanders slecht
afgeloopen. Hun partij - de Zuid-Afrikaansche partij - heeft 45 harer candidaten er
door gekregen, de Engelsche imperialisten - die zich progressieven noemen - 50 of,
als men den voorzitter, die alleen stemt bij staking van stemmen, er buiten laat - 49.
Een meerderheid dus van vier; niet groot, maar voorshands voldoende.
Gelijk te verwachten was heeft de nieuwe regeering, bestaande uit de leiders der
progressieven, aanstonds een voorstel tot wijziging van de kieswet ingediend,
waardoor het aantal afgevaardigden die de havensteden afzenden aanmerkelijk wordt
uitgebreid. Het doel is natuurlijk om voor lang aan de progressieven een flinke
meerderheid in de Wetgevende Vergadering te verzekeren. Is de wet er eenmaal door
dan zal de kieswet, vermoeden wij, nog wel eens onder handen worden genomen,
ter verknipping van de districten. Ook dat hebben de progressieven aangekondigd.
Maar zij willen blijkbaar niet te hard van stal gaan.
De Afrikaanders stellen zich al te weer en roepen een algemeen verzet onder de
bevolking op, maar wat zal het hun baten? Het land heeft pas de progressieven aan
het roer gebracht. het is waar, dat dit niet zou gebeurd zijn, als niet zoovele duizenden
Afrikaanders wegens rebellie van de kiezerslijsten waren geschrapt. Maar met dat
al, de progressieven hebben nu de wettige meerderheid. De Afrikaanders moeten er
zich bij neerleggen, dat zij de minderheid zijn. Trouwens, de meerderheid zal hun
dat wel leeren.
En misschien is 't tot hun bestwil, dat zij er eens een tijd lang ter dege onder raken.
In den oorlog heelt de hardhandige toepassing van de krijgswet, meer nog dan de
oorlog zelf, hen wel wakker geschud, maar niet volkomen en niet allen. Waren zij
nu met behulp van die Engelschen, die de gelederen der Zuid-Afrikaansche partij
zijn komen aanvullen, aan het bewind gekomen, wie weet of op den duur het gevoel
van een eigen natie te zijn bij de Afrikaanders niet weer geleden had.
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Maar nu zullen zij tot verzet worden geprikkeld. Reeds dadelijk door de persoon van
den eersten minister, Jameson, de belichaming van de oneerlijke politiek die er tegen
de Boeren gevolgd is; Jameson, die als politiek man voor goed onmogelijk had
moeten zijn na zijn verachtelijken inval, nu het hoofd der regeering. En dan zijn hij
en twee andere ministers naast hem - Michell en Sampson - de vertegenwoordigers
van het groote kapitaal, dat in Zuid-Afrika reeds zooveel macht heeft en zooveel
onheil sticht. Voorwaar, de samenstelling van dit ministerie is op zich zelf reeds een
uitdaging voor de Afrikaanders, wier belangen meest in landbouw en veeteelt steken
en de politiek van het land nu een andere richting op zien gaan.
***
Er is dadelijk een voorbeeld te noemen, waarin het wellicht voor het Afrikaander
volksbestaan beter zal wezen, dat een imperialistische regeering op het kussen is
gekomen. Dat is d e s c h o o l . Op de laatste synode van de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk der Kaapkolonie, voor een paar maanden te Stellenbosch
gehouden, heeft de meerderheid besloten, voorloopig niet met de staatsschool te
breken, maar te trachten eenige verbetering in den toestand van het onderwijs voor.
Hollandsch-Afrikaansche kinderen te verkrijgen.
Wat die staatsschool voor het Hollandsche onderwijs is moge blijken uit een stuk,
dat in den loop van het vorige jaar in Ons Land heeft gestaan, van de hand van den
heer J.A. dn Plessis te Burgersdorp. De bepaling, zegt hij, dat de leerlingen op school
tusschen Engelsch en Hollandsch mogen kiezen, is een wassen neus. Geen onderwijzer
noch leerling maakt er gebruik van. Dat is geen wonder, want de school is
voorbereiding tot examens. En hoe staat het met het Hollandsch op de examens, van
het Elementary tot het M.A. (Master of Arts) examen? De candidaten leggen alle
examens in het Engelsch af. Want:
bij het Elementary examen wordt geëxamineerd in het vak Engelsch of Hollandsch,
in deze of gene taal: alle andere vakken in het Engelsch;
bij het School Hooger in a Engelsche taal en letterkunde en b twee talen ter keuze
uit Latijn, Grieksch, Hollandsch, Duitsch, Fransch, Kaffer, Sesuto;
bij het Matriculatie*) als voren, behalve dat bij de keuze sub b. Latijn en Grieksch
zijn weggevallen en éen taal voldoende is;
bij het Intermediate in a Engelsche taal en letterkunde, b Latijn, en c naar keus
Grieksch, Fransch, Duitsch of Hollandsch;
bij het B.A (Bachelor of Arts) examen in a Latijn, b Grieksch, c Engelsch, d
Hollandsch of Fransch of Duitsch.
Uit dit program blijkt, zegt de heer du Plessis:
‘1. Het Hollandsch kan genomen worden; 2. het Engelsch moet genomen worden;
3. het Hollandsch staat beneden de “doode talen” en op gelijken voet met Fransch
en Sesuto; 4. alle andere vakken zooals mathesis enz., moeten in het Engelsch
behandeld worden; 5. zelfs de vragen voor het Hollandsche papier (opstel) worden
in het Engelsch opgesteld en kunnen in het Engelsch beantwoord worden...; 6. van
af 't Hooger School-examen worden werken van Engelsche schrijvers uitgegeven;
Hollandsche schrijvers alleen voor het B.A.’
*) Het matriculatie-examen is een toelatingsexamen tot de universiteit; het intermediate, dat
iets verder genoemd wordt, is. gelijk de naam aanduidt, een tusschen-examen, iets als 't
propaedeutisch.
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De heer du Plessis ziet geen ander redmiddel voor de Afiikaanders dan vrije scholen
op te richten, of dat de universiteitsraad verandering brengt. En doet deze dat niet,
kan dan, vraagt hij, het Parlement geen uitkomst geven?
Van het Parlement heeft ook de synode hulp verwacht. Dat zal zij zeker nu niet
meer, zoo min als de heer du Plessis. Integendeel, de progressieven hebben bij den
verkiezingsstrijd reeds te kennen gegeven, dat het bestuur van het onderwijs
gecentraliseerd moet worden. Dat beteekent, dat dr. Muir, de vijand van het
Hollandsch, meer macht zal krijgen, en de schoolbesturen, die in Afrikaander streken
nog al eens iets ten bate van het Hollandsch op school kunnen doen, in hun invloed
gekortwiekt zullen worden.
Welnu. het zal voor de toekomst van het Hollandsch, waarmede de Afrikaanders
erkeunen dat hun toekomst als volk verknocht is, geen kwaad zijn, als het nieuwe
bewind de staatsschool, nu feitelijk reeds onbruikbaar, voor hen onmogelijk maakt.
***
Kan het ons nog bevreemden, als wij gezien hebben wat er van h e t H o l l a n d s c h
op de examens en dus ook op school terecht komt, dat het met de taal der Afrikaanders
in hun dagelijksch verkeer en in hun schrifturen zoo droevig gesteld is?
In de Hollandsche bladen van Zuid-Afrika, in die der Kaapkolonie vooral, leest
men keer op keer brieven van Afrikaanders, die op het verval van hun taal wijzen;
die klagen, dat aldoor en in allerlei kringen aan het Engelsch de voorkeur wordt
gegeven; dat zelfs mannen, die op vergaderingen van hun liefde voor de taal hunner
vaderen welsprekend kunnen getuigen, straks onder vrienden of in het eigen gezin
Engelsch gaan praten.
En dan het Hollandsch dat men nog spreekt en schrijft! Wij hebben uit Hollandsche
kranten, die in Zuid-Afrika verschijnen, eenige woorden en uitdrukkingen
aangeteekend die blijkbaar schrijvers en lezers gemeenzaam zijn geworden.
Voor een ‘elementaire’ (lagere) school wordt een ‘assistente’ (onderwijzeres)
gevraagd; ‘applicatiën’ (wij spreken, 't is waar, nog van sollicitaties) met ‘credentialen’
(stukken of getuigschriften) in te zenden daar en daar. Op een examen wordt een
‘papier’ (opstel) opgegeven.
Zoo lezen wij van een ‘privaat’ (private-soldaat) in ‘de 2e Gloster’ (het 2e
Gloster-regiment), die zelfmoord heeft gepleegd. In het verslag van een rechtsgeding
heet de rechter doorloopend ‘juts’ (judge). De regeering wordt geregeld
‘gouvernement’ genoemd, of zelfs de ‘administratie’. In de twee nieuwe koloniën
spreekt men van den ‘genomineerden’ (nominated) Wetgevenden Raad, of eenvoudig
in het Engelsch van den ‘Legislative Council’. De kiesbevoegdheid heet ‘stemrecht
kwalificatie’.
Men spreekt van zoo-en-zoovele ‘uitbreeks’ van veeziekte; van ‘reiling’ voor
leuning of hek; van ‘stock’ voor voorraad; van ‘gedresst’ voor gekleed; van ‘landry’
(laundry) voor wasscherij; van ‘draperiën’ voor laken stoffen; van ‘angstig’ (anxious)
voor begeerig; van ‘ik ben jammer’ en ‘ik ben verkeerd’ voor het spijt mij en ik heb
ongelijk of ik vergis mij; van ‘ten eenigen koste’ (at any price) voor tot elken prijs.
En zoo voort, en zoo voort. Dit is een verzameling, niet zorgvuldig bijeen gelezen,
maar alleen te hooi en te gras, in korten tijd even opgeteekend. Er zouden gemakkelijk
nog treffender voorbeelden van geheel verengelscht Hollandsch zijn aau te voeren,
en de voorraad van dergelijke woorden en uitdrukkingen is onuitputtelijk. Een paar
Hollandsch-Afrikaansche kranten leveren stof genoeg. En dan hebben wij nog het
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erger kwaad van de verengelsching van den zinsbouw laten rusten. Hoe kan nu een
volk, dat op school weinig of geen Hollandsch leert en in zijn kranten en tijdschriften
zooveel onzuiver Hollandsch onder de oogen krijgt zijn taal zuiver bewaren!
Ziehier nog een voorbeeld, dat wij ten slotte willen aanhalen. In den
verkiezingsstrijd vaardigt Oats, een progressief candidaat in Namakwaland, een
manifest uit in de Hollandsche taal. De man, die het oorspronkelijke Engelsche
manifest in het Hollandsch heeft overgezet, is blijkbaar een hals. En Ons Land bespot
er hem ter dege om. Het Hollandsch, zegt het blad; is ‘zoo slecht, dat men het met
moeite kan verstaan’. Ten bewijze vergenoegt het blad zich, het opschrift van dr.
Jameson's program uit het manifest over te schrijven: ‘Het vooruitgaand (Progressive)
manifestatie. Dr. Jameson's appel. Aan den kiesgerechtigden van de Kaapkolonie.’
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Ons Land houdt den heer Oats met dit malle Hollandsch nog even voor den mal, en
gaat dan na wat het manifest over de Chineezen te zeggen heeft. Maar om zijn lezers
niet langer te vermoeien met dat rare taaltje zegt Ons Land: ‘Wij zullen de taal met
eens veranderen in gewoon verstaanbaar Hollandsch.’ En dan komt er:
Wat betreft den invoer van Aziaten, ben ik het eens met hen die zeggen,
dat er voor 't tegenwoordige geen noodzakelijkheid bestaat zulks te doen
in de Kaapkolonie, tenzij de boeren het wenschen, onder behoorlijke
regulaties; maar ik beschouw het zeer onwijs van ons om te trachten onze
zienswijze op de bevolking der Transvaal te forceeren.
Nu is deze taal wel verstaanbaar en misschien in de Kaapkolonie maar al te gewoon;
het is echter nauwelijks Hollandsch.
***
Er zijn in Zuid-Afrika stellig mannen, die het gevaar van de verengelsching van het
Hollandsch inzien. Lees b.v. het verslag van de examinatoren van den
A f r i k a a n s c h e n Ta a l b o n d .
Aan de drie afdeelingen van het examen in de Hollandsche taal hadden in 1903
822 candidaten deelgenomen. Van de candidaten van de hoogste afdeeling (een
groote twintig) was het geleverde werk niet al te schitterend, behalve van een paar.
Hier kan men alleen gissen, dat onvoldoende kennis van de taal de reden is dat slechts
een paar candidaten ‘flinke papieren’ leverden.
In de hoogere afdeeling (± 250 candidaten) staat 't echter met zooveel woorden
uitgedrukt: ‘De beantwoording van vraag 3 liet veel te wenschen over; sommige
candidaten gaven het verschil in beteekenis zeer goed aan in het Engelsch ...’ In de
zinsontleding bleken er velen thuis, minder goed in de woordontleding. ‘De opstelling
van een briefje aan een vriend, naar gegeven punten, bood gelegenheid woordenschat
en bedrevenheid in het stellen te toonen... Met uitzondering van enkele uitstekende
briefjes, was het meerendeel middelmatig, terwijl enkele groote onbedrevenheid
toonden.’ Het Hollandsch dus geen levende taal voor de candidaten.
Trouwens de examinator zegt dat, iets verder, zelf: ‘De vertaling der korte zinnen
uit de omgangstaal, was bij velen te woordelijk en openbaarde gemis aan kennis van
goed Hollandsch in het dagelijksch leven.’ En dan: ‘Van het stukje samenhangend
proza hebben sommige candidaten zich met weinig complimenten afgemaakt, terwijl
anderen den Engelschen tekst te veel op den voet volgden.’ Inderdaad is dit de fout,
die men in zooveel Afrikaansch-Hollandsch terugvindt: het is het Engelsch op den
voet gevolgd.
In het oordeel over de examens in de laagste afdeeling trof ons deze uitspraak:
‘Ook de invloed van het Engelsch werkte schadelijk in meer dan één geval, vooral
in den zinsbouw.’
***
Vele Afrikaanders zeggen: laat de kinderen op school maar Engelsch leeren, het
Hollandsch leeren ze van zelf wel. Naar de uitkomst te oordeelen zou men eerder
zeggen: het Hollandsch leeren ze van zelf wel af.
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De vrienden van het Hollandsch onder de Afrikaanders hebben tegen zulke ouders
een moeilijken strijd, en zij zijn zelfs nog niet klaar met die ouderwetsche menschen,
die met de heele school, Engelsch of Hollandsch, weinig op hebben Als hun kinderen
net maar den Bijbel leeren lezen, dan is 't hun goed.
Tegen zulke ouders bindt ‘een vriend van onze taal’ het aan in een Kaapsch blad,
en hij doet het met een fabel van Aesopus, die in de Afrikaansche lezing kostelijk
klinkt. De schrijver vertelt:
Een knappe onderwijzer stond een jaar of vier geleden op de markt te
Johannesburg, alwaar hij kennis maakte met twee buitenlieden, die hunne
produkten ter verkoop hadden gebracht. Naderhand liep het gesprek over
het onderwijs. Een der buitenlieden merkte aan, dat hij het groote nut ervan
maar niet kon inzien. De geleerdheid brengt jonge menschen slechts er
toe om valsche naamteekeningen te maken, en allerlei schelmstukken te
plegen.
‘Nou, oom,’ zeide de onderwijzer vriendelijk, ‘ik zal oom 'n mooi storietje
vertel.’
‘Een dag kom een jakhals vinnig aangeloop uit 'n groot bos. Hij was glad
uit asem. Toe kom wolf na hom toe.
‘Wat skeel jou, jakhals, dat jij zo vinnig loop en uit asem is?’ vra wolf.
‘Ach’, ge jakhals antwoord, ‘ik het in die bos zo'n groot dier gezien, met
lange ore. Ik het hom nog nooit te vore gesien nie, en ik het geskrik, daarom
vlug ik.’
‘Ach, bog!’ ze wolf, ‘jij is voor niet zo bang. Skaam jou! Kom ik zal met
jou saam gaan. Draai om, ik zal jou zij naam ze.’
‘Ja, maar dan moet oom wolf voorloop,’ ze jakhals.
‘O ja, kom maar jou lafhart, kom achter mij aan,’ ze oom wolf toe weer.
Wolf loop toe ok, en jakhals draf zo kort achter zij stert Naderhand kom
hulle nabij die groot bos, en daar zien hulle een tamaai grote muilezel
staan. Wolf blij toe staan en ze: ‘Nee, maar die dier het ik ok nooit te vore
gesien nie. Maar kom, laat ons zij naam gaan vra.’
‘Nou ja,’ ge jakhals antwoord, ‘maar dan moet oom wolf weer voorloop.’
‘Ja zeker, dit lijk voor mij of jij voor jou ei'e skaduwe bang is.’
Jakhals ze niks, maar hij draf weer kort achter oom wolf zij stert.
Nou kom die twee bij die muil.
‘Hoes jou naam?’ vra wolf.
‘Mij naam,’ ze die muil, ‘is geskrijve onder mij achterpoot; jij kan dit maar
lees.’ Toe hou hij zij achter poot mooi hoog dat wolf kan lees. Die spijkers
van die hoef ijzer moet nou die letters beteken.
‘Toe, jakhals,’ ze wolf, ‘lees nou, want jij is mos banje slim.’
‘Ne,’ ze jakhals, ‘ik kan nie lees nie, mij vader het mij nooit skool toe
gestuur nie.’
Zo wou wolf hom slim hou en ze: ‘Nou dan zal ik lees.’ Met die woorde
loop hij ook nader. Toe kijk hij na die achterpoot van die muil, en ze:
‘Maar ik kan nie bra mooi zien nie.’
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‘Kom nader, mij vriend,’ ze die muil. Wolf loop nader, en toe hij mooi
onder skoot was, hak die muil af en skop hom op die kop! Daar leg wolf
toe dood!
Jakhals laat vat en ze: ‘Alle wereld, ik is blij dat mij vader mij nie lat leer
het nie, want ik zien die geleerdheid kos 'n dier ze lewe!’
De buitenlieden lachten over dit verhaal, en een hunner merkte aan: ‘Hoor
hoe onderlans kom hij nou weer.’

Nederland

Misbruik van vreemde woorden.
Op een Bestuursvergadering van de Haagse Afdeling van ‘Het Algemeen
Nederlandsch Verbond’, werd de wenselikheid betoogd in Neerlandia een kort verslag
te geven van de werkzaamheid der Kommissie aangewezen om de bekende brief,
waarin te velde wordt getrokken tegen het misbruik van vreemde woorden, te
verspreiden onder de Haagse winkeliers.
Ofschoon deze werkzaamheid nog niet is afgelopen en vooreerst waarschijnlik
niet aflopen zal, daar men 't er vrij wel over eens is, dat de strijd met één veldtocht
niet beslist kan worden geacht, wil ik hier toch reeds een paar mededelingen doen
omtrent hetgeen de kommissie heeft bevonden en hetgeen ze heeft bereikt.
Bevonden heeft ze tot haar grote vreugde, dat bijna al de winkeliers hun instemming
betuigen met onze bewering, dat het zot is de Nederlandse magazijnen te versieren
met opschriften in een vreemde taal, in die vreemde taal brieven te verspreiden en
rekeningen op te stellen. De weinige uitzonderingen spreken die zotheid niet tegen;
maar zeggen..niets. Slechts één inzender in ‘De Nieuwe Courant’ betoogde, dat het
gebruik van vreemde woorden nuttig was en ten doel had de aandacht te trekken.
Dat deze inzender met zijn middel zijn doel juist niet bereikt, zal ik aanstonds
aantonen.
Iets zot te vinden is evenwel voor ons, mensen, nog iets anders dan die zotheid na
te laten. De verstandigen en kloeken vormen uit de aard van de zaak overal en altijd
de minderheid.
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Ik wijs daarom met genoegen op het flinke en mooie voorbeeld van de heer C.J.
Theunissen (voorheen tailleur) die dadelik zei: ‘ik ben 't met u eens; ik zal mijn
deurschild veranderen,’ en wiens magazijn nu prijkt met het woord:
‘Kleedermakerij’.(1)
Trouwens, ik zou nog een schoenmaker kunnen noemen, die nieuwe formulieren
voor rekeningen in het Nederlands heeft laten drukken, een kapper, die voornemens
is te verhuizen en beloofd heeft zijn nieuwe winkel van een Nederlands opschrift te
zullen voorzien, ettelike winkeliers, die bij de eerste pui-overschildering op onze
wenken willen letten en zelfs enkelen, die reeds vóór de verspreiding van onze brief
zich van de vreemde opschriften hadden ontdaan.
Van de overigen, de nog weerbarstigen, beweert de meerderheid, dat het publiek
de vreemde taal begeert en dat zij bereid zijn aan onze wensen te gemoet te komen,
zodra dit door allen wordt gedaan. Merkwaardig, zeer merkwaardig is de houding
van een fabriekant van uitmuntende overhemden, echt Nederlandse waar, die zich
in het Engels French Shirtmaker noemt, Franse brieven rondzendt en dan tegelijkertijd
verklaart dit alles heel dwaas te vinden; maar aan zijn Babyloniese spraakverwarring
te moeten vasthouden, omdat...de uitnodigingen voor hofbals in de Franse taal worden
opgesteld.!!!
Vraagt men nu: wie geven naar uw mening de toon aan in dat... publiek, dan krijgt
men ten antwoord: de eerste standen of ook wel de diplomatie en vraagt men: waar
trekt u de grens tussen eerste en andere standen, dan blijkt het, dat er in ons land een
handjevol dwazen bestaat, die Franse naamkaartjes uitreiken, die Franse briefjes
schrijven (min of meer met taaltouten doorspekt), die graag Frans spreken (of Engels;
maar nooit zonder een Nederlands akcent) en die zich dus....voor voornamer honden
dan hun overige landgenoten.
Dit handjevol dwazen zou dus de toon aangeven. Fijn kompliment aan het
Nederlandse volk!
Toegegeven, dat de naäapzucht alle mensen min of meer eigen is, lijkt het me toch
wat al te vernederend voor dit volk te moeten aannemen, dat het zich richt naar een
zoodje zotten, die menen voornaam te doen door hun eigen taal (die ze immers
kennen?) te verloochenen voor een vreemde, waarin elke Franse (of Engelse)
straatjongen zich gemakkeliker uitdrukt dan zij.
En omgekeerd is 't voor de vertegenwoordigers van onze eerste standen weer
allesbehalve vleiend door onze leveranciers beschouwd te worden als ontoerekenbaren,
wier gekheden voorzichtigheidshalve moeten worden geduld en ontzien.
Ik neem dan ook liever aan, dat we hier eenvoudig te doen hebben met een gebruik,
dat eenmaal zin heeft gehad; maar nu zinledig is geworden. Slagen wij er in aan de
verstandige minderheid niet alleen de ogen voor die zinledigheid te openen, maar
hen tot verstandiger handelen over te halen, dan zal de onverstandige meerderheid
wel eindigen met de goede voorbeelden na te volgen.
Eigenaardig is 't, dat het volstrekt niet uitsluitend of zelfs niet in de eerste plaats
voorname magazijnen, winkels of werkplaatsen zijn, die met vreemde opschriften
prijken.
Bijna alleen onder de kleermakers, de schoenmakers, de hemdenmakers, de
suikerbakkers, de kappers, de horloge-makers en de modisten worden de schuldigen
gevonden. Vleeshouwers, meubelmakers, instrumentmakers, spekslagers, boek- en
(1) Hij gaf mij vergunning zijn naam te noemen.
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papierhandelaars schijnen òf onze eerste standen nooit te bedienen, òf zich tegenover
die eerste standen onafhankelik genoeg te gevoelen om hun eigen taal te durven
gebruiken.
En loopt men de winkelstraten, vooral de meer achterafgelegene, eens door, dan
komt men spoedig door een eenvoudige optelling tot het besluit, dat van al die
Frans-zich-aankondigende kleermakers (en maaksters), schoenmakers, kappers enz.:
de meerderheid kleine luiden zijn. Hoor ik dus voortaan van iemand, dat hij zich
noemt ‘tailleur’ of ‘bottier’ of ‘coiffeur’, dan zal ik aanstonds moeten denken: o, dat
zal zo'n klein prutsertje zijn; maar verneem ik, dat zich ergens iemand heeft gevestigd,
die op zijn deur of winkel zet: kledermaker of schoenmaker of kapper, dan neem ik
de mogelikheid aan, dat deze man een knap, kloek en verstandig werkman is, die
zijn tijd begrijpt en kans heeft zijn zaak te kunnen vergroten als die zaak niet reeds
groot is.(2)
Ziedaar dan ook de reden waarom ik meen, dat hij, die in ‘De nieuwe Courant’
betoogde, dat een leverancier vreemde woorden gebruikt om de aandacht op zich te
vestigen, misschien gelijk heeft in zijn bewering; maar zeker gevaar loopt zijn doel
juist niet te bereiken.
Er bestaat tegenwoordig - en dat is zeer gelukkig - een streven om de naäperij zoal
niet geheel af te schaffen, dan toch zeker in te tomen en het eigene, het echt
Nederlandse wat meer in ere te houden en aan te kweken. Tot nog toe hebben wij
dat streven wel in anderen bewonderd; maar wat al te bescheiden ons er van onthouden
in dit opzicht zelf bewonderenswaardig te handelen.
Wordt dit steunen nog krachtiger - en het is te hopen - dan zullen wij daardoor in
de achting, die men ons toedraagt, zeker niet achteruitgaan.
MARCELLUS EMANTS.

Vlaanderen

Verslag over de Werkzaamheden van Groep België in 1903.
In den loop van het jaar 1903 hield het Hoofdbestuur twee vergaderingen, eene op
28 Februari te Dordt, bijgewoond door ons Hoofdbestuurslid Smeding, de andere op
20 Juni, bijgewoond door M. Minnaert. Bizonderheden daaromtrent werden in
Neerlandia medegedeeld.
Het Dagelijksch Bestuur behartigde de loopende zaken en had zich bezig te houden
o.a. met het verkrijgen van een pleiziertrein naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam,
en nam de gelegenheid waar om bij het Bestuur van de Nederlandsche Staatspoor te
klagen over de veronachtzaming van onze taal in haar kantoor te Brussel en kreeg
daarop de belofte, dat er verbetering zou komen.
Het bracht hulde aan Professor Kern, Algemeen Voorzitter van het Verbond, bij
gelegenheid van zijn aftreden als hoogleeraar.

(2) De heer C.J. Theunissen behoort tot onze eerste kledermakers.
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Het verleende nog een toelage van 25 fr. aan de takken Mechelen en Oostende
voor hunne leergangen van hooger onderwijs voor het volk en van 50 fr. aan het te
Gent gehouden Studenten-Congres tot vervlaamsching van de Hoogeschool.
Ter bevordering van de betrekkingen tusschen Noord- en Zuid heeft het Dagelijksch
Bestuur zich veel moeite gegeven om een kunstreis van de Dames Mollinger en
Wichers door Vlaanderen mogelijk te maken. In den Tak Gent zijn die dames onlangs
opgetreden.
Het Bestuur van Groep B hield twee vergaderingen: de eerste op 1 Februari, de
andere op 10 Mei, waarin kennis genomen werd van rekening en verantwoording
van den penningmeester; te berde gebracht werd een voorstel, dat het Verbond
pogingen zou doen om verlaagde posttarieven te verkrijgen tusschen Noord en Zuid.
Daar is werk van gemaakt.
Een ander voorstel werd in het Groepsbestuur gedaan: dat het A.N.V. een onderzoek
zou instellen naar den toestand, waarin de Vlamingen in het Walenland verkeeren.
In de Algemeene Vergadering te Oostende werd een Commissie aangesteld, die
bedoeld onderzoek zou doen. Deze Commissie hield eene vergadering, waarin kennis
genomen werd van een verslag van den heer Wattez over den toestand der Vlamingen
in het Door
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niksche. De Commissie besloot dit verslag, dat zou verschijnen in Germania, uit te
geven in enkele honderden ex. Dat is dan ook gebeurd en de rondzending van het
verslag heeft, volgens de mededeeling van den heer Wattez, reeds voor gevolg gehad
een versterking van den Vlaamschen Kring te Doornik. Verder wordt dat verslag
gebezigd tot voortzetting van het onderzoek daar het tot model kan dienen voor hen,
die inlichtingen willen verstrekken over andere streken van het Walenland. Dit verslag
was de beantwoording van een vragenlijst, die aan tal van personen in het Walenland
werd gestuurd en die door enkelen buiten den heer Wattez werd beantwoord. Die
enkelen zijn de H.H.: Quicke (Andenne), Tombeur (Charleroy), Van Veerdeghem
(Luik), Eerw. H. Cuppens, Loxbergen (vroeger te Luik), Van der Vennet, (Zinnik),
Alfred La Gravière te Flénu; Fred. Deschamps (Ter Hulpen), Hektor Schmidt
(Brielen), voor Zuidelijk W.-Vl. Een der Commissie-leden, de heer Libbrecht,
bestuurder van de Midb. School te Lokeren, heeft zich de moeite getroost om eenige
dagen van zijn vacantie door te brengen in de Vlaamsche gemeenten van de provincie
Luik en heeft daarover verslag uitgebracht.
Tot zoover is dat onderzoek gevorderd. Het is daarmee op verre na niet voltooid.
Over 't algemeen moet men eilaas zeggen, dat de aangeschreven Vlamingen in het
Walenland zeer weinig ijver aan den dag leggen om ons hierin ter zijde te staan.
De tijd om van dit onderzoek practische gevolgtrekkingen af te leiden, om
maatregelen te beramen, is nog niet gekomen. Doch, wil het Verbond in dezen iets
kunnen doen en het niet laten bij het uiten van vrome wenschen, dan moet van nu af
aan vooropgesteld worden de onafwijsbare noodzakelijkheid om het Verbond te
versterken. Er met een bijdrage van 2,75 fr. willen van af komen, daarvoor het orgaan
ontvangen, een drukke werkzaamheid van de takken verlangen en bovendien nog
grootsche dingen van het Verbond verwachten is naïef. Men moet het Verbond in
staat stellen aan de gekoesterde verwachtingen te beantwoorden.
Het Bestuur van Groep B nam nog een besluit om de Redactie van Neerlandia uit
te noodigen geen ingezonden stukken uit Zuid-Nederland meer op te nemen, die
hatelijke persoonlijkheden zouden bevatten en daarom bedoelde stukken ter
kennisneming en ter beoordeeling te zenden aan het Dagelijksch Bestuur.
***
Takken. - Tak Antwerpen - Deze Tak hield een vergadering waar de heer Alberik De
Swarte een voordracht hield over: Internationalisme en Flamingantisme; vergastte
bij gelegenheid van de Alg. Verg. in Maart, zijn eigen leden en die van buiten
Antwerpen op een schoon Benoit-Concert; richtte de reeks van voordrachten in door
Pol De Mont gehouden in het museum van Schoone Kunsten, bijgewoond door een
zeer talrijk publiek en bekroond door een prachtigen bijval; hij steunde geldelijk de
reeks liederavonden aan Vlaamsche Componisten gewijd door den Oudleerlingen
Bond der Koninklijke Academie van Schoone Kunsten. De eerste was gewijd aan
Peter Benoit; de tweede aan Edw. Blaes en Edw. Keurvels. De leden van den Antw.
Tak hadden toegang.
De inkomsten van dezen Tak waren 530,77 fr., zijn uitgaven 250,67 fr.; batig saldo
einde 1903 280,17 fr.
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Brussel. - Uit het verslag van dezen Tak deelen we mede, dat het met de
Afdeelingen van het Davidstonds en het Willemsfonds meewerkte tot de inrichting
van de reeks van 4 voordrachten door Pol De Mont over de Paneelschildering in de
Nederlandsche gewesten in de Nederlanden in de 14e, 15e, 16e, eeuw; dat hij
medewerkte tot de inrichting van het 11e Julifeest; dat zijn Gemengd Koor een
Kunstfeest inrichtte, waarbij de Damesafdeeling hare medewerking verleende, gewijd
aan de werken van den dichter Willem Gijssels en die van den toondichter Wilford.
Het Gemengd Koor. verleende bovendien zijn medewerking voor het Kunstfeest
ingericht door de Distel, voor het 11e Julifeest; voor het Kerstfeest der Afdeeling.
De Dames-afdeeling verleende daaraan ook hare medewerking. In de Damesafdeeling
werden voordrachten gehouden over onderwerpen uit de Nederl. Letterkunde door
Mej. Billiaert, Maria T'Sjoen, Anna Kesler. De Heer Em. De Veen hield voor haar
een voordracht over den toestand der vrouwen in het Belgisch Wetboek.
De Tak verleende een toelage van 20 fr. aan de Studenten-Commissie tot
Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool; een andere toelage van 10 fr. aan
de Molenbeeksche Commissie voor Hooger Onderwijs voor het volk ten behoeve
van een voordracht over de Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
De inkomsten voor den Tak zijn geweest 482.66 fr.; de uitgaven 270.56 fr. Batig
saldo einde 1903 212,10 fr.
Diest - Deze Tak was minder werkzaam dan in 1902 tengevolge van lokale
omstandigheden. Hij hield twee vergaderingen met voordracht.
Inkomsten 99.25 fr. uitgaven 5.10 fr. batig saldo 94,15 fr.
Gent. - De Gentsche Tak richtte een vergadering in, waarin de Eerw. Heer Verriest
met prachtigen bijval sprak over Guido Gezelle; een andere, waarin Prof. Viljoen
uit Stellenbosch onze leden toesprak over de Zuidafrikaansche taaltoestanden.
Hij hield 3 Algemeene vergaderingen; uit de verslagen daarover zijn als
belangrijkste punten aan te teekenen, dat op de eene een meerderheid zich uitsprak
ten voordeele van het stelsel Mac Leod tot vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool en op de andere met 33 stemmen en 3 onthoudingen de motie werd
aangenomen: ‘De Gentsche Tak drukt den wensch uit, dat art. 3 van de Grondslagen
ongewijzigd blijve.’
Uit de werkzaamheden van het Bestuur van den Gentschen Tak is te vermelden
een onderhoud met Prof. Viljoen, dat een zeer belangrijk gevolg had: namelijk de
komst aan onze Hoogeschool van den jongen student Dutoit uit de Kaap-Kolonie,
terwijl een ander jong Zuid-Afrikaan, een Transvaler, de heer Van Cittert op raad
van een Gentsch ingenieur te Pretoria, den weg hierheen gevonden had.
Te Gent is het vooral de Letterkundige Afdeeling, die de kern van het
verbondsleven is geweest. Deze Afdeeling houdt om de veertien dagen een
vergadering, waarin onderwerpen behandeld worden in verband met den taalstrijd,
met kunst en letterkunde. Onder meer traden daar, in den loop van 't voorgaande jaar
op: de H.H. Alberik Deswarte, Herckenrath, Lefévre, Gust. Dhondt, Maurits Sabbe,
W. De Hovre, Lodw. Scheltjens, met zijn drama Rina, Raph. Verhulst met zijn opera
Reinaart de Vos, M. Basse, Maes. De spellingquaestie werd er grondig besproken
eerst onder de leden, daarna uitvoerig, tegen en voor de vereenvoudiging, door de
H.H. Prayon van Zuylen en Prof. Vercoullie. De leestafel was er voorzien met een
schat van Nederlandsche periodische letterkunde, de voortreffelijkste Nederl.
tijdschriften, die verschijnen. De Gentsche Tak had aan inkomsten 639,65 fr. aan
uitgaven 405,55 fr. Batig saldo 234,10 fr.
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Mechelen. - Deze nieuwe Tak maakte in 't bijzonder zijn werk van de inrichting
van drie reeksen lessen van Hooger onderwijs voor het Volk. Een eerste reeks over
schoolziekten werd in 1903 gegeven door Dr. Gunzburg. De inkomsten van dezen
Tak zijn in 1903 geweest 37,50 fr., de uitgaven: 9,94 fr., batig slot 27,56 fr. Voor de
lessen van Hooger onderwijs voor het Volk wordt gerekend op een inkomen van
101,50 fr. een uitgave van 140,00 fr. Vermoedelijk te kort 38,50 fr.
Oostende. - Zooals te Mechelen hebben hier de werkzaamheden hoofdzakelijk
bestaan in het geven van lessen van Hooger onderwijs voor het Volk. De Tak heeft
daaraan 168,63 fr. besteed. Zijn inkomsten bedroegen 330.47 fr. zijn uitgaven 262,92
fr. Batig saldo 67,55 fr.
Oudenaarde. - Deze nieuwe Tak, op 't einde van 1903 in 't leven gekomen, opende
zijn werkzaamheden met een voordracht van den Eerw. H. Verriest over Guido
Gezelle gehouden in de zaal van 't Stadhuis en bijgewoond door een uitgelezen
publiek.
Het verbond telde op den dag van de Algemeene Vergadering 941 leden tegen 824
in 1903, 785 in 1902 zelfden datum. De kans heeft dus nooit zoo schoon gestaan om
het 1000-tal te bereiken en te overschrijden. De leden worden daarom nog eens
aangezet om ieder in zijne omgeving propaganda te maken.
De Secretaris van Groep B.
H. MEERT.

Amerika

Het Algemeen Nederlandsch Verbond in de Vereenigde Staten van N.A.
Grondlegger van het Algemeen Nederl. Verbond in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika is dr. Abraham Kuyper.
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Gedurende zijn bezoek hier te lande in 1898 bracht hij het Verbond ter onzer kennis
en wekte belangstelling er in op.
Hij benoemde enkele heeren om een Oosterschen Tak te vormen, en anderen om
eene Westersche afdeeling in het leven te roepen.
De besturen dezer Takken zouden een Algemeen Bestuur voor Amerika uitmaken.
Mannen van name in het Oosten waren als bestuursleden aangesteld.
Het scheen alsof de Oostersche Afdeeling onder zulke leiding zou groeien als een
palmboom en een krachtigen invloed uitoefenen op de studie der Nederlandsche taal
en historie en voorts inwerken ten goede op alles wat op den weg ligt van het Verbond.
Helaas echter - nog nauwelijks geboren bleek het kindeke al geen levensvatbaarheid
te hebben. Zonder dat ooit feitelijke regeling plaats greep is de Oostersche groep
gestorven.
Haar op te wekken is een schier onmogelijk werk, vreezen we.
Het was dan zeker ook een wijze stap van het hoofdbestuur door in 't najaar van
1902 de doodsverklaring uit te vaardigen en de verstrooide leden in 't Oosten aan te
sluiten aan de Westersche Groep die voortaan Groep Amerika geheeten werd.
Deze Westersche Afdeeling toonde van den beginne af wat meer levensvatbaarheid
te hebben dan hare Oostersche zuster.
Geen wonder. In het Oosten is men al luttel meer verbonden aan Nederland. De
taal is zoo goed als dood, oude gewoonten sterven uit, echte belangstelling in de
bakermat van den stam was reeds lang een ding van het verleden. Menigeen meent
hooger te staan dan de stamgenooten in het oude land. Woont men niet in de Nieuwe
Wereld, met de beste toekomst, de ruimste middelen van bestaan, en is men niet deel
eener natie veel machtiger dan de zwakke Nederlandsche?
Geen wonder dat de afdeeling in 't Oosten te voren ten doode was opgeschreven.
Maar in het Westen is het nog zooveel anders.
Daar verstaat men de taal der Vaderen nog, leest hunne boeken.
Menig Nederlandsch weekblad komt geregeld over en oefent min of meer invloed
uit. Hollandsche ideeën zijn nog eeniger mate heerschend, Nederlandsche sympathieën
leven nog en krachtig openbaart zich bij speciale gelegenheden de oude liefde voor
land en vorstenhuis.
Dr. Kuyper's voorstel vond dus dadelijk bijval en verschillende. voormannen onzes
volks lieten zich geredelijk vinden om zich als leden van 't Verbond te laten
inschrijven. Op 19 Juli 1899 vergaderden de als bestuursleden der Westersche
Afdeeling aangewezene heeren, n.l. Geo Birkhof Jr., Consul der Nederlanden te
Chicago, John Steketee, vice consul te Grand Rapids, G.J. Diekema, advocaat, en
de heeren predikanten F.M. ten Hoor, R.H. Joldersma, en A. Keizer, benevens de
professoren Dr. H.E. Dosker en G.J. Kollen. Ook nog de heer J.B. Hulst,
boekhandelaar.
De vergadering werd te Holland in den staat Michigan gehouden, en wel in de
Winants Kapel van het ‘College’ aldaar.
Op deze samenkomst werd het doel van het Alg. Ned. Verbond in N.A. uitgedrukt
in de volgende zaken:
Het aanhalen van de banden tusschen Amerika en Nederland op politiek
a.
gebied.
Het bemoedigen van de oprichting van ‘Clubs’ voor de studie van de
b.
Nederlandsche taal en historie en van het oud Ned. recht.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

Onderwijs in die vakken in onze hoogescholen.
Nederlandsche bibliotheken en Ned. taal-onderwijs in hoogere scholen, waar
de getalsterkte der Hollanders zulks praktikabel maakt.
Vertaling en verspreiding van degelijke Ned. boeken.
De studie van den invloed, die Nederland uitoefende op allerlei gebied, op
de Amerikaansche ontwikkeling.
Informatie, door de pers, van wat er op Hollandsch gebied voorvalt over heel
de wereld.
Het daarstellen en instandhouden van geneologische tafels.

Als leden-president van het Afdeelingsbestuur werd de heer Birkhof verkozen;
dr. Dosker als eerste, en J.B. Hulst als tweede secretaris. Penningmeester werd de
heer Steketee, Prof. Kollen werd ondervoorzitter. Spoedig na deze samenkomst werd
een circulaire in de wereld gezonden, waarin dr. Dosker op de volgende wijze zich
uitliet:
‘Zoo is dan dit scheepje van stapel geloopen! Wij kunnen en mogen in Amerika geen
Hollanders blijven, maar wel kunnen en mogen wij een gezonden historischen zin
kweeken, waardoor wij ons steeds onzer afkomst zullen blijven herinneren en, tot in
geslachten, roem zullen blijven dragen op het feit dat onze geschiedenis zich wortelde
in een land, dat met Griekenland misschien de meest roemvolle geschiedenis heeft
van de volken der aarde.
Hollandsch wordt straks een weeldetaal, maar als zoodanig blijve het dan ook
voortleven! Op velerlei gebied kunnen wij als Hollanders door dezen Bond elkander
steunen en bemoedigen. Ons streven staat ver boven het provinciale en kerkelijke,
het is nationaal.
Het Verbond ontwikkelde zich ongedacht krachtig en heeft een schoone toekomst.
Gedachtig aan de oude Hollandsche wapensprenk - “e pluribus unum” - “uit velen
een”, en vertrouwend op den God der vaderen gaan wij, met dat nieuwe streven, de
toekomst in.
Openbare vergaderingen zullen jaarlijks gehouden worden. waar op dergelijke
wijze gearbeid zal worden aan de bevordering van ons doel.’
Verschillende mannen met liefde tot den gemeenschappelijken stam lieten zich nu
inschrijven als lid. Daardoor werd het Bestuur aangemoedigd te trachten plaatselijke
afdeelingen in het leven te roepen. De eerste poging daartoe werd aangewend in
Grand Rapids, Michigan. In die groote stad met meer dan 25.000 inwoners van
Hollandsche geboorte of afkomst, meende men den meest geschikten grond te vinden
voor de plant des Verbonds. Zoo vergaderde het bestuur dan aldaar op 22 Febr. 1900.
Aan den avond van dien dag hield men eene openbare vergadering in het ker kgebouw
der Tweede Gereformeerde Gemeente. Op deze samenkomst hield Dr. Dosker een
zeer boeiende, krachtige en kernachtige rede over ‘De Beteekenis van het Algemeen
Nederlandsch Verbond,’ Aan de heeren Dss. D. de Bey en Henry Beets was de leiding
dezer meeting overgegeven. Toen men na de voordracht besloot te organiseeren werd
laatstgenoemde gekozen als president van afdeeling Grand Rapids; Dr. Henry Hulst,
vice-president; Gelmer Kuiper, Secretaris; K. van Hof, penningmeester. De volgende
heeren werden leden van de Uitvoerende Commissie: Dss. A. Warnshuis, A. Bursma,
Profs. A.J. Rooks, K. Schoolland, en de heer B. Dosker. Een twee-en-zeventigtal
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trad als lid toe. Kort daarop werd op eene vergadering in de Lagravestr. Chr. Geref.
Kerk een Constitutie en Huishoudelijke Bepalingen aangenomen.
Men besloot vier maal per jaar eene publieke vergadering te houden en daarop
bijdragen te leveren over onderwerpen die het nauwst verbonden zijn aan het A.N.V.
en zijn bijzonder doel.
Deze samenkomsten werden tamelijk geregeld gehouden en zeer leerzame
onderwerpen werden behandeld.
We noemen alleen: ‘de Invloed van Nederland op Amerika’, door Hon. G.J.
Diekema; ‘de Schoonheid en Kracht der Nederlandsche Taal’, Prof. K. Schoolland;
‘de Invloed van Nederland op 't Amerikaansch Wetstelsel’, mr. Gelmer Kuiper; ‘de
Invloed van Nederland op ons schoolsysteem’, Prof. Rooks; ‘Onze Roeping als
Hollanders in Amerika’, Ds. A. Bursma; ‘De Oorsprong des Nederlandschen Volks’,
Dr. M.E. Broekstra enz. enz.
Groot was de opkomst gewoonlijk niet, maar het gehoor vergoedde in hoedanigheid
wat het in hoeveelheid te kort schoot.
En ongetwijfeld deed afdeeling Grand Rapids meer goed met deze publieke
samenkomsten dan men oppervlakkig zou meenen,
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Het bestuur voor 1903 bostond uit de heeren Ds. H. Beets. voorzitter; Ds. Mr. E.
Broekstra, ondervoorzitter, Mr. Gelmer Kuiper, secretaris, en D. van Dijke
penningmeester.
Zeer noodig ware het indien men kon overgaan tot het organiseeren van kleinere
‘clubs’ tot meer stelselmatige studie van Nederlandsche werken en invloeden, maar
het is zeer moeilijk om zulks uit te voeren.
Behalve te Grand Rapids werden plaatselijke afdeelingen gevormd in de steden
Muskegon en Holland in Michigan, te Fulton in den staat Illinois en te Pella in Iowa.
Tot onze smart moet er echter worden gezegd dat deze niet zeer bloeien. Het schijnt
dat het volk van Nederlandsche afkomst veel te weinig besef heeft van het vele
heerlijke waarop onze stam kon bogen, en te weinig begeerte om voort te planten en
aan te kweeken alles wat zulks waardig is. Ook wordt er al te weinig gevoeld dat
nauwere aaneensluiting van alles wat Nederlandsch bloed in de aderen heeft zoowel
eisch als voorrecht is. Of dit nog kan veranderen is een open vraagstuk.
Meer en meer wordt ook ons Westersch volk wat het Oostersche reeds sinds lang
is: bestanddeel eener nieuwe natie, die meer en meer wint in het besef van eigene
eenheid, en steeds minder gevoelt van de banden die aan de oude wereld binden.
Natuurlijk dat ook de taal wegsterft in 't Westen gelijk dit in 't Oosten reeds
geschiedde. Onder het opgroeiend geslacht wordt steeds minder en minder
Nederlandsche lectuur gelezen. Velen zijn zelfs niet meer in staat om de taal der
Vaderen zooals die in beschaafde kringen in Nederland gesproken wordt, recht te
gebruiken.
Om de Nederlandsche spraak op te houden als een der hoofdtalen, gelijk b.v. in
Belgie. is eene onmogelijkheid.
Zulks te doen als weeldetaal, als bijtaal, zal zelfs zeer bezwaarlijk wezen.
Hiervoor moeten we arbeiden, zooveel onze krachten zulks toelaten.
Moge Neerlandia en voorts het Algemeen Verbond in Nederland en België ons
daartoe helpen.
Vooral de laatstgenoemde afdeeling. Gelijk we indertijd op het Congres te Kortrijk
mededeelden hebben onze talrijke Vlaamsche broeders in Amerika zich nog geenszins
begeerig getoond om onder hen afdeelingen van het A.N.V. in 't leven te roepen.
Moge de Groep België hen gedurig hiertoe opwekken. Ons zal het een waar genoegen
zijn zich met hen in verband te stellen.
HENRY BEETS,
77 Lagrave Str.
Grand Rapids, Mich. V.S.A.
P.S. Sinds wij het bovenstaande schreven heeft het Bestuur der Groep N. Amerika
zijn ontslag ingediend. Het meende niet langer te kunnen voortgaan. Van harte hopen
we dat de pogingen der Algemeene Bestuurders om zich rechtstreeks in verband te
stellen met de plaatselijke afdeelingen, mogen gelukken.
Voor het tegenwoordige is zulks zeker het beste.
H.B.
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Oost-en-West

Afdeeling Batavia.
Op den 30sten Nov. j.l. gaf onze Afdeeling weer een teeken van leven en wel bij het
dien dag gevierd huwelijksfeest van den Voorzitter, den heer Bakhuizen van den
Brink. Eenige bestuursleden hadden gemeend, dat de Afdeeling dien dag niet
onopgemerkt kon laten voorbijgaan en hunne medeleden in een vertrouwelijk
rondschrijven opgewekt, hen in staat te stellen den geachten jubilaris een stoffelijk
blijk van erkentelijkheid en waardeering aan te bieden voor de wijze, waarop de zaak
van het Verbond in de Afdeeling wordt bevorderd. Aan dezen oproep gaven velen
gehoor, waardoor het mogelijk is geworden den heer Bakhuizen een geschenk aan
te bieden, dat wel de goedkeuring van alle Verbondsleden zal wegdragen: de groote
prachtuitgave van den Gijsbrecht van Aemstel, verlucht door Der Kinderen, voorzien
van schermen-teekeningen van Berlage en muziek voor de reien van Zweers. Voorin
zal eene opdracht worden gebonden, waarin de namen der deelnemers zullen worden
opgenomen. Daar het werk nog niet kon worden overhandigd, moest het bestuur zich
bepalen tot mededeeling van zijn plan. Hiertoe werd de feestdag gekozen; het bestuur
werd door den heer Bakhuizen in zijne feestelijk met bloemen - ook van de Afdeeling
- versierde woning ontvangen en bood bij monde van den onder-voorzitter zijne
gelukwenschen aan. ‘Waar woorden spoedig vergeten worden, zoo sprak de heer
T.G.G. Valette, wenschten vele onzer leden een meer duurzaam aandenken aan te
bieden, als herinnering aan de namens de Afdeeling uitgesproken wenschen en als
bewijs hoezeer het op prijs gesteld wordt, dat van de weinige uren, die het dienen
van het Land den heer Bakhuizen vrij laat, er nog zoo vele aan het Verbond worden
gewijd.’
In zijn antwoord gaf de Voorzitter te kennen, het geschenk zeer op prijs te stellen
en werd de verzekering gegeven, dat hij gaarne voort zal gaan, zijne krachten aan
de Afdeeling te wijden.
Moge de Afdeeling daarvan nog vele jaren de vruchten plukken.
***
Maandag 11 Jan. 1904 trad voor de leden der Afdeeling Batavia als spreker op de
heer H.L. Zegers de Beijl, met een door hem geschreven vertelling uit de Veluwe.
De bijeenkomst was slecht bezocht, wat zeer te betreuren is. Alle leden hadden
moeten genieten van de gevoelvolle schets en de uitstekende voordracht.
***
Dinsdag 2 Februari trad voor de leden der Afdeeling Batavia en andere
belangstellenden op de Heer Jhr. W.H.W. de Kock, die sprak over..... eigenlijk over
alles en nog wat, er zou een lijst van te maken zijn langer dan die over het pak van
Sjaalman in den Havelaar. Hij sprak ook over de liefde in hare verschillende vormen,
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die van den man tot vrouw en kind, die van moeder tot kind, enz. en droeg over ieder
dezer soorten van liefde een gedichtje voor. Als inleiding of toelichting op de versjes
werd een stroom van geestigheden over de hoorders uitgestort, die dezen in een
voortdurend opgewekte stemming hield, een opgewektheid die zich openbaarde in
een glimlach, een gedempt lachje of geschater. Want geschaterd is er en dikwijls
door ouden en jongen, door mannen en vrouwen, en dat op een lezing in Batavia.
Naar aanleiding van ‘verloren’ liefde sprak de Heer de Kock over de jongere dichters;
door vlijmscherpe opmerkingen scheurde hij twee gedichten aan flarden,
meedoogenloos. En ook dit gedeelte vond bijval, maar de jongeren zijn gewroken:
tot straf van mijn lachen en mijn denken aan het Zeeuwsche Trijntje Mijnlief, wellicht
een nichtje van 's Heeren de Kock's bakker, wil maar niet meer uit mijn hoofd:
Mijn lief eens zullen wij sterven
Te zamen of ieder alleen,

maar als die straf zal zijn ondergaan zal ik aan den voordrachtavond terugdenken als
aan een die mij buitengewoon heeft vermaakt. En zeker zal ik niet vergeten het
snaaksche Vlaamsche liedje dat zoo goed uitkwam na hetgeen de spreker gezegd
had over de namaak-verdriet-gedichten der jongeren, wellicht suist het dan eenige
dagen in mijn hoofd:
Och, zei Willem, en hij loeg,
Een voor beiden is genoeg.

Ouderen van dagen hebben zich er wellicht over verbaasd in een der Bataviasche
bladen te lezen, dat de heer de Kock heeft gepulkt in het door Helmers bezongen
ingewand eens mijnslaafs. Zij denken geen kwaad van den heer de Kock! Die weet
wel dat Helmers het had over 's aardrijks ingewand.
VAN ITERSON.
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Allerlei

Amsterdamsche Gymnasiasten.
Neerlandia is huiverig buiten eigen terrein. Toch, tot inleiding en recht begrip, durft
het voor een enkelen keer zich wel met stoute schoenen over zijne grenzen wagen.
Zoo nu, bij een kort woord over een feestavond, l.l. 29 December door de
Gymnasiasten-vereeniging Disciplina Vitae Scipio - Kennis is 's Levens Stut - te
Amsterdam, in het Paleis van Volksvlijt gevierd. Daar was als gast gevraagd de
Voorzitter van het Verbond, Groep Nederland.
Gespeeld werd Het Sonnet van Frederik van Eeden, als toegift na de
hoofdvoorstelling, de Gloriant, een dier weinige Abele Spelen, die ons uit de
Middeleeuwen resten, en die na de opvoering van de Esmoreyt, op het Dordtsche
Congres in '97, algemeen in den lande zijn bekend geworden. 't Waren op ééne
uitzondering na gymnasiasten, die het speelden; alle dus zeer jonge lui.
Bekoorlijk is die oude kunst in hooge mate: de schilderachtige kleedij, de zoete,
trouwhartige taal, de sprookjesachtige eenvoud der handeling - volksverhaal in beeld
- dat alles is een verheugenis voor wie door voorbereiding en vatbaarheid toegankelijk
is. En dat hebben de Amsterdamsche gymnasiasten na degelijke studie, zóó waardig
vertolkt als van zoo jonge krachten nauwelijks was te wachten. Er was bij het spel
een toewijding en een zekerheid, die ruimschoots hen heeft beloond, die door liefde
tot Nederlandsche kunst, en door wetenschap, de aangewezen leiders zijn geworden.
Tot zoover de inleiding. Nu de aanleiding tot dit schrijven.
Eenige dagen geleden ontving de voorzitter van Groep Nederland een brief van
den penningmeester der Vereeniging, die namens het bestuur het batig overschot der
Gloriant-voorstelling, groot f 364.045, aan de kas van het A.N.V. schonk. Was die
schenking zelf, om haar belangrijkheid reeds van groote waarde, ze werd verhoogd
door haar beteekenis voor de toekomst. Het waren ouderen die het Verbond hebben
gesticht; twee of drie geslachten zijn zij gescheiden van deze jonge menschen; die
ouderen hebben thans nog meer dan vroeger de overtuiging dat het A.N.V. vaststaat,
want de jongeren zullen de taak overnemen, als zij zelf zijn verdwenen. In de jeugd
de toekomst!
Daarom hartelijk dank aan Disciplina Vitae Scipio, dat al blijkt zijn naam een
versperring voor menig ongeoefende tong, door de daad zijner leden heeft bewezen
een vereeniging te zijn van jongens en meisjes van Jan de Wift. Hun zij, als zij
uitzwermen over ons land, en ook, om Nederlandsche geestkracht te toonen, daar
buiten, het A.N.V. steeds een voorwerp van trouwe verzorging en een stevig houvast.
***

Portretten van vorsten in Indië.
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De heer L.J. Lefèbre te Brussel schrijft ons:
Naar aanleiding van hetgeen de heer James te Nijmegen schreef over portretten
van den Keizer van Duitschland o.a. in de huizen van Batak's het volgende: In het
jaar '94 of '95 bevond ik mij met een paar wereldreizigers in een Batakkampong in
Boven-Deli. Ook dáár vonden wij in het huis van het kamponghoofd portretten van
vreemde vorsten, en niet die van H.M. de Koningin en andere leden der vorstelijke
familie. Toen ik mijne verwondering hierover te kennen gaf, kreeg ik tot bescheid:
‘Toean controleur sida kossih’. Het spijt mij achteraf dat ik toen niet nader onderzocht
heb, waarom de controleur niet toestond dat de portretten van de Radja-Blanda in
dat huis werden opgehangen. Ik heb geen reden aan de waarheidsliefde van dien
Batak te twijfelen. Hoogstens is hier te denken aan een misverstand van de zijde van
het kamponghoofd. Maar is het zelfs in dat geval niet hoog tijd, dat zoo iets tot de
onmogelijkheden behooren gaat onder den rook van de hoofdplaats Medan in eene
der grootste kampongs, reeds jarenlang onder ons bestuur staande?
***

Nederlandsch op het winkelraam.
In Nijmegen heeft de heer Borremans, die een groote zaak heeft, met groote letters
op zijn winkelraam laten zetten Kleermakerij.
Die is verstandig, evenals de heer Theunissen in Den Haag.
Daarentegen is er in Nijmegen een kapper, op wiens raam staat: Coupe de fer à
la minute!
Eén kwibus uit velen!

Mededeelingen

Men lette op het veranderde adres voor stukken aan Neerlandia, onder het
hoofd van dit nummer.
***

Afd. Haarlem.
Tot eerelid der Afd. Haarlem is benoemd Dr. A.H. Garrer wegens zijne vele
verdiensten als voorzitter, welke betrekking hij kort geleden neerlegde.
Tot lid van het bestuur werd gekozen de heer J.C. Peereboom, redacteur van
Haarlem's Dagblad.
***
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Afd. Perzië.
Afdeeling Perzië zal de proef nemen met de oprichting eener Nederlandsche
bibliotheek te Tehéran, waarvoor haar door onze boekencommissie een kist met
boeken zal worden gezonden.
De heer J.P de Hoog, onze vertegenwoordiger voor Midden-Azië, schonk voor
dit doel f 25. ***

Groep Ned. Indië.
Een Vraag en een Antwoord.
‘D e t o e l a t i n g v a n i n l a n d e r s o p d e l a g e r e s c h o l e n heeft weder
beperking ondergaan. Bij Staatsblad no. 94 toch is bepaald dat kinderen van inlanders
en met dezen gelijkgestelden slechts worden toegelaten, wanneer zij de Nederlandsche
taal voldoende verstaan en spreken, om de lessen der laagste klasse te kunnen volgen.
Vrage: wanneer wordt de gelegenheid geopend dat kinderen van inlanders de
Nederlandsche taal zoover kunnen leeren dat zij dadelijk de lagere school kunnen
bezoeken?’
Het bovenstaande bericht werd overgenomen uit het Bat. Nbld.; aan de
nauwkeurigheid valt moeielijk te twijfelen. Wij begrijpen dat de plaatsing op de
lagere scholen van inlandsche kinderen, die geen Nederlandsch verstaan, het onderwijs
op die scholen uitermate moet bemoeielijken. Daarom te meer wordt het noodig, dat
aan het voorbereidend lager onderwijs zoodanige steun en uitbreiding worde gegeven,
dat inlanders die hun kinderen Nederlandsch willen laten leeren of de lagere scholen
willen doen volgen, in de gelegenheid komen, van dat voorbereidend onderwijs
gebruik te doen maken door hunne kinderen. Naast de Indo-Europeesche jeugd, die
dat voorbereidend onderwijs noodig heeft, zal eene plaats moeten worden geruimd
aan die jonge inlanders. Het onderwijs in het spreken en verstaan van Nederlandsch,
zou dan hoofdzaak moeten worden op die voorbereidende scholen. Zou dit niet de
weg zijn, welke de Regeering op moet, nu zij wil te gemoet komen aan het billijk
verlangen van vele inlanders en zij tevens de belangen der Indo-Europeesche kinderen
niet uit het oog mag verliezen? Het laatste woord is over deze zaak nog niet gesproken;
de mannen van het onderwijs in Indië moeten deze ten slotte uitmaken.
***

St.-Eustatius.
Bekend is dat het A.N.V. op St. Eustatius eene Nederlandsche boekerij heeft gesticht.
Daarop slaat het volgende, aan een schrijven van den Gezaghebber van dat eiland
aan het Hoofd-
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bestuur ontleend. ‘De Hollandsch lezende bevolking is, zeer ingenomen met de
boeken. Eén persoon, die altijd Engelsch las, wist niet dat er in het Nederlandsch
zoo mooi geschreven werd!’ En Neerlandia voegt aan die eerlijke ontboezeming in
vraagvorm deze verzuchting toe: ‘Zouden er alleen op St. Eustatius zulke kinderen
zijn naar den Nederlandschen geeste?’
***

Kaapsch-Hollandsch.
In de Kaap-Kolonie ontving iemand een kaart, die aan de eene zijde het volgend
opschrift bevat.
When visiting East London go to the Beach Accomodation House. Cleanliness
and civility a speciality. Families catered for. Electric light throughout. Satisfaction
guaranteed. Permanent boarders at reduced rates. Mrs. S Young, proprietress.
De achterzijde geeft de volgende vertaling te lezen:
Strand Verzorging huis. Het meest berekend in Oost London. Schoonheid en
beschaafdheid een bijzonderheid. Proviandeeren voor huisgezinnen. Verlicht door
electrisch licht. Ook rijtuigen te huren. Satisfactie gewaarborgd. Bestingige kostangers
een groot reductie. Rijtuig ontmoet gasten op ontvangst van brief of telegram. Ver
verschingen gegeven op lokaliteit. Mrs. S. Young, eigenaares.
***

Rondreis Hullebroeck en De Vos.
De rondreis der heeren Hullebroeck en De Vos van Gent, die een Benoit-avond
komen geven voor afdeelingen van Groep Nederland, is als volgt geregeld:
Dinsdag 22 Maart

-

Afd. Leiden.

Woensdag 23 Maart

-

Afd. Haarlem en
Omstreken.

Donderdag 24 Maart

-

Afd. 's-Gravenhage.

Vrijdag 25 Maart

-

Afd. Oostelijk Flakkee
(Oude Tonge).

Zaterdag 26 Maart

-

Afd. Arnhem en
Omstreken.

Maandag 28 Maart

-

Afd. Amsterdam.

***
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Geschenk Bizio.
De heer L. Bizio, Consul der Nederlanden te Venetië, heeft een nieuw bewijs gegeven
van zijn groote belangstelling in het streven van het A.N.V. door het de geheele
oplaag, 150 exemplaren, aan te bieden van het door hem geschreven werk: Maladie,
Mort et Sépulture de S.A. le Prince Guillaume George Frédéric d'Orange-Nassau,
documents officiels publiés à l'occasion du premier centenaire de sa mort.
Exemplaren van dit smaakvol uitgevoerde geschrift,
voorzien van merkwaardige afbeeldingen, zijn, zoolang de
v o o r r a a d s t r e k t , t e v e r k r i j g e n t e g e n i n z e n d i n g v a n f 1,00.
Adres: C. van Son, Dubbeldam.
Aan H.M. de Koningin Moeder en Z.K.H. den Prins der Nederlanden is door het
Hoofdbestuur een exemplaar aangeboden van het geschrift van den Heer L. Bizio,
Consul der Nederlanden te Venetië.
Namens H.M. en Z.K.H. is dank betuigd voor de aanbieding.
De heer Bizio heeft destijds zelf reeds een exemplaar aangeboden aan H.M. de
Koningin.

Nieuwe Leden.
(15 Februari - 15 Maart.)
Groep Nederland
a. Beschermende Leden.
E. Baron van Tuyl van Serooskerken, ‘Reigersbergen’,
Opgegeven door Mr. C.Th. van
Deventer,
Mr. C.H. van Tienhoven, Heerengracht 516,

Den Haag.
Den Haag.
Amsterdam.

Opgegeven door den heer Dr. J.P.v. Amsterdam.
Tienhoven
b. Gewone Leden.
J.J.S.R. Zimmerman, Keizersgracht 693,

Amsterdam.

Opgeg. door Dr. Hendrik Muller,
's-Hage.
W.H. van Leeuwen, Heerengracht 479,
Opgegeven door den heer C.P.
Gunning,
F.J.H. Evers, Rector v/h St. Nic. Gest. Heerengr. 182,
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Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Opgeg. door den heer Dr. P.V.
Sormani, Nijmegen.
H.B.F. de Vries, Oude Delft 35,

Delft.

Opgegeven door den heer Dr.
Wiecherink, Alkmaar.
Mr. L.N. Roodenburg, Groothertoginnelaan 71,

Den Haag.

Opgegeven door den heer Mr. P.
van Meurs,

Den Haag.

Mevr. W. Wijnaendts Francken - Dijserinck Sweelinckpl. 63

Den Haag.

Opgegeven door den heer Mr.
C.Th.v. Deventer,
H.H.T. Goeman Borgesius, Prins Hendrikplein 12,

Den Haag.
Den Haag.

Opgegeven door den heer Th.
Joekes, Leiden.
P.J. Kloppers, District-schoolopziener,
Opgegeven door den heer S.
Reynders,
Jhr. G. Graafland, Wilhelminapark,

Groningen.
Groningen.
Haarlem.

Opgegeven door den heer Dr. J.B. Haarlem.
Schepers,
A.H. Cramer Jr., Wilhelminastraat 58,

Haarlem.

Opgegeven door Mej. G. Garrer,
Mr. P. Tideman, Advokaat,

Haarlem.
Bloemendaal bij
Haarlem.

Opgegeven door den heer J.
Tideman,
Mr. F. Beudeker, Griffier Kantonrechter,

Haarlem.
Helmond.

Opgegeven door den heer J.L.C.A Helmond.
Meyer,
W.A. van Emden, Breestraat 32,

Leiden.

Opgegeven door den heer J.F.
Hijmans,
P.G. Bijdendijk, jur. cand., Doezastraat 13,
Opgegeven door den heer A.
Loosjes,

Leiden.
Leiden.
Leiden.

J.H.G. Boissevain,* Oude Vest 77,

Leiden.

A.J. Korteweg,* Breestraat 19,

Leiden.

A.Th.L.A. Heyligers,* Breestraat 3.

Leiden.
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A.C. Leeuwenburgh,* Nieuwsteeg 9,

Leiden.

C.Ph.C.E. Steinmetz,* Steenschuur 119,

Leiden.

A. Bommezijn,* Breestraat 67,

Leiden.

G.R. Oberman,* Heerengracht 62,

Leiden.

*Opgegven door den heer Th.
Joekes,

Leiden.

J.H.A. Modderman, reserve 2e Luit. Inf., Ouderkerk a/d. IJsel.
Opgeg. door den heer F.W.A.J.v.
Peski, Rotterdam.
J.H.v. Zelm van Eldik,* Mathenesserlaan 206B,

Rotterdam.

Dr. H. Kramers,* Baan 3,

Rotterdam.

Mevr. M.C. Kramers - Wolvekamp,* Geldersche kade 26,

Rotterdam.

*Opgegeven door den heer Dr. W. Rotterdam.
van Everdingen,
Mej. A. Middelbeek, van Vollenhovenstraat 46,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer A.L. van Rotterdam.
Blommenstein,
C. van Erpecum, Assuradeur, Tuinlaan,

Schiedam.

Opgegeven door den heer A.
Dirkzwager,*)

Schiedam.

A.H. Tjabring, Verslagg. corresp. N.R. Ct., Ganzenm. 1,

Utrecht.

Dr. W.A.F. Bannier,* Mauritsstraat 6,

Utrecht.

*Opgegeven door Dr. L. Alma,
F. van Dusseldorp,

Utrecht.
Vlaardingen.

Opgegeven door den heer Dr. C. te Vlaardingen.
Lintum,
Joh. van Roojen, Westzijde 12,

Zaandam.

Opgegeven door den heer P.H.
Stuurman,

Zaandam.

Groep België.
Engels, A.L.

Antwerpen.

Govaarts Védaste,

Antwerpen.

Roose, J.

Blankenberg.

Verhaeghe, O.

Brugge.

Lefébre, L.J.

Brussel.

*) Deze gaf ook 3 der in het vorig nummer genoemde Schiedamsche leden op.
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Van Brabant. J.

Brussel.

Van Diest, J.

Brussel.

Van Lier, P. Hoekelberg bij

Brussel.

Kunnen, J.

Doornik.

Denucé, J.

Gent.

Hullebroeck, Em.

Gent.

Mahy, Evr.

Gent.

Pattijn, G.

Gent.

Van Doorsselaere O.

Gent.

Roggen, Dom. Halle Bodenhoven
Van Bergen, Em.

Hoogstraten.

Van der Westerlaken,

Hoogstraten.

Verriest, Eerw. H. Hugo,

Ingoyghem.

De Fleurquin,

Lokeren.

Van Dorpe,

Neder-Eename.

Libbrecht, Mej. Hel.

O.L. Vr. Waver

Helsmortel, J.

Ostende

Moerman, K.

Ostende

Bullens,

Oudenaarde.

De Hovre Wilfrid, Leupeghem bij

Oudenaarde.

Demo[o]r, Cl.

Oudenaarde.

De Wolf, Mej.

Oudenaarde.

Van Damme

Oudenaarde.

Belpaire Royon,

Roeselare.

De Brouckere, Ch.

Roeselare.

De Brouckere, Alfr.

Roeselare.

De Bruin, J.

Roeselare.

Delaere, D.

Roeselare.

Delaere, G.

Roeselare.

Delbeke, Dr. J.

Roeselare.

Delbeke-Moerman.

Roeselare.

Van den Berghe-Moerman

Roeselare.

Meert, Leo,

St. Nikolaas.
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Groep Ned. Indië.
J.J. Donner, 1ste Luit. Infanterie,

Koeta Radja.

J.H.C. Vartenou, 1ste Luit.
Marechaussées,

Poeloe Raja.

J. Voogd, Luit. t/z 2e kl. Hr. Ms. Flores, Bandjermasin.
P. van Houwelingen,

Pasoeroean.
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H.Th. Dankmeyer,

Papoh Wlingi.

V. Vodegel,

Papoh Wlingi.

L. Samson,

Batavia.

Dr. J.P. Kloos, 1ste Stadsgeneesheer,

Batavia.

J. Einthoven, Ass. Resident van Politie, Batavia.
J.H. Stadelman, 2de Commies Dept.
O.E.N.,

Batavia.

Mevr. J.Ch. Stadelman-Canter Visscher, Batavia.
W. Jolles, Ambt. Javasche Bank,

Batavia.

J. van Eck, Boekhandelaar,

Batavia.

P.A. Tellings, Controleur B.B.

Gorontalo.

F.H. Westerkamp, Ontvanger tolrechten, Gorontalo.
P. van Geelen, Hoofd der School,

Gorontalo.

J.W. Gosewich, Vertegenwoordiger der Gorontalo.
firma Ledeboer,
J. Beek, Procuratiehouder der handelsver. Gorontalo.
Gorontalo,
H. Veldberg, Agent de Kon. Ned. Paketv. Gorontalo.
Mij.
J.W.v.d. Sluys, Ambtenaar der
Recherche,

Gorontalo.

J. Overbeek, Boekhouder,

Gorontalo.

Dr. A.L. Karamoy,

Gorontalo.

Sie Boen Hiang, Handelaar,

Gorontalo.

Que Tjie Tjo, Handelaar,

Gorontalo.

J.H. Riem, Asp. Controleur B.B.

Tondano.

J.F. Viersen, Hoofd der Menadosche
school.

Menado.

C.A. Tarré, Procuratiehouder,

Menado.

J. Ehrlicher, Agent der Kon. Ned. Paketv. Menado.
Mij.
E.W.G. Graafland, Hulpprediker,

Amoerang.

J.S. de Vries, Hulpprediker,

Amoerang.

J.W. Groes, Hoofd der School.

Amoerang.

P.S.L. Kalenkongan,

Amoerang.
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H.L.G. Aernout, Postcommies,

Kwandang,

G.B. Keyzer, Postcommies,

Kwandang,

P.L.M. van Wagenburg, Ambtenaar
invoerrechten en accijnzen,

Balik-Papan (Borneo's Oostkust).

P.J.M. Arnold, Kom.

s.s.v. Imhoff der Kon. Ned. Paketv. Mij.

H. Meyer, 1ste machinist,

s.s.v. Imhoff der Kon. Ned. Paketv. Mij.

T.J.v. Veen, 2de officier,

s.s.v. Imhoff der Kon. Ned. Paketv. Mij.

C.v.d. Berg, 3de officier,

s.s.v. Imhoff der Kon. Ned. Paketv. Mij.

J. Braakman,

Soerabaja.

J.A.R. Harloff, Inspecteur der Algemeene Malang.
Mij. van lijfrente en levensverzekering,
A.v.d. Kolk, Procuratiehouder der firma Soerabaja.
‘Het Louvre’
R.F.H. Schimmelpennig v.d. Oye,
Soerabaja.
Beambte bij de Maatschappij van uitvoer
en commissiehandel,
A. Guldenaar,

Soerabaja.

H. Stolze,

Soerabaja.

A. Wiedenhof, Beambte bij de Dordtsche Soerabaja.
Levensverzekering Maatschappij,
A. Bokhorst, Beambte bij Anemaet en
Co.,

Soerabaja.

Mr. F.A. Versteegh, Pres. v.d. Landraad, (Rembang.)
te Toeban
M. Scheele, Hoofd Europ. lagere school (Kedoe.)
te Wonosobo,
J. Volders, Sergeant reserve bat.

Magelang.

C.F.W. Hooff, Halte Chef,

Moentilan.

J.K. Schröder, Zoutpakhuismeester,

Moentilan.

J. Reynhout, Gepens. militair,

Moentilan.

W.J.H. Bladergroen, Tijdelijk opzichter Moentilan.
der B.O.W.
Raden Mas Soegirwo, Inlandsch
geneeskundige,

Moentilan.

Bollegraaf, Sergeant 2de Depôt bat.

Magelang.

Vollmer, Serg. Maj. 2de Depôt bat.

Magelang.

Mej. A.J. Boers, Directrice frôbelschool, Magelang.
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H. Brostowski, Adj. Onderofficier 2de
Depôt bat.

Magelang.

Heil, Onderofficier 1ste bat.

Magelang.

Pelster, Gep. militair,

Moentilan.

Rouwit, Gep. militair,

Moentilan.

N.J.v.d. Brandhof, Controleur B.B.

Lais.

J.J. Fraser, Controleur B.B.

Seloema (Benkoelen).

K.F. Aronds, Commies Residentie
kantoor,

Seloema (Benkoelen).

J.F.H. van Raadshoven, Ass. Resident,

Seloema (Benkoelen).

G.G. Riekerk, Klerk Residentie kantoor, Seloema (Benkoelen).
P.W. Striening, Gewestelijk eerst
aanwezend Off. v. Gez.

Seloema (Benkoelen).

J.G.H.F. Schuller tot Peursum, Gew.
Secretaris,

Seloema (Benkoelen).

J.L. Terlaak, Asp. Controleur B.B.

Seloema (Benkoelen).

Djonet, Hoofdonderwijzer 1ste Inl. school Seloema (Benkoelen).
der 2de kl.
B.A.K. Dutrieux, 1ste klerk residentie
kantoor,

Seloema (Benkoelen).

J.U. van Loon, Kapitein der Artillerie,

Batoe-Djadjar.

P.W. Hartelust, Ass. resident,

Meester-Cornelis.

H. Elzas, 1e Luit. Artillerie,

Weltevreden.

Groep Suriname.
H. de Jonge,*

Fort Nieuw-Amsterdam.

A.J. van Wijngaarden,*

Paramaribo.

N.L. van Charante,*

Paramaribo.

H.C. Corsten,*

Paramaribo.

A.R. Vigelantszoon,*

Paramaribo.

C. Einaar,*

Paramaribo.

Thed. A.C. Comvalius, 1e onderw. Linzendorfschool Paramaribo.
Saramaccastraat E 58B,*
C.M. Themen,*

Paramaribo.

J. Pinas,* Onderwijzer,

Paramaribo.

G.E. Pinas,* Onderwijzer,

Paramaribo.

C.F.M. Vismale,* Onderwijzer,

Paramaribo.
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W. de Hart,* Onderwijzer,

Paramaribo.

E.H. Meye,* Onderwijzer,

Paramaribo.

F.J. Ridder,* Onderwijzer,

Paramaribo.

A. Daniels,* Onderwijzer,

Paramaribo.

J.A. Koenders,* Onderwijzer,

Paramaribo.

W. Irion, Onderwijzer,

Paramaribo.

E.M.E. Redan,* Onderwijzer,

Paramaribo.

Ph. Goedhart,* Onderwijzer,

Paramaribo.

A.M.F. Oostburg,* Onderwijzer,

Paramaribo.

A.J. Simons,* Onderwijzer,

Paramaribo.

S. Frijmersum,* Onderwijzer,

Paramaribo.

C.A. Zorg,* Onderwijzer,

Paramaribo.

L.J.S. Redan,* Onderwijzer,

Paramaribo.

A.P. Reeberg,* Onderwijzer,

Paramaribo.

J.B. van der Geld,* Onderwijzer,

Paramaribo.

Mej. H. Arlem,* Onderwijzeres,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer Paramaribo.
C.R. Frowein,
A.E. van Praag,* Waterkant,

Paramaribo.

J. van de Lijke,* Hoofdopzichter bij het Bouwdept.

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer Paramaribo.
Fred. Oudschans Dentz,
M. de la Fuente,* Koopman,

Paramaribo.

H.G. Morpurgo,* Telegrafist,

Paramaribo.

W.G. Zeppenfeldt,* Boekhouder,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer Paramaribo.
S. da Silva,
F. Nawijn, leeraar a/d Hendrikschool,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer Paramaribo.
H.J.v.d. Sluys,
James Resida,* Opzichter Granplacer,

Paramaribo.

C.E. Lourada,* Saramaccastraat E 34

Paramaribo.

L.Ch. Malonberg,* Rust en Vredestraat F 382,

Paramaribo.

N. Lieveld,* Granplacer,

Paramaribo.

F.A. Millard*, Granplacer,

Paramaribo.

H.J. Diks,* Koloniale Vaartuigen,

Paramaribo.
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E.M. Rombouts,* Gravenstraat B 42,

Paramaribo.

‘Opgegeven door den heer Paramaribo.
E.M. Rombouts,

Buitenland.
a. Begunstigend Lid.
Academische Vereeniging ‘Hollandia’ adres Jhr. R.J.
Boddaert, Jünkerstrasse 33,

Aken.

b. Beschermend Lid.
W. Hovy, adres firma Hennings & Hovy, Algemeene
Handelaars en Producten Koopers,

Steynsburg K.K.

c. Gewone Leden.
Em. Roelens, Mussumba (Kassai)

Congo Indt.

C.C.J. van der Klaauw,* Boekhouder,

Tehéran.

H.J.W. ten Bosch,* Koopman,

Tehéran.

*Opgegeven door den heer J.P.
de Hoog,
Chas van der Willigen, c/o C.C. Abel & Co. 920,

Tehéran.
New York.

Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.

Bericht.
Algemeene Vergadering van de leden van het Alg. Ned. Verbond, op Zaterdag
26 Maart 1904 's nam. 2 uur in Hôtel Ponsen over het Spoorwegstation te
Dordrecht.
Dagorde: Wijziging der Statuten.
Deze vergadering, niet te verwarren met de Algemeene Vergadering van Groep
Nederland in Mei te houden, is toegankelijk voor a l l e leden van het Verbond.
De Algemeene Secretaris
P.J. DE KANTER.
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[April 1904]
Algemeene Vergadering van het A.N.V., gehouden op Zaterdag 26
Maart te Dordrecht.
O p e n i n g s r e d e van den Voorzitter, prof. mr. W. van der Vlugt:
M.H. Leden-vergaderingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond in zijn geheel
zijn te zeldzaam, dan dat over de wijze harer opening (met of zonder eene eenigszins
uitvoerige presidiale rede) zich al een regel van gewoonterecht kon hebben gevormd.
Het doel echter van deze samenkomst geeft tot een woord ter inleiding gereede stof.
De bond gaat zich zelven herzien. En een eerste vereischte om daarin te slagen is,
dat hij vooraf ernstig tot zich zelven inkeere. Wat is hij? Wat beoogt hij? Voor die
vraag hebben wij ons heden geplaatst. Oppervlakkige lieden zouden daarmêe den
draak kunnen steken en zeggen: ‘Hoe? Hebt Gij eerst eene vereeniging gesticht, en
weet Gij dan zeven jaren later nog niet nauwkeurig, wat Gij met haar eigenlijk hebt
willen bereiken?’ Maar wie zoo spreken, geven daarmêe dan ook slechts van hunne
oppervlakkigheid blijk. Geene groote roeping kent de geschiedenis, die niet allengs
pas den geroepene is klaar geworden. sinds hij haar was gaan volgen, en naar de
mate, waarin hij dat deed. Wist Willem van Oranje, toen hij in den raad der
landvoogdes de grieven blootlegde van de ingezetenen dezer landen, dat het zijne
roeping was de grondvester te worden van ons zelfstandig volksbestaan? En als dat
waar is van den geroepen enkeling, hoeveel te meer dan geldt het van een lichaam,
uit velen opgebouwd, waar het ‘zooveel hoofden zooveel zinnen’ de eenheid van het
bewustzijn nog heel wat langzamer doet rijpen!
Tot heden was nummer één in de omschrijving van ons doel: het ‘handhaven’ en
het ‘verbreiden’ ‘der Nederlandsche taal’. Geen wonder! Een taalcongres zag onzen
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bond geboren worden. In het hoofd van een taalkundige (onzen hooggeschatten
onder-voorzitter) was de levenwekkende gedachte ontkiemd. En de eerste, die over
ons den hamer zwaaide, mijn vereerde voorganger, was de geleerde, uit wiens eigen
mond ik eens de bekentenis vernam, dat hij de talen, waarmêe hij vertrouwd was,
nooit had geteld, Dr. Johan Hendrik Caspar Kern, den grooten Nederlander, dien wij
allen hier in gedachten een' vriendengroet zenden met de beste wenschen voor een
snel en volkomen herstel. (Toejuichingen).
Zoo moest aanvankelijk onze bond een taalbond zijn in de eerste plaats.
En taalbond te zijn zal een allergewichtigst nummer op onze werklijst blijven.
Voor dat kostbaarst juweel in ons stambezit, ons Nederlandsch, als eene
Damasceensche kling zoo scherp, zoo spiegelklaar, zoo klankvol, zoo buigzaam en
zoo stevig, is onze liefde niet verzwakt, noch onze ijver bekoeld. Slechts werd het
ons meer bewust, hoe hooger nog dan het bezit staat de bezitter, edeler nog dan het
werktuig is de hanteerder, heiliger nog aan ons hart dan de taal, is de stam, waaruit
zij ontbloeide. En dus komen wij tot U met het voorstel om in het wetsartikel, dat
het doel van het verbond omschrijft, voorop te zetten de versterking van den
Nederlandschen stam, zoo ver hij uit een krachtig stambewustzijn zijne levenssappen
trekt; waarna dan zorg voor onze Nederlandsche taal vermeld wordt, als het
voornaamste middel, dat daartoe bovenal valt aan te wenden.
Te eerder noopte ons tot het aanbevelen van die gewijzigde rangorde onzer
bondsgedachten een nieuwe kostelijke inval van den vader onzer vereeniging, Dr.
Kiewiet de Jonge. Het is de vondst, die in artikel 3 ten tweede hare wettelijke bepaling
moge vinden. Sinds lang is het in een deel der wereldpers, met name: in sommige
geelkleurige organen van dat naburige land, waar laatstelijk de koningin der aarde
het onbeschaamdst hare hooge roeping pleegt te miskennen en verkrachten, een
stelsel geworden, de lezers op te hitsen tegen kleinere volkeren, die zich de
stoutmoedige weelde durven veroorloven van koloniaal bezit, of zelfs van broederlijk
verkeer met stamverwante nederzettingen in verre werelddeelen. Een rechtvaardige
in eigen oogen heeft zoo zijne bijzondere manieren. Wij kennen allen Pecksniff. Wij
vernamen wel, hoe weinig zijne rechterhand weet, wat zijne linker doet. Wij hooren
hem dag aan dag het vuurtje stoken der beschuldigingen tegen de zoogenaamde
slavenhouders in den Congo-staat, terwijl zijne andere hand al de slavenkampen in
gereedheid brengt voor de mongoolsche werkkrachten der goudkoningen van
Johannesburg. Maar het is ons ook bekend, hoe zijne zalvende onberispelijkheid,
blind voor de sleepende verhongering van zijn Voor-Indië, graag ach en wee roept
over tijdelijke schaarschte in sommige streken van ons Java. En evenmin bleef het
ons verborgen, met welk eene gretigheid hij munt slaat uit onvoorzichtige klachten
en verlangens, door Nederlanders over Nederlandsch bewind in Nederlandsche
bezittingen geuit.
Die dingen waren voor niemand onzer een geheim. Maar de onverpoosde
waakzaamheid en vindingskracht van onzen onder-voorzitter was noodig, om te dier
zake te zinnen en in het eind te komen op een doeltreffend middel van verweer. Men
kan, o zeker, tegenover die stelselmatige verdachtmaking hooghartig blijven zwijgen
in vertrouwen op zijn goed recht. De ervaring echter van wat zulk zwijgend
vertrouwen onzen stambroeders in Zuid-Afrika heeft opgeleverd, stemt niet, helaas!
tot het volgen van hun voorbeeld. Zij leert ons veeleer om te doen als dat ondeugende
paard in eene fabel van Lafontaine, dat, als men het aanviel, zich verdedigde. Wel
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nu: in die verdediging orde en regel te brengen, dat dunkt Uw hoofdbestuur, naast
de bevordering van ons taalgebruik, alom waar zonen van den Nederlandschen stam
te zamen wonen, een tweede hoofdmiddel tot het verwezenlijken van ons bondsdoel,
een nieuwe arbeid dus, dien onze hand te doen vindt. En de voornaamste beteekenis
van de U voorgedragen wetswijziging zal, dunkt mij, zijn, dat Gij aan dàt ons inzicht
Uw zegel hecht.
Strekke dus deze vergadering om, door verruiming van ons arbeidsveld, onzen
arbeid vruchtbaarder te maken. Met dien wensch verklaar ik haar voor geopend.
Na de toejuichingen, welke op deze rede volgden, opende de Voorzitter de
beraadslagingen over de wijziging der Statuten, waarvan het ontwerp in het
December-nummer is afgedrukt.
Het werd aangenomen met de volgende veranderingen:
a. In art. 3 wordt, op voorstel van den heer Coers de Verbreiding van het
Nederlandsch Lied als no. 3 der Middelen naar voren gebracht.
b. In art. 4 wordt de derde alinea op voorstel van den heer Meert aldus gelezen:
‘Alle leden of ledengroepen, die ten minste eene in de Groeps- en
Afdeelingsreglementen te lepalen bijdrage storten, ontvangen kosteloos het orgaan
van het Verbond.’
Deze bepaling is opgenomen met het doel om eenige zoogenaamde buitengewone
leden, die minder dan de minimumbijdrage betalen, gelegenheid te geven Neerlandia
te lezen.
c. Op voorstel van mej Baelde wordt de eerste alinea van art. 5 als volgt uitgebreid:
Algemeene vergaderingen van de leden van het Verbond worden gehouden,
vooreerst in aansluiting met elk Ned. Taalen Letterkundig Congres, voorts zoo
dikwijls het Hoofdbestuur het noodig acht, en ook zoo dikwijls het door ten minste
ééne groep, ten minste twee zelfstandige afdeelingen of ten minste 50 leden1) wordt
verlangd met opgave van de punten, waarvan de behandeling wordt gewenscht.
d. Art. 7, dat aan Groep Nederland het voorrecht wilde geven twee leden meer
dan de andere groepen in het Hoofdbestuur af te vaardigen, wordt na verdediging
door den heer Meert van gelijk recht voor Nederland en België, op voorstel van den
Secretaris, den heer De Kanter, wat de tweede alinea betreft, aldus gelezen:
Elke Groep kan hoogstens 6 leden in het Hoofdbestuur benoemen.
e. Van art. 16 wordt, nadat de heer Meert de wenschelijkheid had betoogd om aan
de buiten een groeps- of afdeelingsgebied wonende leden over te laten, zelf te bepalen
tot welke groep zij willen behooren, het laatste gedeelte: en het Hoofdbestuur zich
daarmede vereenigt geschrapt.
f. De Voorzitter stelt ten slotte nog voor art. 18, ondanks de nieuwe bepaling in
art. 5 met betrekking tot de Ned. Congressen te behouden, maar in plaats van verslag
te lezen: beknopt verslag.
Daarna wordt het ontwerp met de genoemde wijzigingen in zijn geheel
aangenomen.

1) In het ontwerp stond bij vergissing 20 leden.
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Holland in Parijs.
Parijs, 12 April 1904.
‘De Nederlandsche koloniën zijn te beschouwen als de voor posten van het
Nederlandsch element. Naar de kolonisten wordt, in den vreemde, de gansche natie
beoordeeld’. Dat waren woorden, naar het hart gesproken, van ieder die het wèl
meent met den Nederlandschen naam en voorzeker in de eerste plaats van hen, wien
het lot beschoren heeft in den vreemde te leven en te werken. De Afdeeling der te
Parijs gestichte Nederlandsch-Fransche Vereeniging die den naam draagt van
Algemeen Nederlandsch Verbond en die men sinds eenigen tijd ook werkelijk, met
de wet in de hand, een afdeeling van dat Verbond mag noemen, heeft recht op eenige
waardeering in het moederland.
Zelf sinds bijna 16 jaren Parijsch burger - burger in den zin, dat ik belasting betaal
in de stad mijner inwoning - zal ik wellicht het verwijt niet ontgaan in dezen voor
eigen parochie te pleiten.
Daarom haalde ik echter ter inleiding van dit korte opstel de van zooveel onpartijdig
doorzicht getuigende woorden aan van onzen spreker op 7 dezer.
De Hollandsche kolonie te Parijs - dit moet men, even onpartijdig, op den
voorgrond stellen - verkeert in een bijzonderen toestand. Vooreerst wegens haar
samenstelling. In aantal zijn de kleinere makelaars, kooplieden, handwerkslui en,
helaas ook, fortuinzoekers van allerlei aard, het sterkst vertegenwoordigd.
Enkele renteniers telt zij ook, doch de werkende, meer met het hoofd arbeidende
middenstand, waarop het in elke kolonie aankomt, is betrekkelijk klein. Van deze
laatsten wordt derhalve, waar 't het nationaal gemeenschapsleven geldt, meer dan
gewone krachtsinspanning en opoffering gevergd. Des te meer is dit het geval daar
die Parijsche voorposten van Nederland een nog gevaarlijker standplaats innemen,
om de eenvoudige reden dat ze, ontegenzeglijk, het meest van alle Nederlandsche
koloniën in 't oog vallen. Parijs is nog steeds de Europeesche wereldstad bij
uitnemendheid. Het is en blijft nog altijd de stad - dat is nog gebleken bij het droevige,
doch verheffende verblijf van president Kruger en de Boerengeneraals - het is de
stad, welker gevoelens en gevoelsuitingen een sterken en machtigen weerklank vinden
in het beschaafde Europa. Het mag der Hollandsche natie dus niet onverschillig
wezen hoe dat Hollandsche element in de Seinestad, waar bovendien alle volkeren
van Europa en Amerika vertegenwoordigd zijn, beoordeeld wordt. Zonder
onmiddellijk stoffelijken steun of hulp te vragen, heeft de kolonie dus het recht
waardeering te vergen van de zijde van het moederland, wanneer zij, in het belang
van de aaneensluiting der landgenooten doet, wat zij kan.
En - dit in de tweede plaats - aan dat streven der Hollandsche kolonisten staan te
Parijs bijzondere hinderpalen in den weg, die andere koloniën - en gelukkig - niet
kennen. Die hinderpalen zijn de eigenaardigheden van het Parijsche leven. In geen
stad ter wereld is het, wegens de afstanden, wegens de verhoudingen, wegens de
leefwijze, die een gemoedelijk samenzijn binnen-huis veelal buiten sluit, wegens de
uitersten op elk gebied, wegens de afleiding van elken aard, wegens den hoogen
levensstandaard, en dientengevolge, de heftigheid van den levensstrijd. Nergens is
het zoo moeilijk zonen van één volk bijeen te houden en te zamen te brengen als in
de Fransche hoofdstad.
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Brengen de kolonisten er dus ter opwekking van het nationale leven iets tot stand,
dan geschiedt dit niet zonder opofferingen, die, welbeschouwd, ten slotte, voor een
groot deel, aan het moederland ten goede komen, want voor ons handeldrijvend en
landbouwend volk is het verkeer met Frankrijk en de ontwikkeling van het
vaderlandsche element aldaar van het hoogste belang!
In de laatste 20 jaar is het Hollandsche ras alhier aanmerkelijk toegenomen.
Statistiek te leveren ligt niet op mijn weg. Men mag niettemin gelooven dat er in het
centrum van Parijs tal van Hollandsche firma's gevestigd zijn, die uitstekend bekend
staan, en dat de Hollandsche naam een even flinken als mooien klank bezit. Daar
prijken op en bij den grooten Boulevard honderden vergulde letters, Hollandsche
namen vormende, opschriften en uithangborden van levensverzekeringen,
porcelein-magazijnen, koffie-, thee-, bakkerswinkels, bankiers, financieële
ondernemingen, waarvan de glans verder strekt en dieper straalt dan het verguldsel.
Daar zijn in de wijk van den groothandel tal van commissionairs, diamantfabrieken.
importeurs, industrieelen en ook kunstenaars gevestigd, wier degelijkheid ons volk
eer aandoet, ook zonder dat zij behoeven te teren op de glorie, die in de wereldhistorie
het Holland der 17e en 18e eeuw omgeeft.
***
Waardeering kom ik dus vragen voor onze Parijsche kolonisten. Geen lof. Niet
om hetgeen zij zelven zijn, doch om hetgeen zij trachten tot stand te brengen voor
de gemeenschap, trots de moeielijkheden, die ze ondervinden. De feiten te dien
aanzien zijn in het moederland door de Parijsche correspondenten der belangrijkste
Hollandsche bladen te zeer bekend geworden, dan dat ik in bijzonderheden behoef
te treden. Men weet dat er verleden jaar een Nederlandsch-Fransche vereeniging is
opgericht, verschillende onderafdeelingen tellende, elk op een eigen gebied werkzaam
en daaronder ook een Hollandsche Kamer van Koophandel. Die vereeniging - daarop
alleen zij de aandacht gevestigd - is jong en heeft bijgevolg steun en behoedzame
leiding noodig. De landgenooten die deze verleenen - ik noem slechts de namen van
Ph.L. von Hemert, J. Pierson, L. Sanson, J. Baron Collot d' Escury, B. Schröder,
zonder aan anderer goeden wil en werkzaamheid te kort te willen doen - verdienen
in alle opzichten medewerking, ook en niet het minst uit het moederland. Het is me
daarom een plicht, zoowel van erkentelijkheid als van vaderlandsliefde, te getuigen
dat H.M.'s. gezant te Parijs, Ridder de Stuers en de Consul-Generaal, de heer van
Lier, de bewijzen gegeven hebben dat zij onze vereeniging wenschen bij te staan
met raad en daad en - bijgevolg - met het gezag aan hun waardigheden verbonden.
Terecht kon daarom de voorzitter van de afdeeling Algemeen Nederlandsch Verbond
verleden Donderdag, toen hij den Gezant dankzegde voor zijn tegenwoordigheid bij
de spreekbeurt van Dr. Kiewiet de Jonge, er op wijzen dat er een ‘verbond’ was tot
stand gekomen. Een verbond inderdaad, in den zin van bond tusschen het gezag en
de vertegenwoordigers der kolonie.
En aldus komende op de lezing waarmede genoemde oprichter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond voor de Parijsche Hollanders kwam spreken over Nederlanders
in en buiten Nederland - bekruipt me de lust weer te geven wat hij sprak. Maar ik
mag aan de meer bijzondere dagbladpers, die trouwens te dien opzichte, reeds haar
taak heeft vervuld, geen mededinging aandoen. Genoeg zij het te vermelden dat Dr.
Kiewiet de Jonge bij het opsommen der deugden en gebreken die ons volk kenmerken
noch de Nederlandsche Vrouw, noch de Boeren, noch onze taal, noch het Algemeen
Nederlandsch Verbond vergat.
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Toch wil ik niet nalaten hem de verzekering te geven dat zijn woord niet dat was
eens roependen in de woestijn, doch weerklank heeft gevonden.
De indruk, dien hij teweeg bracht mag blijvend worden genoemd. Evenzoo zal dit
ongetwijfeld het geval zijn met de herinnering aan de kunstenaressen, de dames
Marie Kalff en van den Heuvel, die dien avond optraden en toonden dat Hollandsche
jeugd aan Hollandsch- en zelfs aan Fransch-talent gepaard kan wezen.
En, wanneer ik naga wat de Italianen zijn te Parijs, wat de Duitschers, wat de
Russen, wat de Amerikanen en wat de Engelschen, wanneer ik waarneem hoe ze
werken en hoe ze hun nationaal karakter door eensgezindheid trachten te behouden
- waarlijk, dan is er bij ons geen plaats voor groote schaamte. Dan wordt het duidelijk
dat men een klein volk kan zijn en toch niet worden medegesleept in die machtige
draaikolk, die Parijs heet. Dan ziet men dat het nationaliteitsgevoel van een klein
volk slechts een weinigje eendracht en samenwerking noodig heeft om aan de sterkste
strooming weerstand te bieden.
Die eendracht en samenwerking kan, voor een groot deel, aan de Nederlandsche
kolonie geschonken en geleerd worden door het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Men kan er zeker van zijn, dat zij inwendig en naar buiten krachtiger zal worden
onder leiding van een Voorzitter en Secretaris als de heeren J. Pierson en Collot
d'Escury.
De avond van 7 April heeft veel goeds gedaan.
MR. H. DE JONG.

Nederlanders in den Vreemde.
Terwijl de Onder-voorzitter van het A.N.V. in de Paaschweek te Parijs de belangen
van den Nederlandschen Stam heeft behartigd, hebben de Voorzitter en de Secretaris
van het Hoofdbestuur een poging gedaan tot opwekking van de Nederlanders te
Antwerpen en Brussel.
Den eersten dag, Woensdag 6 April, legden zij een bezoek af bij onzen gezant te
Brussel, Jhr. van der Staal van Piershil en hadden in den namiddag een samenkomst
met Nederlanders, welke
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geleid werd door den heer W. Thelen, voorzitter van den Brusselschen Tak van het
A.N.V.
Zij zetten het streven van het A.N.V. uiteen en wezen op den plicht der
Nederlanders in den Vreemde zich te vereenigen, niet plaatselijk in een op zich zelf
staande club, maar in eene afdeeling van het A.N.V. Van een op zich zelf staande
club toch kan op den duur geen kracht uitgaan ten behoeve van de algemeene nationale
belangen, die de Nederlanders in en buiten Nederland evenzeer ter harte moeten
gaan; alleen door eenheid kan kracht worden ontwikkeld.
De Nederlanders in België hebben een bijzonderen plicht te vervullen. Zij wonen
samen met de Nederlandsch-sprekende helft van het Belgische volk, welke hun
aansluiting bij het A.N.V. dringend noodzakelijk acht om het Vlaamsche volk te
steunen in zijn strijd, en het dwaze denkdeeld te helpen wegnemen, dat Fransch de
beschaving vertegenwoordigt en het Vlaamsch daarbuiten zou staan.
Ook het Hoofdbestuurslid voor België, de heer H. Meert, sprak de aanwezigen in
gelijken geest toe. Er werd een commissie benoemd om de propaganda onder de
Nederlanders in Brussel ter hand te nemen.
's Avonds werd een vergadering bijgewoond van den Brusselschen Tak van het
A.N.V., waarop tal van vrouwen en meisjes aanwezig waren. Er werden geestdriftige
redevoeringen gehouden, voordrachten door dames ten beste gegeven en
Nederlandsch-nationale liederen gezongen, waaruit ondubbelzinnig de liefde der
Vlamingen voor den Nederlandschen stam en H.M. de Koningin bleek.
Den volgenden avond, Donderdag 7 April, samenkomst in de Hollandsche Club
te Antwerpen met het Bestuur der Club en den Consul-generaal der Nederlanden,
den heer Van den Bergh.
Ook hier werden de beginselen van het Verbond uiteengezet en de Nederlanders
in België op hun plicht ten opzichte van den Nederlandschen Stam gewezen. Uit de
samensprekingen bleek ten duidelijkste dat de Ned. Kolonie te Antwerpen krachtig
werkzaam is in den geest van het A.N.V., hoewel het er zoo goed als onbekend is.
Reden te meer om in aansluiting nog grooter krachtsontwikkeling te zoeken. Een
commissie zal nu trachten deze tot stand te brengen.
Het Hoofdbestuur is er ten volle van overtuigd, dat de uitslag der pogingen om in
Parijs, Brussel en Antwerpen de Nederlanders op te wekken tot aansluiting bij het
A.N.V. zeer bevredigend mag genoemd worden, en meent, dat voor de toekomst
persoonlijk bezoek in het Buitenland door een of meer Hoofdbestuurders het
aangewezen middel is om de Nederlanders in den vreemde voor onzen Stam te
behouden en hen tot krachtige nationale voorposten te vormen.

Adres.
Dordrecht, 9 April 1904.
Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken,
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, gevestigd te Dordrecht, goedgekeurd bij Kon, besluit van
23 Juni 1898 No. 55 en 2 Juli 1901 No. 75:
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1o. naar aanleiding van het verhandelde in de zitting van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal van 7 December j.l. in zake het gebruik der Nederlandsche taal
tusschen Nederland en België.
Het Hoofdbestuur stemt volkomen in met den inhoud en de gronden van den, door
den afgevaardigde voor Amersfoort kenbaar gemaakten wensch, dat de briefwisseling
der Nederlandsche regeering met den gezant van België en van den Nederlandschen
gezant te Brussel met de regeering aldaar gevoerd worde in de Nederlandsche taal.
Het Hoofdbestuur voegt hieraan den wensch toe, dat ook de Nederlandsche
consulaten in België zich uitsluitend van de Nederlandsche taal bedienen, tenzij in
briefwisseling met bijzondere personen, die deze taal niet verstaan.
Het Hoofdbestuur kan de bedenkingen van Uwe Excellentie tegen deze wenschen
niet onderschrijven.
Het is immers allerminst de bedoeling, dat hierbij van het Vlaamsch sprake zou
zijn, evenmin als van de overheid wordt verlangd, dat zij in Friesland de Friesche
taal zou gebruiken. De Vlamingen zelven willen niets liever dan in schrift en uitspraak
meer en meer naderen tot het zuivere Nederlandsch.
Zich op dit standpunt plaatsende acht het Hoofdbestuur eene politiek, die in onze
gedachtenwisselingen met België de taal gebruikt, welke de eene helft van het
Belgische volk met ons gemeen heeft, gezonder dan de tot dusver gevolgde, w aar
men zich bedient van de taal, die slechts door een vierde deel van de bevolking der
beide landen samen wordt gebezigd.
Het gebruik van het Nederlandsch zou bovendien als doorloopende herinnering
aan de stamverwantschap, die de halve Belgische natie aan de onze bindt, de
beteekenis hebben eener daad van toenadering, waarvoor de regeering te Brussel
slechts erkentelijk mocht wezen.
2o. in zake de oprichting van een Tehuis voor Nederlandsche zeelieden in vreemde
havenplaatsen.
Onze zeelieden, aankomende in eene vreemde haven, missen daar de gelegenheid
om Nederlandsche boeken, tijdschriften en couranten te lezen. Zij moeten dus hun
toevlucht nemen tot de Engelsche missions, waar alleen Engelsche en Duitsche
couranten liggen.
Het Hoofdbestuur veroorlooft zich de aandacht van Uwe Excellentie op deze
leemte te vestigen en geeft in overweging door middel der Consulaten:
a in havenplaatsen, waar het aantal Nederlandsche zeelieden daarvoor groot genoeg
is, eigen bescheiden lokalen in te richten en te onderhouden, waar couranten,
tijdschriften en boeken geregeld ter lezing liggen;
b in havenplaatsen, waar het bezoek van Nederlandsche zeelieden misschien
belangrijk is, zich in betrekking te stellen met dergelijke lokalen van vreemde
mogendheden, om 't recht te verkrijgen daar geregeld Nederlandsche boeken,
tijdschriften en couranten neer te leggen.
Mocht uwe Excellentie in deze denkbeelden willen treden, dan is het Hoofdbestuur
gaarne bereid, na overleg met Uwe Excellentie, die lokalen geregeld van couranten,
tijdschriften en boeken te voorzien, en vertrouwt het Hoofdbestuur, dat vanwege
Uwe Excellentie aan hare maatregelen de noodige openbaarheid wel zal worden
gegeven.
Met verschuldigden eerbied

Neerlandia. Jaargang 8

Het Hoofdbestuur voornoemd:
Van Uwe Excellentie
de dienstwillige dienaren,
W. VAN DER VLUGT
Algemeen Voorzitter.
P.J. DE KANTER
Algemeen Secretaris.

Zuid-afrika

Uit Transvaal het heuglijke nieuws, dat de onderhandelingen tusschen de Commissie
voor C h r i s t e l i j k N a t i o n a a l O n d e r w i j s en de regeering afgesprongen zijn.
Men weet waarover het liep. De regeering was bereid de scholen voor haar rekening
te nemen, maar dan was het natuurlijk uit met het eigen vrije beheer.
Een der redenen, die men van den kant van de Commissie voor C.N.O. opgaf voor
de onderhandelingen, waarin zij
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getreden was, luidde, dat zij wel tevreden mocht zijn met de 200 vrije scholen, waarop
aan ver over de 6000 kinderen van Boeren nationaal onderwijs werd gegeven, maar
dat er nog zooveel meer kinderen waren die het verengelschende onderwijs der
staatsschool ontvingen. Daarom trachtte zij met de regeering een regeling te treffen,
waardoor de vrije scholen wel iets van hun zelfstandigheid zouden inboeten, maar
op de staatsscholen het onderwijs meer in nationalen geest zou gegeven worden.
De hoofdreden was echter waarschijnlijk, dat de vrije scholen voor de verarmde
Boerenbevolking te duur werden. Dat de regeering er ooren naar had, die scholen
voor hare rekening te nemen, lag natuurlijk in den wensch om het nationale onderwijs
daar onder den Engelschen invloed te brengen.
De overeenkomst is ten slotte afgestuit op de eischen, die C.N.O. betreffende het
onderricht in het Hollandsch en de bevoegdheden van gekozen schoolbesturen, o.a.
die van de benoeming van onderwijzers, handhaafde. Mogelijk is de Commissie op
haar stuk blijven staan, omdat zij zag, dat men op vele plaatsen in den lande van geen
overdracht der vrije school aan de regeering wilde weten en de offervaardigheid en
draagkracht grooter bleken dan zij, misschien te zwaar tillend, gedacht had.
Het gebouw van het vrije onderwijs in Transvaal, zoo verrassend snel op de
puinhoopen verrezen, is dus steviger gegrondvest dan de kleinmoedigen vreesden.
***
In de Kaapkolonie is er vooreerst geen beweging voor eigen scholen onder de
Afrikaanders te verwachten. De A f r i k a a n d e r B o n d , onlangs te Stellenbosch
in congres vereenigd, heeft het bij een hernieuwd uitspreken van den wensch naar
verbetering van het staatsonderwijs gelaten. De tijd om zelf de zaak ter hand te nemen
en zoo voor het behoud van de eigen taal en het eigen volkskarakter te zorgen, schijnt
in de Kaapkolonie nog niet gekomen.
Over het geheel heeft de Afrikaander Bond op zijn laatste congres niet den indruk
gemaakt alsof de oude kracht er nog in zat, veel minder dat het verhoogde nationale
bewustzijn, waarvan de teekenen in en na den oorlog zichtbaar waren, den Bond tot
nieuwe krachtsontplooiing aandreef. Er is blijkbaar onder Afrikaanders ontevredenheid
over de tegenwoordige leiding van hun volk en van de partij die zij vormen.
Dat was al merkbaar, toen na den oorlog de naam van Afrikaander partij veranderd
werd in Zuid-Afrikaansche partij, met uitwissching van al wat aan haren Hollandschen
aard herinnerde. Er waren er die vreesden, dat de partij door de toevloeiing van
Engelsche en andere on-Hollandsche elementen in kracht zou inboeten wat zij in
omvang zou winnen. Van deze groep was de Stem, het Hollandsche blad dat te
Burgersdorp verschijnt, de spreekbuis.
Bij de laatste verkiezing brak de ontstemming in verdeeldheid uit. Had de Bond
tot nog toe door de tucht onder zijn leden uitgeblonken, nu kwam het op verscheiden
plaatsen tot openlijk verzet tegen de leiders, die de Afrikaauders ongewenschte
candidaten wilden opdringen, en tot scheuring. Op het congres zijn daarover scherpe
woorden gevallen, al heeft men alles gedaan om de tweespalt te bedekken en
verzoening tot stand te brengen.
De Stem had zich echter al vooruit onbewimpeld uitgesproken. Zij had alle
belangstelling in de werkzaamheden van het congres verloren - zoo gaf het blad te
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verstaan - het waren altijd weer de oude kwesties die op de dagorde voorkwamen en
het zou wel weer bij het uitspreken van vrome wenschen blijven. Nu de partij in de
Z.A. partij verwaterd was, waren de kracht en de heerlijkheid er uit.
De Kaapstadsche correspondent van de Volksstem, van Pretoria, sprak ook met
geen onzeker geluid. De oude leden van den Bond hebben geen vertrouwen meer in
de leiding der voormannen, volgens hem; zij achten de belangen der Afrikaanders
in de handen van Engelschen en verengelschte Afrikaanders niet veilig. De
ontevredenheid smeult nog, maar de leiders mogen toezien dat de brand niet uitslaat.
De correspondent haalt aan wat de afgevaardigde van Beaufort West op het congres
gezegd heeft. Het was de heer P.J. Pienaar. Deze klaagde over de verwaarloozing
van het Hollandsch, op school en in 's lands bestuur. Op allerlei wijzen wordt de wet,
die de gelijkheid der beide talen voorschrijft, geschonden. En dat is, zeide hij, voor
een groot deel te wijten aan de Afrikaanders zelf, doordat zij, wat een algemeen
kwaad is, maar al te gemakkelijk afstand doen van hun rechten, als dit maar niet
gepaard gaat met eenig stoffelijk verlies; doch die betreurenswaardige eigenschap
zou voldoende tegengegaan kunnen worden, als de Afrikaner Parlementsleden
onafhankelijker van hun geboren Engelsche of verengelschte leiders wisten op te
treden.
Maar de meerderheid in den Bond blijft zijn voormannen nog getrouw. De
Afrikaander gaat stadig.
***
Na van dit congres en wat er om te doen is geweest kennis genomen te hebben is het
een verkwikking te luisteren naar een toespraak van den heer J.H. Hofmeyr, Onze
Jan, die daarin van zijn onverdachte liefde voor het Hollandsch getuigenis aflegt.
Het was bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen, behaald bij de examens van
den Zuid-Afrikaanschen Taalbond. Het is jammer, dat onze plaatsruimte ons niet
toelaat meer dan een klein gedeelte van die geestige redevoering op te nemen. In
Ons Land van 1 Maart vindt men een uitvoerig verslag.
In het groote aantal jongelui, dat aan de examens in de Hollandsche taal hadden
deelgenomen - ruim achthonderd - zag hij het bewijs, dat ‘onze taalbeweging
innerlijke kracht heeft’, en uit het verslag der examinatoren bleek hem, hoe uitgestrekt
de invloed van die examens zijn. En vooral verheugde het hem, dat er zooveel meisjes
- de meisjes van wie het altijd heette, dat zij voor hun moedertaal niets voelen - aan
de examens hebben meegedaan en zij er zoo goed zijn afgekomen. Voor de prijsvraag
werden beide prijzen door een jongmeisje behaald.
Hij hoopte, dat de liefde voor de taal bij het vrouwelijk geslacht zich op allerlei
wijs zou laten voelen:
Weldra hebben wij geen Annes, Lilies en Helens meer onder onze
dochters, maar wel Annies, Lenies en Sannies. Weldra zal de verliefde
jongeling, die het waagt een schriftelijk huwelijksvoorstel te maken.
worden afgewezen, omdat hij schreef in 't Engelsch, of wellicht met de
woorden: ‘Neen, Klaas, jou Hollandsch is te slecht!’ (Gelach.) Weldra
komen al onze volleerde meisjes van hare kostscholen thuis met
H o l l a n d s c h e Bijbels en Gezangboeken; zal geen harer opzien tegen
het lezen van Hollandsche boeken of kranten en tijdschriften, als d e
G o e d e H o o p ; zal geen enkele harer haar tafelgebeden prevelen in een
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taal die vreemd is aan vader en moeder, broertjes en zusjes, en zal die oude
zoo dikwijls aan de kaak gestelde uitdrukking ‘I don't speak Dutch’
beschouwd worden als ‘in very bad form.’ (Toejuiching.) Mijn
verbeeldingskracht neemt een zelfs hoogere vlucht. Wie weet of wij niet
nog den dag beleven, waarop onze jeugdige schoonen de geborduurde
meesterstukken van haar fancy-werk, zooals pennevegers, tabakszakken,
pantoffels, kruisbanden, boekmerken, waarmede zij hare uitverkorenen
soms bij feestelijke gelegenheden begiftigen, zullen laten pronken met
zoete woordjes in haar eigen in plaats van een andere taal, niet langer met
woorden als ‘To Dear Jack,’ maar wel met ‘Aan Jan Lief’ - ik zelf heet
Jan - (Gelach) - niet meer met ‘From your own Darling’ of ‘Sweetheart’,
maar wel ‘Van jou Zoetlief’ of ‘Hartedief’ of ‘Hartader.’ (Luid gelach.)
Men beweert wel eens, zeide Hofmeyr iets verder, dat Hollandsch onwelluidend
is. Pure gekheid! Dat kwam uit wanbegrip, uit modezucht voort. En aan het slot van
zijn betoog in dit verband:
Maar, ik zou de jonge dames willen afvragen, of zij een Afrikaansche
liefdesverklaring als ‘Sannie, ik het lief ver jou’ niet zoo welluidend vinden
als ‘Soesan, I luf joe’? (Schaterend gelach.)
Vervolgens bepleitte Hofmeyr het nut van de kennis van het Hollandsch, o.a. op
dezen grond:
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Zij gissen niet, dat een persoon, die Hollandsch - al zij het maar Kaapsch
Hollandsch - kent, op reis in Europa kan terecht komen op plaatsen en bij
gelegenheden waar zelfs Engelsch hem tekort schiet. Dat heb ik persoonlijk
ondervonden in België, en Duitschland. en Oostenrijk, en Zwitserland, en
Denemarken en elders. Slaat even een boek na als Leopolds' Van de
Schelde tot den Weichsel, en gij zult verstomd staan over het tal van
Teutonische (Germaansche) dialekten, die er gesproken worden van het
Noorden van Frankrijk tot in het Westen van Rusland, allen waarvan
verstaanbaar zijn voor een Hollander. Tot in Noorwegen en Zweden is
Hollandsch een hulp. Laten wij dat met een voorbeeld ophelderen. Op reis
in Scandinavië ontmoette ik een jongen Engel-chen Afrikaander, die voor
zaken reisde. Hij was in den houthandel. Hij vertelde hoe hij het land wijd
en zijd had doorkruist - niet alleen groote steden bezoekende, maar ook
kleine plekken in bosschen en bergen, langs meren en rivieren, overal waar
groote houtzagerijen waren, en hoe hij er ‘business’ had gedaan. Ik vroeg
hem: ‘Spreekt gij Deensch of Zweedsch of Noorsch?’ Hij zei: ‘Neen, ook niet eens Duitsch of Fransch.’ ‘Maar,’ hervatte ik, ‘hoe kunt gij dan
onder deze menschen terecht: welke taal spreekt gij tot hen?’ Hij
antwoordde, ‘Cape Dutch and nothing else - it has never qnite failed me
yet!’ (Toejuiching.)
Er was een argument tegen het Hollandsch, waar Hofmeyr veel voor voelde: het
is zoo moeilijk. En hij dreef geestig den spot met de eigenaardigheden van spelling
en taalregels van het Nederlandsch. Hij kon zijn hoorders echter goed nieuws brengen.
Eenige jaren geleden zijn taalkundigen in Zuid-Afrika het eens geworden over
een vereenvoudiging van de taal, in den geest van het Kollewijnsch, maar niet zoo
ver gaande. Het bestuur van den Taalbond wilde die vereenvoudiging echter niet
invoeren zonder het gezag van de geleerden in Nederland. En nu heeft prof. Viljoen
uit Stellenbosch in ons land de gewenschte instemming met die taalvereenvoudiging
verkregen.
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
overhandigde hem een formeel document, onder officieel zegel, waarin
het verklaart, na rijp beraad en na machtiging eener gewone vergadering
der maatschappij en hare commissie voor taal en letterkunde, ‘dat de
algemeene beginselen, volgens welke de Zuid-Afrikaansche Taalbond bij
het vereenvoudigen der schrijftaal in Zuid-Afrika wil te werk gaan in
overeenstemming zijn met wetenschappelijke begrippen omtrent de eischen
eener taal; dat de voorstellen tot vereenvoudiging van de spelling in
Zuid-Afrika niet in strijd zijn met het karakter en de wetten der
Nederlandsche taal; dat het alleszins gerechtvaardigd is om woorden en
uitdrukkingen die in Z.-Afrika algemeen bekend zijn ook in de schrijftaal
te gebruiken en dat kleine wijzigingen in woordengebruik en taalvormen,
zooals die welke de Zuid-Afrikaansche Taalbond voorstelt, geen afbreuk
doen aan de hoogere eenheid der Nederlandsche taal’. Dit document is
onderteekend, niet alleen door den voorzitter en den secretaris van het
bestuur maar ook door 43 der voornaamste Nederlandsche taalkundigen
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en geleerden, daaronder al de leden der Nederlandsche faculteiten aan de
hoogescholen van Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam en Gent.
Ten slotte deelde Hofmeyer mede, dat er een vereeniging zou worden opgericht,
waarvan de leden de vereenvoudigde spelling en taalregelen aannemen. Daarmede
wordt voor de Afrikaanders een lastig struikelblok bij de beoefening van het
Hollandsch weggenomen.

Nederland

Algemeene Vergadering van Groep Nederland.
De J a a r v e r g a d e r i n g zal plaats hebben op Z a t e r d a g 2 1 M e i 1 9 0 4 , des
voormiddags te h a l f e l f in H o t e l P o n s e n , tegenover het Spoorwegstation te
Dordrecht.
Dagorde:

I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter.

II.
Jaarverslag over 1903, door den Secretaris.

III.
Rekening en verantwoording door den Penningmeester.

IV.
Verkiezing van 7 leden van het Groepsbestuur.
Voorgesteld worden de volgende d u b b e l t a l l e n :
1e

J.J.B. van der Chijs,
's-Gravenhage, Dr. F.A.
Stoett, Amsterdam.

(aftredend)
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2e

Marcellus Emants,
(aftredend)
's-Gravenhage, W.G. van
Nouhuys, 's-Gravenhage.

3e

Prof. dr. J.H. Gallée,
Utrecht, S. Reinders,
Appingedam.

4e

Th. Nolen, Rotterdam, Mr. (aftredend)
R. van Veen,
's-Gravenhage.

5e

Prof. dr. J. Woltjer,
Amsterdam, H.J. Emous,
Amsterdam.

6e

Prof. dr. P.J. Blok, Leiden.
Prof. G. Kalff. Leiden.

7e

Luit. D.A. Eekhout, Breda.
J.A.v.d. Star,
's-Gravenhage.

(aftredend)

(aftredend)

V.
Wijziging van het Groepsreglement.
Ontwerp:

Naam, Zetel, Vereenigingsjaar.
Art. 1 (vgl. art. 1, le lid oud.)
Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft haar zetel te
Dordrecht.
Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Doel.
Art. 2. (Vgl. art. 2 oud.)
Met inachtneming van het bepaalde bij de arlikelen 2 en 3 der Statuten stelt de Groep
zich in hoofdzaak ten doel:
1o. den nationalen zin bij het Nederlandsche volk aan te kweeken;
2o. het Hoofdbestuur de geldmiddelen te verschaffen om de andere Groepen en
Zelfstandige Afdeelingen alsmede de buiten Nederland gevestigde Nederlandsche
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en Stamverwante koloniën in staat te stellen krachtig werkzaam te zijn voor de
ontwikkeling van het stambewustzijn;
3o. de ontwikkeling der betrekkingen op geestelijk. handels- en nijverheidsgebied
tusschen Nederland en de onder 2o genoemde Groepen, Afdeelingen en Koloniën te
bevorderen.
To e l i c h t i n g : Of het Verbond zoo veel mogelijk zijn doel zal kunnen bereiken,
hangt in de eerste plaats af van de werkzaamheid van het Hoofdbestuur van het
Verbond èn van den steun van groep Nederland.
De Nederlanders in de eer te plaats moeten streven naar een krachtige ontwikkeling
van het Nederlandsch element buiten hunne grenzen. Nederland wint aan belang en
kracht, wanneer de Nederlandsche en Stamverwante koloniën toenemen in beteekenis.
Het stoffelijk welzijn van Nederland wordt in hooge mate bevorderd, wanneer de
Nederlandsche en Stamverwante koloniën zich meer en meer tot Nederland
aangetrokken gevoelen.
Al is dus het doel onder 1o van dit artikel geenszins weg te cijferen, en kan op dat
gebied door Groeps- en Afdeelingsbesturen met kracht worden gewerkt, zonder dat
daaraan groote geldelijke opofferingen zijn verbonden, het zwaartepunt der
werkzaamheden van Groep Nederland is te vinden onder 2o en 3o van dit artikel. Met
alle toewijding heeft de Groep te streven naar voortdurende en belangrijke uitbreiding
van het aantal leden om aan de hoofdkas van het Verbond een zoo groot mogelijk
saldo te kunnen uitkeeren, immers de arbeid van het Hoofdbestuur eischt groote
sommen en het is er nog ver van, dat het Verbond zich krachtig zou kunnen doen
gelden.
Moet de arbeid, onder 2o van dit artikel bedoeld, worden overgelaten aan het
Hoofdbestuur van het Verbond, voor het doel onder 3o omschreven, kan de Groep
ook zelfstandig zich inspannen, omdat de aanstichting tot de ontwikkeling der
bedoelde betrekkingen toch vooral van Nederland zal moeten uitgaan. Groote kosten
zijn ook aan dezen arbeid niet verbonden, omdat het Verbond niet zelf aan handel
en nijverheid deelneemt, maar daartoe heeft op te wekken en den weg te wijzen.
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Dit nieuwe artikel 2 sluit aan bij de nieuwe artikelen 2 en 3 der Statuten, o.m.
beoogende den practischen arbeid van het Verbond uit te breiden.

Leden.
Art. 3 (vgl. art. 1, 1e lid, oud.)
Tot Groep Nederland behooren de leden in Nederland en voorts alle leden buiten
Nederland, die niet behooren tot eene andere Groep of eene Zelfstandige Afdeeling,
behoudens het bepaalde bij art. 16 der Statuten.

Aft. 4. (Vgl. art. 1, 2e en 3e lid, oud).
Begunstigend lid is wie minstens f 25,-, beschermend lid wie minstens f 5.-, gewoon
lid wie minstens f 2.50 jaarlijks bijdraagt.
Deze bepaling is wat betreft het gewone lidmaatschap niet van toepassing op hen,
die voor 1 Juli 1901 tot het Verbond zijn toegetreden.
Minder vermogenden, die het Verbond steunen met eene geringere jaarlijksche
bijdrage dan f 2,50, zijn buitengewone leden en hebben geen stemrecht en geen
aanspraak op het orgaan van het Verbond. Zij kunnen zich onderling vereenigen tot
zoodanig aantal als noodig is om de laagste bijdrage voor een lid (f 2,50) te bereiken
ten einde gezamenlijk een exemplaar van het orgaan te kunnen verkrijgen.

Groepsbestuur.
Art. 5. (Vgl. art. 3 en 4 oud).
Het Groepsbestuur bestaat uit minstens 11 en hoogstens 21 leden door de
Groepsvergadering te benoemen uit de leden der Groep, zooveel mogelijk uit alle
provinciën en verschillende kringen der samenleving.
Telken jare treden 3 of 4 leden af volgens rooster, vast te stellen door de
Groepsvergadering, doch zijn herkiesbaar.
Voor elke openvallende plaats in het Groepsbestuur draagt dit bestuur aan de
groepsvergadering een dubbeltal voor.

Art. 6. (Vgl. art. 3 oud)
Het Groepsbestuur benoemt uit zijn midden een Voorzitter, een Onder-Voorzitter,
een Secretaris en een Penningmeester, de drie eersten uit zijn midden.
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Tot Penningmeester der Groep is alleen benoembaar de algemeene Penningmeester
van het Verbond.
Den Secretaris kan een bezoldiging worden toegekend.
De betrekkingen van Secretaris en van Penningmeester kunnen in één persoon
vereenigd zijn.

Art. 7.
De Voorzitter, de Onder-Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester vormen te
zamen het Dagelijksch Bestuur.
Het Dagelijksch Bestuur is in spoedeischende gevallen tot handelen bevoegd, mits
daarop onmiddellijk de goedkeuring vragende van de andere leden van het
Groepsbestuur.
De Secretaris is - zooveel mogelijk in overleg met den Voorzitter - bevoegd tot
afdoening der loopende zaken, die geen bespreking behoeven.

Art. 8.
Het Groepsbestuur vergadert zoo dikwijls als het dat noodig acht.
Zijne leden ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten en van verdere
uitgaven in de waarneming hunner betrekking gemaakt.
Het Groepsbestuur stelt voor zich zelf een huishoudelijk reglement vast.

Art. 9.
Indien het Hoofdbestuur van het Verbond een administrateur heeft, is deze als
zoodanig tevens onder het Groepsbestuur werkzaam.
Hetzelfde geldt voor het personeel van het algemeen secretariaat en van den
algemeenen Penningmeester.

Art. 10.
Alle stukken van het Groepsbestuur uitgaande, die niet de geldzaken betreffen,
vereischen de handteekening van den Secretaris, in belangrijker zaken ook die van
den Voorzitter.
De Secretaris kan in bepaald door hem aan te wijzen gevallen van ondergeschikten
aard de onderteekening overlaten aan den administrateur der Groep.
De stukken, geldzaken betreffende, behoeven de handteekening van den
Penningmeester.

Art. 11.
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Het Groepsbestuur beschikt binnen de grenzen der begrooting over de geldmiddelen
der Groep. Het waakt voor de naleving van de Statuten - voor zooveel de Groep
betreft - van dit Reglement en van de Afdeelingsreglementen. Het komt op voor de
belangen der Groep daar waar het zulks noodig oordeelt met inachtneming der
besluiten van de Groepsvergadering.

Art. 12.
Jaarlijks in Maart zendt het Groepsbestuur aan het Eoofdbest uur
1e. Het Verslag der Groep over het afgeloopen jaar.
2e. Een gewaarmerkt afschrift der goedgekeurde rekening en verantwoording over
dat jaar.

Art. 13.
De ledenlijsten der Groep worden bijgehouden op het kantoor van het Hoofdbestuur
onder verantwoordelijkheid van den Groepssecretaris.

Gewone Groepsvergadering.
Art. 14 (vgl. art. 6 oud.)
Jaarlijks in Maart wordt te Dordrecht de gewone Groepsvergadering gehouden. In
deze vergadering wordt aan de orde gesteld:
1e. het verslagv an den Secretaris over het vorige vereenigingsjaar;
2e. de rekening en verantwoording van den Penningmeester over dat jaar:
3e. de begrooting voor het loopende jaar;
4e. de benoeming van leden in het Hoofdbestuur van het Verbond;
5e. de benoeming van leden in het Groepsbestuur;
6e. de voorstellen van het Groepsbestuur en van de afdeelingen.

Buitengewone Groepsvergaderingen.
Art. 15.
Buitengewone Groepsvergaderingen worden gehouden, wanneer het Groepsbestuur
dit noodig acht of ten minste drie afdeelingen of 25 algemeene leden zulks aanvragen,
mits daarbij tevens opgevende de onderwerpen, waarvan de behandeling wordt
gewenscht.
Het Groepsbestuur is verplicht de Groepsvergadering bijeen te roepen binnen drie
maanden, nadat de aanvrage daartoe is ingekomen.
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Orde der Groepsvergaderingen.
Art. 16 (vgl. art. 6 oud.)
Het Groepsbestuur draagt zorg, dat de oproeping voor eene Groepsvergadering
minstens ééne maand te voren in het orgaan van het Verbond wordt opgenomen met
hare dagorde.
Voorstellen der afdeelingen voor de gewone Groepsvergadering moeten vóór 31
Januari zijn ingezonden aan het Groepsbestuur, dat deze voorstellen bij de dagorde
ter kennis van de leden brengt.
Over onderwerpen niet op de dagorde vermeld, kan niet worden beslist, tenzij ¾
der blijkens de presentielijst uit te brengen stemmen die beslissing wenschen.

Art. 17.
De Groepsvergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden van het Verbond.
Stemgerechtigd zijn de leden van het Groepsbestuur, ieder met eene stem, en de
afdeelingen door middel harer afgevaardigden (die ten genoege van het Groepsbestuur
moeten voorzien zijn van een geloofsbrief) volgens deze stemtafel:
Beneden 50 leden één stem; verder voor elk ingegaan 50-tal één stem meer.
Hierbij wordt tot grondslag genomen de toestand volgens de ledenlijsten van het
Groepsbestuur op 1 Maart.

Art. 18.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
Tenzij in dit reglement anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco
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stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen over zaken heeft de
voorzitter eene beslissende stem.
Over personen wordt zoo noodig tweemaal gestemd ten einde eene beslissende
meerderheid te verkrijgen. Is zulks dan nog niet het geval, dan beslist het lot tusschen
de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; evenzoo wanneer
op twee of meer personen een gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht.

Art. 19.
De Voorzitter der Groep heeft de leiding der Vergadering, neemt daarin de noodige
maatregelen van orde en beslist mogelijke geschillen over de uitlegging van Statuten
en reglementen, indien zulks staande de vergadering oogenblikkelijk noodig is.

Begrooting.
Art. 20.
Ten laste der Begrooting wordt, behalve de bijdragen aan de kassen der afdeelingen,
gebracht:
1e. de helft der algemeene kantoorkosten, die door de hoofdkas worden betaald,
daaronder begrepen, bezoldiging van den adminietrateur en het personeel,
kantoorhuur, zegels, en verdere kantoorbehoeften.
Hieronder behooren niet die kantoorkosten, die blijkens haar aard uitsluitend het
Hoofdbestuur betreffen.
2e. Eene som voor geldelijke ondersteuning der afdeelingen voor bijzondere in
ieder geval te omschrijven doeleinden.
Het Groepsbestuur beslist op iedere aanvrage zelfstandig, daarbij ook rekening
houdende met den toestand der betrokken afdeelingskas.
3e. Eene som voor onvoorziene uitgaven.

Leden van het Hoofdbestuur.
Art. 21.
De Groepsvergadering benoemt zes leden in het Hoofdbestuur van het Verbond uit
de leden in Nederland, zooveel mogelijk uit de verschillende staatkundige en
kerkelijke partijen.
Telken jare treden twee leden af doch zijn herkiesbaar.
De rooster van aftreding wordt vastgesteld door de Groepsvergadering.
Het Groepsbestuur biedt voor elke openvallende plaats een voordracht van twee
personen aan.
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Raad van Bijstand.
Art. 22 (vgl. art. 8, 9, 10 en 11 oud.)
Er bestaat een Raad van Bijstand, welks leden worden benoemd door het
Groepsbestuur.
De Voorzitter der Groep is tevens voorzitter van dezen Raad.
De Raad regelt zijn eigen aangelegenheden.
Hij is gerechtigd tot het doen van voorstellen aan het Groepsbestuur.

Afdeelingen.
Art. 23 (vgl. art. 12 oud.)
De leden van de Groep in dezelfde gemeente of in verschillende bij elkaar gelegen
gemeenten kunnen zich vereenigen in eene Afdeeling.
De grenzen der Afdeeling worden bepaald door het Groepsbestuur na overleg met
hen, die de Afdeeling willen oprichten.
Voor de oprichting en instandhouding eener Afdeeling is een aantal van 20 leden
vereischt.

Art. 24 (vgl. art. 14 oud.)
De Afdeelingen bevorderen de belangen van het Verbond in den kring van haar
gebied.
Zij geven het Groepsbestuur alle inlichtingen, gevraagd of ongevraagd en zenden
aan de redactie van het orgaan van het Verbond zooveel doenlijk bericht over alles
wat in haar omgeving met betrekking tot het streven van het A.N.V. voorvalt.

Art. 25 (vgl. art. 17 oud)
Aan de Afdeelingen wordt tot bestrijding harer uitgaven een gedeelte der bijdragen
van de leden toegekend als volgt:
Van de eerste f 200 of minder , van de rest .

Art. 26 (vgl. art. 13, 15, 19, 21 oud.)
De Afdeelingen stellen voor zich zelf een reglement vast, dat de goedkeuring behoeft
van het Groepsbestuur, evenals alle wijzigingen daarin. Gewaarmerkt afschrift van
dit reglement, evenals van alle wijzigingen daarin worden door het Afdeelingsbestuur
na goedkeuring door het Groepsbestuur aan dit bestuur toegezonden.
Dit reglement behoort onder meer bepalingen te bevatten omtrent:
1e. Zetel en grenzen der Afdeeling;
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2e. Verdeeling en regeling der bestuurswerkzaamheden;
3e. Gewone jaarvergadering te houden in Februari, waarin te behandelen:
jaarverslag van den Afd. Secretaris;
a.
rekening en verantwoording van den Afd. Penningmeester;
b.
benoeming van bestuursleden der Afdeeling;
c.
benoeming van afgevaardigden voor de Groepsvergadering;
d.
bespreking van de dagorde voor de Groepsvergadering.
e.
4e. Gewone jaarvergadering te houden in December ter bespreking van de
voorstellen der Afdeeling voor de eerstvolgende Groepsvergadering.
5e. Buitengewone Afdeelingsvergaderingen.
6e. De orde der Afdeelingsvergaderingen en de wijze van stemmen.

Art. 27 (vgl. art. 16 en 18 oud.)
De Afdeelingen zijn verplicht jaarlijks in Februari aan het Groepsbestuur te zenden:
a. gewaarmerkt afschrift van haar jaarverslag;
b. gewaarmerkt afschrift van hare rekening en verantwoording; deze behoeft de
goedkeuring van het Groepsbestuur, dat het recht heeft de uitgaven te schrappen, die
naar zijn oordeel niet in de rekening thuis behooren en er die uitgaven op te brengen
die naar zijn meening ten onrechte zijn weggelaten, alles behoudens beroep op de
Groepsvergadering.
c. eene ledenlijst der Afdeeling met opgave van adres en bijdrage van ieder lid.

Art. 28.
De Afdeelingen zijn verplicht het Groepsbestuur zonder vertraging nauwkeurig op
de hoogte te houden van de veranderingen in hare ledenlijst, zoowel wat betreft de
namen der leden als hunne adressen en bijdragen.

Art. 29.
De Afdeelingen zijn verplicht jaarlijks vóór 31 Maart aan den Groepspenningmeester
toe te zenden de som van de bijdragen der leden over het loopende jaar volgens art.
25 aan de Groepskas verschuldigd.
De som der bijdragen hierboven bedoeld, betreft de leden, op 1 Januari te voren
als zoodanig ingeschreven, en hen, die sedert dien datum tot de afrekening zijn
toegetreden.
De Afdeelingen zijn verplicht aan het einde van iedere maand aan den
Groepspenningmeester toe te zenden de som van de bijdragen der leden, aan de
Groepskas verschuldigd, voor zoover zij sedert de vorige toezending tot het Verbond
zijn toegetreden.
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Art. 30.
De bijdragen van de leden tot eene Afdeeling behoorende, worden voor rekening der
Afdeelingen geïnd door den Afdeelings-penningmeester.
Het Groepsbestuur heeft niettemin het recht deze inning aan zich te nemen, wanneer
zij door de Afdeeling niet op zoodanige wijze geschiedt, dat de goede orde in de
administratie van de Groep kan worden gehandhaafd, of wanneer de Afdeeling niet
voldoet aan de in dit reglement genoemde verplichtingen. Deze maatregel kan niet
worden genomen zonder uitdrukkelijke waarschuwing, waarbij de noodige tijd moet
worden gelaten aan de Afdeeling om alsnog den toestand afdoende te regelen.
Wanneer het Groepsbestuur de inning der bijdragen zelf door middel van zijn
Penningmeester op zich neemt, gaan de verplichtingen te dezer zake van de
Afdeelingen volgens art. 29 over op den Groepspenningmeester, doch alleen voor
het gedeelte der bijdragen, dat volgens art. 25 aan de Afdeelingen toekomt.

Art. 31. (Vgl. art. 14 oud.)
De Afdeelingen kunnen zich met verzoeken niet tot de Regeering wenden en evenmin
tot andere deelen van het openbaar gezag dan alleen tot de besturen der gemeenten
binnen hare grenzen, tenzij met voorafgaande goedkeuring van het Groepsbestuur.

Art. 32.
Bij opheffing eener Afdeeling wordt haar saldo in kas gestort in de Groepskas.
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Reglementsverandering.
Art. 33. (Vgl. art. 24 oud.)
Voor elke verandering in dit reglement is noodig, dat ten minste ¾ der stemmen in
de Groepsvergadering zich daarvoor verklaart.
De voorstellen tot reglementswijziging worden minstens eene maand voor de
Groepsvergadering aan de leden der Groep medegedeeld.

Beslechting van Geschillen.
Art. 34. (Vgl. art. 25 oud.)
Geschillen worden zonder hooger beroep aldus beslecht:
die tusschen Groepsvergadering en Groepsbestuur door het Hoofdbestuur van het
Verbond;
die tusschen Groepsbestuur en Afdeelingen door de Groepsvergadering;
die tusschen Afdeelingen, alsmede die tusschen eene Afdeeling en haar Bestuur
door het Groepsbestuur.

Overgangsbepalingen.
Art. 35.
Dit Reglement treedt in werking zoodra de gewijzigde statuten van het Verbond de
koninklijke goedkeuring hebben verkregen.

Art. 36.
De reglementen der Afdeelingen worden binnen zes maanden na het in werking
treden van dit reglement herzien.

VI.
Vo o r s t e l l e n der Afdeelingen:

Afdeeling Fivelingoo.
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1e In overweging wordt gegeven de meest bekende Nederlandsche en Vlaamsche
liederen, oude en nieuwe, vanwege het Verbond, vierstemmig te doen uitgeven.
To e l i c h t i n g : De liederen uit het boek van Coers zijn alle eenstemmig,
dus ongeschikt voor zangvereenigingen. Indien het bestuur van groep A
(in verbinding met B) kon besluiten een dergelijke uitgave te
bewerkstelligen en deze voor matigen prijs voor zanggezelschappen
verkrijgbaar stelde, zoude hierdoor naar onze bescheiden meening de
verspreiding van het Nederlandsche lied zeer in de hand worden gewerkt.
Bij de meeste zangvereenigingen is nu het Duitsch de hoofdschotel.
2e Vanwege het Verbond te doen uitgeven boekjes, waarin in korte trekken de
beginselen en 't nut van het Verbond worden omschreven en waarbij gevoegd wordt
een aangifte tot lidmaatschap met vermelding van den naam van de voorstellers, alles
in den trant van die bij den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond in gebruik.
To e l i c h t i n g : Wanneer dit materiaal in ruime mate aan de leden wordt
verstrekt, opdat deze ze weer in hunnen kring kunnen verspreiden, acht
de Afdeeling het een der beste middelen om het ledental te vermeerderen.
3e De bekende vloeibladen te doen neerleggen op de door het publiek gebruikte
lessenaars van postkantoren, stations en andere openbare gebouwen.
To e l i c h t i n g : De Afdeeling verwacht dat meerdere leden zich gaarne
met de verspreiding en weeraanvulling van den voorraad vloeibladen op
bovengenoemde plaatsen belasten zullen.
4e Wordt de wensch geuit, dat het bestuur stappen doe om tot een regeling te komen,
waarbij aan kleine, nog niet tot vollen groei gekomen afdeelingen ontheffing wordt
gegeven van de bepaling dat 3/5 der bijdragen aan het Hoofdbestuur wordt afgedragen,
òf dat aan deze afdeelingen van het Verbond geldelijke steun gegeven wordt.
To e l i c h t i n g : De ervaring heeft geleerd dat kleine, pas opgerichte
afdeelingen door den geldelijken nood in het begin niets kunnen verrichten
om de beginselen in hun kring te verbreiden, wat des te meer jammer is,
omdat naar hare meening juist in de afdeelingen een groote kracht voor
die verspreiding schuilt.

Afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken.
1e. Telken jare, te beginnen met 1904, zal de strijd tegen het onnoodig gebruik van
vreemde talen en woorden in de groepsvergadering ter sprake worden gebracht, om
daar in gemeen overleg ten aanzien van dien strijd een gedragslijn voor het volgende
jaar vast te stellen.
2e. Vanwege de groep Nederland worde een prijsvraag uitgeschreven strekkende tot
het doen samenstellen van een geschrift, dat antwoord geeft op de vraag: wat wil het
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Algemeen Nederlandsch Verbond? en een opwekking bevat om tot dat Verbond toe
te treden.
3e. Vanwege de groep Nederland worde een prijsvraag uitgeschreven voor de beste
teekening van een prent, die het streven van den Bond zinnebeeldig voorstelt.
4e. Het groepsbestuur trede in overleg met een Nederlandsche stoomboot-maatschappij
betreffende het laten loopen van Nederlandsche stoomschepen naar en van Oost-Indië
om de Kaap.
5e. Het groepsbestuur verzoeke aan de Nederlandsche spoorwegmaatschappijen zorg
te dragen, dat voortaan de uitgave in het Nederlandsch van de Belgische
spoorweggidsen in Noord-Nederland ten verkoop zal worden gesteld.

Afdeeling Haarlem en Omstreken.
1e. De Afdeeling Haarlem en Omstreken, ten volle overtuigd van de geheel
onvoldoende bekendheid van streven en werken van het Algemeen Nederlandsch
Verbond;
spreekt de wenschelijkheid uit, dat het Hoofdbestuur daaraan te gemoet komt door
o.a. aan de Redacties van de bladen van verschillende richting te vragen, om een
gedeelte van hun kolommen af te staan voor mededeelingen van het A.N.V. met den
naam van het Verbond er boven:
wenscht de inrichting van die mededeelingen aan het Hoofdbestuur of den
verantwoordelijken Redacteur over te laten;
maar hoopt in de eerste plaats op bekendmaking van de goedkoopere manier om
tot het Verbond in betrekking te komen als buitengewoon lid;
en gaat over tot de orde van den dag.
2e. De Afdeeling Haarlem en Omstreken kennis genomen hebbende van de
uitnoodiging door de firma de Bussy verspreid om deel te nemen aan de Industrieele
Tentoonstelling te Kaapstad, te houden Nov. en Dec. 1904 en Jan. 1905, die blijkbaar
een geheel Engelsch karakter schijnt te zullen hebben;
spreekt den wensch uit, dat het Hoofdbestuur daarom zooveel in zijn vermogen
is zal bijdragen om de Nederlandsche industriëelen aan te sporen deel te nemen aan
genoemde tentoonstelling
en gaat over tot de orde van den dag.

Studenten-Afdeeling Leiden.
1e. Het is wenschelijk, dat 't Hoofdbestuur jaarlijks lezingen en liederavonden ten
behoeve der Afdeelingen voorbereidt.
De lezingen moeten dienen om de kennis van het Nederlandsch gebied te verbeteren
en den vooruitgang der Nederlandsche beweging in 't afgeloopen jaar aan te toonen.
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2e. Het is wenschelijk, dat het A.N.V. pogingen aanwendt om de toelating van
vreemde studenten aan de Noordnederlandsche hoogescholen te vergemakkelijken,
door 't aandringen op soortgelijke bepalingen als in Belgiê.
De Secretaris van Groep Nederland:
C. VAN SON.

Vlaanderen

Verslag der Algemeene Vergadering van Groep België op 6 Maart 1904.
De vergadering, bij afwezigheid van den Voorzitter, geleid door den Heer Minnaert,
wordt te 11¼ uur geopend.
Het verslag over de werkzaamheden door den secretaris
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wordt goedgekeurd; zoo ook dit van den penningmeester, waaruit blijkt, dat op 31
Dec. 1903 in kas bleef 1848.28 fr. Bij het aflezen der lijst van stemgerechtigde
afgevaardigden verklaart de Heer Sebrechts, dat hij afgevaardigd is door den Tak
Leuven, die moet beschouwd worden als opgericht alhoewel het Bestuur nog niet
aangesteld is. Aangenomen.
Er wordt overgegaan tot de verkiezing van leden in het Bestuur van Groep B.
Zonder verzet worden met algemeene stemmen gekozen: M. Van
Kerckhoven-Donnez, Antwerpen, Mr. W. Thelen, Brussel; Tack, Mechelen; Gevaert,
Oudenaarde; Lefèvre, Oostende. Voor Gent wordt de geheime stemming gevraagd,
worden door M. Fabri als candidaten voorgesteld de hh. Prayon v. Zuylen en Wasteels.
door M. Maes de hh. Fredericq en Lybaert. Worden gekozen: de hh. Lybaert en
Fredericq.
Liederboek. Op voorstel van M. Van der Ven drukt de vergadering den wensch
uit het liederboekje te zien verschijnen, de verwezenlijking afhangende van de
uitvoering en de beschikbare gelden.
Vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur. Het voorstel van de hh. De Veen en
Minnaert tot wijziging van Art. 8 wordt aangenomen. De nieuwe tekst luidt: Het
Bestuur van Groep B benoemt uit zijn midden 6 vertegenwoordigers in het
Hoofdbestuur, waaronder van rechtswege de voorzitter en de secretaris van Groep
B voorkomen. Het aftreden der 4 andere leden valt samen met hun aftreden als
Bestuursleden van Groep B.
In een namiddagvergadering onder leiding van den Heer E. T'Sjoen, wordt
behandeld het voorstel van den Heer Reinhard tot wijziging van Art. 4. van de
Grondslagen. De Heer R. ontwikkelt breedvoerig zijn voorstel, dat hierop neerkomt:
Groep B zou zich terugtrekken uit den Vlaamschen Taalstrijd en die werkzaamheden
overlaten aan andere organismen. Het zou die organismen steunen. Het zou werkzaam
moeten zijn tot het ontwikkelen van het stambewustzijn bij het Vlaamsche Volk, het
bewustzijn, dat het behoort tot een grooter geheel. Hij geeft een aantal wenken omtrent
hetgeen het Verbond zou kunnen doen. Zijn oordeel is, dat Groep B thans doet, wat
ze niet behoort te doen omdat daar andere organismen voor zijn en nalaat wat ze zou
moeten doen.
De Heer Meert is het met den Heer Reinhard niet eens omtrent de roeping van het
Verbond in Zuid-Nederland. Sedert het ontstaan van Neerlandia Juli 1896 te Gent,
heeft dit orgaan van het Verbond onafgebroken de gedachte van onze stamsolidariteit
verkondigd en dit niet zonder verblijdenden uitslag. Uitbreiding van onze betrekkingen
met het Noorden is door Groep B betracht en bevorderd geworden. De Heer Meert
zegt, dat de Heer Reinhard als strijder voor de belangen van zijn volk een koninklijke
hulde verdient; doch gedurende de acht jaar van zijn bestaan, heeft het Verbond aan
de Vlaamsche Beweging diensten bewezen, die niet te onderschatten zijn. Ons nu
vragen, dat we ons uit den Taalstrijd zouden terugtrekken, is verlangen dat we
zelfmoord zouden plegen, want niet meer strijden, niet meer doen, wat onze hand te
doen vindt is de dood. Hij stelt daarom voor, dat art. 3 ongewijzigd zou blijven. Hij
erkent, dat de Heer Reinhard gewezen heeft op verschillende dingen, die behartiging
door het Verbond waard zijn.
De Heer Fabri doet een terechtwijzing en wijst er op, dat het het Gentsche
Propagandacomiteit van het Algemeen Nederlandsch Verbond is, dat de reeksen
volksvergaderingen voor de Gelijkheidswet en de vervlaamsching van de Gentsche
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Hoogeschool heeft ingericht. Hij brengt hulde aan den Heer Obrie, die de meeste
van deze meetings heeft voorgezeten.
De Heer Bouchery verzet zich tegen het terugtrekken uit den Taalstrijd. Nadat M.
Reinhard nog eens de weerspraak van den Heer Meert heeft behandeld wordt
overgegaan tot de stemming. Met 17 stemmen tegen 6 en 3 onthoudingen wordt
besloten, dat art. 3 ongewijzigd zal blijven.
In een derde vergadering te 6 uur geopend, wordt overgegaan tot de behandeling
van § 7 der dagorde.
De Heer T'Sjoen meent dat na de redevoering van den Heer Reinhard de uitvoerige
behandeling van dit punt kan wegvallen en de vergadering bij het Groepsbestuur zou
moeten aandringen om de gewenschte verbetering te bekomen.
No. 8. De heer Fabri stelt de vraag op welk recht de beslissing steunt door het
Bestuur van Groep B bij meerderheid van stemmen genomen, dat de uit
Zuid-Nederland ingezonden stukken in Neerlandia aan de goedkeuring van het
Dagelijksch Bestuur zouden onderworpen worden. De Heer Meert deelt de
omstandigheden mee, die aanleiding gaven tot dit voorstel aangenomen door het
Bestuur met 8 stemmen tegen 2 en 2 onthoudingen. Als het de bedoeling van den
Heer Fabri is om het Bestuur af te keuren, dan stelt hij daartegenover een motie van
vertrouwen in het Bestuur voor. De Heer Fabri bestrijdt de uiteenzetting van den
Heer Meert. Hij aanvaardt niet, dat de beslissing van het Bestuur van Groep B zou
steunen op zijn brief in Neerlandia (Maart 1903.) Hij aanvaardt niet, dat in Neerlandia
dingen zouden verschijnen, waaromtrent beslist werd, dat ze niet zouden verschijnen.
Ingezonden stukken mogen door de redactie onderzocht worden, maar moeten niet
aan anderen ter goedkeuring gezonden worden. Hij neemt de gelegenheid te baat om
te verklaren, dat hij zijn ontslag als lid van die redactie neemt. De Heer Meert laat
zijn motie vervallen.
No. 9. De Heer T'Sjoen klaagt er over, dat er sedert Maart geen Vlaamsche kroniek
meer verschijnt. Hij stelt voor dat de vergadering nogmaals aan het Bestuur zou
opdragen maatregelen te nemen voor de Redactie van de rubriek Uit Vlaanderen.
Aangenomen.
No. 10. Toestand der Vlamingen in het Walenland. De Heer T'Sjoen stelt voor dat
het Bestuur van nu af aan zou gemachtigd worden bibliotheken te openen in 't
Walenland en voordrachthouders uit te zenden. Aangenomen.
Na dit laatste punt wordt er voorgesteld en door stemming aangenomen, dat men
nog de wijziging der grondslagen zal behandelen. Die worden artikelsgewijze
voorgelezen en kleine wijzigingen voorgesteld, welke de afgevaardigden op de Alg.
Verg. te Dordt zullen verdedigen.
De vergadering wordt eindelijk te 7 ½ uur gesloten.

Bestuursvergadering van Groep B. 20 Maart.
Het bestuur van Groep B, dat thans bestaat uit de Heeren: L. Bouchery, J. De Vriendt,
L. Smeding, F. van der Ven, J. Van Kerckhoven - Donnez, voor Antwerpen; Th.
Coopman, E. De Veen, E. T'Sjoen, W. Thelen voor Brussel; C. Peeters v. Diest; E.
De Backer. P. Fredericq, K. Lybaert, H. Meert, G.D. Minnaert, K.V.d. Cruyssen voor
Gent; P. Tack, voor Mechelen; V. Fris, G. Lefèvre v. Ostende; Gevaert v. Oudenaarde
(de Heer R. De Windt, Aalt, is overleden), heeft gekozen: tot Voorzitter: J. Van
Kerckhoven-Donnez; tot Ondervoorzitter: K. Lybaert; tot Secretaris: H. Meert; tot
Penningm.: E. De Backer.
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Tot leden in het Hoofdbestuur zijn benoemd: J. Van Kerckhoven - Donnez, H.
Meert, G.D. Minnaert, L. Smeding, W. Thelen, K.V.d. Cruyssen.
Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit de Heeren: E. De Backer, Fredericq, Lybaert,
Meert, Minnaert, V.d. Cruyssen, Van Kerckhoven - Donnez.
Het Bestuur heeft als afgevaardigden naar de Alg. Vergadering te Dordt (26 Maart)
benoemd de Heeren: Meert, Minnaert, V.d. Cruyssen.
Tot het verkrijgen van boeken voor Ons Spreekuur van Prof. Viljoen te Stellenbosch
zal een rondschrijven gericht worden aan de leden.
De teksten van de liederen, op te nemen in het Liederboek zullen onderzocht
worden door een commissie bestaande uit de H.H.E. Hullebroeck, P. Fredericq, K.
Lybaert, F. Van Duyse.
De lijst der uitgekozen liederen zal aan alle bestuursleden gezonden worden.
De redactie van Neerlandia voor het aandeel van Groep B. zal staan onder toezicht
en verantwoordelijkheid van het Dagelijksch Bestuur. Er zal opnieuw een
Maandelijksch Overzicht verschijnen. Het Dagelijksch Bestuur zal voor de redactie
ter zijde gestaan worden door H.H. Bouchery en De Veen voor Antwerpen en Brussel.

Oost-en-West

Jaarverslag over 1903 van de groep Suriname van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Bij het uitbrengen van dit eerste jaarverslag van de groep Suriname van het Algemeen
Nederlandsch Verbond zal men misschien kunnen verwachten het een en ander te
vernemen over het ontstaan van het Verbond, zijn doel en zijn werkkring. Waar
evenwel op zoo uitstekende wijze door den
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vroegeren Secretaris van de Zuid-Afrikaansche Groep, ons tegenwoordig ijverig
medelid, den heer F. Oudschans Dentz, het vorig jaar dit alles is besproken in een
artikel in Onze West dat U allen ongetwijfeld nog versch in het geheugen ligt, meen
ik mij ontslagen te mogen rekenen van de taak dit thans te doen en mij te mogen
bepalen tot de wordings- en levensgeschiedenis van Onze Groep.
Nadat in 1898 het Algemeen Nederlandsch Verbond tot stand was gekomen, het
Verbond dat alle ontwikkelde Nederlanders hoopt te kunnen doen samenwerken tot
handhaving en verbreiding onzer taal en tot behartiging van de belangen van den
Nederlandschen stam, werden ook spoedig in Suriname een aantal mannen gevonden,
die, sympatbiseerend met dit schoone doel, zich bij de vereeniging aansloten. In het
jaar 1902 bedroeg dit aantal leden negentien. Alle organisatie ontbrak evenwel.
Dit kon en mocht naar het oordeel van het Hoofdbestuur van het Verbond niet zoo
blijven; in Suriname, waar een ruim en vruchtbaar arbeidsveld verwacht werd en
waar nastreving van het hoofddoel van het Verbond zoo bitter noodig was, mocbt
eene zelfstandige groep niet ontbreken.
De warme vriend van Suriname, de te vroeg ontslapen Oud-Gouverneur Jhr. Mr.
T.A.J. van Asch van Wyck, toen ter tijd lid van den Raad van Bijstand van het
Verbond, had spoedig den weg gewezen om tot de oprichting eener Groep te geraken,
door het Hoofdbestuur in overweging te geven zich in verbinding te stellen met onzen
tegenwoordigen voorzitter, Mr. Dr. C.F. Schoch, door wiens bemoeiingen
veornamelijk de Groep Suriname, nog vóór het jaar 1902 ten einde gespoed was, tot
stand kwam.
Het Bestuur van de Groep, voor de eerste maal door het Hoofdbestuur benoemd,
bestond uit de heeren Mr. Dr. C.F. Schoch, Voorzitter, Ds C. Hoekstra,
Penningmeester, Dr. H.D. Benjamins, J.A. Dragten, C.R. Frowein, Mr. F. Siewertsz
van Reesema, Mr. H.W. van Sandick, J.R. Thomson en den ondergeteekende als
Secretaris, van wie de heer van Reesema reeds spoedig, om gezondheidsredenen,
naar Nederland vertrok, bedankte, en vervangen werd door den heer A.M.W. ter
Laag. terwijl de heeren Thomson en van Sandick met verlof naar Nederland
vertrokken, zonder evenwel hun mandaat neer te leggen.
De Groep mocht zich reeds aanstonds in veler belangstelling verheugen, terwijl
het Bestuur de voldoening smaakte, dat Zijne Excellentie de Gouverneur C. Lely,
zich op het daartoe strekkend verzoek bereid verklaarde het beschermheerschap van
de Groep te aanvaarden, waardoor ongetwijfeld een groote zedelijke steun verkregen
werd.
Ingevolge art. 4 van het reglement, in verband met het laatste lid van art. 6 der
Statuten, moesten door het Bestuur 2 tot 4 in Europa wonende leden van het Verbond
worden aangewezen om voor drie jaren zitting te nemen in het Hoofdbestuur. Het
Bestuur was van oordeel dat voorshands door twee personen de Groep Suriname
voldoende vertegenwoordigd zoude zijn en verkoos daartoe, in zijne vergadering
van den 1en April, twee mannen van wie het wist, dat zij nevens sympathie voor het
streven van het Verbond en ijver in het behartigen zijner belangen. een warm hart
hadden voor alles wat de kolonie Suriname betreft, te weten de heeren Jhr. Mr.
J.L.W.C. von Weiler, rechter in de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam en
W.H.V. Graaf van Heerdt tot Eversberg te 's-Gravenhage. In dezelfde vergadering
werd voldaan aan de bij art. 10 laatste lid der Statuten opgelegde verplichting om
een lid aan te wijzen voor de commissie, ten overstaan waarvan de penningmeester
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van het Hoofdbestuur rekening en verantwoording heeft te doen. Het zal U zeker
niet bevreemden, dat, zonder eenige aarzeling, de keuze daarvoor viel op den heer
W. van Esveld, hoofddirecteur van de Surinaamsche Bank te Amsterdam, terwijl het
U zal verheugen, zooals het ons heeft verheugd, te vernemen, dat deze zoowel als
de te voren genoemde heeren zich hunne benoeming hebben laten welgevallen.
Ter bevordering van de belangen van het Verbond in de verschillende deelen van
het uitgebreide gebied der Kolonie, kwam het wenschelijk voor in de Districten
corresspondenten aan te stellen en het mocht gelukken de heeren:
J.C. Rysdyk, aan het pad van Wanica,
G.F.C. Hering op St. Domburg,
J.A. van Beek, op plantage Susanna'sdaal,
J.J. Halfhide, op plantage Alkmaar,
C.L. Duurvoort, op station Sommelsdijk,
W.N. Sevenoaks, op station Groningen,
H. Weytingh, te Albina, en
B. Boekhoudt, te Coronie, thans te Nickerie,

bereid te vinden als zoodanig op te treden.
Gestadig ging het ledental vooruit, doch één daad heeft daartoe vooral
medegewerkt, eene daad die niet alleen van de Groep Suriname wijd en zijd heeft
doen spreken, maar tevens wederom in ruimen kring de aandacht op de kolonie heeft
gevestigd en veel wetenswaardigs omtrent haar heeft wereldkundig gemaakt, ja, zelfs
stof tot besprekingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft geleverd, eene
daad in één woord die, volgens het getuigenis van het Hoofdbestuur, een succes is
geweest.
Ge begrijpt reeds, dat ik bedoel de samenstelling en het doen verschijnen van het
Suriname-nummer van het orgaan van het Verbond Neerlandia. Al ging de
aanstichting daarvoor uit van het Hoofdbestuur, de samenstelling is geheel en alleen
verschuldigd aan de Groep Suriname, en aan de bekwame en ijverige schrijvers, die
aan die samenstelling hebben medegewerkt, kan ongetwijfeld niet voldoende dank
worden betuigd voor hetgeen zij deden, waarbij echter een gelukwensch mag worden
gevoegd voor het verkregen resultaat.
Het ledental van de Groep, zooals gezegd, in 1902 nog slechts 19 bedragende, is
thans reeds geklommen tot 194 aldus verdeeld: 1 beschermend lid, 8 begunstigende
leden en 185 gewone leden.
Het zal niet kunnen worden tegengesproken dat het eerste levensjaar van het
jonggeboren wicht voorspoedig is geweest en dat in elk geval de bewering van
sommige pessimisten dat het geen voldoende teekenen van levensvatbaarheid heeft
gegeven, ten eenen male ongegrond is. Evenmin zal evenwel kunnen worden
tegengesproken, dat de spruit nog niet die kracht bezit, die wij haar zoo gaarne
toewenschen en die het mogelijk zal maken dat zij nevens het geven van zedelijken
steun aan het streven van het Verbond en versterking van de bondskas, ook zelfstandig
handelend kan optreden in de door de Statuten aangewezen richting.
Het Bestuur is van oordeel dat die noodige krachten spoedig verkregen zullen zijn
en meent, dat met den hoogstgewaardeerden steun van het Hoofdbestuur, dat ten
vorigen jare een subsidie van f 200.- en dit jaar weer van f 140.- aan onze Groep
schonk, reeds binnen niet te langen tijd een plan, dat het van den aanvang af heeft
overwogen, zal kunnen worden verwezenlijkt. Daarvoor is echter nog meer aanwas
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van het ledental noodig, doch vol vertrouwen ziet het de toekomst op dat punt
tegemoet; vol vertrouwen op den ijver van de tegenwoordige leden in het behartigen
der belangen van het Verbond en het maken van propaganda voor zijn schoon doel,
vol vertrouwen ook in den goeden wil van die velen, die thans zich nog niet hebben
aangesloten.
Paramaribo, 29 Februari 1905.
De Secretaris van de Groep Suriname,
Mr. P. HOFSTEDE CRULL.

Nederlandsche Leergang voor Inlanders.
Door bemoeienis der Afdeeling Batavia is een leergang geopend voor Inlanders die
de Nederlandsche taal willen leeren! Een heuglijke gebeurtenis, wel waard met enkele
woorden besproken te worden.
Deze cursus is niet de eerste van dien aard; zoowel op Java als op de
Buitenbezittingen zijn in de laatste jaren dergelijke leergangen door Europeesche
onderwijzers opgericht, welke onderwijzers geldelijken steun van het Gouvernement
ontvingen. Maar thans is het gedaan met het verleenen van hulpgeld aan de
zoogenaamde ‘Hollandsche cursussen’: in afwachting van de door het opperbestuur
te nemen beslissing kent de Gouverneur-Generaal geen nieuwe subsidies toe. Zoo
stonden de zaken toen zich ook onder de Inlandsche bevolking ter hoofdplaats van
Indië behoefte deed gevoelen aan een onderwijs-inrichting voor de Nederlandsche
taal buiten de gewone scholen: eene voor mannen die zich na volbrachte dagtaak
nog aan de studie willen zetten. De onderwijzer Hilgers, een der schrijvers van den
Nederlandsche taalcursus voor den Inlander, die besproken werd op blz. 139 van den
vorigen jaargang van Neerlandia, werd bereid gevonden zich met het geven van het
onderwijs te belasten en toen de toeloop te groot werd voor één onderwijzer, ook
zijn ambtgenoot, de heer H.L. Milius. Daar de schoolgelden niet voldoende kunnen
opbrengen om genoemde heeren ook maar een zeer matige vergoeding te geven voor
den tijd aan de lessen besteed, werd de steun van het Verbond ingeroepen; de jonge
afdeeling Batavia kon echter niets doen, toen zegde het Groepsbestuur hulp toe.
Niettemin wordt de leergang beschouwd eene instelling van de Afdeeling te zijn, en
in verband daarmede woonden de Voorzitter en de Secretaris van het
Afdeelingsbestuur de opening op 3 Maart bij. Eerstgenoemde sprak de leerlingen
toe: hij gaf er zijn vreugde over te kennen dat bij een deel der Inlandsche bevolking
een
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drang merkbaar is, om zich verder te ontwikkelen en dat als middel daartoe de
Nederlandsche taal wordt geleerd, terwijl hij er op wees dat bestudeering dier taal
door Inlanders en van de Inlandsche talen door Nederlanders den band tusschen beide
rassen kan versterken tot heil van Indië. Den heeren Hilgers en Milius bracht hij den
dank van het Bestuur voor het op zich nemen der lessen.
Het aantal leerlingen heeft de verwachting verre overtroffen: het bedraagt nu reeds
een veertigtal. De leeftijd loopt nogal uiteen, maar allen hebben reeds eene lagere
Inlandsche school afgeloopen en vervullen betrekkingen, meerendeels die van
mogang, Inlandsch schrijver. Enkele hunner spraken reeds vrij goed Nederlandsch,
andere gebrekkig of niet, zoodat werd overgegaan tot het vormen van twee klassen:
voor meer gevorderden en voor beginners.
Het openen van dezen cursus met steun van het Verbond verdient toejuiching.
Dergelijke duidelijk waarneembare uitingen van ons streven zijn noodig om de groote
massa er toe te brengen zich bij ons aan te sluiten.
VAN ITERSON.

Afdeelingen

Afdeeling Leiden.
Leiden, 25 Februari 1904.
Gisteren werd alhier de ledenvergadering gehouden der Afdeeling Leiden van het
Algemeen Nederlandsch Verbond. Van het daarin verhandelde vermelden wij het
volgende.
De Secretaris de Heer W. Draaijer, bracht verslag uit van de verrichtingen en
lotgevallen der afdeeling in het afgeloopen jaar. Hij herinnerde aan het zenden van
7 groote kisten met boeken, door Leiden en enkele naburige gemeenten
bijeengebracht, en verzonden aan de Commissie te Rotterdam voor de Hollanders
in Zuid-Afrika; aan den goedgeslaagden liederavond, in vereeniging met de
Studentenafdeeling van het verbond ingericht, waarin oude Nederlandsche liederen
werden gezongen door een Gentsch koor van heeren en dames onder de leiding van
den Heer O. Roels; aan een door de ongesteldheid van den Heer Verriest mislukte
poging om genoemden heer voor de leden te doen optreden tot het houden zijner
voordracht over Guido Gezelle, en aan eene evenmin geslaagde poging om prof.
Vermeylen uit Brussel voor het houden eener voordracht tot ons te doen overkomen.
In de plaats daarvan zal in Maart aan de leden een Peter-Benoitavond worden
aangeboden.
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De penningmeester, Dr. G.J. Boekenoogen, bracht verslag uit van zijn beheer,
waarna zijne aan het Hoofdbestuur te Dordrecht op te zenden rekening en
verantwoording werd goedgekeurd.
Een huishoudelijk reglement voor de afdeeling, door het Bestuur ontworpen, werd
na eene kleine wijziging vastgesteld.
Eindelijk werd mededeeling gedaan van de rondzending van een door de
Studentenafdeeling opgestelden omzendbrief aan verscheidene winkeliers hier ter
stede, waarin ook namens onze afdeeling het verzoek tot hen is gericht om in hun
winkelopschriften en aankondigingen de talrijke daarin voorkomende Fransche
woorden door Nederlandsche te vervangen, en mede te werken dat b.v. coiffeur,
tailleur of marchand tailleur, patissier, glacier, cuisinier, robes, manteaux, ci-devant
e.a. van de winkelramen van Nederlandsche winkeliers verdwijnen.
Tot leden van het bestuur werden door de afdeeling, wier leden in grooter getal
hadden kunnen opkomen, benoemd de tot heden slechts voorloopig met die taak
belaste titularissen Dr. G.J. Boekenoogen, W. Draaijer, Dr. D.C. Hesseling, J. Schaap
Hz. en Dr. J. Verdam.
Bovenstaand verslag kon wegens plaatsgebrek niet in het Maartnummer worden
opgenomen.
Red.
***

Afdeeling Utrecht.
Den 4den Maart werd te Utrecht een vergadering gehouden om te komen tot stichting
van een Afdeeling. De heer Coers leidde de bijeenkomst die werd bijgewoond door
slechts 30 leden. Hij stelde voor ééne afdeeling op te richten, waarvan én studenten
én burgers leden zijn, daar zijne pogingen om een Studentenafdeeling in 't leven te
roepen mislukt waren.
Prof. Kern gaf den raad twee afdeelingen op te richten, één voor studenten en één
voor ingezetenen.
Bij stemming bleek dat de meerderheid der aanwezigen voor scheiding was. Den
heer Coers werd daarom verzocht nogmaals pogingen in het werk te stellen, terwijl
prof. Kern zich bereid verklaarde in overleg met het Hoofdbestuur eenige Utrechtsche
leden uit te noodigen om voor de burger-afdeeling een voorloopig bestuur te vormen.
De heer J. Rasch, die bovenstaande mededeelingen in zond uitte zijn verwondering
er over, dat niets van deze vergadering in het Maartnummer van Neerlandia heeft
gestaan, terwijl toch eenige bladen er melding van hadden gemaakt.
Neerlandia neemt zoo min mogelijk uit andere bladen over.
Het heeft recht op tijdige mededeelingen der plaatselijke secretarissen, die deze
op hun beurt als een verplichting dienen te beschouwen.

Leidsche Studentenafdeeling.
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Het bestuur dezer Afdeeling bestaat thans uit de heeren A.B. Cohen Stuart, Voorzitter;
H.Ph. de Kanter, Onder-voorzitter, Th. Joekes, Secretaris en A.H. van Ophuysen,
Penningmeester.
D e h e e r e n E.J. H a s l i n g h u i s , S. d e M e e s t e r , e n E.C.U. v a n D o o r n
vormen een bestendige commissie tot het geven van alle
mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn
in Leiden te komen studeeren.
***

Afdeeling Batavia.
Als leden van het Bestuur bedankten de heeren R.J.Y. Neumann en Mr. A. Maclaine
Pont en trad op de heer Jhr. W.H.W. de Kock.

Ingezonden

Aan den Secretaris van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Ondergeteekenden veroorloven zich de vrijheid, enkele opmerkingen onder Uwe
aandacht te brengen naar aanleiding van het Overzicht der Vergadering van het
Hoofdbestuur gehouden te Antwerpen op 21 November 1903, opgenomen in het
Decembernummer van Neerlandia, bladzijde 151. Door hetgeen ons duister is op te
helderen, zult U ons en waarschijnlijk vele Leden van het Verbond een dienst
bewijzen.
Zonder meer wordt medegedeeld, dat de Groep Amerika zich heeft ontbonden;
waaraan dit te wijten is, hoe het komt, dat de geestdrift der Amerikanen zoo ineens
onder het nulpunt is gedaald, blijkt niet. Toch is dit voor de geschiedenis van het
Verbond van veel belang. Was eene uitvoerige mededeeling naar Uw inzicht in het
verslag der vergadering niet op hare plaats, dan had op eene andere plaats in het
maandblad aan dit ontbinden wel een woord kunnen gewijd worden; te meer wordt
dit door ons wenschelijk geacht, daar in het laatste jaarverslag de zeer hoopvolle
mededeeling voorkomt, dat de Groep Noord-Amerika bezig was zich beter in te
richten, zoodat van haar meer kracht zou kunnen uitgaan.
Verder zouden wij gaarne vernemen, op welke gronden het verleenen van
geldelijken steun aan de Kamer van Koophandel te Smyrna is verdedigd.
Te eenenmale onbegrijpelijk is ons het bericht over de geldinzameling ten behoeve
van de Boeren-Weduwen en Weezen te Tehéran gehouden. De opbrengst dier
inzameling werd niet aan het Hoofdbestuur verantwoord en zal uit de hoofdkas
betaald
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worden, wanneer deze som niet van elders mocht worden aangeboden. Eerst geld
inzamelen en dan het bedrag, dat niet verantwoord is, uit de hoofdkas betalen! Waar
is het geld dan gebleven?
Met de meeste hoogachting,
J.W. ROESSINGH VAN ITERSON J.AZN. F. REIJSENBACH HZN
Leden A.N.V.
Batavia,
10 Februari 1904.

Naschrift der Redactie.
In het Maartnummer staat het antwoord op vraag één. Bijzondere gronden voor
geldelijken steun aan de Kamer van Koophandel te Smyrna, behoeven niet te bestaan,
buiten de ééne groote overweging, dat naar gelang van plaatselijke omstandigheden,
Groep Nederland zijn buitenlandsche Afdeelingen naar vermogen wil helpen, dien
steun zelfs hoe langer hoe meer als hoofdtaak zal aanvaarden; dat is het antwoord
op vraag twee. En op vraag drie luidt het bescheid, dat de hoofdkas het voorgeschoten
geld reeds heeft terug ontvangen, als blijk dat onaangename ervaringen bij den eenen
opgedaan, door de prettige ondervinding bij anderen, kunnen worden vergeten.
Neerlandia vertrouwt dat beide onderteekenaren, trouwe leden van het Verbond,
met dit kort bescheid op hun welkom blijk van belangstelling tevreden zullen zijn.
***
Apeldoorn, 29 Maart 1904.
Wel Edel Gestrenge Heer,
Zoudt U er niets voor voelen om eenige uitheemsche woorden, voorkomende in het
Hoofd van het maandblad ‘Neerlandia’ te vervangen?
Zoo bijvoorbeeld: postabonnement in inteekengeld per post; advertentiën in
aankondigingen; redactie in beheer.
Voor Secretaris ‘schrijver’ te zetten gaat moeilijk.
Hoewel ik volkomen beaam de spreuk in het Maart-nummer, zouden deze
wijzigingen misschien toch reden van bestaan hebben.
Verder gaf het mij zoo'n vreemden indruk, dat in het stukje ‘Misbruik van vreemde
woorden’ zoovele worden gebezigd zonder noodzaak.
Zoo: publiek, akcent, kompliment aan, modiste.
Waarom niet: menigte, tongval, aanbeveling voor, modemaakster.
Ik doe slechts een greep.
Indien U het een en ander met mij eens is, zie ik den uitslag wel in een volgend
nummer van het Maandblad.
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Hoogachtend,
W. LAMAN TRIP.
De drie gewraakte woorden in het Hoofd hebben burgerrecht verkregen; advertentie
en aankondiging kunnen door elkaar worden gebruikt, ter afwisseling, schoon daarbij
moet worden bedacht dat aankondiging ook een geheel andere beteekenis heeft.
Beheer is iets anders dan redactie; het doet in de eerste plaats aan geldelijke
administratie denken, welk laatste vreemde woord beter nog door beheer zou kunnen
worden vertolkt. Inteekengeld per post is, daargelaten het latijnsch per, iets geheel
anders dan postabonnement, welk woord niet te vervangen schijnt, noch, door zijn
algemeen gebruik, vervanging behoeft. Inschrijving zou het nog beter doen, maar
dat is weer oppermachtig bij leeningen enz. Al zijn wij het dus niet eens ditmaal met
den Heer Trip, plaatsen wij zijn stukje toch, om nog eens te kunnen verwijzen naar
het motto boven het vorige nummer, dat geheel de meening der redactie weergeeft.
Red.

Allerlei

Juiste waardeering der taalkracht.
Mededeeling van den heer Th.M. Roest van Limburg, Kapitein der artillerie te
Dordrecht:
In Augustus 1598 waren afgevaardigden van alle Nederlandsche provinciën, die
nog onder het Spaansche bewind stonden, te Brussel bijeen ter goedkeuring van de
acte van afstand dier gewesten, door Philips II, aan zijne dochter, de infante Isabella.
Er werd besloten, onder toestemming van aartshertog Albert, aan de provinciën die
tot de Unie van Utrecht waren toegetreden, vredesvoorstellen toe te zenden. Het
ontwerp van dien brief werd voorgelezen in de vergadering der afgevaardigden van
28 Augustus; het was in het Fransch gesteld. Nadat de brief was goedgekeurd werd
hij in het Hollandsch vertaald ‘omdat’ - ik haal Gachard aan, die de oorspronkelijke
stukken onder de oogen had - ‘de onder de afgevaardigden aanwezige Nederlanders
niet wilden onderhandelen in het Fransch, noch zelfs eenigen brief wilden openen,
die in die taal was gesteld’.

Ter navolging.
Den Heer G.R.v. Alphen, banketbakker te Leiden heeft besloten in zijn zaak,
voorzoover mogelijk en wenschelijk, Nederlandsch te gebruiken.
Naar aanleiding hiervan hebben eenige studentengezelschappen het plan opgevat,
als bewijs van ingenomenheid, bij hem hunne nabroodjes te bestellen.
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Historisch.
De heer J. Pierson, gewezen Consul-Generaal van de Z.A.R. te Parijs, zag dezer
dagen te Rijssel op een spijslijst: fromage Kruger. Denkende aan een spelfout, vroeg
hij den garçon of dat niet Gruyère moest zijn. Neen 't was Kruger. ‘Mais pourquoi
donc l'appelez-vous Kruger?’ ‘Tout semplement Monsieur, parce qu'il est si fort!’

Voorstel.
Dr. A. COOMANS DE RUITER te Konstantinopel schrijft:
In den strijd tegen het misbruik van vreemde woorden, voornamelijk gericht tegen
schokkende winkelopschriften, verwondert het mij dat niemand nog heeft opgemerkt
hoe het Nederlandsche volk in massa en juist als gemoedsuiting, als toejuiching bij
feestelijke gelegenheden gebruik maakt van een nieuwklinkend vreemd woord.
De Duitschers hebben hun Hoch, de Italianen hun Evviva, de Hongaren hun Eljen,
de Slaven hun Zivio, de Grieken hun Zito, de Turken het Jassja, doch wij Nederlanders
gebruiken het aan woeste Kozakkenhorden ontleende Hoera. En toch hebben wij in
onze rijke taal een woord, ons dierbaar door de geschiedenis en de overlevering,
wortelende in de aan zeemanstermen ontleende volkstaal, het Hoezee, dat ons blijde
tegenklinkt uit de Prinsenen Geuzenliederen.
Opgeweld uit de borst der toeschouwers van den zeeslag op de Zuiderzee, kunnen
wij het ook thans nog in den overdrachtelijken zin gebruiken.
Zee te blijven houden, door te zetten in het goede, geen zeilen of vlag te strijken,
niet in de haven te rusten voor het goede doel bereikt is, dat alles, veel meer dan in
alle vreemde toejuichingen, zit in ors Hoezee.
Zou een dergelijk uit duizend keelen klinkend hoezee niet evengoed, ja beter tot
het hart kunnen doordringen van Hare Majesteit onze Koningin, die zulk een open
oog en oor heeft voor alles wat onze taal en ons volksbewustzijn betreft, dan het
beteekenislooze hoera?
Zoo ja, laat dan ieder lid van het A.N.V. bijdragen, door werving en verbreiding
op straat en op school, om ons aloud hoezee weder in eere te herstellen.
Red. De kwestie van hoera en hoezee is oud, wat echter ter zake niets doet. Iets anders
is dat zij niet vaststaat, noch voor oorsprong noch voor ontleding. Het Engelsch heeft
hurrah en huzzah; het Duitsch hurra en hussa; het Zweedsch en Deensch hurra. De
zee moge als visioen voorlichten in hoezee, dat zij meer is in het woord, is zeer
onwaarschijnlijk. Men heeft gezinspeeld op Hou zee!, wat voor de Nederlanders
ongetwijfeld een juiste opwekking is.
Een uitbarsting van gejubel te willen fatsoeneeren door een nieuwen klank, lijkt
bovendien bedenkelijk.

Een tegenstelling.
No. 12 der Consulaire verslagen en berichten geeft de Nieuwe Courant aanleiding
tot de volgende opmerking:
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‘De heer Richard E. Batten, vice-consul der Nederlanden te Guernsey, blijkbaar een
Engelschman, schreef zijn verslag in 't Nederlandsch, - in 't zelfde nummer komt
ook een verslag voor van onzen consul te Portsmouth en Southampton, den heer A.L.
van den Bergh, zeer duidelijk een Hollander, in het.... Engelsch!
Is dat “Chineesch” of niet?’

Proeve van Belgisch-Nederlandsch.
Een zoogenaamde Commissiehandel te Mons (Bergen) verzendt naast een Franschen
den volgenden Nederlandschen omzendbrief:
M.
Wij laten ons toe, ons te aanbevelen voor het verkoop van uwe waren.
Mons zijnde een stad van eerste rang en de omstreken zijnde zeer bevolkt, wij
kunnen door onze welgelegen u tevreden stellen.
Wij brengen tot deze werking de beste zorgen op dat gij zult voortdoen ons van
uwe betrouwheid te vereeren.
De rekeningen doen zich seffens achter iedere verkoop door postmandaat of chèque,
tot uwen keus.
Wij hebben ook tot uwe schikking, maanden en adressen voor de zendingen.
Hopende dat gij ons de gunst van uwe zendingen zult bewaren. Wij bidden u onze
volmaakte beleefdheden te aanemen.

Mededeelingen

Weeshuis te Pretoria.
Pastor R. Schowalter, te Jettingen in de Paltz, grondige kenner van onze taal en
letterkunde, hier te lande wel bekend. vooral om zijne krachtige en onvermoeide
werkzaamheid voor de Boeren, bereidt door artikelen in Duitsche bladen en
tijdschriften, o.a. de Gartenlaube, en door spreekbeurten, o.a. te Frankfort a.M.,
pogingen tot het verzamelen van geld, ten behoeve van een christelijk-nationaal
Weeshuis te Pretoria, eene wenschelijkheid die door dr. Bosman aldaar, in het blad
De Vereeniging, krachtig is bepleit.

Eén schaap over de brug.
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Zooals men weet tracht, na de ontbinding van de Groep Noord-Amerika, het
Hoofdbestuur in streken met Nederlandsche bevolking zelfstandige afdeelingen te
vestigen.
De eerste afdeeling in Noord-Amerika is nu tot stand gekomen te Grand Rapids,
den zetel van het vroegere Groepsbestuur.
Secretaris is de heer T. Joosten, onderwijzer te Holland (Michigan.)

Aan de Secretarissen der Afdeelingen van Groep Nederland.
Z i j ,d i e h u n j a a r v e r s l a g o v e r 1 9 0 3 n o g n i e t a a n d e n S e c r e t a r i s
v a n G r o e p N e d e r l a n d z o n d e n ,w o r d e n v e r z o c h t d i t z o o s p o e d i g
mogelijk te doen.

Groep Suriname.
Als leden van het groepsbestuur zijn herkozen de heeren Mr. Dr. C.F. Schoch, Mr.
P. Hofstede Crull en J.A. Dragten.

Het Nederlandsch in Oost-Indië.
De belamijke lezing van den heer F.P.H. Prick over de Verindisching van ons
Nederlandsch*) heeft reeds eene tastbare uitwerking gehad, daar genoemde heer is
uitgenoodigd als medewerker voor de Indische woorden aan het ‘Verklarend
Handwoordenboek der Nederlandsche taal’ van Koenen, als gevolg waarvan verwacht
kan worden dat met den tijd een einde zal komen aan het verkeerde gebruik van
verschillende aan Inlandsche talen ontleende woorden.
Zooals reeds werd medegedeeld is bedoelde lezing in druk verschenen en
uitgegeven bij G. Kolff en Co. te Batavia en Joh. IJkema te 's-Gravenhage. Allen die
belang stellen in het Nederlandsch zooals het in Oost-Indie wordt gesproken, meenen
wij naar 's heeren Pricks belangrijk vlugschrift te mogen verwijzen.

Uit Keulen.
In het onlangs verschenen programma van het zomersemester voor de stedelijke
Handelshoogeschool te Keulen komt onder de aldaar onderwezen talen ook het
Nederlandsch voor met twee leergangen, elk van 3 uur per week.

Kaapsch-Hollandsch.

*) Zie Neerlandia 1903 bl. 138.
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Onder dit opschrift stond op bl. 34 van het vorige nummer een staaltje van vertaald
Engelsch, aan de Kaap. Het blijkt dat hier misverstand mogelijk is, daar de Redactie
het verzoek ontvangt te melden, dat de bedoelde vertaling alles behalve
Kaapsch-Hollandsch is, en juist Geen Kaapsch-Hollandsch had moeten heeten.
De Redactie voldoet gaarne aan dat verzoek, zonder evenwel een oogenblik te
hebben gevreesd, dat een harer lezers het opschrift als ernstig beschouwd zal hebben
opgevat. Natuurlijk is het met spottende ergernis bedoeld. Laat dat dan nog hier ten
overvloede gezegd zijn.

Voor de Boerenweduwen en weezen.
T i j d e n s d e n o o r l o g i s d o o r d e a f d . T é h é r a n v a n h e t A.N.V. d e
som 359 gulden bij de aldaar wonende Nederlanders en eenige
b u i t e n l a n d e r s ,w a a r o n d e r P e r s e n ,i n g e z a m e l d ,t e n b e h o e v e v a n
d e We d u w e n e n w e e z e n d e r B o e r e n .
Dit geld is dezer dagen door middel van het Hoofdbestuur
A.N.V. a a n h e t G e n e r a l e B o e r e n h u l p f o n d s o v e r g e d r a g e n .

Curaçao en de Antillen.
De heer J.A. Snijders Jr. heeft het correspondentschap voor Curaçao en de Antillen
van den heer Hamelberg overgenomen.
Den leden aldaar wordt verzocht voortaan aan hem de jaarbijdragen te voldoen.

Nieuwe Leden.
(15 April - 15 Mei.)
Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
N.J.A.C. Swellengrebel, Utrechtsche straat,
Opgegeven door den heer W.G.
Wieringa,

Arnhem.
Arnhem.

Amicitia Juncti (Gymnasiale Letterkundige Vereeniging) p/a Haarlem.
den heer B. Rijkens, Voorzitter, Nieuwe Gracht,
Opgegeven door Dr. J.B. Schepers, Haarlem.
C. van Rossen, Westersingel 41,

Rotterdam.

Opgegeven door Jhr. Mr. J.L.W.C. Rotterdam.
Von Weiler,
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b. Gewone Leden.
Mej. L. van Haaften,

Almelo.
Opgegeven door mej. E. Baelde, Rotterdam.

W.J. Roldanus, Luitenant-Kolonel-Intendant Corn. Schuytstraat Amsterdam.
35,
Opgegeven door den heer U.J.W. Amsterdam.
Roldanus,
L.J. Veen, Uitgever, Keizersgracht 687,

Amsterdam.

Mej. E. Pouw,* Cand. Ned. lett. Heerengracht 160.

Amsterdam.

Dr. F.C. Wieder,* Overtoom 185,

Amsterdam.

*Opgegeven door Mej. Dr.
C.C.v.d. Graft, Utrecht.
H.E. Verschoor, Prins Hendrikplein 345,
Opgegeven door den heer W.
Laman Trip,
M.P. Buys,* Spijkerstraat 223,

Apeldoorn.
Apeldoorn.
Arnhem.
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Jhr. J. de Casembroot,* de Wiltstraat 11,

Arnhem.

G. Wolters,* de Wiltstraat 65,

Arnhem.

A.W. Boon,* Paterstraat 2,

Arnhem.

Mej. Mary Scholten,* Boulevard 118,

Arnhem.

H. Post,* Cand. Notaris, p/a Mevr. de Wed. Post-Keppel Arnhem.
Hessink, Prins Hendrikstraat 31,
H.B. Baron van der Feltz,* Marktstraat,

Arnhem.

*Opgegeven door den heer Arnhem.
W.G. Wieringa,
M.J. Keizer, Cand. Notaris, Vijzelstraat 5,

Arnhem.

Opgegeven door den heer Arnhem.
Fred. Mollinger,
L. Emmen,

den Bommel.
Opgegeven door den heer den Bommel.
J. Prins Fokkes,

J. Kleeuwens, Onderwijzer,

den Bommel.
Opgeg. door den heer W.
Sneijders de Vogel,

W. Waltman, 19, Binnenwatersloot,

Oude Tonge.
Delft.

Opgegeven door Dr. W.
van Everdingen,
H. van Schelle, Stationsweg 89,

Rotterdam.
den Haag.

Opgegeven door den heer den Haag.
J.A.v.d. Star,
J.C. Coops, Laan Copes 41,

den Haag.

Opgegeven door den heer
C. von Weiler, Nijmegen.
J.A. Lodewijks, Arts, Nieuwe Gracht 37,
Opgegeven door Dr. J.B.
Schepers,
J.F.L. Reudler, Phil. Nat. Stud. Apothekersdijk 14,

Haarlem.
Haarlem.
Leiden.

Opgegeven door den heer Leiden.
A.B. Cohen Stuart,
Mej. Chr. Ligtenberg, Leerares M.O. Utrechtsche
Jaagpad 5N.

Leiden.

H, Eekhout,* Directeur v.h. Po-tkantoor, Breestraat 40, Leiden.
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*Opgegeven door den heer Leiden.
J.J.W. Eekhout,
Mej. C. Roem, Zoeterwoudsche Singel,

Leiden.

Opgeg. door den heer A.L. Rotterdam.
van Blommestein,
Nijmeegsche Debatteer Vereen. ‘Welsprekendheid Ons Nijmegen.
Streven’. p a den heer W. Ouwerkerk
Opgegeven door Dr. P.V.
Sormani,
G.D. Bax.

Hees, Nijmegen.
Oosterbeek.

Opgegeven door den heer
v.d. Velde, Arnhem.
Mr. R. Bijlsma,* Aelbrechtskolk 27 Delfshaven,

Rotterdam.

Mej. J. ten Cate,* Oldenbarneveldstraat 104,

Rotterdam.

Mr. H.J. Nieboer,* Commiesredacteur ter Secretarie,

Rotterdam.

*Opgegeven door mej. Dr. Rotterdam.
H.C.H. Moquette,
Herman Kolff, Eendrachtsweg 3,

Rotterdam.

Opgegeven door Jhr. Mr.
J.L.W.C. Von Weiler,
B. de Regt, Mathenesserlaan,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opgegeven door kolonel
J.B. Verhey,
H.J.F. Kip, 's-Gravendijkwal 291,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opgegeven door den heer Rotterdam.
J.J. Griss.
H.J. Spruyt, Schulpweg 22,

Rotterdam.

Mej. A. van der Schaaf,* Westzeedijk 177 I,

Rotterdam.

*Opgegeven door den heer Rotterdam.
P. Neideck,
R. van Hasselt,* Industrieel,

Schiedam.

Mr. C. Jentink* Griffier b.h. Kantongerecht,

Schiedam.

* Opgegeven door dr. K.
Heeringa,
Arie H. Willemse, Adjunct Commies b/d S.S.,
Abstederdijk 293,

Schiedam.
Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
F.R. Coers FRz.
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J. van Dam van Isselt, Voorzitter van den Centr.
Gezondheidsraad, Cathrijnesingel 184,

Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
W.E. van Dam van Isselt,
H. Beckering Vinckers, Boschstraat,

Zaltbommel.

Opgegeven door den heer
D.W. van Dam, Delft.

Groep België.
Lombaert, J.

Brussel.

Palmers,

Brussel.

T'Sjoen, V.

Brussel.

De Wolf, Cyr.

Edelare.

De Kimpe,

Bevere b. Oudenaarde.

De Kimpe, Osc.

Bevere b. Oudenaarde.

Van Haute, Kar.

Bevere b. Oudenaarde.

Van de Putte, I.

Bevere b. Oudenaarde.

Colpaert, J.

Oudenaarde.

Doutreligne, Dr. R.

Oudenaarde.

D'Haenens, A.

Oudenaarde.

D'Hondt, E.

Oudenaarde.

Eggermont, A.

Oudenaarde.

Geerlandt, H.

Oudenaarde.

Gevaert, H.

Oudenaarde.

Gijselinck, Ov.

Oudenaerde.

Loos,

Oudenaerde.

Van Calbergh, C.

Oudenaerde.

Van Damme, A.

Oudenaerde.

Van Eeckhoorn, C.

Oudenaerde.

Van Gheluwe, P.

Oudenaerde.

Van Honsebroeck,

Oudenaerde.

Van Nieuwenhuyse,

Oudenaerde.

Van den Dorpe, H.

Oudenaerde.

Van de Putte,

Oudenaerde.

Maas, P.J.

Roeselare.
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Muylle, L.

Roeselare.

Rodenbach, F.

Roeselare.

Van Damme, Dr.

Roeselare.

Van Hauwe, Marin

Roeselare.

Groep Ned. Indië.
C.W. de Visser, Luit. t/z. 1e kl. Comm.
Hr. Ms. Flores,

Bandjermasin.

A.J. Rooseboom, 1e Luit. Infanterie,

Bandjermasin.

C. Verheul, Onderwijzer 2e kl.

Bandjermasin.

J.L. Havermans, Onderwijzer 3e kl.,

Bandjermasin.

S.E.P.A. van Haeften, 2e Luit. Inf.,

Bandjermasin.

M. Bijlaart, Ambtenaar t/b. Dir.
Financiën,

Batavia.

J. van Slooten, Militair paardenarts,

Batavia.

Mevr. von Essen,

Batavia.

Mej. B. von Essen,

Batavia.

A.C. Pluygers, Koopman,

Batavia.

Mevr. S. Maklnickel,

Batavia.

Ph.J.G. Jonckheer, firma Daendels & Co. Batavia.
F.G.Ch. Keurhoff firma Daendels & Co. Batavia.
W.B.J.A. Scheepens

Indrapoeri,

H. Colijn, Kapt Adjudant Gouverneur,

Koeta Badja.

E. Schratter, Koopman,

Koeta Badja.

H. Zerner, Koopman,

Koeta Badja.

L. Balchoner, Koopman,

Koeta Badja.

Van Win, gemachtigde Atjeh leverantie, Koeta Badja.
L.H.W. van Sandick, Controleur B.B.,

Lho Nga.

J.C. Fischer, Majoor der genie,

Lho Seumawe.

K. Broex, Directeur Postkantoor,

Makassar.

Mej. W. Kiewiet de Jonge, Pengadjaran, Modjokerto.
Ch. G. Neumann, Partikulier,

Oelee Lheue.

W.D. Groen, Stationschef,

Oelee Lheue.
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Rientjes, geëmployeerde Sabang Mij.,

Sabang.

J. la Gardt Dillié, Kapt. Infanterie,

Samalanga.

F. Haeviside, Controleur B.B.,

Sepoetih (Lamp. Distr.)

Groep Suriname.
a. Beschermend Lid.
Dr. C.J.J. van Hall, Inspecteur van den Landbouw,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer M.H. Paramaribo.
Bruyn;
b. Gewone Leden.
P. Enuma,* Leeraar aan de Hendrikschool,

Paramaribo.

R. Fabriek,* Leeraar aan de Hendrikschool,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer F.
Oudschans Dentz,

Paramaribo.

Dr. G.J. Vanier,* Arts,

Paramaribo.

J.B. Samson,* Koopman Saramaccastraat E 14,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer J.A. Paramaribo.
Dragten,
William Chin A-Moei, Koopman Princestraat E 263,

Paramaribo.

J.L. Hijmans, Plantage eigenaar,

Paramaribo.

J.G. Samson, Koopman, Waterkant C 149,

Paramaribo.

J.E. de Neef, Koopman, Zwartenhovenstraat E 22,

Paramaribo.

A.H. Goede, Zwartenhovenstraat, E 215,

Paramaribo.

J.G. Kaersenhout, Apotheker, Steenbakkerstr. C 107,

Paramaribo.

D. Schuitemaker,* Comm. van Politie,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer
H.J.v.d. Sluys,

Paramaribo.

J.H. de Granada,* Watermolenstraat,

Paramaribo.

G.P. Zaal*, Ambtenaar ter Gouvn. Secretarie,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer W.
van Romondt,

Neerlandia. Jaargang 8

Paramaribo.

C.R. Weytingh, District Comm., Station Domburg,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer G.F.C. Paramaribo.
Hering,
J. Boonacker, Directeur, Plantage La Liberté,

Paramaribo.

J. Seulijn, Directeur, Plantage Waterland,

Paramaribo.

A.C. Bergen, Directeur, Plantage Maagdenburg,

Paramaribo.

Redactie van ‘de Surinamer’

Paramaribo.

F.W. Hensen*, Adm. en beheerder van Plantage Geijersvlijt, Paramaribo.
*Opgegeven door den heer Th.E. Paramaribo.
Juda,

Buitenland.
a. Beschermende Leden.
Mevr. Wed. J.M. Koning - Huijgens, Villa Olanda,
Opgegeven door den heer L.
Bizio,
J.W. van de Stadt, Agent Ned. Handelmij.,

Mira bij Venetië.
Venetië.
Singapore.

b. Gewone Leden.
Mevrouw de Wed. J. de Bont - Smets,*

Meshed, (Perzië).

José Hennebicq,* Rijksadvocaat,

Teheran.

*Opgegeven door den heer J.P. Teheran.
de Hoog,
Egbert Streefland,* Navigazione Fluviale,

Venetië.

Giorgio Van Straaten,* presso Goldstück Hainzé en Co.,

Venetië.

Mevr. Anna Fioravanti Koning, * Villa Olanda, Mira bij

Venetië.

*Opgegeven door den heer L.
Bizio,

Venetië.

Jan. F.E. Celliers, Pension Joli Site,

Montreux.

Mevr. de Wed. G. Keun, 127 Rue Sira Selvi, Péra,

Konstantinopel.

Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht!
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[Mei 1904]
Jaarverslag van den Alg. Secretaris.
De verwachting, in den aanvang van het vorige jaarverslag uitgesproken, is
bewaarheid: het jaar 1902 heeft de moeilijkste jaren van het Verbond afgesloten.
Allerwege eene krachtige werkzaamheid van de verspreide deelen van het Verbond,
eene overal stijgende belangstelling en deelneming aan zijn werk En ten slotte: het
Verbond is ontworsteld aan de benauwing van geldgebrek, zooals men kan zien uit
de rekening en verantwoording in dit nummer. De zedelijke invloed moet zeker bij
een lichaam als het Verbond op den voorgrond staan, maar geldelijk zal het niet
minder krachtig moeten worden. Met woorden alleen komt men er niet; de
Nederlandsche en stamverwante koloniën kunnen zonder krachtigen steun niets
uitrichten. Die steun moet vooral komen van Nederland, dat zelf een groot
rechtstreeksch belang heeft bij de ontwikkeling dier koloniën Zoó wordt het hier te
lande gelukkig ook begrepen. Zoó begrijpt het in de eerste plaats de Nederlandsche
Regeering, die de Rijkssubsidie, in 1903 f 2000, voor 1904 verhoogde tot f 3000.
Maar het wordt hier nog lang niet genoeg ingezien. Het getuigt van verregaande
kortzichtigheid en van gebrek aan zelfvertrouwen, vroeger algemeen, wanneer men
de oogen houdt afgewend van de Nederlandsche en stamverwante koloniën, derhalve
van België, Indië, Suriname, de Antillen, Zuid-Afrika en van het groote aantal kleinere
koloniën, zooals Parijs, Constantinopel, Smyrna, Petersburg, Berlijn, Londen,
Dusseldorf, Erfurt, Aken, Kopenhagen, de Hollandsche koloniën in de Vereenigde
Staten en tal van andere.
Daár klopt het Nederlandsche hart, zoogoed als, ja beter soms dan hier. Daár houdt
men den blik op Nederland gericht. Daár juicht men, als van Nederland een groote,
een
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goede daad uitgaat, daar treurt men meê als Nederland wordt veronachtzaamd of zijn
zwakke zijden toont. Door al die koloniën is Nederland oneindig veel grooter dan
menig Nederlandertje in zijn kleinheid denkt.
Maar ook op stòffelijk gebied hebben die koloniën een zeer groote beteekenis.
Hoe krachtiger Nederland in het Verbond meê werkt om het zuiver Nederlandsche
karakter dier koloniën te bewaren en te versterken, hoe grooter de kans is op eene
zich uitbreidende handelsbeweging tusschen beide.
Zeer belangrijk ontwikkelden zich de Groepen België, Indië en Suriname; de
afdeeling Constantinopel bleef krachtig werkzaam; de afdeeling Parijs, in 1903
opgericht, zette flink in met 72 leden. In Perzië worden onze belangen thans uitnemend
behartigd door den Heer J.P. de Hoog te Teheran. De Heer J.A. Snijders Jr., 1e
luitenant der Artillerie te Willemstad op Curaçao, toonde te zijn een vurig
Vaderlander, maar tevens een nauwgezet administateur. Hem werd de
hoofdvertegenwoordiging van het Verbond voor de Nederlandsche Antillen
opgedragen, in afwachting van den tijd, dat ook die Nederlandsche kolonie rijp is
voor eene Groep.
Afdeelingen zijn in voorbereiding te Smyrna, Bangkok, Shangai en Melbourne
en - zooals wij hopen - in vele andere plaatsen, van waar ons nog geen bepaalde
toezeggingen bereikten.
Hetzij zonder of onder den invloed van den arbeid van het Verbond, opmerkelijk
is het zeker, dat in buitenlandsche steden meer en meer de Nederlanders in eene
Nederlandsche Vereeniging te zamen komen.
Het Hoofdbestuur ziet dit met groote instemming.
Werd echter straks gewezen op de zware plichten van het Nederlandsche volk
tegenover Nederlandsche en stamverwante koloniën, anderzijds moet echter met
nadruk worden opgemerkt, dat zelfstandige plaatselijke vereenigingen van die
koloniën onmogelijk het groote nut kunnen hebben, dat van haar kan uitgaan als zij
een deel vormen van het groote geheel van ons Verbond. Terwijl haar zelfstandigheid
er niet door wordt aangetast, hebben zij daarentegen als afdeelingen van het A.N.V.
recht op den zedelijken steun van het Hoofdbestuur, recht op geldelijken steun voor
hetgeen zij willen ondernemen voor het opwekken van den Nederlandschen geest,
voor het zuiver houden van het Nederlandsch karakter. Wanneer het Hoofdbestuur
weer ernstig aandringt op aansluiting dier vereenigingen als afdeelingen bij het
Verbond, dan beoogt het daarmee allerminst geldelijk voordeel voor de Verbondskas,
maar in de eerste plaats het belang dier koloniën zelf, terwijl de beteekenis van het
Verbond er in hooge mate door toeneemt, waardoor het met meer klem en dus met
meer kans op goeden uitslag kan optreden.
Het afgeloopen vereenigingsjaar gaf in de eerste plaats belangrijke wijziging in
de samenstelling van het Hoofdbestuur.
Onze hooggeachte Voorzitter, Prof. Dr. H. Kern oordeelde den tijd gekomen om
plaats te maken voor de jongeren. Zijn naam is voldoende om elken Nederlander te
doen begrijpen hoe diep dit besluit door het Hoofdbestuur werd betreurd. Dankbaar
zijn wij voor zijne beproefde leiding van de oprichting af, voor zijn altijd welwillenden
omgang in den grootsten eenvoud.
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Dr. Schaepman verloor het Hoofdbestuur door den dood. Ook voor dezen
beroemden man is elk woord hier overbodig. Het vaderland heeft in hem een zijner
trouwste zonen verloren.
De Groep Nederland benoemde in hun plaats in het Hoofdbestuur de heeren Prof.
Mr. W. van der Vlugt en Jhr. Mr. O. van Nispen tot Sevenaer. Aan eerstgenoemde
werd het voorzitterschap opgedragen. De heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge werd tot
Onder-Voorzitter aangewezen.
De Groep Suriname benoemde in het Hoofdbestuur de heeren Jhr. Mr. J.L.W.C.
von Weiler en W.H.V. Graaf van Heerdt tot Eversberg.
De Groep Noord-Amerika werd ontbonden.
Het bleek onmogelijk dat uitgestrekte gebied in ééne Groep vereenigd te houden,
omdat geregelde betrekkingen tusschen de verspreide deelen der Groep niet konden
worden onderhouden. De ontbinding ging in op 31 December jl. In de plaats der
Groep treden zelfstandige afdeelingen, die ieder een klein gebied omvatten en ieder
op zich zelf met het Hoofdbestuur in betrekking staan. Het verslag van 1904 zal
daaromtrent meer vermelden.
De boekerij van de Zuid-Afrikaansche krijgsgevangenen op Ceylon, ter beschikking
van het Hoofdbestuur gesteld, is naar Bloemfontein gezonden om de kern te vormen
van de rondgaande boekerij in den voormaligen Oranje-Vrijstaat. Dr. Hertzog heeft
zich welwillend met het beheer belast. Het Hoofdbestuur brengt hier nog eens hulde
en dank aan den Nederlandschen consul op Ceylon, den heer B.A. Wennink, voor
zijne goede zorgen aan de boekerij.
Over 1902 werd voor het eerst subsidie genoten van de Nederlandsche Regeering,
ten bedrage van f 2000. Voor 1903 werd dit bedrag op f 3000 gebracht. Het
Hoofdbestuur waardeert ten zeerste dezen steun, die ook een zedelijke beteekenis
heeft. Het vertrouwt, dat deze steun belangrijk zal stijgen, opdat het Verbond, door
de hulp van alle particulieren, die daartoe in staat zijn, en van het Rijk, op den duur
ten volle zijn taak zal kunnen vervullen.
Het Hoofdbestuur besloot, dat geen orgaan door een groep of zelfstandige afdeeling
van het Verbond mag worden uitgegeven zonder zijn toestemming.
Bibliotheken werden opgericht op St Eustatius en Aruba, te Grand Rapids en voor
de Afd. Parijs. De Heer J.P. de Hoog richt eene boekerij op te Tehéran. De
boeken-Commissie verleent hierbij haar niet genoeg te waardeeren medewerking.
Aan haar alle hulde voor de buitengewone wijze, waarop zij haar taak volbrengt.
Behalve voor genoemde boekerijen zond zij geregeld kisten met boeken naar
Zuid-Afrika.
Z.K.H. de Prins der Nederlanden zegde eene jaarlijksche bijdrage van f 50. - toe
gedurende 5 jaren. Met dankbaarheid wordt deze steun vermeld, waar Z.K.H. zoo
duidelijk doet blijken van zijn verlangen om Nederlander te zijn, ook in zijne
medewerking aan vereenigingen met een nationaal streven.
De Heer J. van Bruggen te Johannesburg werd geldelijk gesteund voor eene
Nederlandsche school aldaar.
Het adres der Nederlandsch-Fransche Vereeniging te Parijs over de wijziging van
de wet op het Nederlanderschap werd door het Hoofdbestuur gesteund.
De Transvaal-Colonie in Chili vroeg aan het Hoofdbestuur een Nederlandschen
onderwijzer. Het Hoofdbestuur opende een crediet van f 1500, om daarmede de
bezoldiging van het eerste jaar te betalen. De kosten van den overtocht werden van
elders aangeboden. Bij de keuze van den candidaat deden zich verschillende
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moeilijkheden voor, zoodat de uitzending van den onderwijzer nog niet kon plaats
hebben.
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Het Hoofdbestuur ontwierp ingrijpende wijzigingen in de statuten, ten doel hebbend
haar meer te doen aanpassen aan de nieuwe toestanden in het Verbond ten gevolge
van zijn stijgenden groei en voorts om in die statuten beter den practischen arbeid
van het Verbond te doen uitkomen.
Aan alle consuls van Nederland werd een schrijven gericht om hen op te wekken
zich bij het Verbond aan te sluiten, zijn belangen te behartigen en de Nederlanders
in hun omgeving op te wekken zich in een afdeeling te vereenigingen. Tot dusverre
werd van zeer weinig consuls antwoord ontvangen.
Een adres werd gericht aan den Minister van Buitenlandsche Zaken over de
Nederlandsche diplomatie en het Nederlandsch Consulaatwezen. Zie Neerlandia van
April 1903.
Aan het studie-fonds voor Zuid-Afrikaansche studenten werd eene jaarlijksche
bijdiage van f 50. - verleend.
Pogingen om in Zuid-Afrika eene nieuwe Groep van ons Verbond tot stand te
brengen, mislukten tot dusverre. Wij geven echter den moed niet op, wetende dat de
toestanden daar nog ernstige bezwaren in den weg leggen. Wel is het ons gelukt
zoowel te Pretoria als te Bloemfontein personen te vinden, bereid om in overleg met
onze Boeken-Commissie de verspreiding van boeken in de voormalige Republieken
te regelen.
Het Hoofdbestuur stelde zich in verbinding met de besturen van het Verbond in
de Nederlandsche koloniën over de verspreiding onder de inlandsche bevolking van
een portret van H.M. de Koningin.
Het aantal leden van het Verbond bedroeg op 1 Januari 1904:
Groep Nederland

2810

Groep België

941

Groep Nederlandsch-Indië

652

Groep Suriname

195

Afdeeling Constantinopel

14

Afdeeling Parijs

72

Afdeeling Tehéran

9

Verspreide leden buiten Nederland

152
_____
4845

Het Hoofdbestuur, moed en kracht puttend uit de toenemende bewijzen van
belangstelling in de nationale zaak, uit het stijgend vertrouwen in de toekomst van
den Nederlandschen stam, dringt met vrijmoedigheid aan op aansluiting bij het
Verbond, waarin die stambelangen zoo goed mogelijk worden bevorderd.
De Algemeene Secretaris,
P.J. DE KANTER.
Dordrecht, 20 April 1904.
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Zuid-Afrika

Om het Volksbestaan.
Dat er voor de Afrikaanders in de Kaapkolonie moeilijke tijden zouden aanbreken
stond na den uitslag van de verkiezing voor de Wetgevende Vergadering vast. De
progressieve partij, die den strijd won, is de partij der Engelsche imperialisten, de
mannen die boven het belang der kolonie stellen het belang, de eer en den roem van
‘the British Empire’, het Britsche rijk.
En daarom moest de Zuid-Afrikaansche partij, die aan het Britsche Rijk wel trouw
betuigt, maar de belangen der kolonie, van Zuid-Afrika - Zuid-Afrika voor de
Zuid-Afrikanen! - bovenaan stelt, er met alle macht onder. Vooral moesten de
Hollandsche Afrikaanders, die van die partij de kracht en de meerderheid uitmaken,
er onder.
Want voor de Engelsche imperialisten is de Hollandsche stam een blijvend gevaar
voor de Britsche heerschappij in Zuid-Afrika. Het moge niet waar wezen - het is niet
waar - dat de Afrikaanders over geheel Zuid-Afrika vóór den oorlog gezworen hadden,
de Engelschen in zee te jagen; het moge nog betwijfeld worden. of Milner in een
gesprek met Molteno gezegd heeft, dat het Afrikaanderdom de nek gebroken moest
worden, - Milner en met hem allen die er den oorlog noodzakelijk om achtten zagen
in den machtigen groei van de Zuid-Afrikaansche Republiek, en den groei van den
Nederlandschen stam in die Republiek, een bedreiging voor het Britsche gezag. Zij
vreesden, dat, werd die wasdom niet gestuit, de Hollandsche Afrikaanders, nog altijd
talrijker dan de Engelschen, zich meer en meer hun kracht bewust zouden worden
en ontwaken tot het besef, dat zij, over verschillende landen verdeeld, één volk zijn,
met ééne taal en één godsdienst. één verleden en ééne toekomst. Daarom moest eerst
de Z.-A. Republiek neergeworpen worden, en dan zou men de Afrikaanders wel
klein krijgen.
***
Jameson zet die taak, na den welgeslaagden oorlog, in de Kaapkolonie voort. En het
lukt hem voorloopig. Men dacht het niet eenigen tijd geleden. Men kende hem meest
door zijn inval in Transvaal; die tocht, waarmede hij Rhodes' ‘appelkar omwierp’.
Het was onbesuisd van hem, het stuk te wagen, terwijl er juist bij het komplot een
kink in den kabel was. Johannesburg wilde op dat oogenblik niet, en zoo liep de
onderneming te Doornkop droevig af. Jameson was sinds dien de mislukte dokter,
een organisator van de nederlaag. Zou die man nu in eens een politieke leider worden?
Hij zou de imperialisten der Kaapkolonie naar een politiek Doornkop voeren!
Bovendien, dat die man, door de regeering der Z.A. Republiek voor den strop,
dien hij zoo ruimschoots verdiend had, gespaard, nu in het openbare leven tegenover
de Afrikaanders weer zou optreden, nadat hij al in den oorlog opnieuw tegen de
Boeren gevochten had, bewees, dat hij niet alleen een dapper, maar ook een
onbeschaamd man was. En zouden er onder de Engelsche imperialisten aan de Kaap
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niet vele zijn, die weigerden een leider te volgen met een zoo oneervol en oneerlijk
openbaar leven achter zich?
***
Maar men misrekende zich. De haat tegen de Hollandsche Afrikaanders is bij de
Engelschen in Zuid-Afrika veel feller dan bij de Engelschen in het moederland. Hier
mochten er velen zijn, die hun landgenoot onvoorwaardelijk afvielen, in Zuid-Afrika
vierden de Engelschen, met weinige uitzonderingen, in hem den man, die
onverschrokken den kamp tegen de ‘Dutch’ begonnen was. Met Rhodes voelden zij
weinig voor de ‘unctious rectitude’, de zalvende braafheid, van de Engelschen in het
moederland, die Jameson's geschiedenis smadelijk vonden.
Zoo werd hij dan door de imperialisten der Kaapkolonie met geestdrift op het
schild geheven. Hij was juist de man dien zij noodig hadden. Geen gevoeligheden
en zedelijke bezwaren. maar praktische politiek verlangden zij. En die praktische
politiek verkondigde Jameson aanstonds, toen de verkiezingsstrijd begon: tegen de
Hollandsche Afrikaanders als zoodanig! Deze leus werd later wel opgeborgen, toen
er bleek, dat er onder de Engelsche kiezers toch nog een aantal waren, die geen
nationalen strijd, maar nationale verzoening wilden. Voor weinigen bleef het echter
verholen, dat
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de imperialisten in de eerste plaats tegen de Afrikaanders en niet tegen politieke
beginselen vochten. Reeds de herindeeling der kiesdistrikten, die op het progessieve
program stond, stelde dat vast. De macht der Afrikaanders in het Parlement moest
gebroken worden.
De andere misrekening was, dat Jameson niet het talent zou hebben om een
politieke partij te leiden. In de Review of Reviews van April schetst Stead het leven
van Jameson, en uit die schets moet men opmaken, dat dit wel een man van vele
gaven is. Eerst een student die veel beloofde aan de hoogeschool, toen in Zuid-Afrika
een zeer bekwaam dokter; vervolgens een handig diplomaat - van een brutaal oneerlijk
slag wel is waar - tegenover de inboorlingen van wat later Rhodesië zou heeten;
verder een voortvarend bevelhebber van troepen, en een stout ontwerper en uitvoerder
van plannen, gelijk hij ongetwijfeld bij den inval in Transvaal getoond heeft. En nu
- zoo hoorde Stead van zijn medepartijleiders in de Kaapkolonie - bleek hij een
handig en vurig spreker, een onvermoeid verkiezingsdrijver en de krachtige hoofdman,
dien de partij noodig had. En met dien aanvoerder heeft zij de Afrikaanders
overwonnen.
***
Nauwelijks aan het bewind heeft Jameson hun laten voelen wie hun meester is. Hij
kwam aanstonds met een wetsontwerp, waarbij het aantal leden van Wetgevende
Vergadering en Wetgevenden Raad vermeerderd werd; en zoo vermeerderd, dat van
de nieuwe afgevaardigden maar enkele in Afrikaander distrikten verkozen zouden
worden, en de meeste in overwegend Engelsche distrikten. Op die wijze moet de
kleine meerderheid, die de imperialisten hebben, aanzienlijk versterkt worden. En
dat was nog niet eens de herindeeling der kiesdistrikten, die zij bij de verkiezing op
hun program hadden. Die komt nog. Daarmede dorst Jameson niet aanstonds in het
Parlement verschijnen; zijn meerderheid was daartoe nog te klein. Eerst wilde hij
zeker zijn van een voldoende overmacht.
Die krijgt hij nu. Het wetsontwerp is door beide Huizen van het Parlement
aangenomen. Laten nu over enkele jaren de Afrikaanders, die wegens rebellie voor
vijf jaar hun kiesrecht verbeurd hebben, maar weer ter stembus komen; ook al ware
de groote herindeeling der distrikten er nog niet, de Engelsche distrikten hebben dan
reeds een voldoende overwicht in vertegenwoordigers om de Afrikaanders, zonder
of met hun, in aantal niet meegevallen, aanhang van Zuid-Afrikaners van
on-Hollandsche nationaliteit, terdege in de minderheid te houden.
En dadelijk kan nu aan de uitvoering van het program, om het Engelsche gezag
in Zuid-Afrika en het Engelsche karakter van de bevolking op stevigen grondslag te
bouwen, begonnen worden. Hoe zullen de rechten van de Hollandsche taal in den
staat en op school, nu al zoo besnoeid, in verdrukking komen! Reeds heeft men
kunnen lezen, dat een tijdelijke, onwettige, maatregel van de regeering van Gordon
Sprigg nl. om bij het examen voor burgerlijk ambtenaar het Hollandsch niet
verplichtend te stellen, door Jameson bestendigd is.
***
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Maar niet alleen in hun taal, in hun geheele volksbestaan zullen de Afrikaanders
getroffen worden. De redacteur van de Pretoria News, een imperialistisch Engelsch
blad, zet het goed uiteen. Hij herinnert zich, dat Rhodes eens tot hem gezegd heeft:
‘Twee heerschzuchtige volken kunnen niet zij aan zij leven’. En dan vervolgt de
schrijver: ‘Als wij deze stelling aanvaarden, is het duidelijk, dat de eene of de andere
stam in Zuid-Afrika overheerschen en den anderen in zich opnemen moet. Dat het
proces van in zich opnemen en aan zich aanpassen geleidelijk zal wezen, zoo
geleidelijk inderdaad dat het zijn doel onmerkbaar bereikt, kan toegegeven worden....
Blijkbaar met iets van deze gedachten in het hoofd vestigt dr. Jameson langzaam,
maar onweerstaanbaar, de overheersching van de Engelschen - of, wij moeten liever
zeggen, van de Britten, in tegenstelling met de Hollandsche Afrikaanders - in de
Kaapkolonie. Zijn politiek is ook wel imperialistisch en spelt de separatistenpartij
den ondergang, maar zijn eerste doel is de vernietiging van den draak van den
nationaliteïtenstrijd door de eenvoudige methode van eens voor al aan een organisatie,
die geheel op nationaliteitspropaganda gegrond is, alle hoop op politieke macht te
ontwringen.’
Dit is de juiste voorstelling van de barre werkelijkheid, maar men moet toch even
glimlachen over de kalmte, waarmede deze Brit de Afrikaanders nationalen haat
verwijt, terwijl hij 't in Jameson prijst, dat deze een zuiveren nationaliteitsstrijd voert.
Intusschen, nu de Britten dus ‘eens en voor al’ de politieke macht hebben, is de
schrijver er mee tevreden, en hij meent, dat ook Jameson er mee tevreden is, dat het
proces van opslurping van de Afrikaners door de Britten geleidelijk zal gaan, zoo
geleidelijk dat men 't niet merkt. Onze hoop is, dat de Britten te ongeduldig zijn om
het werk zoo langzaam voort te zien kruipen; zij zullen 't telkens een krachtigen stoot
geven, en dat zal, zooals 't reeds in 't verleden is gebeurd, de zaak voor hen bederven.
***
Men weet dat de Afrikaanders in de Wetgevende Vergadering hun best hebben gedaan
om de noodlottige wet, die de imperialisten voor goed in de meerderheid moet
brengen, tegen te houden. De regeeringspartij overtuigen, daar was weinig kans op;
toen hebben zij 't beproefd met het lijdelijke verzet, dat uit Europeesche Parlementen
zoo goed bekend is. Zij hebben de behandeling van de wet door eindelooze
redevoeringen gerekt. Maar de regeering gaf niet toe en liet zelfs 's nachts
doorvergaderen. Zoo zijn er twee nachten over het bezige Huis heengegaan. Het was
slechts uitstel van terechtstelling. De trouwe meerderheid van Jameson, door de plets,
de belofte van gehoorzaamheid aan de partij, gebonden, nam de wet aan, en ook in
het Hoogerhuis had hij zijn meerderheid van eene stem voor de wet. Zoo is het
parlementaire lot der Afrikaanders bezegeld.
Tegenover deze taktiek van Jameson, van zijne meerderheid gebruik te maken om
die meerderheid te bestendigen, hebben de Afrikaanders eindelijk hun lankmoedigheid
opgegeven. Zij laten de politiek van verzoening, zoo lang van hunnen kant
volgehouden, eindelijk varen. Het zal voortaan een bittere strijd wezen. Het is wel
laat, dat zij het erger dan nuttelooze, het oneervolle en verderfelijke van die
verzoeningspolitiek tegenover een onverzoenlijken vijand heeft ingezien. In
Zuid-Afrika wonen twee volken naast elkaar; die moeten ten leste elkaar leeren
verdragen. Verzoening is dus goed, want de strijd kan niet altijd duren, zonder dat
het land en beide partijen er onder lijden. Maar dan moet die verzoening van
weerskanten komen. Van de eene zijde alleen aldoor aangeboden en van de andere
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afgeslagen en met aanhoudenden strijd beantwoord, strekt die verzoeningsgezindheid
de partij die haar betracht tot eer noch voordeel. De waardigheid en de veerkracht
gingen er op die wijze bij de Afrikaners uit.
Gelukkig dat 't nu anders schijnt te zullen worden, en van alle kanten wordt het
in Zuid-Afrika toegejuicht. Voor wie niet moedwillig blind is, zegt de Vriend, het
Afrikaander blad van den Vrijstaat, staat de partij van Jameson nu in haar ware
gedaante te kijk. De imperialisten toonen dat zij heerschappij willen voeren over de
ware, de eigenlijke bevolking van het land, en dat zij vernederen en vertrappen wie
hen in den weg staat. Dat hebben zij door de kieswet getoond. ‘Nu weet ieder het:
van hen is geen heil te verwachten. Jammer dat zulk eene les voor velen nog noodig
was. De scheiding is nu daar en hereeniging onmogelijk gemaakt. Zoo is het goed.
Goed vooral voor Zuid-Afrika, waar men helaas te veel met halfheden op had,
compromis te veel de plaats van beginselen en beginselvastheid had ingenomen. Die
droom is nu uit. Ten minste, wij hopen het.’ En in dien geest schrijven ook andere
Afrikaander bladen.
***
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Het is dus voortaan harde strijd; nu in de Kaapkolonie nauwelijks meer een
parlementaire strijd; weinig meer dan in de kroonkoloniën, in Vrijstaat en Transvaal,
waar de Boeren geen stemrecht en geen vertegenwoordigers hebben, dan in Natal,
waar zij hopeloos in de minderheid zijn. In Transvaal begint juist de politiek onder
de Boeren te herleven; zij gaan er zelfstandig bestuur opeischen. Maar het ziet er
niet naar uit, dat zij het vooreerst zullen krijgen, en wat let de Engelschen om het
kiesrecht er eerst zoo vast te leggen, op grond der pas gehouden volkstelling, dat
naar een wetgevende vergadering van Vrijstaat of Transvaal de Engelsche distrikten
een vaste meerderheid afvaardigen? Nog eenvoudiger is 't, den tijd voor eigen
regeering nog niet rijp te noemen, en daar staan dan de Boeren met hun beroep op
den vrede van Vereeniging!
De strijd moet dus voorshands op ander terrein geleverd worden. En dat terrein is
de school, waar het kind de taal van zijn moeder en van zijne vaderen, de taal van
zijn kerk leert, en in den geest van zijn volk wordt groot gebracht. In liefde tot zijn
taal en kennis van zijn taal kan de Afrikaander in de Kaapkolonie zoowel als in de
oude republieken nog grootelijks toenemen. Blijft het opgroeiende geslacht voor den
Hollandsch-Afrikaanschen stam behouden, laten aan de Afrikaanders dan voorloopig
allerlei politieke rechten onthouden of nog ontnomen worden, de natie is er dan toch,
en neemt toe en blijft ‘de ware, eigenlijke bevolking’. Haar behoort Zuid-Afrika en
het zal haar toevallen.
En dit geeft hoop: dat onder de Afrikaanders het besef van het noodzakelijke van
eigen scholen tot redding van het volksbestaan groeit. Daarom hebben de mannen
die ons land reeds tot zooveel steun aan de Afrikaanders gekregen hebben,
vrijmoedigheid gevonden om zich nogmaals tot ons volk te wenden, en het geld te
vragen voor het onderwijs in Zuid-Afrika. Men heeft kunnen lezen, hoe Schalk
Burger, de oud waarnemende president der Z.-A. Republiek, de Nederlanders bijna
gesmeekt heeft, nu vooral toch te helpen. Hieronder vindt men een andere oproeping
die gehoor verdient, en reeds heeft de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging
de beurzen van menig landgenoot geopend. Dat zal de burgers daar moed geven.

Het nationaal onderwijs in Zuid-Afrika.
Voor het volgende schrijven vragen we de aandacht.
Keerom, p.o. Bethlehem (voormalige Oranje-Vrijstaat) 26 Maart 1904.
H.d.L.!
De ondergeteekenden, vormende een Commissie, welke zich ten doel stelt het
Christelijk nationaal Onderwijs in den voormaligen Oranje-Vrijstaat in stand te
houden, heeft 't genoegen UEd. het navolgende mede te deelen.
Den 8sten Maart j.l. werd op de plaats Keerom (in het district Bethlehem) een
vrije nationale school geopend.
Ruim een dertigtal ouders en belangstellenden waren aanwezig en in het
schoolgebouw vereenigd.
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De bewoner van de plaats, de heer H.C. Jerling sprak bij die gelegenheid o.m. als
volgt:
‘Mijne Vrienden! Door mij is in Holland een onderwijzer aangevraagd om mijnen
vijf kinderen onderwijs te geven.
Nu mij echter is gebleken, dat de belangstelling in nationaal onderwijs in deze
omgeving zoo groot is, ben ik daarover zeer verbeugd.
Aangenaam is het mij, te zien, dat, hoewel wij ons land verloren, ons
nationaliteitsgevoel nog levend is. Gevallen zijn wij, maar daarom nog niet dood.
Ons nationaliteitsgevoel mogen wij niet weggeven, maar moeten en zullen wij
toonen in de opvoeding onzer kinderen.
Na den vrede is ons geen kans gegeven om met de Regeering samen te werken,
aangezien de Regeering in de scholen een Engelsche opvoeding geeft, en wij, wij
willen onze kinderen in nationalen geest opgevoed hebben. Om deze reden is door
mij in Holland aangeklopt om een onderwijzer, die ook bij mijne kinderen dit nationale
gevoel zal inprenten.
De Commissie in Holland, die zich zeer voor ons onderwijs interesseert, heeft
zoo'n man gezonden.
Doch nu is het doel om een school voor nationaal onderwijs op te richten, dus een
school voor ons Afrikaansch geslacht.
Nu de zaken zoo geloopen zijn, dat er algemeen belangstelling voor dit onderwijs
getoond wordt, wil ik niet dat mijn kinderen daarvan alleen zullen genieten, maar
zal ik verheugd zijn, indien dit onderwijs in 't belang van allen uit dezen omtrek zal
gegeven worden.
Dankbaar ben ik de Commissie in Holland, dat zij dezen onderwijzer gezonden
heeft. Wel waren er vele moeilijkheden uit den weg te ruimen, voor hij hier was,
maar dit is nu alles voorbij.
De school moet een toezicht hebben en mijn verlangen is, dat dit toezicht zal
geschieden door Afrikaners, die tot het laatst toe “pal” gestaan hebben. Ook hen, die
gevangen geweest zijn omdat zij hun vaderland verdedigden, reken ik daaronder.’
Tot zoover hetgeen bij die gelegenheid gesproken werd.
Waar zich nu het nationaliteitsgevoel bij onze mede-Afrikaners zoo uit, hebben
wij de vrijmoedigheid om tot U een verzoek te richten om onze armen en behoeftigen
te steunen, opdat ook hunne kinderen niet verloren gaan in den grooten stroom.
Zelf zullen wij doen, wat in ons vermogen is om onze kinderen op te voeden, doch
de verwoesting is ontzettend groot geweest, ja heeft de meesten onzer geruïneerd.
En de vrucht van jarenlangen arbeid is vernield.
Gode zij dank, wij leven nog en de kracht en lust ontbreekt ons niet om onzen
worstelstrijd te strijden, doch wij vragen U, helpt ons, opdat onze kinderen niet onder
gaan.
De tegenwoordige Regeering biedt het onderwijs gratis, doch liever krijgen wij
zwaar, als onze kinderen maar een goede, Hollandsche opvoeding kunnen krijgen.
Wij zijn Holland dankbaar voor het vele goede, reeds aan ons gedaan, doch Holland
kent onze drukkende zorgen, waarom dan meer gezegd.
Dringend vragen wij ditmaal uwe hulp, opdat wij niet verplicht worden tal van
kinderen af te wijzen. In goed vertrouwen op steun, gaan wij nu reeds aan om kinderen
aan te nemen.
Nu is de tijd nog zwaar, maar 't laat zich aanzien, dat de oogst dit jaar goed zal
zijn en dan kunnen wij ons zelf weer beter redden!
Met heilbede
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Uw dw.
D.F. BOSMAN, Voorz.
M.C. EKSTEEN, Penningm.
J.H. NÁUDÉ.
H.C. JERLING.
G.A.C.D. DE HAAS, Secr.

Bij dat schrijven voegen we eenige toelichting.
De hulp, die gevraagd wordt, is bestemd voor onbemiddelden, die alles willen
opofferen om hunne kinderen Hollandsch op te voeden. Alles is bij Bethlehem
platgebrand; als door een wonder zijn 't huis en 't schoolgebouw op Keerom gespaard
gebleven. Allerwegen zijn de sporen der groote verwoesting nog zichtbaar en de
hoop is op een goeden oogst gevestigd om weer met herstellingen te kunnen
voortgaan.
Maar de bevolking in dit deel van den voormaligen Vrijstaat is sterker dan ooit te
voren aan haar eigen taal gehecht. Debatvereenigingen worden opgericht, waar slechts
Hollandsch gesproken mag worden. Te Bethlehem spreekt men in de winkels, ja op
't Koninklijk Postkantoor, Hollandsch. Zaterdag 25 Maart jl. was er in 't dorp eene
vendutie, waarbij de Regeering verkoopster was; de afslager sprak Hollandsch. De
ouders, die hunne kinderen ter school brachten, verlangden vóór alles Hollandsch
onderwijs.
Zeer merkbaar is het, dat vele Vrijstaters zich van het Engelsch hebben afgewend
en dat er een sterk besef in hen leeft, dat de eigen taal eene gewenschte borstwering
is tegen de overweldiging van hun nationale leven.
Te Keerom verlangt men beslist eene vrije, nationale school, die niets met de
Regeering te doen wil hebben. Men verwacht wel 100 kinderen, zoodra er maar
gelegenheid voor logies is, waartoe een zinken huis wordt gebouwd. Reeds nu en
straks met Mei sluiten kleine schooltjes in den omtrek. En zoo is dan al een assistent
noodig, dien men evenzeer uit Holland zou willen ontvangen, ook zelfs een gehuwd
man mits met niet al te groot gezin.
Zijn er menigmaal berichten van halfheid, die zouden ontmoedigen, hoopgevend
zijn de krachtige levensteekenen weer elders. Ons Hollandsch volk heeft in de dagen
der beruchte concentratiekampen schatten geofferd om het stamverwante volk en
zijn kroost
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te helpen behouden. Zullen we thans niet de hand reiken om het te helpen zich als
natie te handhaven, nu het een geestelijken strijd voert? En laten we er dan bij voegen,
dat het beroep, dezer dagen door de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging op de
hulpvaardigheid onzes volks gedaan, ten doel heeft de Commissie te steunen, die
vóór en tijdens en na den oorlog, het Hollandsch onderwijs in Zuid-Afrika met kracht
heeft bevorderd en waarvan ondergeteekende medelid is.
Amsterdam.
H.J. EMOUS.

Nederland

Het ambtelijk Nederlandsch.
Ieder die het goed met onze taal meent, zal met voldoening de pogingen hebben
gezien om te trachten de winkeliers over te halen op hunne winkels opschriften in
het Nederlandsch te plaatsen, maar veel bemerkt men van de uitkomsten nog niet;
dat zal eerst komen als de groote menigte de dwaasheid van in vreemde taal gestelde
opschriften - zonder deze tenminste in eigen taal daar boven te plaatsen - inziet.
Maar kan er intusschen niet op nog andere manieren getracht worden misstanden
op te ruimen, die niet van de groote menigte maar van enkele personen afhangen?
Ik meen van ja.
Zoo las ik o.a. met stomme verbazing het volgende:
‘Bij geregistreerd exploit van mij Deurwaarder, is ten verzoeke van Neeltje ten
deze tot aan het uiteinde der executie van na te noemen grosse arrest domicilie
kiezende te 's Gravenhage ten kantore van Advokaten, van wie Mr. tot aan het uiteinde
dier executie als procureur voor de requirante occupeert, beteekend aan Pieter, de
in executorialen vorm uitgegeven, behoorlijk geregistreerde, eerste grosse van een
arrest, gewezen tusschen de requirante als appellante en Pieter voornoemd als
geïntimeerde....
Is dit, O! Meester in de Rechten!! nu een Nederlandsch ambtelijk stuk in het begin
der 20e eeuw?
Op een kast in mijn werkkamer stond een boek met ‘recueil militair’ er op; nooit
was het noodig en ik dacht dat het een Fransch krijgskundig werk was, tot ik het
eens inziende, zag dat het ‘de verordeningen voor de Landmacht’ bevatte.
Waarom deze leiddraad voor den Nederlandschen krijgsman in Fransch gewaad
gestoken? Is dit nog een overblijfsel van de Fransche overheersching?
Hoe is het verder mogelijk dat men voor een ‘boertje’ wordt gehouden, indien
men durft spreken van bv. voetvolk, paardenvolk en aanslaan, inplaats van de vreemde
woorden infanterie, cavalerie en salueeren?
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Op den omslag van een ambtelijk schrijven las ik: Zij deze gerenvoieerd aan het
Departement - ter beschikking om consideratie en advies; in verband met het
kabinetsappointement.
Dit zijn eenige grepen uit velen!
Wordt het niet tijd dat de ambtelijke wereld eens breekt met zulke verouderde
termen en Nederlandsche woorden gebruikt waar zulks mogelijk is?

Het gebruik van zuiver Nederlandsch een bewijs van beschaving!
Een algemeen aangenomen kenmerk van beschaving is wel: het goed spreken van
z'n talen, maar ons Nederlandsch - de eigen taal dus buiten gesloten - komt daarbij
niet in aanmerking.
Menschen, die zich schamen zullen wanneer zij een fout maken in een gesprek in
het Fransch gevoerd, ontzien zich niet hun Nederlandsch te doorspekken met allerlei
vreemde woorden, op de naamkaartjes te zetten dat zij ‘Monsieur et Madame’ zijn
terwijl zij toch als ‘de Heer en Mevrouw’ worden voorgesteld, op briefomslagen te
schrijven dat zij in ‘la Haye’ wonen en al zulke fraaiigheden meer!
Is het nu geen tijd om dat te veranderen?...Het is niet gemakkelijk zuiver
Nederlandsch te spreken, de woorden te vinden als men ze noodig heeft, het eischt
veel oefening en mogelijk dat die inspanning velen terugschrikt; zij die veel vreemde
woorden gebruiken, kennen den rijkdom van hun eigen taal niet, spreken dus hunne
talen niet goed, zijn dus eigenlijk niet goed beschaafd!
Zelfs hoorde ik, dat in Maastricht onder de betere standen bijna altijd Fransch
wordt gesproken, wat vergoelijkt werd - let wel verbondsleden!! - omdat zij alleen
maar behalve het Fransch, het leelijke Maastrichtsche dialect kennen en zij zich
schamen om dat te spreken. Is dat nu eene Nederlandsche opvoeding en beschaving?
Spreken de betere Friezen niets dan hun dialect, en de Hagenaars Haagsch of de
Amsterdammers plat Amsterdamsch? Of hebben wij een algemeen erkende beschaafde
omgangstaal?
Juist in zoo'n Nederlandsche voorpost, te midden van vreemde landen, moest men
er een eer in stellen de moedertaal goed te spreken en moest ook daar gelden: Het
spreken van zuiver Nederlandsch is een teeken van beschaving.
's Hage.
J.A. VAN DER STAR.

Vlaanderen

De Vlamingen in het Walenland.
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In het Walenland zijn zeer talrijke Vlamingen gevestigd. Om enkel eenige ronde
getallen te noemen: Ath telt er 500; Charleroi 2500; Châtelineau 1200; Couillet 1000;
Dampreny 800; Gilly 3500; Jumet 500; Marchienne au Pont 1800; Montigny sur
Sambre 1300; Bergen (Mons) 2000; Lessen 1200; Marchelez-Ecaussines 700; Doornik
2200; Angleur 600; Ans 800; Bressaux 600; Chênée 600; Glain 500; Herstal 1100;
Hollogneaux-Pierres 500; Jemeppe 800; Luik 21,000; Montegnée 1500; Ougrée 600;
St. Nicolas 2000; Seraing 2000; Tilleur 1500; Clermont 500; Verviers 800.
De groote meerderheid behoort tot de nederigste werkersklasse en verkeert naar
ziel en geest in de grootste berooidheid. In sommige deelen van het Walenland
vormen deze Vlamingen niet alleen het achterlijkste gedeelte van de bevolking, maar
ook eilaas! datgene, wat aan het Gerecht het drukste werk verschaft. Zij leven
afgesneden van allen samenhang met onzen stam. Wat kan er nu gedaan worden om
die duizenden voor onzen stam te bewaren; om ze zedelijk op te heuren; om ze ons
geestesleven te doen meeleven? Dat is een vraagstuk, waarmede het bestuur van
Groep B zich bezighoudt. Op voorstel van den heer Th. Coopman besloot het een
onderzoek in te stellen naar den toestand der Vlamingen in het Walenland, gedachtig
aan het woord van Koningin Louise in Multatuli's Vorstenschool: ‘Het eerste, wat
me noodig is, is weten; het kunnen zal wel volgen?’ - Het kunnen? Dat zal afhangen
van den ernst der graag banketteerende Vlamingen; het geloof heeft geen kracht
zonder de daden.
De groei van Groep B is nu bevredigend: een 300-tal nieuwe leden sedert 1 Januari.
Het 1000-tal is nu ruim overschreden. Doch men bedenke hoeveel duizenden leden
tegen een minimum bijdrage er zouden noodig zijn om aan het Verbond toe te laten
in dezen iets van belang te doen! De Secretaris kan niet anders dan nog eens naar
zijn woorden verwijzen in zijn jaarverslag:
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Verwacht men grootsche dingen van het Verbond, dan moet men het ook in staat
stellen de gekoesterde verwachtingen te beantwoorden.
Doch dat te zijner tijd weer.
De commissie, belast met dit onderzoek, heeft dan een lijst van vragen opgesteld,
waarop het antwoord haar belangrijk voorkwam. Die lijst werd gezonden aan al onze
leden in het Walenland en aan zoovele Vlamingen als ons in het Walenland bekend
waren.
Dit onderzoek heeft tot hiertoe den uitslag gehad in het jaarverslag (zie Maart no.)
door ons medegedeeld.
Het antwoord op de vragenlijst door den Heer Wattez is in 1000 ex. uit Germania
overgedrukt, en rondgezonden geworden. Belangstellenden kunnen daar nog ex. van
krijgen.
Over den verkregen uitslag zijn we dankbaar, maar.... niet voldaan. Het vraagstuk
is daarmede nog zoo verre van af volkomen toegelicht te zijn en rijp voor praktische
voorstellen en maatregelen.
We moeten openhartig zeggen, dat onze leden - de loffelijke uitzonderingen niet
te na gesproken - en de andere in 't Walenland gevestigde Vlamingen, tot welke wij
ons wendden, ons hierin maar zeer laks ter zijde staan. We brengen daarom het
vraagstuk onder de aandacht van àl onze leden, opdat zoovelen als mogelijk zouden
medewerken. Menigeen is ongetwijfeld in staat om ons van dienst te zijn. Onder de
meer dan 1000 leden van Groep B zijn er stellig velen, die betrekkingen hebben in
't Walenland, wellicht Vlaamschgezinde kennissen. Laat die dan hun vrienden
aanschrijven en ze bewegen om ons te helpen: Ex. van de vragenlijst, die hieronder
volgt en van de brochure Wattez zullen we gaarne verstrekken. In ieder geval krijgen
we gaarne zooveel adressen mogelijk. We doen ten slotte nog eens een beroep op
onze leden in 't Walenland, opdat ze de vragen zoo nauwkeurig mogelijk zouden
willen beantwoorden.

Vragen.
1e reeks.
Vlamingen in het Walenland.
1. Hoeveel Vlamingen zijn er in en rondom Uw gemeente gevestigd? Zijn
hieromtrent geen nauwkeurige inlichtingen te bekomen van de
gemeenteoverheid?
2. Welke inrichtingen bezitten zij?
3. Welke is hun maatschappelijke stand?
4. Welke is tegenover hen de houding van de Waalsche bevolking?
5. Verdienen zij over 't algemeen een werkloon, dat gelijk staat met dat van hunne
Waalsche medearbeiders?
6. Hoe is hunne ontwikkeling? Wat is er te zeggen omtrent hun zedelijke besef en
hun zedelijke waarde?
7. Lezen ze Vlaamsch en wat?
8. Zijn ze in de gelegenheid openbaar onderwijs in 't Nederlandsch te ontvangen?
9. Wat kan er volgens U gedaan worden om ze voor den Nederlandschen stam te
bewaren?
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10. Wat kan er gedaan worden om hun stoffelijken toestand te verbeteren?
11. Geef ons a.u.b. op:
Namen van U bekende Vlaamsche Maatschappijen, met adres van Bestuur;
Vlaamsche Bibliotheken;
Van al de U bekende Vlamingen in Uwe gemeente;
Van winkels waar men lezen kan:
‘Hier spreekt men Vlaamsch.’
Van verkoopers van Vlaamsche dagbladen;
Van winkels of dagbladkiosken, waar Nederlandsche boeken of bladen verkocht
worden of kunnen te koop gelegd worden;
Van Vlamingen in andere gemeenten, die ons bij dit onderzoek behulpzaam
kunnen zijn.
12. Geef ons a.u.b. de vragen op, waarmede deze lijst kan uitgebreid worden.

2e reeks.
Vlaamsche Gemeenten in het Walenland.(1)
1. Welke is de algemeen gesproken taal: a) in de huisgezinnen; b) op straat; c) in
de herbergen en winkels?
2. In welke taal predikt de pastoor?
3. Welke is de voertaal van het onderwijs?
4. Kennen al de onderwijzers der gemeente Nederlandsch? Hoevelen niet?
5. Kent de vrederechter Nederlandsch?
6. Kennen de gendarmen en veldwachters het?
7. id. de postmeester en de ontvangers het?
8. Welke taal gebruikt het gemeentebestuur in zijn betrekkingen met de inwoners?
9. Kennen alle burgemeesters, schepenen, raadsleden Nederlandsch? Zijn er die
geen Fransch kennen?
10. Hoe is het gelegen met de betrekkingen der gemeente met den Provincieraad,
b.v. wat betreft het bekomen van toelagen voor openbare werken? Worden de
belangen der gemeente hier niet achtergesteld?
11. In welke taal gebeuren officiëele mededeelingen van het Provinciebestuur,
bestemd voor het publiek in de gemeente?
12. In welke taal schrijft de gemeente zelf aan het Provinciebestuur?
13. Verschijnen er nieuwsbladen in de gemeente? Vlaamsche of Fransche, of
tweetallige?
14. Weet gij nog iets, dat van belang is met betrekking tot den taaltoestand, b.v.
omtrent het bestaan van letterkundige maatschappijen, tooneelmaatschappijen,
zangmaatschappijen en de gebruikte taal?

Amerika
(1) In de Alg. Verg. van Groep B te Ostende, 5 April 1903, werd het wenschelijk geacht ook
een onderzoek in te stellen naar den taaltoestand in de Vlaamsche Gemeenten, die deel
uitmaken van de Waalsche provinciën.
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Amerika en het Alg. Ned. Verbond.
Scheen het bij het oprichten van den Westerschen tak, de afdeeling D, dat er ook in
de nieuwe wereld meer gloed zou komen onder de Hollandsche afstammelingen voor
hunne oude taal, meer lust om mee te leven met al wat van Hollandschen stam over
de aarde verspreid te vinden is, de vreugde hierover kon slechts van korten duur zijn.
Het oprichten van onder-afdeelingen wou niet vlotten, pogingen daartoe smoorden
in de geboorte en schenen veeleer een dam op te werpen in plaats van bevorderlijk
te zijn, om in die richting verder te werken. Alleen de onder-afdeeling Grand Rapids
kreeg haar beslag en begon te werken. Al toonde ze nu juist niet zulk een krachtigen
groei, als sommigen verwacht hadden, zij bestond toch, zij leefde...Doch de Tak zelf,
de afdeeling D, die over heel het uitgestrekt gebied der Vereenigde Staten zijnen
scepter zwaaide, hoe ging het daarmee? Hij trachtte nu hier, dan daar een lootje af
te zetten, in de stille hoop, dat het wortel zou schieten; doch al de moeite en al de
zorg werden niet beloond en vanwege al die teleurstellingen begon hij te kwijnen.
Dit kwijnen hield aan tot in 't laatst van 1903 werd bekend gemaakt, dat de Westersche
tak van het Alg. Ned. Verbond had opgehouden te bestaan. Natuurlijk waren er
profeten die den onvermijdelijken dood van de onderafdeeling Grand Rapids
aankondigden, hoe zou deze blijven leven, als de tak, die haar oprichtte, zelf verviel?
De onder-afdeeling weigerde echter te sterven tengevolge van het verdwijnen van
den tak; zij meende kracht in zichzelf te bezitten om te kunnen blijven leven.
In eene Bestuursvergadering gehouden 28 Dec. 1903 werd besloten, als afdeeling
zelfstandig op te treden, verschillende besluiten werden genomen, om den overgang
van onderafdeeling in zelfstandige afdeeling geleidelijk te doen gaan en voor de
correspondentie met het Hoofdbestuur in Nederland werd een der aanwezigen
aangesteld.
Den avond van 12 April 1904 kwam eene leden-vergadering
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saam, opgeroepen met het deel om de voorstellen van het Bestuur te bespreken en
zoo mogelijk regelingen te treffen om voortaan meer zelfstandig te werken. Dit is
geschied. Sedert 12 April j.l. bestaat er dus een zelfstandige afdeeling van het Alg.
Ned. Verbond te Grand Rapids.
De eerste in Amerika, moge zij het begin zijn van eene lange rij. In hare vergadering
onder leiding van Ds. H. Beets werd besloten het vorige reglement zooveel mogelijk
te houden en aan eene commissie werd opgedragen de noodzakelijke wijzigingen te
ontwerpen. Het Bestuur trad af; een nieuw werd gekozen, nu vermeerderd met een
2den Secretaris, die voor de briefwisseling met het Hoofdbestuur heeft zorg te dragen.
± 100 van de namen, die op de oude ledenlijsten voorkwamen, werden geschrapt.
Het aanwezige ledental op de gewone vergaderingen deed meestal denken aan een
vlottende bevolking en daar velen sedert geruimen tijd toonden, niet voldoende of
in 't geheel geen sympathie voor het Verbond te hebben, werd het wenschelijk
geoordeeld dezen maatregel te nemen, om zoo weer op zuiveren bodem te staan.
Moge uit deze zuivering nog winste voortkomen.
De aanwezige leden toonden nog wel moed voor de toekomst te hebben en willen
in elk geval eene poging wagen om in 't leven te houden, wat ten doode scheen
opgeschreven. Ik twijfel niet of de medeleden van het Verbond in the old country en
waar ze zich op den aardbodem mogen bevinden, zullen zich verheugen over dit
levensteeken, al is het, dat het vooralsnog niet beantwoordt aan de vroegere
verwachtingen, al is het dat het geringe ledental van nog geen 50 waarlijk een poover
figuur maakt in een land als het onze, waar duizenden worden gevonden, die in
Nederland den wortel van hun stamboom moeten zoeken.
‘Ende desespereert niet’ zei J. Pz. Koen en de Indische archipel toont, wat zulk
een woord kan beteekenen voor de toekomst. Laat de afdeeling Grand Rapids
soortgelijke ervaring mogen opdoen.
Aangenaam was het van den Voorzitter, die ook de eer heeft lid te zijn van de
Boeken-commissie der Stads-Bibliotheek te Grand Rapids, de volgende mededeeling
te ontvangen: In genoemde Bibliotheek worden 1100 boekdeelen gevonden in de
Hollandsche taal en $ 300 is toegestaan om deze afdeeling te verbeteren en te
vermeerderen.
Holland, Mich. April 1904.
T. JOOSTEN, 2e Secretaris van de afdeeling Grand Rapids van het Algem. Ned.
Verbond.

Afdeelingen

Benoit-uitvoeringen.
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Donderdag 24 Maart jl. heeft de heer Emiel Hullebroeck, bijgestaan door den heer
Jan de Vos, baszanger, beiden uit Gent, tot een honderdtal leden der afdeeling
's-Gravenhage en eenige andere belangstellenden met eenvoud, overtuiging en
geestdrift gesproken over Peter Benoit (geb. te Harelbeke, West-Vlaanderen, 17 Aug.
1834, overl. te Antwerpen, 8 Maart 1901). Over Benoit als toondichter, als strijder
voor zijne kunstbeginselen, als letterkundige. Acht gedeelten uit verschillende werken
en vier liederen, waarvan het op verzoek herhaalde ‘Waar Maas en Schelde vloeien’
(Gedicht van Emmanuel Hiel) het muzikale gedeelte treffend besloot, klonken met
innigheid en toewijding door de zaal van Diligentia.
Niet alles was even belangrijk. De uiting van der Vlamingen teederheid is ons
soms te week, die hunner fierheid te forsch, tot ruwwordens toe. Maar als geheel is
deze kunstavond, wélgeslaagd; er was stemming, er was wijding in.
Paaschmaandag, elf dagen later, heeft - eigenaardig toeval - M. Edward Keurvels
met een klein dameskoor (propaganda-afdeeling van het Peter-Benoit-Fonds te
Antwerpen) muziek van den Vlaamschen Meester ten gehoore gebracht ‘onder de
vleugelen’ van den Haagschen Kunstkring.
Ter herinnering: Het Secretariaat van het Peter-Benoit-Fonds is gevestigd te
Antwerpen, Rolwagenstraat 99.
De uitgegeven werken van Peter Benoit zijn verkrijgbaar in het algemeen depot
te Antwerpen bij Juffrouw Agnes Mertens, Oude Beurs 42. De volledige lijst der
uitgegeven werken wordt gezonden op aanvraag.
***

Het Gentsche A Capella-koor onder Oscar Roels in Noord-Nederland.
Warme toejuichingen zijn aan het Vlaamsche koor op zijn tweede rondreis door
Holland ten deel gevallen, op nieuw werden wij getroffen door de liefde, waarmee
de Vlamingen het verstaan, ons oude lied te bezielen, en voor ons te doen herklinken
in onverminderd schoon. Florimond van Duyse, van wien prof. G. Kalff schreef:
‘Geen hedendaagsch musicus, die onze oude liederen dieper gevoelt en beter kent,’
had voor de rondreis een tiental dezer liederen voor het eerst vierstemmig bewerkt,
op een wijze, waarvoor hem de Hollandsche pers (de N. Rott. Ct., Vaderland, Nieuwe
Ct., Leidsch Dbl., Minerva,) groote lof brengt, - ook middellijk, want zoo de Minerva
schrijft:
‘We zijn diep onder den indruk geraakt van die muziek; wat 'n innerlijkheid,
innigheid en teerheid,’ ....
en de N. Rott. Ct. b.v. sprekend over de innige wijze, waarop onze voorvaderen
het woord wisten te verklanken, huldigt meteen Van Duyse die op zoo uitnemende
wijze het oude volkslied heeft begrepen.
Algemeen was ook het gunstig oordeel over de uitvoering van het koor onder de
leiding ‘van een echte dirigentennatuur als die van Roels’.
De N. Rott. Ct. brengt hem ‘uitbundige lof’, en schrijft: ‘Van hem toch ging
klaarblijkelijk de impulsieve kracht uit. die de zangers en zangeressen tot zoo warme
uitdrukking aanspoorde’; terwijl van het koor gezegd wordt:
‘Het Gentsche koor onderscheidt zich voornamelijk door groote eenheid van
uitvoering en door buitengewone declamatie en zeggingskracht,....’
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Het koor trad 25, 26 en 27 April op voor de leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond in Den Haag, Leiden en Schiedam. Zeer jammer was 't, dat sommige andere
afdeelingen, die voor een bezoek in aanmerking kwamen, vreesden dat het seizoen
al te ver gevorderd was, en daarom niet mede werkten.
De rondreis is, dank zij den belangeloozen ijver van het Vlaamsche koor en zijn
leider, en dank zij de samenwerking der genoemde A.N.V. afdeelingen, schitterend
geslaagd.
Van verschillende zijden werd de wensch uitgesproken, dat het koor zich ook bij
gelegenheid van het Congres te Deventer zal laten hooren.
Leiden.
COHEN STUART.
***

Afd. Grand Rapids. (Amerika.)
Tot bestuursleden der Afd. Grand Rapids zijn benoemd de heeren Ds. Henry Beets,
Ds. Laansma, G. Kuiper, T. Joosten en D.F. van Dijk.
Aan dit bestuur zijn als gewone leden toegevoegd de heeren: Prof. K. Schoolland,
L. Groeneveld, H. Verhaar, Ds. T.v.d. Ark en J. Engelhard.
***

Afd. 's-Gravenhage en Omstreken.
Eene commissie uit het bestuur der afdeeling 's-Gravenhage van het A.N.V. - zij
bestaat uit Jonkvr. C. Baronesse van Hogendorp en de heeren Marcellus Emants en
Mr. A. Telting - bestrijdt sinds eenigen tijd, o.a. door bezoek en overreding, het
ongepaste gebruik van vreemde taal of woord door nijveren en winkeliers.
Velen van dezen, vooral de eigenaars van groote zaken, zijn goedgezind en het
Afdeelingsbestuur koestert de verwachting dat het zoo trouw mogelijk gebruiken
van de moedertaal, van het inheemsche woord, een algemeen erkend teeken zal
worden van hoogere beschaving, van oudvaderlandsche betrouwbaarheid en
degelijkheid.
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Utrechtsche Studentenafdeeling.
Den 9den Mei 1904 werd weder opgericht de Utrechtsche Studenten-afdeeling van
het Algemeen Nederlandsch Verbond. Het Bestuur bestaat uit:
Jhr. J.M. van Asch van Wijck, Voorzitter, tevens Rector van van het Utr. Stud.
Corps.
F.R. Coers Fzn., Schrijver-Penningmeester.
J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk.
W. Dijckmeester.
H.B. Ver Loren van Themaat.
F.J.M.I. Baron van Hövell tot Westerflier.
Jhr. O. Reuchlin.
Jhr. B.C. de Savornin Lohman.
De Vergadering besloot den Heer F.R. Coers Fzn. af te vaardigen naar de
Algemeene Vergadering van Groep Nederland (Jaarvergadering) op Zaterdag 21
Mei 1904 te Dordrecht om te verdedigen hare voorstellen:
Het Algemeen Nederlandsch Verbond wende zijne krachten aan om in iedere
plaats, waar een afdeeling is, door die afdeeling een of meer uitvoeringen van het
eigen Lied te doen plaats hebben.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond steunt krachtdadig de Liederbeweging.
De Utrechtsche Studenten-Afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond
zal steunen het Voorstel der Leidsche Studenten-Afdeeling, dat een aanvulling is
van Voorstel Fivelingoo (uitgave van 4-stemmig bewerkte liederen door het A.N.V.)
De Leidsche Studenten-Afdeeling wil nl. daarvoor kiezen de door Florimond Van
Duyse bewerkte liederen.
De Utrechtsche Studenten-Afdeeling zal eveneens steunen het voorstel
's-Gravenhage: het telken jare strijden tegen het onnoodig gebruik van vreemde talen
en woorden.
De Utr. Stud. Afd. zal trachten te Utrecht een uitvoering van het eigen Lied te
doen geschieden op 8 November 1904.
En verder wenscht zij de Utrechtsche burgers op te wekken tot meeleven in het
streven van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
***

Afd. Fivelingoo.
Zaterdag. 23 April hield dr. H.J. Kiewiet de Jonge een lezing voor de leden der Afd.
Fivelingoo (Appingedam) en hunne huisgenooten.
***

Leidsche Studentenafdeeling.
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D e h e e r e n E.J. H a s l i n g h u i s , S. d e M e e s t e r , e n E.C.U. v a n D o o r n
vormen een bestendige commissie tot het geven van alle
mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn
in Leiden te komen studeeren.

Mededeelingen

Hulde aan Wouter Hutschenruijter.
De vorige maand is op een uitvoering van het Stedelijk Orchest te Utrecht aan den
leider, den heer Wouter Hutschenruijter, een krans aangeboden door den heer Coers,
namens het Alg. Ned. Verbond en de Utrechtsche Studentenafdeeling van het
Willemsfonds. De krans ging vergezeld van een schrijven, waarin den bekwamen
dirigent hulde wordt gebracht voor de uitvoering van oorspronkelijke werken en het
doen optreden van Nederlandsche kunstenaars.

Giften.
Het Hoofdbestuur ontving van iemand, die onbekend wenscht te blijven, f 127.40,
‘om dit bedrag te besteden ten bate van onze moedertaal’.
Het Hoofdbestuur zond dit bedrag aan de Boeken-Commissie van het Verbond,
met verzoek aan deze som de verlangde bestemming te geven.
De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde heeft honderd gulden beschikbaar
gesteld voor het A.N.V., onder voorwaarde dat deze worden besteed tot aankoop van
Nederlandsche boeken voor het Buitenland.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
T. Higly,

vroeger

10 Nassington Road,
Hampstead.

Goedelee,

vroeger

Casa Hollandeza,
Benguela.

Mas Saleh,

vroeger

Inlandsch arts, Ketapang
Slawi, Tegal.

De Willigen,

vroeger

Ontvanger, Eindhoven.
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H.P. Geerke,

vroeger

Nicolaas Beetsstraat,
Amsterdam.

S.S. Snoek,

vroeger

Schietbaanlaan 19,
Rotterdam.

C. Dou,

vroeger

Betaalmeester, Pandelang
N.I.

A.H.K. Milo,

vroeger

Tjikement b.d. Roode
Brug, Buitenzorg.

J.C. Diehl,

vroeger

Betouwstraat 5, Nijmegen.

E.O. Chaulan,

vroeger

23 Sudstrasse, Mittweida,
Saksen.

M.H. Schippers,

vroeger

Hulpprediker op Ternate.

J.J.v.d. Hoek,

vroeger

Breestraat 154, Leiden.

Miss Bonger,

vroeger

St. Bowans, Harrow.

A. Rijsoort v. Meurs,

vroeger

te Hulst.

Verzoek.
Het kort geleden verschenen consulaire verslag van onzen consul te Triest is weder
in de Duitsche taal geschreven, terwijl de verdienstelijke consul, de Heer A.J.M.
Suringar, Nederlander is en zich eerst na afloop zijner academische studie te Leiden,
buitenslands heeft gevestigd.
Wij vertrouwen dat hij het ons niet euvel zal duiden, indien wij de hoop uitspreken
zijn verslag in het vervolg te mogen lezen in zijne en onze moedertaal.

Woekerkruid.
‘Wij vestigen de aandacht der dames op de smaakvolle étalage van Maison
“Nederland”, Heerengracht 10. Men vindt daar een fraaie collectie costumes en de
jongste nouveaute's voor het seizoen.’
Dit knipsel uit een groot Haagsch blad is een voorbeeld uit vele van de
vreemde-woordendwaasheid, welke in dagbladen voortwoekert.

Voor de matrozen.
Door bemiddeling van den Consul-Generaal te Antwerpen wordt Sailor's Rest aldaar
door het A.N.V. voorzien van Nederlandsche boeken en tijdschriften.
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Taal en Volkskarakter.
Mr. J.A. Levy van Amsterdam heeft den 23sten April op uitnoodiging van het
Hoofdbestuur van het A.N.V. voor de leden van den Brusselschen Tak een rede
gehouden over Taal en Volkskarakter, welke thans in druk is verschenen bij Gebr.
Belinfante te 's-Gravenhage en den Nederl. Boekhandel te Antwerpen.

Verslag der commissie belast met het nazien der rekening en
verantwoording.
Namens de commissie, belast met het nazien der rekening en verantwoording van
den penningmeester van het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond over het jaar
1903, heb ik hiermede het genoegen verslag van hare bevindingen uit te brengen.
In de eerste plaats dient te worden opgemerkt, dat de geldelijke toestand van het
Verbond in hooge mate is verbeterd. Begon de dienst met een nadeelig saldo van f
1662,505, hij eindigde met een voordeelig van f 417.68, welk saldo nog vermeerderd
moet worden met het uit Indië terug ontvangen voorschot van f 320.85 zoodat er een
batig slot is van f 738.53.
Het is der commissie zeer aangenaam dezen loop van zaken te kunnen mededeelen,
omdat eruit blijkt, dat door zuinig beheer de geldelijke moeilijkheden, waarin het
Verbond zich gedurende eenige jaren bevond, overwonnen zijn. Dientengevolge zal
het Hoofdbestuur beter dan tot dusver, in de gelegenheid zijn, de Groepen en
Afdeelingen in den geest van het Verbond te steunen.
Met algemeene stemmen heeft de commissie dan ook de rekening en
verantwoording goedgekeurd.
Namens de commissie voornoemd:
J. VAN WAGENINGEN.
Dordrecht, 18 April 1904.
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Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over 1903.
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Nieuwe Leden.
(15 April - 15 Mei.)
Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
J.W. de Roever, Villa Veldheim, Busken Huet-laan,

Bloemendaal.

Mej. C.J.A. van Elsbroek, p.a. mevr. Schoon,

Weistr. Utrecht.

Opgegeven door Mej. S.J.C.
Buddingh,

Utrecht.

b. Gewone Leden.
Frits Lekens, adres H.W.E. Möller, Sarphatikade 19,

Amsterdam.

G. Toxopeus, effectenhandelaar,

Appingedam.

Opgegeven door den heer Mr.
A.T. Vos,
Jhr. A. Lijklama à Nijholt,

Appingedam.
Beesterzwaag.

Opgegeven door Luit. Gen. van Doorn.
Helden,
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J.C. Ramaer,

Breda.1)

1) De nieuwe leden te Breda, Ginneken en Prinsenhage zijn het gevolg der werkzaamheden
eeuer propaganda-commissie, bestaande uit Jonkvr. Schuurbecque Boeye, Mr. P.M.J.E.
Bloemarts, luit: D.A. Eekhout, luit. G.G. van Everdingen, Dr. P. Hoekstra, mr. T.E. Pels
Rijcken en mr. Ch. Sassen van Vlierden.
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Jhr. Mr. J.W.G. Reigersman,

Breda.

Mr. Ch. Sassen van Vlierden,

Breda.

Firma Broese & Co.,

Breda.

Mevr. W. Boombergen-Meyer,

Breda.

Dames Badon Ghyben,

Breda.

Mej. J.M. Pisuisse,

Breda.

G.L.W. van der Vliet,* pol. stud.. Markt 52,

Delft.

J.J. Schaly,* pol. stud.. Verversdijk 16,

Delft.

W. de Haan,* pol. stud., Brabantsche Turfmarkt 81,

Delft.

*Opgegeven door den heer Delft.
D.W. van Dam,
Mevrouw Douairière de Hartitzsch,

Ginneken.1)

W. Keulemans,

Ginneken.

Mr. C.J.M. Wilde, Riouwstraat 13,

Den Haag.

Opgegeven door den heer Den Haag.
Mr. J.P. Moltzer,
Mej. J. de Geus, Stud. i/d rechten, Bezuidenhout 377, Den Haag.
Opgegeven door den heer
Prof. H. Oort, Leiden.
J.J. van Raalt, Regentesselaan 1,

Den Haag.

Opgegeven door den heer
Th. Nolen, Rotterdam.
J.P. Griss, Manritslaan 29,

Hilversum.
Opgegeven door den heer
J.J. Griss, Rotterdam.

Prof. Ch.A. van Ophuysen, Witte Singel 37,

Leiden.

Mr. A. Rombach, Aalmarkt 27,

Leiden.

A.A. Boonacker,* Kort Galgewater 1,

Leiden.

G.H. Bouscholte Jr.,* Stationsweg 55,

Leiden.

W.C. van Raadshooven,* Hooge Woerd 41a,

Leiden.

*Opgegeven door den heer Leiden.
A.H. van Ophuysen,
1) De nieuwe leden te Breda, Ginneken en Prinsenhage zijn het gevolg der werkzaamheden
eeuer propaganda-commissie, bestaande uit Jonkvr. Schuurbecque Boeye, Mr. P.M.J.E.
Bloemarts, luit: D.A. Eekhout, luit. G.G. van Everdingen, Dr. P. Hoekstra, mr. T.E. Pels
Rijcken en mr. Ch. Sassen van Vlierden.
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J.C. Brinks, Indol. Student,

Leiden.
Opgegeven door Prof. Mr. Leiden.
J.E. Heeres,

J.L. Pierson, St. Annalaan,

Nijmegen.
Opgegeven door den heer Nijmegen.
Dr. P.V. Sormani,

Jhr. Mr. S. van Nispen,

Prinsenhage.1)

Mej. M.A. van Vollenhoven, Mathenesserlaan 254,

Rotterdam.

Opgeg. door den heer E. Rotterdam.
van Dorp van Vollenhoven,
B. de Regt Iz., Mathenesserlaan 234,

Rotterdam.

Opgegeven door Kol. J.B. Rotterdam.
Verhey,
N.W. Donker, Oosteinde 82,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer Rotterdam.
P. Neideck,
R.M. Mesdag, Westzeedijk,

Rotterdam.
Opgegeven door den heer Rotterdam.
Th. Nolen,

G. Kamerbeek, makelaar, Ochterveldstraat 74,

Rotterdam.

W. van der Stoel, Goude Singel 39,

Rotterdam.

Floor Nolet, Schoonenbergerweg,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer
Dr. K. Heeringa,
Schiedam.
M. Tabingh Suermondt, procuratieh., Westzeedijk 114, Rotterdam.
Opgegeven door den heer Rotterdam.
F.W.A.J. van Peski,
Chr. de Vries, 's-Gravendijkwal 287,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer
A. Dirkzwager, Schiedam.
Mej. E. Hooykaas, Zomerhofplein 4,

Rotterdam.

Z.H. Roeters van Lennep,* Amb. van het O.M.,

Schiedam.

J. Houtman Jr.*, koopman,

Schiedam.

C.H. Windhorst,* koopman,

Schiedam.

1) De nieuwe leden te Breda, Ginneken en Prinsenhage zijn het gevolg der werkzaamheden
eeuer propaganda-commissie, bestaande uit Jonkvr. Schuurbecque Boeye, Mr. P.M.J.E.
Bloemarts, luit: D.A. Eekhout, luit. G.G. van Everdingen, Dr. P. Hoekstra, mr. T.E. Pels
Rijcken en mr. Ch. Sassen van Vlierden.
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Adriaan Zoetmulder,* koopman,

Schiedam.

*Opgegeven door den heer Schiedam.
A. Dirkzwager,
H.J.H.J. van Eelaart.* distillateur,

Schiedam.

M.M. Kranen,* koopman,

Schiedam.
*Opgegeven door den heer Schiedam.
Dr. K. Heeringa,

A.C.A. Nolet,* Distillateur,

Schiedam.

L.P. Krantz,* leerling v.h. Gymnasium,

Schiedam.

D. Krantz,* leerling v.h. Gymnasium,

Schiedam.

F.W. Fabius* leerling v.h. Gymnasium,

Schiedam.

Mejuffrouw E.C. Dijkmans,*

Schiedam.

Mejuffrouw A.C.A. Dijkmans,*

Schiedam.

*Opgegeven door den heer Schiedam.
W. Beukers,
A.J. Bijl, Schoolstraat 18,

Utrecht.
Opgegeven door den heer Utrecht.
B. van der Mersch,

B. ter Haar Romeny,* van Speykstraat 2,

Utrecht.

Jhr. J.M. Asch van Wijck,* Kromme Nieuwe Gracht
46,

Utrecht.

J.A.G. Baron de Vos v. Steenwijk,* Achter St. Pieter
23,

Utrecht.

*Opgegeven door den heer Utrecht.
F.R. Coers F. Rz.,
J.A.G. Baron van Ittersum, Villa ‘Heideoord’,

Wageningen.

Opgegeven door den heer Wageningen.
H. van der Bosch,
H.C.Th. Humme,* Hugo de Grootstraat 91,

Nijmegen.

W. Lammers,*

Nijmegen.

Jhr. L.D.R. Junius van Hemert,* Villa Gloriëtte,

Scheveningen.

W. Kooiman,* Wilhelminapark,

Utrecht.

H. Schreuel,* Marnixstraat 415,

Amsterdam.

J.G. den Exter van den Brink,*

Bergen op Zoom.

K.G. Ruhaak,* 1e Off. Rott. Loyd, Pr. Hendrikkade 64, Rotterdam.
H.P. Boekwijt,* 1e machinist, Rott. Loyd, Boompjes
55,

Rotterdam.
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H. Kuymans,* 3e Off. Rott. Loyd, Stationsw. 77,

Rotterdam.

Mevr. M. Louwerse geb. Douwes Dekker,*

Overveen.

*Opgeg. door de heeren G.
van Stolk en N.J.A.F.
Boerma, a/b. S.S. ‘Salek’,
Marseille.
c. Buitengewoon lid.
D. Aeyelts, Commies der posterijen,

Kampen.

Opgegeven door den heer
S. Reynders, Doesburg.

Groep België.
Jef Couscheir,

Antwerpen.

Dael, E.

Antwerpen.

Smets, E.

Antwerpen.

Backelmans, L.

Antwerpen.

Eelen, J.

Antwerpen.

Beniest, H.

Antwerpen.

Grell, H.

Antwerpen.

Bollengier K.

Antwerpen.

De Boek, R.

Antwerpen.

Nélissen, G.

Antwerpen.

Janssens, Th.

Antwerpen.

Berger,

Antwerpen.

De Man, Ad.

Antwerpen.

François Albert,

Antwerpen.

Picard, Ant.

Antwerpen.

Bouchery, Alb.

Antwerpen.

Van Geertruyen,

Antwerpen.

Van Opstael, Joz.

Antwerpen.

De Wachter, Jan

Antwerpen.

De Laet, J.

Antwerpen.

Van den Reeck,

Antwerpen.

Peeters, Jef.

Antwerpen.
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Boden, Em.

Antwerpen.

Van Cittert, J.

Gent.

Kimpe Raym.

Gent.

Hoste Raym.

Gent.

Hublé, Arth.

Gent.

Van de Winckel, Ad.

Gent.

Mej. Hubert J.

Oostende.

De Grief, L.

Oostende.

Groep Ned. Indië.
Ds. W.L. Visser.

Bandjermasin.

Mr. F. Sieuwerts, Leeraar opleidingschool Bandoeng.
Inl. Ambt.,
F.W. Koot, 3e Commies Algemeene
Rekenkamer,

Batavia.

Mas Soeradi, mantri-opiumverkooper,

Batavia.

H.Ph. Kottmann, Onderwijzer,

Batavia.

E. Lankhout, Kapt. Artillerie,

Batoe Djadjar.

J.H.E. Kaulbach, asp. controleur,

Djoewana, Semarang.

L.J.J. Caron, asp. controleur,

Tandjong Karang, (Lamp. Distr.)

A. Tjeerde, Beambte N. Guinea Handel Ternate.
Mij.

Groep Suriname.
a. Beschermend Lid.
W.A.F. Wulfingh, Tit. Bisschop van Cambysopolis, Vic. Apost. van Suriname.
b. Gewone Leden.
P.M.V. Bulo,* Ambt. ter Gouvernements-Secretarie,

Paramaribo.

C.C. Detmyer,* p/a. firma ter Laag & Co.

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer F. Paramaribo.
Oudschans Dentz,
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Buitenland.
H.H. Borel Jr.,* Directeur der Suikerfabriek, Erment

(Egypte).

*Opgegeven door den heer (Egypte).
J.H. Insinger, Luxor.
Dr. H. Breitenstein,* Haas Rubin,

Karlsbad.

*Opgegeven door den heer Rotterdam.
Th. Nolen,
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht!

Berichten.
De B o e k e n c o m m i s s i e van het A.N.V., 1e secretaris: Dr. W. v a n
E v e r d i n g e n , M a t h e n e s s e r l a a n 2 0 6 , R o t t e r d a m , verzoekt den leden
in die stad vriendelijk haar behulpzaam te willen zijn in 't zoeken naar een ander
lokaal, liefst in het Westen, geschikt voor het bewaren, uitzoeken enz. der boeken.
***
Afdeelingen en leden van Groep Nederland worden er aan herinnerd, dat de
A l g e m e e n e Ve r g a d e r i n g zal plaats hebben Z a t e r d a g 2 1 M e i te h a l f
e l f in H o t e l P o n s e n , tegenover het S p o o r w e g s t a t i o n .
Zie de D a g o r d e i n het Aprilnummer.
***
Het Juni- en Julinummer van Neerlandia zullen geheel gewijd zijn aan Groep België.
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[Juni/Juli 1904]
PAUL KRUGER zonk plotseling weg en er is leegte in de Menschheid. Weer zal er
leegte zijn als Tolstoï sterft, maar anders. Tolstoï zoekt terugweg uit overbeschaving
tot christelijken eenvoud en zelfverloochening, Kruger heeft nooit overbeschaving
gekend, is nooit teruggegaan, is altijd dezelfde gebleven. Als de eenzame kolos uit
rotssteen, geweldig maar zonder kleine bekoring, zoo rijst deze krachtige brok van
menschnatuur op uit den Afrikaanschen grond, waarmede hij tot zijn dood één is
geweest, al zwierf zijn lichaam rond als balling.
Daarom is Kruger zoo groot geweest, omdat hij schepper was van een volk. Wie
verder van zijn landgenooten beroemd zijn geworden, zij zijn onderhouders geweest
en verdedigers van wat hij heeft opgebouwd. Daarom steekt hij uit, hoog boven allen,
zelfs boven hen wier roep den zijnen tijdelijk overtrof. Dat hij in hoogen ouderdom
het juk heeft gedragen, om welks druk de jeugd wordt zalig geprezen, komt ondanks
deerniswaardigheid, zijn volk ten goede. Hij blijft voor eeuwig het zinnebeeld van
lijden na mannelijken strijd, van biddend vertrouwen ook op beter toekomst na dagen
van smartelijke nederlaag. Nu nog staan wij te dicht voor hem; sinds zijn vrijwilligen
uittocht hebben wij hem slechts gezien in lijdelijkheid en scheen hij ons oud; weldra
staan wij ver genoeg af om hem te aanschouwen in zijne verkracht, als wijzen
bestuurder van een jong volk dat nooit nog had gehoorzaamd, als stichter van een
staat, als Christen met den blik eens zieners.
Plotseling zonk hij weg; zóó was het zijn vrienden het liefst.
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De Taalgrens in België.
De lijn, die de Waalsche bevolking van de Vlaamsche scheidt, dringt in België, op
de zuidelijke grens van Hollandsch Limburg, een weinig ten oosten van de Gulpe,
tusschen de gemeenten Sippenaken (Duitsch-sprekend) en Teuven, Vlaamsch. Ze
loopt eerst naar het zuiden toe, tusschen de Duitsch-sprekende gemeenten Hamburg
en La Clouse, en de Vlaamsch-sprekende Remersdaal en Aubel om van dan af zich
in westelijke richting te begeven en België in twee nagenoeg gelijke deelen te
scheiden: ten noorden het Vlaamsche, ten zuiden het Waalsche.
De provincie Luik bevat, langsheen de Hollandsche grens tot aan de Maas,
benoorden Visé, een eersten Vlaamschen hoek, waarin de gemeenten Aubel,
Remersdaal, Teuven, St. Martens Voeren, St. Pieters Voeren liggen, welke deel
uitmaken van het arrondissement Verviers; Mouland en 's Graven Voeren in het
arrondissement Luik.
Van Lixhe (linkeroever) benoorden Visé, klimt de lijn langsheen de Maas tot
Canne in Belgisch Limburg en vormt deze stroom de scheiding tusschen Nederlandsch
en Waalsch gebied, dat in Limburg, benoorden de Luiksche grens, de Waalsche
gemeenten Eben-Emaal, Lanaye, Wonck, Bassenge (Bitsingen), Roclenge-s-Geer
(Rukkelingen-op-den-Jekker) in het arr. Tongeren omvat; van deze laatste gemeente
valt de taalgrens samen met de taalgrens van beide provinciën tot aan
HoutainL'Evèque, (Wals-Houthem) met uitzondering van twee afgezonderde Waalsche
gemeenten in Limburg: Otrange (Otringen) arr. Tongeren en Corswarem (Kruisworm),
arr. Hasselt.
Ten zuiden van Houtain L'Evèque, (Wals-Houtem), dat Vlaamsch is, dringt de
taalgrens alweer in de provincie Luik, zich begevende ten zuiden van de Vlaamsche
gemeenten Waasmond (Wamont), Overwinden, Neerwinden, Laar. De noordwestelijke
hoek van de provincie Luik, die daar tusschen Brabant en Limburg omhoogschiet,
bevat, behalve genoemde gemeenten nog: Elissem, Overhespen, Neerhespen, Wange,
Neerlinden, Rumsdorp, Attenhoven, Landen, Neer-Landen, Wals-Betz (Wabbetz)
en Wezeren, alle deel uitmakend van het arrondissement Waremme (Borgworm).
Van Laar uit loopt de taalgrens nu dwars door de provincie Brabant ten zuiden van
de gemeenten Ezemaal, Goidsenhoven, Autgaarden, Hoegaarden, Meldert, Opvelp,
Bierbeek, St. Joris Weert, St. Agatha Rhode, Ottenburg, Overijsche, Hoeilaart, St.
Genesius Rhode, Dworp (Tourneppe), Lembeek, Bellinghen, Bogaarden, Heikruis
(Haute croix), tot Edinghen (Enghien) aan de noordelijke grens van Henegouwen;
hier dringt de taalgrens in die provincie en laat ten noorden langsheen de Brabantsche
en Oostvlaamsche grens een Vlaamsche strook, waarin de gemeenten: Edinghen,
Mark, St. Pieters-Kapelle, Bever (Biévène), in het arr. Zinnik (Soignies). Van
Deux-Acres is de taalgrens over de grootste lengte die der provinciën Henegouwen
en Oost-Vlaanderen en loopt ten zuiden van de Oostvlaamsche gemeenten:
Overboelare, Sarlardinge, Parike, Opbrakel, Schoorisse, Ronse, Quaremont en Ruien
waar ze de Schelde ontmoet. Evenwel laat ze nog ten noorden de Vlaamsche gemeente
Everbeek (westelijk palend aan Sarlardinge) in Henegouwen (arr. Ath.) Ten westen
van Ronse bevindt zich in Oost-Vlaanderen een Waalsch hoekje, tot aan de Schelde
reikend en daarin de gemeenten: Russeignies (Rozenaken), Amougies, Orroir (arr.
Oudenaarde.)
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Vau Orroir, vormt de Schelde terzelfdertijd de taalgrens en de provinciegrens
tusscheu Henegouwen en West-Vlaanderen tot en met het Westvlaamsche Spiere
(Espierres.)
Van hier snijdt ze een zuid-oostelijk hoekje van West-Vlaanderen langsheen de
Henegouwsche en de Fransche grens, zoodat men daar in West-Vlaanderen de
Waalsche gemeenten heeft: Dottignies (Dottenijs), Herseaux, Luigne, Mouscron,
Reckem. Althans volgens de Taalkaart van prof. Kurth bij zijn werk La frontière
linguistique en Belgique et dans le nord de la France. Doch, volgens de volksoptelling
op 31 Dec. 1900, telde Rekkem op een bevolking van 3010 inwoners er 594, die
uitsluitend Fransch, 630, die uitsluitend Nederlandsch, 1572 die beide talen spreken;
te Moeskroen spreken op 18.909 inwoners, 7.953 uitsluitend Fransch, 2.523 uitsluitend
Nederlandsch, 7.441 Fransch en Nederlandsch. Zoodat er geen de minste twijfel is
of deze gemeenten zijn overwegend Vlaamsch.
Van Rekkem af, vormt de Leie tot en met Wervicq de grens tusschen
West-Vlaanderen en Frankrijk en ook de taalgrens. Van Wervicq in W.-Vl., tot
Armentières in Frankrijk, strekt zich, volgens genoemde kaart alweer, een Waalsche
strook uit, omvattende de gemeenten Comines (Komen), Warneton (Waasten),
Houthem en Ploegsteert. Doch hier is nog eens een voorbehoud noodig. Van Comines
Belgique en Houthem o.a. zegt Kurth (La frontière ling. blz. 170): ‘localités autrefois
flamandes, aujourd'hui francisées ..... la population ne parle plus que le français,’
terwijl de cijfers van de volkstelling van 31 Dec. 1900 zijn: Houthem, 1426 inwoners,
429 uitsluitend Fransch, 237 uitsluitend Nederlandsch, 658 Nederlandsch en Fransch;
Komen: 5957 inw., 1910 uitsluitend Fransch, 1313 uitsluitend Nederl., 2384 Nederl.
en Fransch. Daar het voldoende geweten is hoe weinig Walen Nederlandsch leeren
spreken, moeten de tweetaligen in deze gemeenten beschouwd worden als Vlamingen,
die ook Fransch kunnen spreken; zoodat de Vlaamsch gebleven bevolking nog een
goede meerderheid heeft.
Van het Fransche dorp Nieppe af dringt de taalgrens in Frankrijk tot tegen Aire,
om daar naar het noorden om te slaan ten oosten van St. Omer en Bourbourg en bij
het fort Mardijck aan de Noord-Zee ten westen van Duinkerke te eindigen. Dit
gedeelte van het Fransche Département du Nord, bij ons als Fransch Vlaanderen
bekend, bevat de 88 Vlaamsche gemeenten: Arneke, Ambonts-Cappel, Bailleul
(Belle), Bambecque, Bavinchove, Bergues (St. Winoksbergen), Berthen, Bissezeele,
Boeschepe, Bollezeele, Borre, Braydunes, Broxeele, Brouckercque, Buyscheure,
Caestre, Cappelle, Cappellebrouck, Cassel, Coudekercque, Coudekercque-Braecke,
Crochte, Drincham, Eblinghem, Eringhem, Esquelbecq, Flètre, Ghijvelde,
Godewaersvelde, Hardifort, Hazebroeck, Herzeele, Hoymille, Hondeghem,
Hondschoote, Houtkercque, Killem, Lederzeele, Ledringhem, Leffrinckoucke, Les
Moëres, Looberghe, Lynde, Merris, Meteren, Millam, Morbecque, Noordpeene,
Ochterzeele, Oostcappel, Oudzeel, Oxelaer, Petite Synthe, Pitgam, Pradelles,
Quaedypre, Rexpoede, Rozendaal, Rubrouck, Sercus, Soex, Spycker, Staple,
Steenbecque, Steenvoorde, St. Jans-Cappel, St. Marie-Cappel, Saint Pol, St.
Sylvestre-Cappel, Strazeele, Teteghem, Terdeghem, Uxem, Vieux-Berquin,
Volkerinckhove, Wallon-Cappel, Warhem, Wemaers-Cappel, West-Cappel, Wilder,
Winnezeele, Wormhouck, Wulverdinghe, Zeggers-Cappel, Zermezeele, Zuydcote,
Zuydpeene.
In de vier Vlaamsche provinciën Antwerpen, Limburg, Oosten West-Vlaanderen
en in de twee Vlaamsche arrondissementen Brussel en Leuven der provincie Brabant,
woont een uitsluitend Nederlandsch-sprekende bevolking van 2.789.343 inwoners;
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in het Walenland 32.662, samen 2.822.005. In gansch België zijn er 801.587 inwoners
die Nederlandsch en Fransch kunnen spreken. In de vier Vlaamsche provinciën en
in de arrondissementen Brussel en Leuven zijn deze tweetaligen ten getale van
703.981; in het Waalsch arrondissement Nijvel en in de vier Waalsche provinciën
Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen slechts ten getale van 97.606. Hierin komen
reeds voor 11.450 inwoners van de Vlaamsche gemeenten in de provinciën Luik en
Henegouwen, die Fransch kunnen spreken; duizenden ingeweken Vlamingen in de
stad Luik en omstreken: Ans, Ougrée, Montegnée, Seraing, St. Nicolas, zeker 40.000;
in het arrondissement Charleroi over de 15.000. De Belgen in 't Walenland, die
Nederlandsch kunnen spreken, zullen wel zoo goed als uitsluitend Vlamingen zijn.
Op de 703.981 inwoners van het Vlaamsche land, die Fransch en
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Nederlandsch kunnen spreken zullen al zeer weinig Walen zijn, daar dagelijksche
ondervinding ons leert, dat die zeldzaam zijn als witte raven; de in het Vlaamsche
land gevestigde Walen zijn begrepen in de 53.487 uitsluitend Fransch-sprekenden
wonende in de provinciën Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, waaronder
reeds 29.800 uitsluitend Fransch-sprekende inwoners der Waalsche gemeenten in
die provinciën. Het arrondissement Brussel, waar zeer vele Walen wonen,
hoofdzakelijk in de hoofdstad, (144.723 uitsluitend Fransch-sprekenden) laten we
buiten rekening. Als we aannemen dat er op de 801.587 Nederlandsch- en
Fransch-sprekenden 50.000 Walen zijn, bevoordeeligen we geweldig het Waalsche
element; 750.000 twee talen sprekende Vlamingen zijn dus te voegen bij de 2.822.005,
die alleen hunne taal spreken = 3.572.005. De volkstelling op 31 Dec. 1900, houdt,
wat de taal betreft, geen rekening met 297.776 kinderen, die toen niet konden spreken,
maar, die het in Juni 1904 wel reeds kunnen. Het hoeft niet gezegd, dat Vlaamsche
kinderen daaronder een zeer groote meerderheid vormen, daar 1o. de Vlaamsche
bevolking talrijker is dan de Waalsche; 2o. het ‰ der geboorten in de Vlaamsche
provinciën ook grooter is dan in de Waalsche. We zouden op die 300.000 kinderen
gerust 200.000 Vlaamsche kunnen nemen. Laat ons zeggen 180.000; dan overdrijven
we zeker niet. Zoo komen we tot 3.752.000 Vlamingen. Buitendien komt aan het
Vlaamsche element een aandeel toe in de 7.121 Belgen die Nederlandsch en Duitsch
spreken en in de 44.512 die Duitsch, Fransch, Nederlandsch spreken. De jaarlijksche
aanwas van de Belgische bevolking is over de 90.000 zielen. Daarvan komen
minimum 50.000 ten goede aan het Vlaamsche element. Houdt men met die
verschillende omstandigheden rekening, dan mag men gerust beweren, dat de
Vlamingen op dit oogenblik een ronde 4.000.000 sterk zijn in den lande. Voegt men
bij de 2.574.805 uitsluitend Franschsprekenden 50.000 Walen, die mogelijk Vlaamsch
kunnen spreken; 118.000 Waalsche kinderen begrepen in de 297.776 zonder taal; en
geven we aan het Waalsche element een aandeel in de 66.000 Duitsch en Fransch
sprekenden (die in overweldigend aantal inwoners van de Duitsche gemeenten in
Luxemburg en Luik zijn) en in de 44.000 drietalige Belgen, dan is het onmogelijk
om met deze zeer voordeelige berekening voor het Waalsche element 2.800.000 te
bereiken. Daaruit blijkt, dat het Vlaamsch element in België op het Waalsche een
overwicht heeft van, laag geschat, 1.000.000 zielen.
Gent.
H. MEERT.

Het Land der Vlamingen.
Voorzeker is er geen land in Europa, dat zoozeer de belangstelling van den
weetgierigen Nederlander verdient, als het naburige België en inzonderheid de
Vlaamsche gewesten. Gedurende verscheidene eeuwen, al is het ook bij afwisseling,
hebben Noord en Zuid één geschiedenis. Veel is hier bewaard, dat hem herinnert aan
de roemrijke dagen van voorheen, toen onze Vaderen te zamen streden voor de
rechten van den mensch, aan de jaren onzer hereeniging van 1815 tot 1830:
Helaas! de vorming der zeventien gewesten tot één koninkrijk, geroepen tot een
heerlijke toekomst, werd spoedig verbroken. Beide deelen behoorden nochtans zoo
goed bij elkaar, alles bezittend en elkander aanvullend, wat tot den bloei en de
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volmaking van het geheel noodig was: voordeelige ligging, rijke voortbrenging van
zijn bodem; aan den eenen kant het handeldrijvende en in wetenschap uitmuntende
Noorden, aan den anderen kant het nijverige, landbouwende en kunstminnende
Zuiden. Eén van natuur door afstamming en overlevering, door bedrevenheid en
ondernemingsgeest, scheen het bestemd om altoos vereenigd te blijven en een hoogen
trap van macht en aanzien te krijgen. Doch spoedig ontwikkelde zich de kiem, die
tot ontbinding leiden zou. De lange scheiding van bijna twee en een halve eeuw had
ons te lang van elkaar gehouden en vervreemd; godsdienst en lotgevallen hadden
ons beider karakter in den loop van dien tijd hervormd; men hield niet genoeg
rekenschap daarmede, en zoo beging men van beide kanten onvergeeflijke fouten,
die de bom ten slotte deden bersten. De hereeniging, die door stijgende welvaart en
voorspoed zooveel van zich verwachten liet en een voorwerp was geworden van
bewondering, maar ook van afgunst voor anderen, werd plotseling verbroken en de
scheiding opnieuw voltrokken.
Vier en zeventig jaren zijn over die groote fout, over die treurige gebeurtenis
heengegaan. De vijandschap, die een tijd lang bestond tusschen de zonen van
denzelfden stam, is voorgoed verdwenen. Vlaanderen heeft in 1849 Holland het eerst
de broederhand gereikt, Holland heeft dien handdruk van harte aangenomen. Meer
dan ooit zijn we verbonden door trouwe vriendschap, die met elken dag inniger
wordt, en die de Nederlandsche congressen en 't Algemeen Nederlandsch Verbond
voor goed hebben bezegeld.
Weinige landen als België bieden op zulk een beperkte oppervlakte zoo een
bekoring voor hart en geest. In zijn geheel kan het beschouwd worden als een
bestendige en wonderlijke uitstalling van natuurschoon en allerlei kunstschatten.
Nergens vindt men zooveel geschiedkundige monumenten en wordt er in 't algemeen
voor de kunst zooveel gedaan. Elke kerk, elk raadhuis of welk ander merkwaardig
gebouw wordt met de meeste zorg onderhouden en hersteld, om de schade of den
wansmaak, door vandalisme daaraan toegebracht, te doen verdwijnen. Dit is een
gevolg van den eerbied voor de herinnering aan het verleden, van de dankbaarheid
voor het roemrijke voorgeslacht, waarop men hier zoo rechtmatig fier is. De rijk
versierde raad- en gildehuizen, de trotsche belforten, die symbolen der stedelijke
vrijheden, de uitgestrekte hallen, de prachtige kerken, 't zijn allen als zooveel
sprekende getuigen van de glorie en den rijkdom, van den kunst- en vrijheidszin der
Vlaamsche gemeenten. Elk van haar stelde er een eer en trots in haar schepenhuis te
bouwen volgens een eigen zelfstandig plan. Vandaar de verscheidenheid tusschen
al die gebouwen, zoowel door versiering als inrichting.
De Nederlander, die Vlaamsch België bezoeken wil, heeft de keus tusschen zeven
spoorwegverbindingen. De meest gevolgde lijn is die van Rozendaal over Antwerpen,
de rechtstreeksche verbinding tusschen de Nederlandsche en Belgische hoofdsteden.
Van Rozendaal uit willen we trekken over Antwerpen, Mechelen en Leuven naar
Brussel, dan over Aalst, Sottegem, Oudenaarde en Kortrijk tot Rijsel; verder over
Ieperen, Veurne, Nieuwpoort Oostende en Brugge naar Gent, om door het land van
Waas de terugreis over de Schelde naar Antwerpen of langs Terneuzen naar Vlissingen
te ondernemen.
Wie voor de eerste maal over de Hollandsche grens komt, denkt allicht dat hij in
een Franschsprekend gewest aanlandt. De Fransche opschriften, die hij ziet en de
Fransche klanken, die zijn oor treffen, brengen hem in dien waan. Doch hier is het
spreekwoord van toepassing: ‘schijn bedriegt’. Meer dan de helft van 't land maakt
deel uit van de Germaansche laagvlakte, waartoe ook Nederland behoort, en van de
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7,000000 inwoners,(*) die België telt, spreken er 4,000000(**) dezelfde Nederlandsche
taal, wel is waar met een zwaarder en klankvoller accent dan hij. Gelijk in de meeste
landen waar een min of meer gemengde bevolking bestaat, is in de Vlaamsche
provinciën het onderscheid

(*) België telde op 31 Dec. 1903, 6.985219 inw. (zie staatsblad).
(**) Volgens de laatste officieele volkstelling van 1900, spraken in VI. België op een bevolking
van 3.990551 inw. enkel en uitsluitend 224529 Fransch of Duitsch of de beide talen, iets
meer dus dan 5 p.c. Daarin komt Brabant (de arr. Brussel en Leuven) met 164345. Het andere
gedeelte van VI. België met slechts 164345, dus nauwelijks 1½ p.c.
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O.L. Vr. Kerk. Antwerpen, (Bulletin Officiel Touring Club de Belgique.)(*)

der dialecten zeer groot, want men ontmoet in de verschillende gedeelten er van
Frankische, Saksische en Friesche tongevallen, hier en daar vermengd met elementen
uit het Fransch. Trekt men een lijn van St. Omaars in Frankrijk tot aan Maastricht,
dan wijst deze vrij juist de taalgrens aan tusschen het Vlaamsch of Nederlandsch en
het Waalsch. Ten noorden van die lijn wonen de Vlamingen in de provinciën Westen Oost- Vlaanderen, in de twee derden van Brabant, in de provinciën Antwerpen,
Limburg en een gedeelte der provincie Luik. Een paar honderdduizend in het
noorder-departement van Frankrijk spreken nog Nederlandsch.
Onze tocht vangt aan te Esschen, aan den zoom der Kempen, een lage zanderige
vlakte van meer dan 200000 hectaren, die zich uitstrekt over het noorden der
provinciën Antwerpen en Limburg. Haar gemiddelde hoogte bedraagt niet meer dan
15 meters. Zij is de voortzetting der Noordbrabantsche heidevelden, die hier een
minder treurig uitzicht hebben dan die van Drenthe en een brok der Veluwe. Sedert
eeuwen is de ontginning begonnen, en het eene stuk na het andere heeft onder de
scheppende hand van den taaien en volhardenden Vlaamschen boer een geheele
gedaanteverandering ondergaan.
Geen ander volk overtreft den Vlaming in het bebouwen van 't land; nergens
misschien wordt zooveel aan de verbetering van den grond als hier ten koste gelegd.(**)
Intusschen zijn we Antwerpen genaderd en het prachtig, nog onvoltooide station
binnengestoomd.
(*) We vermelden dankbaar personen en genootschappen, die zoo vriendelijk waren ons cliché's
in bruikleen af te staan.
(**) Reeds in de 12e eeuw waren de Vlaamsche boeren de leermeesters van de andere volken
van Noord-Europa. In Engeland. Denemarken, Saksen, Holstein, Brandenburg, tot zelfs in
Zuid-Oostenrijk, ook in Frankrijk (Poitou, vroeger Klein-Vlaanderen genoemd) hebben zich
VI. landbouw-koloniën gevestigd, en gansche provinciën, die woest en dor lagen, in vruchtbare
landouwen herschapen.
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Antwerpen (271831 inw. zonder de dichtbevolkte voorsteden) - aan den
rechteroever der Schelde, die hier 500 M. breed en minstens 10 M. diep is, was onder
Karel V de rijke erfgename der vervallen grootheid van Brugge, de meest
handeldrijvende stad van West-Europa. Met haar val in 1585 ging de wereldhandel
naar Amsterdam, en toen de Hollanders, die sedert het einde de XVIe eeuw meester
waren van den Scheldemond en meer en meer haar scheepvaart belemmerden, en bij
den vrede van Munster dien voor goed sloten, was het voor lang met haar welvaart
gedaan. In 1803 begon men groote verbeteringen aan de havenwerken te brengen.
Napoleon, die haar tot mededingster van Londen wilde maken, vestigde hier zijn
voornaamste scheepstimmerwerven.
Sinds 1863 bij den afkoop van het sluitingstractaat, begon haar handel en
scheepvaart opnieuw te bloeien. Thans is zij na Londen en Hamburg de meest
bezochte handels- en havenstad van Europa. Meer dan 5000 schepen van alle natiën
en grootte varen er jaarlijks binnen. Doch niet alleen als handels-metropool is
Antwerpen een bezoek overwaard; ook door zijn kunstroem, zijn rijke museums,
monumenten en heerlijke kerken, gevuld met meesterstukken van den eenigen Rubens,
die overal in de stad zijn spoor heeft nagelaten. Onder de merkwaardigste gebouwen
is de O.L. Vr. kerk, de grootste en prachtigste van heel het land. Die ruime Gothische
tempel met zijn weergaloozen toren, die zich als een steenen kantwerk 123 M. hoog
in de lucht verheft, bevat o.a. de wereldberoemde stukken van den Vlaamschen
meester; ook de met marmer zoo rijk versierde kerk van St. Jacob, waar de groote
schilder begraven ligt, en die der Jezuieten, de schoonste proef van Rubens' talent
als bouwmeester, verdienen bewonderd te worden. Onder de burgerlijke gebouwen
noemen we slechts het Stadhuis met de Leyszaal, de mooie omringende gildehuizen
en de prachtige Fontein van Lambeaux, die de legende van Antwerpen voorstelt; de
Handelsbeurs, het Museum van schilderijen, zoo rijk aan heerlijke doeken der
Vlaamsche meesters; verder het

Afdoening van het Kruis, door P.P. Rubens, O.L. Vr. Kerk, Antwerpen.
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Museum Plantijn-Moretus, dat zijn weerga nergens vindt, met een overvloed van
familie-relieken, bibliotheek en archief, een rijke verzameling hout- en koperplaten,
schilderijen enz. Aan standbeelden van beroemde mannen, die hier geboren zijn en

Brabofontein, door Jef Lambeaux, Groote Markt, Antwerpen.

geleefd hebben, ontbreekt het in Antwerpen niet; onder de moderne gebouwen
vermelden we alleen het Justitiepaleis, de Nationale bank, den Nederlandschen
Schouwburg en den beroemden Dierentuin.
Doch het wordt tijd, dat we ons reisje voortzetten.
Halverwege Antwerpen en Brussel ligt Mechelen aan de Dijle. Deze stad telde in
de middeleeuwen 12000 lakenwevers, en voorzag de Nederlandsche gewesten met
haar voorwerpen van metaal en met hare klokken; haar goudlederen behangsels
werden wijd en zijd gevraagd, en haar kantwerk is nog altijd beroemd. Mechelen telt
heden 56000 inw. Het is de zetel van het rijksarsenaal voor den bouw en de herstelling
van 't spoorwegmaterieel; zijn meubelfabrieken, tapijten en gobelins worden zeer
gewaardeerd. Sedert Filips II is het de zetel van den aartsbisschop, primaat van België.
Behalve een nog groot getal mooie oude huizen bezit de stad in haar
St.-Rombouts-kathedraal, een der schoonste en rijkste kerken. Haar zware toren, niet
ongelijk aan een gebeitelde granietrots, is 98 M. hoog, en bevat een der beste beiaards
van België.
Noord-oostelijk van Mechelen ligt Lier, in de 9e eeuw door de Noormannen
bezocht en verwoest, maar in 't bezit van een prachtige collegiale of kapittelkerk met
een rijk gebeeldhouwd oksaal.
Meer naar het oosten in 't Hageland liggen de Vlaamsche steden Aarschot en
Diest; de laatste hield 't langst de zijde van Willem van Oranje; het doode vervallen
Zoutleeuw met zijn oud Raadhuis en Kerk en haar keurig tabernakel, een wonder
van bevalligheid en oorspronkelijkheid; verder Hasselt, Tongeren, de oude hoofdstad
der Aduatieken, St. Truiden, Thienen, een toonbeeld van netheid; doch Leuven,
de vroegere hoofdstad van 't hertogdom Brabant, vraagt onze aandacht. Gelegen aan
de Dijle, waar de Noormannen een geduchte nederlaag ondergingen, telde de stad
in 1360 volgens Justus-Lipsius niet minder dan 4000 weefgetouwen voor het
vervaardigen van laken, en een bevolking van 80.000 zielen, thans nog 42000. Bij
haar groot nijverheidsbelang voegde zich haar wetenschappelijke school, de meest
bezochte van gansch Europa.
Stad van 't verleden bezit zij nog belangrijke fabrieken en brouwerijen, alsook een
goed bezochte Kath. Vrije Universiteit. Het stadhuis is een juweel en een der
schoonste monumenten van België. Dit meesterstuk van den Leuvenschen
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bouwmeester Matheus Layens oefent door zijn bevallige evenredigheden, en zijn
rijkdom van versiering een blijvende bekoring uit. In die steenen geciseleerde rijve
heeft de burgerlijke gothiek haar toppunt van kunst bereikt. De St. Pieterskerk met
haar grootsch portaal, is rijk aan schilderijen en beeldhouwwerken.
Brussel. Van Leuven naar Brussel is de weg niet lang. De hoofdstad van 't rijk
telt 184.000 inw. en met haar mooie voorsteden ruim een half millioen. In velerlei
opzicht is zij het echte middelpunt des lands, niet slechts door hare ligging nabij de
grens van het laag- en heuvelland, van het gebied der Vlamingen en Walen. In de
prachtig gebouwde nieuwe bovenstad met het heerlijk park ontplooit zich rijkdom
en grootheid; daar heerscht de Fransche taal. In de benedenstad, het centrum van
arbeid en nijverheid, spreekt men vrij algemeen Vlaamsch. Van de 184.000. inw.
spreken er slechts 47.196 uitsluitend Fransch of Duitsch, of de beide talen. Nog op
het einde der XVIIIe eeuw werden meestal de akten in 't Vlaamsch opgesteld.
Toch valt het niet te loochenen, dat het Fransch telken jare vooruit is gegaan, maar
aan den anderen kant heeft het Vlaamsch in kracht, samenhang en waardigheid
gewonnen. Het hangt alleen van de wilskracht en de volharding der Vlamingen af,
om hun rechten te doen gelden en te veroveren, en hun taal overal, in de wetgevende
Kamers, in 't gerecht, het bestuur en 't onderwijs op denzelfden voet te doen plaatsen
als het Fransch.
Door haar heerlijke ligging, door haar inrichtingen op allerlei gebied, haar
kunstschatten en nijverheid is zij buiten kijf een der schoonste hoofdsteden der wereld.
Komt men langs het noorderstation binnen de stad, dan valt onmiddellijk haar mooi
gelegen Kruidtuin in het oog; de laan opgaande naar de Koningstraat, ontmoet men
ten halve dezer de Congreskolom, vanwaar een heerlijk panorama der stad zich
ontrolt, waaruit de St. Goedelekerk en de St. Michielstoren van het Stadhuis in de
hoogte rijzen. Verder ligt het Park met zijn herinnering aan 1830. Langsheen de
Wetstraat vindt men de Ministeries en in 't midden de beide Kamers. Aan de overzijde
staat 's Konings paleis, wat verder op Caudenberg prijkt het ruiterstandbeeld van
Godfried van Bouillon, den held van den eersten kruistocht; links heeft men de
Rijksbibliotheek met 250.000 boekdeelen en 23.000 handschriften van de zeldzaamste
waarde; daarnaast het algemeen rijksarchief en het prachtig museum van moderne
schilderijen. Het museum van nat. historie met haar gevulde zalen van voorwerpen
uit het steenen en bronzen tijdperk en haar reusachtige geraamten van voorhistorische
dieren zijn verplaatst naar een ander lokaal in de nabijheid van het Wiertz-museum.
Voortgaande in de monumentale Regenciestraat heeft men op het einde dezer een
verrukkelijk verrassend gezicht op het Justitie-paleis, dat als een Assyrische
godentempel in volle majesteit omhoogrijst. Behalve het paleis van den graaf van
Vlaanderen treft men langs de overzijde een ander aan, waar de schatten onzer oude
schilderschool, meer dan 400 doeken, bewaard en bewonderd worden. Verder komt
men aan den kleinen Zavel met zijn prachtig herstelde Gothische kerk, en in den
daaroverliggenden tuin de martelaarsgroep van Egmont en Hoorn. Op het prachtig
gesmeed hek, dat den tuin omringt, staan op granieten zuilen de 48 verschillende
neringen der XVIe eeuw door bronzen figuren afgebeeld, terwijl rondom de
hoofdgroep in groene nissen tien beroemde mannen uit de XVIe eeuw, waaronder
Willem van Oranje en Marnix, in marmer gebeiteld zijn. Daarnaast bevindt zich 't
Muziekconservatorium; hoogerop 't vermelde Justitiepaleis, dat door zijn grootsche
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Groenplein, Antwerpen. (Bulletin Officiel Touring Club de Belgique.)

afmetingen een machtigen indruk teweegbrengt, evenals het heerlijk zicht over de
benedenstad. Keert men naar het lager gedeelte terug, dan ontmoet men de prachtige
Goedelekerk, een weinig verder de Groote Markt, de rijkste en schoonste van
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Noord-Europa. Met haar keurig Stadhuis en zijn edelen slanken toren, het fraaie
Broodhuis met zijn krans van rijk versierde gildehuizen, dwingt zij elken vreemden
bezoeker tot bewonderen. Het is majesteit, bevalligheid en hoogmoed. Busken Huet
noemt het breed kantwerk, goudsmederij, een zonnestraal op den weg der bouwkunst.
Onder de moderne gebouwen vermelden wij de Beurs het Postkantoor, de
Anspach-fontein op het de Broeckere-plein, het Observatorium, benevens de heerlijke
boulevards en de prachtigste hotels en magazijnen, een uitstalling van 't kostbaarste
en 't meesterlijkste der nijverheid, al de verleiding van kunst en verfijnde weelde,
die verbluft en verrukt.
Van Brussel gaat de reis in westelijke richting naar Aalst, (30,000 inw.), de groote
stapelplaats der hoppe, de geboorteplaats van Dirk Maertens, die er in 1473 de eerste
boekdrukkerij oprichtte, Wat zuidelijker is Sottegem, waar Egmont begraven ligt,
en verder gaat nu de reis door 't zacht golvende heuvelland naar Oudenaarde aan
de Schelde met 6200 inw. Zijn rang onder de Vlaamsche steden, evenals zijn
vermaarde nijverheid van tapijten en gobelins, die in de 15e en 16e eeuw tot 14000
personen bezighield, heeft het laten verloren gaan. Slechts zijn gebouwen heeft het
bewaard, die getuigen van vroegere welvaart: zijn heerlijk Stadhuis met zijn
gekroonden torentrans doet in schoonheid voor dat van Leuven niet onder; zijn
Romaansche kerk van O.L. Vr. van Pamele, evenals de andere verdienen bezocht te
worden. Nu ligt Kortrijk aan de beurt met 33000 inw. aan de Leie, te midden der
licht groene vlasakkers en 't weelderig bouwland. Deze stad bezit de grootste
linnenmarkt en talrijke fabrieken, waar nog de schoonste tafelkleeden vervaardigd
worden; ook baar kanten zijn alom gezocht. Binnen de grenzen der tegenwoordige
stad ligt een deel

Stadhuis. Leuven. (Bulletin Officiel Touring Club de Belgique.)

van den beroemden Groeninger-kouter, waar den 11n Juli van 1302 onze
ambachtslieden het groote Fransche leger van Philippe le Bel versloegen, en door
hun heldenmoed het bestaan en de toekomst van den heelen Dietschen stam van een
gewissen ondergang redden.
Uit Kortrijk trekken we over de grens voorbij Toerkonje en Roobaais naar Rijsel,
de tegenwoordige hoofdstad van 't Noorderdepartement, een stad met ruim 200.000
zielen. Haar kostbaar museum bezit een schat van prachtige doeken der Vlaamsche
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en Hollandsche school, voor een groot deel uit België en Nederland geroofd tijdens
de Fransche omwenteling.
Van hier keeren wij naar West-Vlaanderen terug, naar Ieperen dat volgens de
kroniekschrijvers in de 14e eeuw een aanzienlijke bevolking telde. Het valt niet te
loochenen, dat zij in de middeleeuwen een machtige stad is geweest, die met Brngge
en Gent over het lot van Vlaanderen besliste. Haar uitgestrekte Halle is stellig de
grootste van gansch Europa. De indruk, dien zij maakt, is des te aangrijpender, omdat
niemand zulk een wonder verwacht in deze verlaten stad. Haar ruime prachtige kerk
en haar groot getal merkwaardige oude huizen, de schoonste na die van Brugge,
getuigen mede van haar vroegere macht en grootheid. Nog is de stad bekend om haar
kanten en als de geboorteplaats van den bisschop Janssenius.
Hoe meer we naar 't noorden trekken, hoe meer de grond zich effent, tot hij overgaat
in de lage vlakte, door de duinenreeks tegen de hooge vloeden der zee beschnt. Deze
streek tusschen den IJzer en den Oceaan, doorsneden door talrijke vaarten, slooten
en riviertjes, vormt de malsche weiden van Veurne-Ambacht.
Veurne telt slechts 5795 zielen, maar zij is de meest Vlaamschsprekende stad van
't land; van de geheele bevolking zijn er slechts 19 die verklaard hebben enkel de
Fransche taal te spreken. In de nabijheid van haar schilderachtige markt staat de
halfvolbouwde Walburgis-kerk met haar heerlijk koor en haar rijk gebeiteld gestoelte.
Haar eigenaardige boetprocessie op den laatsten Zondag van Juli, lokt telken jare
vele bezoekers uit de omliggende gewesten.
Op Veurne volgt het vervallen Nieuwpoort met 3500 inw., de stad waar Maurits
van Nassau in 1600 een roemrijke zege op de Spanjaarden behaalde.
De geheele Vlaamsche Noordzeekust met haar bekoorlijk strand van Adinkerke
tot aan Knokke, is ongeveer 12 uren lang. In de laatste jaren is zij een
aaneenschakeling geworden van kleine en groote badplaatsen met Oostende als
middelpunt. De bewoners, meest visschers, zijn van Saksischen en Frieschen
oorsprong, die zich in Zeeland en verder langs de geheele kustlijn gevestigd hebben.
De stad Oostende wordt in een oude kroniek ‘een Friesche haven’ genoemd.
Oostende (40.000 inw.) - Wie uit zee komt, begroet Oostende als een nieuwe
paleizenstad: haar breede zorgvuldig onderhouden dijk, bezoomd met kostbare villa's
in allerlei bouwstijlen, met prachtige reuzenhotels, het bevallig koepelvormig kursaal
met zijn weelderige zalen, wordt meer en meer de internationale paradeplaats van 't
rijke Europa. Fraaie en welingerichte stoombooten onderhouden de gemeenschap
met Engeland, waaruit zij des zomers duizenden reizigers overbrengen. Van het oude
Oostende, dat zoo dikwijls belegerd en verwoest werd, is weinig overgebleven. De
nieuw gebouwde Gothische Kerk bewijst, dat de smaak voor edele kunst nog steeds
onze Vlaamsche bouwmeesters weet te bezielen.
Brugge (51657 inw.) - Wie van tegenstellingen en mijmeren houdt, verlaat de
stad van weelde, die verblindt, voor 't stille
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Brugge. Van uit de groene vlakte rijst de halletoren, als een machtige vuurbaak statig
in de lucht.
De eerste indruk, dien de Westvlaamsche hoofdstad op ons maakt, is niet
onbehaaglijk. Er ligt iets zoo bekoorlijks en rustigs

Halletoren van Brugge. (Willems-Fonds.)

in die groote Steenstraat met haar oude gevels, zoo levendig van kleur, zoo schoon
van vorm en lijn. In het voorbijgaan bemerken we de Kathedraal met haar rijke
kunstschatten, met haar toren in de gedaante van een hoog versterkt kasteel, verder
het standbeeld van den grooten wiskundige Simon Stevin (geb. in 1548), op de
schilderachtige markt het monument van Breydel en De Coninc, de twee helden van
den Guldensporenslag. Daar wekt opeens het welluidend beiaardspel onze aandacht
voor den slanken halletoren, die met zijn vorstelijke stedekroon, met zijn oud en
eerwaardig uiterlijk zoo trotsch uit de Halle omhoogrijst. Op het burchtplein
bewonderen wij het Stadhuis met de kapel van 't H. Bloed; in het Justitiepaleis de
vermaarde schouw, een wonder van Renaissance-hontsnijkunst (1520). Heel dit plein
met zijn rijk verguld politiebureel is een merkwaardig overblijfsel van Brugsche
bouw- en beeldhouwkunst. Gaat men de overdekte straat naast het raadhuis door,
dan heeft men langs de gracht niet alleen een verrukkelijk gezichtspunt op de
achtergebouwen van 't Vrije, maar op al de omliggende gebouwen, op zoo menig
schilderachtig hoekje, zooals Brugge er vele bezit. In de nabijheid zien we de O.L.
Vr. Kerk met de prachtige graftomben van Karel den Stoute en Maria van Bourgondië;
daarnaast de heerlijke woning der oude familie Gruuthuuse, tot een merkwaardig
museum van kant en drijfwerk ingericht, terwijl van de andere zijde de donkere gevel
van St. Janshospitaal onweerstaanbaar lokt, om binnen te gaan en de meesterstukken
te bewonderen van den grooten schilder Hans Memline. Een aantal andere
merkwaardige doeken van dien meester, ook van Jan van Eyck en andere primitieven
berusten in het stedelijk museum. Al die monumenten, die mooi herstelde en rijke
gevels, die weergalooze kunstgewrochten, staven zij niet de vroegere macht en glorie
onzer steden, maar ook den schoonheidszin en de groote bedrevenheid onzer
kunstenaars? Groot is de roem onzer voorouders op dit gebied. Eens was Brugge de
machtigste stad van Vlaanderen, de meest bezochte markt van Europa. Twintig
verschillende natiën hadden er hun handelsfaktorijen. In de 15e eeuw telde zij niet
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minder dan 80 neringen. Helaas! die roem is ondergegaan. Burgeroorlogen en de
verzanding van het Zwijn, haar ruime voorhaven, hebben haar den doodslag
toegebracht. 't Was aan diens mond, bij Sluis, dat in 1213 de Fransche vloot van
Filips-August door de Vlamingen en Engelschen werd verslagen. Toch is zij voor
den denker en droomer nog bekoorlijk in haar alouden luister, de onttroonde
stedekoningin, met haar schilderachtig Minnewater en haar oud Begijnhof.
Damme. - Geen rechtgeaarde Nederlander bezoekt Brugge zonder zijn groet en
dank te brengen aan Damme, haar vroegere voorhaven, thans een vergeten dorp, de
verblijfplaats van een vorst op het gebied van de gedachte en het woord, van Jacob
van Maerlant, die reeds van in de 13e eeuw ‘den Nederlanders den weg der vrijheid
en der verlichting wees’, den Vader der Dietscher dichteren algader.
De reis van Brugge naar Gent duurt per spoor niet langer dan een half uur, doch
niets is aangenamer voor het oog, vooral in de meimaand, dan die rijkbegroeide
velden, die welige landonwen. zoo heerlijk overschaduwd door 't hoog geboomte,
en toch was hier in vorige eeuwen een moerassige en woeste grond, omgewoeld en
vruchtbaar gemaakt door de voorouders, die hier woonden.
Gent. (160133 inw. met zijn voorsteden ruim 200.000). - De

Het Belfort, met den Mammelokker, achtergevel van de Lakenhalle en voorgevel van het Stadhuis,
Gent.

vreemdeling, die hier binnentreedt, denkt een moderne stad te zien; doch nauwelijks
is hij de Vlaanderenstraat recht over het station door, of de begoocheling verdwijnt
en zijn blik valt op het oude Geeraards-duivelsteen (13e eeuw), de statige Kathedraal,
de oude
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Het Gravenkasteel, Gent.

Puinen van St. Baafs-Abdij, Gent. (Uit: Le Commerce des Vins à Gand, van den H. van Thorenburg.)
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Lakenhalle met het nog oudere Belfort, wier nog bestaande zware klokken bij
feestgetij haar machtige stem doen hooren. Geen honderd meters verder prijkt het
prachtige stadhuis, gedeeltelijk Renaissance, gedeeltelijk Gothisch; dit laatste gedeelte
naar 't plan

Puinen van St. Baafs Abdij, Gent. (Association Belge de Photographie.)

van Domien De Waghemaekere en Rombout Keldermans. Moest het opgebouwd en
geheel voltrokken zijn, het zou nergens zijn weerga hebben. Ook de oude half
Romaansche en half Gothische St. Nicolaas- en St. Jacobskerken, benevens die van
St. Michiel staan in de onmiddellijke nabijheid. Al die merkwaardige gebouwen
verdringen elkander als 't ware op een betrekkelijk kleine ruimte in het centrum der
stad. Doch 't is vooral de St. Baafskerk, die den kunstminnenden reiziger in hooge
mate aantrekt. Reeds bij 't binnenkomen is de indruk door haar kracht en luister
overweldigend. Haar verheven hoogaltaar, dat tot aan het gewelf reikt, het weidsche
koor met zijn prachtige marmeren mausoleums, de talrijke kapellen met de kostbaar
gedreven koperen deuren, ieder van deze is op zich zelve een kunstheiligdom. In de
eene bewondert men het meesterstuk van Jan en Hubert van Eyck: de Aanbidding
van 't Lam Gods; in de andere een der prachtigste

Schippershuis, Gent. (Oudheids kundige Kring, Gent.)

doeken van Rubens: de Aanvaarding van St. Bavo in 't klooster; in de middenbeuk
den heerlijken predikstoel van Laurers Delvaux; aan den ingang links de doopvont,
waarin Karel V in 1500 het doopsel ontving, en zooveel andere gewrochten van
zeldzame waarde. Geen andere stad in België bezit zulk een eigenaardig en
oorspronkelijk karakter. Gent is het Venetië van 't Noorden, door de talrijke armen
zijner rivieren, de Leie en de Schelde, de Lieve en de Moere met de andere vaarten,
die de stad verdeelen in verscheidene eilanden welke thans nog door 70 bruggen met
elkander gemeenschap hebben. Door hare kaaien, wateren en schepen vertoont zij
op sommige plaatsen het beeld eener Hollandsche stad, vooral langs de schilderachtige
graslei met haar heerlijk Schippershuis. Eenige schreden verder rijst de zware hooge
slottoren met zijn versterkten ringmuur van 't oude Gravensteen omhoog. Dit
bewonderenswaardig specimen van militaire bouwkunde, waarvan de onderbouw
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wellicht opklimt tot de 9e eeuw en waarschijnlijk diende als sterkte tegen de
Noormannen, werd in 1180 door Filips van den Elzas opgebouwd. Dit slot zou een
lange geschiedenis kunnen verhalen van Vlaanderen's strijd en lijden, evenals de in
de historie beroemde Vrijdagmarkt, het forum der oude Gentenaars, waar thans het
standbeeld prijkt van hun grooten burger uit het roemrijk tijdvak der gemeenten der
XIVe eeuw, van Jacob van Artevelde. Een andere groote zoon werd hier geboren,
de machtige Keizer Karel V, die zijn geboorteplaats zoo vreeselijk kastijdde en haar
al hare vrijheden ontnam.
De liefhebber van oudheden vindt hier nog zooveel dat zijn weetgierigheid
bevredigen kan, vooral de schilderachtige puinen der aloude St. Baafsabdij en de
twee merkwaardige begijnhoven, die geen vreemdeling nalaat te bezoeken, en die
te zamen duizend geestelijke dochters tellen.
Met de zee heeft Gent rechtstreeksche gemeenschap door het kanaal van Terneuzen,
gegraven op last van koning Willem I, dat thans verbreed en verdiept, kan vergeleken
worden met het groote Noordzee-kanaal van Amsterdam.
Door zijn inrichtingen van onderwijs op elk gebied en van elken graad, door zijn
museums en bibliotheek, door zijn aanzienlijke fabrieken van metaal, linnen en
katoen, door zijn wereldberoemde bloementeelt, heeft Gent, ondanks al de uitgestane
rampen, zich allengs weten op te richten, dank zij de wils- en werkkracht zijner
inwoners, en komt het zijn ouden bloei uit de 16e eeuw weer nabij.

Aanbidding van het Lam Gods door de Gebr. Van Eyck, St. Baafskerk, Gent. (Oudheidkundige kring,
Gent.)

We zijn aan het einde van ons tochtje genaderd. Van Gent kan men sporen naar
Terneuzen, en verder per boot over de Schelde naar Vlissingen gaan, of wel de
terugreis doen door het dichtbevolkte en heerlijke Waasland, om zijn vruchtbaarheid
geroemd als Vlaanderen's tuin, over het nijvere Lokeren (20000 inw.) en 't
vriendelijke St.-Niklaas (30000 inw.) naar Antwerpen.
Mocht dit al te vluchtig overzicht van wat het Vlaamsche land op het gebied van
natuurschoon, van kunst en nijverheid te gemeten geeft, er toe bijdragen, om de
belangstelling onzer Noorderbroeders voor dat deel van Zuid-Nederland te wekken,
het verkeer tusschen Noord en Zuid er door bevorderen, en ook de zedelijke band,
die ons als zonen van den Dietschen stam te zamen brengt, sterker en duurzamer
maken.
Gent, 1904.
G.D. MINNAERT.
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Een blik op de geschiedenis van de Vlaamsche gewesten.
De halfwilde stammen, die België's deels lagen moerassigen, deels heuvelachtigen
grond oudtijds bewoonden, werden omstreeks 't jaar 50 vóór Christus geboorte
ontdekt door Julius Caesar, den beroemden veldheer der Romeinsche Republiek.

De Vrijdagmarkt te Gent, met het standbeeld van Jacob v. Artevelde. (Association Belge de
Photographie.)

Alzoo ook werden in de laatste jaren der negentiende eeuw de negers van
Midden-Afrika aan de watervallen der breede Congorivier door Stanley en de
Belgische officieren van koning Leopold II ontdekt en in den stroom der beschaving
getrokken. Tusschen die twee ontdekkingen van wilde stammen in ligt onze geheele
geschiedenis van België, die een tijdverloop van nagenoeg twee duizend jaren omvat.
In zijne gedenkschriften roemt Caesar den moed dier Belgische halfwilden:
Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae. Maar die Keltische Belgen, door Rome
veroverd, leerden en spraken weldra Latijn, en zij werden de voorvaderen der Walen;
terwijl later aangekomen Germanen, vooral Franken, en ook voor een deel Friezen
en Saksen, de stamvaders der Vlamingen werden.
Onder die Franken stonden mannen op als Hlodowig (Clovis), die het koninkrijk
Francia stichtte, Karel met den strijdhamer (Martellum), die in 732 bij Poitiers de
wassende zee van den aanspoelenden Islam stuitte, en Karel de Groote (Carolus
Magnus), die in 800 tot Keizer van 't Westen werd gekroond. Dat waren de eerste
groote Vlamingen uit den voortijd.
Het Rijk van Karel den Groote viel aan brokken. De Schelde werd aldus de grens
tusschen Francia en Alemania en aan beide oevers van den kalmen stroom ontstonden
het graafschap Vlaanderen (863) en het hertogdom Lotharingen, die beide eerst
geheel en al onder den invloed der Duitsche beschaving stonden.
Omstreeks 't jaar 1000 werd integendeel de Fransche beschaving overwegend. Het
Duitsche Rijk was onmachtig geworden. De Fransche kroon begon hare staatkundige,
intellectueele en kunsthegemonie in West-Europa. Maar in 't gebied van Schelde en
Maas waren bloeiende handels- en nijverheidssteden geboren, die een onafhankelijk
leven wilden leiden tusschen Duitschland en Frankrijk.
Vooral de Dietsche gewesten streefden naar eene eigene Vlaamsche beschaving
en in het midden der 13de eeuw verkondigde Jacob van Maerlant aan zijn volk in de
moedertaal de geheimen van den godsdienst, van de natuurwetenschap en van de
wereldgeschiedenis. Brugge, Gent en Ieperen, weldra ook Leuven en Antwerpen,
werden brandpunten van nijverheid, handel en stoffelijken welstand, vrijheid,
volksverlichting en kunst.
En toen de overmoedige Fransche koning in 1300 het graafschap Vlaanderen op
den impopulairen landheer inpalmde, stonden weldra de Vlaamsche werklieden en
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boeren op het slagveld der Guldensporen (1302) om Vlaanderen en de naburige
gewesten voor Fransche annexatie te redden. Breidel en de Coninc, Zannekijn, de
twee Artevelden, Frans Akkerman, Pieter van den Bossche en zóóveel andere helden
zijn dan de groote Vlamingen, die ‘de koningen doen beven’ en aan de onderdrukte
bevolking van Frankrijk en van Engeland tot lichtbaken in de duisternis dienen. De
hallen, belforten en stadhuizen komen prachtig uit den grond te Ieperen, te Brugge,
te Gent en in de kleinere gemeenten. De didactische school van Maerlant en de
mystieke prozaschrijvers met den grooten Jan van Ruusbroec aan hun hoofd leveren
het geestesvoedsel in de moedertaal aan de Vlamingen, terwijl de verfransching der
hoogere standen reeds aan 't woekeren is.
In de 15e eeuw is er behoefte aan toenadering en eenheid. De hertogen van
Bourgondië stichten die op de puinen der gemeentevrijheden. Onder hunnen schepter
rijst in 't Westen eene nieuwe groote mogendheid, de Nederlanden op, in de ‘lage
landen bij de zee’, tusschen Frankrijk, Duitschland en Engeland. Groote
bouwmeesters, beeldhouwers en schilders maken den naam van Vlaming vermaard
over Europa. De Van Eycks, Memlinc, zooveel anderen behooren tot de schitterende
Brugsche schilderschool, wier houten paneelen nu nog het sieraad zijn der kerken
en der kunstmuseums in de geheele wereld. En glansrijk bloeit de bouwkunst in de
stadhuizen van Brussel, Leuven, Aalst, enz., terwijl de meesterlijke beeldhouwwerken,
waarvan zoovelen in den beeldenstorm van 1566 vernietigd werden, nieuwe wegen
openen voor die edele kunst in West-Europa. Doch onder de Franschgezinde hertogen
wordt de volkstaal niet in eeregehouden; de Vlaamsche letterkunde kwijnt, terwijl
eene Fransche hofletterkunde bloeit met Jean le Bel van Luik, Froissart van Valencijn,
Chastellain van Aalst en Commines van Komen.
Zoo breekt de zestiende eeuw aan. De Duitsche Habsburgers, door hun huwelijk
met de laatste telg der Bourgondiërs, komen op den troon en de derde van hun
geslacht, een Gentenaar. vereenigt op zijn hoofd de kronen van de Nederlanden, van
Spanje en van het Duitsche Rijk, Keizer Karel V (Charles-Quint), die

Stadhuis, Oudenaarde. (Bulletin Officiel Touring Club de Belgique.)

geheel West-Europa beheerscht. Te Oudenaarde, te Gent, te Middelburg rijzen
prachtige stadhuizen op en Antwerpen wordt het Londen van den tijd.
Doch naast den ouden strijd voor de staatkundige vrijheid begint nu een nieuwe
kamp voor de vrijheid van godsdienst. De
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volksletterkunde fleurt weer op en weerspiegelt de hartstochten van den tijd; Anna
Bijns voor de Roomschen, Marnix voor de protestanten staan vooraan in de rangen
van de geuzen- en antigeuzenlitteratuur der eeuw.
Onder Philips II breken de Nederlandsche beroerten uit, met het Eedverbond der
Edelen, den beeldenstorm, Alva's schrikbewind, de verwoesting van Antwerpen door
de Spanjaarden, de Pacificatie van Gent, de Unies van Atrecht en van Utrecht, den
moord op den Prins van Oranje, den val van Antwerpen (1585).
De handel, de nijverheid, de vrijheid, de letterkunde, de wetenschap verhuizen
naar het Noorden met de tienduizenden Vlamingen en Brabanders, die er de wijk
nemen, en waar de heldhaftige Republiek der Zeven Vereenigde Nederlandsche
provinciën tusschen Schelde en Eems aan de zeekust ontstaat, terwijl de Zuidelijke
gewesten vervallen tot de verarmde, ontvolkte en uitgeputte Spaansche Nederlanden.
Het groote Dietsche Rijk van keizer Karel V is in twee helften gescheurd.
Verbazend is het getal der mannen van beteekenis, die, van Zuidelijke afkomst,
de grootheid en roem der Noordelijke provinciën hebben helpen vestigen. Wij noemen
slechts de philologen

Halle, leperen. (Willems-Fonds.)

Daniel Heinsius van Gent, Bonaventura De Smet (Vulcanius) van Brugge en Justus
Lipsius van Overijssche bij Brussel, die later tot de Roomsche kerk terugkeerde en
het sieraad der Leuvensche hoogeschool werd; den grondlegger der wetenschappelijke
plantenkunde Rembert Dodoens(Dodonaens) van Mechelen; den mathematicus Simon
Stevin van Brugge, den leermeester van prins Maurits; den boekdrukker Louis Elzevier
van Leuven; den zeevaarder Izaak Le Maire van Doornik, die in 1615 de zeestraat
van zijnen naam bij de Zuidpool ontdekte; de geografen Joost de Hont en Philips
van Lansbergh van Gent en Jan de Laet van Antwerpen; de historieschrijvers Jean
le Petit van Bethune (Fransch Vlaanderen) en Emmanuel van Meeteren van
Antwerpen; de schilders Gerard de Lairesse van Luik, Frans Hals van Mechelen en
Karel van Mander, van Meulebeke; den dichter Jacob van Zevecote van Gent en aller
dichtren prins Joost van den Vondel, geboren te Keulen uit Antwerpsche ouders; een
leger van predikanten, waaronder de beroemde Gomarus van Brugge; een leger van
staatslieden met prins Willem de Zwijger, te Brussel grootgebracht, en den Brusselaar
Marnix aan hun hoofd; enz. enz. Intusschen zieltoogt Zuid-Nederland. Alleen op het
gebied der fraaie kunsten leeft een tijdlang nog de oude verbazende kracht van den
Vlaamschen stam voort. De Antwerpsche schilderschool met Rubens, van Dijck,
Jordaens, Teniers, enz. is de laatste glorievonk van het uitdoovend nationaal genie.
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In de zeventiende eeuw worden de rampzalige Vlaamsche gewesten het bloedig
slagveld der groote mogendheden, die ze bij den vrede van Utrecht (1713) met de
Waalsche aan Oostenrijk overmaken.
Het Oostenrijksch tijdperk der achttiende eeuw bracht eenige verpoozing, vooral
onder keizerin Maria-Theresia. Maar de hervormingen van haren zoon Jozef II, die
later met de Fransche Revolutie zegevierden, veroorzaakten in 1789 eenen
volksopstand, de Brabantsche Omwenteling, die na 360 dagen gedempt werd. Kort
daarna werden de Oostenrijksche Nederlanden door de Fransche Republiek ingepalmd
en in Fransche Departementen herschapen (1795).
Naast de onloochenbare weldaden der afschaffing aller voorrechten van het oud
regiem leidende tot de burgerlijke gelijkheid, bracht ons Frankrijk niets dan geweldige
onderdrukking en verbastering. De Vlaamsche moedertaal werd door het officieel
Fransch der veroveraars overal verdrongen en vervolgd en de verfransching reeds
door Spanje en Oostenrijk begunstigd, werd onverbiddelijk doorgedreven.
De slag van Waterloo (1815) kwam een einde maken aan al die nationale
vernederingen en bracht de Vlamingen met de Walen onder het koninkrijk der
Nederlanden. De moedertaal werd in hare rechten hersteld, het volksonderwijs degelijk
ingericht, drie uitstekende hoogescholen verrezen te Gent, Leuven en Luik, de eigene
letterkunde ontwaakte uit haren doodslaap na twee volle eeuwen, handel en nijverheid
herbloeiden. Eene groote mogendheid vormde zich op nieuw tusschen Frankrijk,
Duitschland en Engeland.
Doch allerlei misverstanden en verkeerdheden tusschen Noord en Zuid, die in den
loop der tijden zoo diep van elkander vervreemd waren, leidden tot de Belgische
omwenteling van 1830, die ten tweeden male Groot-Nederland vaneen scheurde.
Onder het nieuwe koninkrijk België beleefden de Vlaamsche gewesten eene tweede
stelselmatige verfransching, die weldra door de opkomende Vlaamsche Beweging
werd bevochten en gestremd.
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De Vlaamsche letterkunde herleefde krachtig met Conscience, Ledeganck, Van
Duyse, de Van Rijswijck's, Van Beers en al hunne volgelingen. De nationale muziek
uitte zich in de meesterwerken van Peter Benoit en zijne school. Het Vlaamsche volk
ontwaakte en eischte zijne taalrechten.
De strijd is nog iet ten einde gestreden, de verfransching der officieele wereld en
der hoogere standen verlamt nog altijd de natuurlijke ontwikkeling van de
Nederlandsch-sprekende Belgen; maar de Vlamingen zijn teruggekeerd in den stroom
der bescha- ving en Vlaamsch-België is herwonnen voor den Nederlandschen stam
bij het aanbreken der twintigste eeuw.
PAUL FREDERICQ.

JAN DE LAET.

De Zuidnederlandsche Letterkunde na 1830.
Na de Belgische omwenteling van 1830, werd de Vlaamsche taal het slachtoffer van
de heerschende vijandschap tegen Nederland. Alleen eenige geleerden hielden stand
en gingen voort met in 't Nederlandsch uit te geven.
J.F. Willems1 (793-1846), onder het Hollandsch bewind ontvanger van de registratie
te Antwerpen, was onder allen het meest bevoegd en ondernemend. Het nieuw Bewind
had hem in ongenade gezonden naar Eekloo, een klein verloren stadje in Vlaanderen.
In 1835 benoemde men hem te Gent. De invloed, dien hij uitoefende, deed hem
weldra aanzien als de leider van die Vlaamsche Beweging, wier programma
samengevat is in de spreuk: ‘In Vlaanderen Vlaamsch!’ dit wil zeggen: in het
Vlaamsch gedeelte van het land moet de taal van het volk ook deze zijn van het
openbaar zoowel als van het huiselijk leven en het werktuig van den vooruitgang.
Terwijl in Gent Snellaert (1806-1872), Blommaert (1809-1871), Serrure
(1805-1872), Rens (1805-1874), Heremans (1825-1884) zich rondom Willems
schaarden, werd Leuven ook een middelpunt van werkzaamheid op Vlaamschgezind
gebied. Van 1836 af werd daar eene maatschappij gesticht van Vlaamschgezinde
studenten: Met Tijd en Vlijt, die bloeide onder het voorzitterschap van prof. Kanunnik,
J.B. David (1801-1966), een geschiedschrijver en taalkundige van talent. Het
klaroengeschal, dat ‘aansluiten’ blies en aan de stafofficieren een gansch leger
bezorgde, weerklonk te Antwerpen in 1838.
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Een arm commiesje, met een wedde van 500 frank, Hendrik Conscience
(1812-1883) had het jaar te voor met zijn roman Het Wonderjaar bijval genoten in
den kring van kunstenaars en vrienden. Hij werd eensklaps een beroemd man bij het
verschijnen van zijn Leeuw van Vlaanderen op het einde van 1838. De bijval van dit
heldenverhaal was oorzaak, dat de historische roman plotseling in den smaak van
eenieder viel. Het werk Jacob van Artevelde (1849) is de tegenhanger van dit
vaderlandsche boek.
Intusschen had Conscience zich doen kennen als boeiend en vruchtbaar verteller
en de smakelijke Kempische zedenschetsen, die hij van 1845 tot 1853 in het licht
gaf, hebben tot heden hun fijnen geur bewaard.
Een van deze: De Loteling, van 1850 heeft, zijn gelijke niet. Tot aan zijn dood
ging Conscience voort met romans na romans uit te geven, en de nationale betooging,
die in 1881 plaats had ter gelegenheid van het verschijnen van zijn 100en bundel, was
aangrijpend zoowel als grootsch.
De bijval van Conscience vuurde de jonge werkkrachten aan. In Antwerpen vooral
werden er, met eene soort van dolle geestdrift, romans geschreven. De Laet
(1815-1891), Van Kerckhoven (1818-1857), Zetternam (1826-1855), Van Rotterdam
(1825-1877). maar vooral Sleeckx (1818-1901) en Aug. Snieders (geboren in 1825)
worden gulzig gelezen door een aangroeiend publiek. Sleeckx geeft aarzelend, met
een enkelen toets, de realistische kleur aan, en Snieders die, na Conscience, de
vruchtbaarste onzer romanschrijvers was, en het meest in den smaak viel, volgde
met bijval de Engelsche meesters van den humor na

HENDRIK CONSCIENCE.

Hij mist eenigszins oorspronkelijkheid, iets wat men niet kan verwijten aan zijn'
oudsten broeder, den goeden en beminnelijken dokter Renier Snieders (1812-1888),
die zijn leven doorbracht
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te midden der Kempen, en er, in zijne vertellingen en romans, met veel
opmerkingsgave de zeden en gebruiken van teekende.
Van haren kant schreef Mevr. Courtmans (1811-1890), eene

Standbeeld Tony Bergmann, Lier.

nederige kostschoolmeesteres van den buiten, van 1862 af, met vlugge pen levendige
maar te weinig doorgronde verhalen van het leven, dat zich, kleintjes, rondom haar
bewoog.
Omstreeks 1870 beginnen de letteren zich op eene herleving voor te bereiden.
De romantische ader, door Conscience ontdekt, geraakte uitgeput. Een ten onrechte
vergeten schrijver, Alb. Van den Abeele (geboren in 1835) toont zich van 1866 af
bepaald realist in zijne levendige tafereelen van de boerenzeden, realist in dezen zin,
dat hij volstrekt weigert te vervalschen, hetgeen hij opmerkt, omdat hij de waarheid
niet wil verbeteren. Een talent van eerste gehalte, Tony Bergmann (1835-1874) werd
aan onze letterkunde ontroofd hetzelfde jaar toen hij haar een meesterstuk schonk,
Ernest Staes, een verhaal, dat in zekeren zin eene eigene levensbeschrijving bevat,
geschreven met fijn gevoel en zeldzamen humor.
De zwartgetinte vertellingen der gezusters Rosalie (1845-1875) en Virginie
Loveling (geboren in 1836) onderscheiden zich door de nauwkeurige opmerking der
kleinste bijzonderheden, door de bescheiden ontroering, waardoor zij de werkwijze
van Klaus Groth nabij komen. De evolutie teekent zich duidelijker af. De vruchtbare
samenwerking der twee schoonbroeders Is. Teirlynck (geboren in 1850) en R. Styns
(geboren in 1850), de romans van Fr. Van Cuyck, Am. De Vos (geb. in 1840) en
nog anderen bereiden het publiek nog meer voor op de krachtige schilderingen van
de jongste school. De voorganger is op dit oogenblik ongetwijfeld die bakker van
Avelghem, in West-Vlaanderen, Frank Lateur, in de letterkunde bekend als Styn
Streuvels, wiens meesterschap zich in deze drie of vier laatste jaren, op werkelijk
verbazende wijze heeft bevestigd. Cyriel Buysse, Herman Teirlinck, Em. de Bom,
Lode Baeckelmans zijn met hem de meest bekende namen van realistische vertellers.
Maar dit overzicht zou al te onvolledig wezen indien wij niet eene gansche reeks
vertellers met waar talent opnoemden: (Hilda Ram, M. Duyckers, O. Wattez, Degrave,
G. D' Hondt, Maur. Sabbe, Anna Germonprez), die zich met geluk beijveren de juiste
opmerking der bijzonderheden te veredelen en met mate te idealiseeren.
Opdat de opsomming onzer prozaschrijvsrs van verdienste niet al te onvolledig
zou zijn, is het nog noodig er bij te voegen: Nolet de Brauwere (1815-1888), Max
Rooses (geboren in 1839), Aug. Vermeylen als letterkundige critici en de eertijds
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geduchte dagbladschrijvers Jan Van Rijswijck, vader, (1818-1869) en Lodewijk
Vleeschouwer (1810-1866), die in de hoogste mate den satirischen humor van hunne
goede stad Antwerpen bezaten.
De eischen der Vlaamschgezindheid zijn lang een der geliefkoosde onderwerpen
geweest van de Vlaamsche dichtkunst. Het kon niet anders: De drie Zustersteden
(1846) van Ledeganck (1805-1847) waren klassiek van zoodra zij verschenen. De
Zang des Germaanschen slaven (1848) van den vruchtbaren Prudens Van Duyse
1804-1859) is zijn krachtigste zang. De zweepende satire van Th. Van Rijswijck
(1811-1849) en van zijn broeder Jan heeft geen gelukkiger onderwerp. Bij Vuylsteke
(1836-1903), den liberalen studentendichter, bij Albrecht Rodenbach (1856-1880),
den katholieken studentendichter, bij Hiel 1834-1899) wiens klingelende verzen en
bij De Geyter (geboren in 1830) wiens klankrijke rijmen zich opperbest leenen tot
de geniale muzikale vertolking van Peter Benoit, is dat ook de overheerschende noot.
Maar ook bij de anderen ontbreekt zij niet, noch bij Dautzenberg (1808-1869), den
fijnen Limburgschen dichter, die zich beijverde de klassieke metriek in zwang te
brengen; noch bij Jan Van Droogenbroeck (1835-1902) zijn leerling; noch bij Frans
De Cort (1834-1878) zijn schoonzoon, den opgewekten zanger; noch bij de gezusters
Loveling, noch bij Jan Van Beers (1821-1888), den romantischen en teergevoeligen
dichter bij uitnemendheid in onze letterkunde van vóór 1870.

Standbeeld van Ledeganck, Eekloo. (Willems-Fonds.)

Men mist ze evenmin in de werken van Guido Gezelle (1830-1899), den nederigen
en godvruchtigen Brugschen priester, door
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PRUDENS VAN DUYSE.

JAN VAN BEERS.

GUIDO GEZELLE.

Neerlandia. Jaargang 8

79
eene bekrompene kritiek bij zijn proefstuk: Dichtoefeningen (1858) doodgezwegen,
en die zich, in de tien laatste jaren van zijn leven door eene onafgebroken
voortbrenging veropenbaarde als de grootste en oorspronkelijkste, de meest Vlaamsche
van al de dichters, die onze letteren beroemd maken. Deze machtige en geniale
schilder van de Vlaamsche natuur houdt zich, gedurende 25 jaren, te beginnen met
1870, volstrekt buiten de algemeene letterkundige beweging. Alleen West-Vlaanderen
verstaat en bewondert hem. Stillekens aan vormde hij er een school. De dichter De
Gheldere (geboren in 1839), de fijne spreker en schrijver van lieve schetsen: Hugo
Verriest (geboren in 1840), waren zijne leerlingen. Een jong geniaal student, op drie
en twintigjarigen leeftijd, helaas, gestorven, Albrecht Rodenbach, door Hugo Verriest
gevormd, droeg krachtig bij, eens dat hij aan de Hoogeschool van Leuven de vurige
leider der Vlaamsche jeugd geworden was, om den diepvereerden dichter naar waarde
te doen schatten; en van dat oogenblik af overschaduwt de invloed van den meester,
in de dichterlijke schetsen van de nieuwe school, al heel gauw den romantischen
invloed van Ledeganck, Van Duyse en Van Beers. Heden is de ommekeer volledig.
Er bestaat geen jonge dichter meer, die den grooten Miskende niet als zijn meester
erkent. Onder de dichters, die zich na 1870 onderscheiden hebben, is het noodig in
de eerste plaats, nevens den schrijver van het dramatische poëma Goedroen, A.
Rodenbach, te noemen: den fijnen zanger G. Antheunis (geboren in 1840,) en om
verschillende redenen: L. De Koninck (geboren in 1838), Th. Coopman (geboren in
1852), Hilda Ram (1858-1901), Pol De Mont (geboren in 1856) begaafd met een
buigzaam en zwierig talent. In de laatste jaren hebben vooral de namen Lenaerts,
Winters, Lambrechts. Cuppens, allen Limburgers, D. Vanhaute, R. Declercq, A.
Dierickx, Cesar Gezelle, allen Westvlamingen, de aandacht getrokken, evenals
Prosper Van Langendonck, W. Gyssels, R. De Cneudt, Herman Brouckaert, Godfried
Hermans, (Lod. Dosfel), V. De Meyere, K. Van de Woestijne, allen Oostvlamingen
of Brabanders.
Het Vlaamsche volk is te allen tijde met liefde voor de tooneelkunst bezield
geweest; ten bewijze de oude kamers van rhetorika, die om zoo te zeggen in geen
enkel dorp ontbraken.
Van 1840 af waren de tooneelschrijvers talrijk, maar de menigte stukken, die zij
opeengestapeld hebben vraagt eene zorgvuldige schifting.
De meeste hebben weinig letterkundige waarde. Onder de schrijvers, die het meest
bijval hadden, kunnen wij noemen: Rosseels (geboren in 1818), Ondereet 1804-1868),
Delcroix (1823-1887), Sleeckx, Nap. Destanberg (1829-1875), H. Peeters, Stroobant
(1819-1889), Van den Branden, Van de Sande (1824-1890), Pieter Geiregat (1828)
en bijzonderlijk vermelden wij den vrnchtbaren Gentschen dokter H. Van Peene
(1811-1864), die uitmuntte in het aaneenbrengen van eene intrige en in eene reeks
van 71 kluchtspelen, drama's, operetten, blijspelen, kwistig een uiterst gemak van
schrijven aan den dag legde. Wij moeten er echter bijvoegen, dat die werken
gedeeltelijk vertaald of uit novellen en romans voor het tooneel geschikt waren.
Eene lijst van namen verliest in beteekenis hetgeen zij wint in lengte; daarom, de
namen van een groot aantal schrijvers met onbetwistbare verdienste verzwijgend,
zij het genoeg onder de jongste schrijvers, die duurzaam werk hebben geleverd, te
noemen: August Hendrickx (geboren in 1840), Em. Van Goethem (geboren in 1847),
H. Plancquaert, Nestor De Tière, Frans Gittens, Hegenscheidt, Rafaël Verhulst, Jan
Bruylant en gansch in het bijzonder die dorpsonderwijzer, die Lodewijk Scheltjens
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heet, en wiens krachtig talent zich in de laatste jaren heeft veropenbaard door eene
reeks van drama's van een aangrijpend realisme, waarin bij voorkeur het leven der
nederigen en ongelukkigen, die zwaar moeten slaven, tot onderwerp heeft gediend.
Leuven. L.
SCHARPÉ.

Het Nederlandsch Tooneel in Vlaamsch België.
De Vlaamsche Rederijkerskamers, welke in de middeleeuwen tot eenen ongemeenen
trap van bloei gestegen waren en een groot gezag hadden, verloren beide tengevolge
van hun verzet tegen de Spaansche overheersching.
Meest al de rederijkerskamers werden gesloten. Vele rederijkers weken uit naar
Noord-Nederland en stichtten er nieuwe kamers, zooals de Witte Angelieren, te
Haarlem; de Oranjelelie, te Leiden; de Balsembloem, te Gouda, enz.
In zulke omstandigheden was het verval der Kamers alhier volledig en haar gezag
en invloed smolten op niets.
Op het einde der 17de eeuw werden de Rederijkerskamers evenwel in hare volle
rechten hersteld; de Oostenrijksche regeering hief de censuur op en een nieuw tijdperk
van bloei brak aan voor de gilden der rederijkers.
In bijna alle dorpen van eenig belang kwamen er rederijkerskamers tot stand, en
op korte jaren was haar gezag en invloed zoo groot, dat, onder andere te Gent, de
Kamer van Rhetorika de Fonteine (welke bij goedkeuringsbrief van het magistraat
van Gent, in datum van 9 December 1448 wettig was erkend), geroepen werd om
samen met de vier andere hoofdgilden, onder eigen hoofdman en eigen vaandel, te
zorgen voor de veiligheid der stad.
De rederijkers, die flinke tooneelspelers waren, deinsden niet terug voor het
vijandelijk lood en waren even goede soldaten.
Zoo lezen wij in de kronieken van gezegde rederijkerskamer:
‘Den 8 Februari 1790 is op last der hoofdkamer in de kerk der eerw. paters
Discalsen eene solemneele uitvaart gedaan voor de zielenrust der gesneuvelde
Fonteinisten, die in de verdediging van Gent, op 16 November 1789, door de
keizerlijke soldaten werden doodgeschoten, gedurende de regeering van Jozef II.
In de uitvaart was aanwezig de kompagnie vrijwilligers der Fonteine in blauwe
uniformen, benevens de vrije compagnie vrijwilligers van markies de Rhodes,
hoofdman der Fonteine, met groene uniformen.’
Ongelukkig was dat tijdvak van bloei, macht en gezag van korten duur.
De Fransche overheersching gebruikte, van de jaren 1796 tot 1813, al hare macht
om in Vlaamsch België niet enkel haren krachtigen doch verderfelijken
centralisatiegeest, maar ook de Fransche taal in te voeren.
Eens dat de Vlamingen door den drang der omstandigheden zouden verplicht zijn
eigen taal en eigen zeden te verzaken, zouden zij van lieverlede volbloed Franschen
worden.
Zóó dacht men er over te Parijs en 't was daarom, dat de Fransche Republiek, door
een decreet van 22 Mei 1796, al de Gilden en Rederijkerskamers ontbonden
verklaarde.
Enkele kamers ontsnapten en bleven gespaard, maar zij moesten eenen Franschen
naam aannemen en hare wetten of reglementen in het Fransch opstellen, evenals
mededeelingen, aankondigingen van vergaderingen, verslagen, enz.
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Het was haar verboden andere tooneelstukken dan die van Fransche schrijvers op
te voeren en elke vertooning moest beginnen met vaderlandsche liederen ter eere der
Fransche Republiek.
Enkele rederijkerskamers onderwierpen zich aan die barbaarsche, zieldoodende
voorschriften, zóó groot was hare liefde voor haar bestaan. Later werd evenwel het
decreet van 22 Mei 1796 verzacht en de rederijkerskamers bekwamen de toelating
prijskampen uit te schrijven en vertooningen te geven, deels in het Nederlandsch en
deels in het Fransch.
Onnoodig te zeggen, dat de rederijkerskamers ruimschoots gebruik maakten van
die toelating; ook was het op eenen zulker prijskampen, dat Jan Frans Willems zich
den 27 Juli 1812 voor het eerst veropenbaarde als letterkundige en tevens als
tooneelschrijver en dat hij den prijs behaalde met zijn dichtstuk: De
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Veldslag van Friedland en de Vrede van Tilsit, een stuk waarin hij Napoleon I
verheerlijkte; eene jongelingszonde, welke hij later glansrijk uitwischte door zijnen
hardnekkigen, manmoedigen strijd tegen de overheersching der Fransche taal in
Vlaanderen.
Na den val van Napoleon I te Waterloo en de vereeniging van Zuid- met
Noord-Nederland, mochten de Rederijkerskamers zich in den hoogen steun van
Koning Willem I verheugen.
Koning Willem nam de voornaamste rederijkerskamers van Vlaamsch België
onder zijne machtige bescherming, doch de tijd, van 1815 tot 1830, was te kort om
de kamers van Rhetorika boven het peil der middelmaat te verheffen.
Het dient ook gezegd, dat de franschgezinden onder het Hollandsch regiem, alles
in het werk stelden om den vooruitgang der kamers van Rhetorika te belemmeren.
Omtrent 1830 waren er te Antwerpen 3 rederijkerskamers, te Brussel eene enkele
en te Gent twee; in kleinere steden en dorpen meestal ééne.
Na de omwenteling van 1830 brak een tijdperk aan van verval
De omwenteling droeg niet alleen een Fransch karakter, maar was daarenboven
door de Fransche regeering gesteund. Natuurlijk moesten, in die omstandigheden,
de Nederlandsche taal en letteren en ook het Neêrlandsch tooneel belemmerd worden
in de vlucht, welke zij genomen hadden onder de regeering van koning Willem I.
't Was in dat nieuw doch moeilijk tijdperk dat Jan Frans Willems, de Vader der
Vlaamsche Beweging, zich aan het hoofd stelde van de rederijkerskamer de Fonteine
te Gent, en dat hij zich beijverde om aan de spelers niet alleen eene zuivere,
Neêrlandsche uitspraak aan te leeren, maar tevens hun spel te beschaven en aan
geheel hunnen persoon en aan hunne handeling eene tot dan toe ongekende
natuurlijkheid te geven.
Hij verving de toen gespeelde kunst- en smakelooze prullen door stukken uit het
Duitsch vertaald van den toenmaligen Hamburgschen meester op het tooneel,
Kotzebue, en ook door degelijke stukken uit het Fransch. Zijne pogingen werden
evenwel niet voldoende begrepen, zoomin door de rechters in de tooneelprijskampen
als door het publiek; dat gemis aan onontbeerlijken bijval en steun was oorzaak, dat
enkele zijner beste spelers de Fonteine verlieten.
Eene andere Gentsche tooneelmaatschappij: Broedermin en Taalijver
veropenbaarde zich dan als eene rijzende zon.
Een jong student in de geneeskunde, Hippoliet Van Peene, stelde er zich aan het
hoofd van en met een ongemeen talent en bewonderenswaardige vaardigheid nam
hij de ambten waar van bestuurder, souffleur, muzikant en tooneelspeler.
Ten einde de vertooningen nieuw en aantrekkelijk te maken, schreef hij zelf een
groot getal drama's, tooneelspelen, blijspelen en operetten, waarvan zijn
schoonbroeder, Karel Miry (de toondichter van den Vlaamschen Leeuw), de muziek
maakte.
Karel Miry, de orkestmeester van den troep en mevrouw Van Peene, die eene zeer
knappe, levendige tooneelspeelster was, droegen veel bij, samen met den talentvollen
boekbinder-acteur, Karel Ondereet, om van die tooneelvereeniging eene der beste
van het land te maken.
De stukken, welke Van Peene schreef, droegen wel niet steeds den stempel van
oorspronkelijkheid, maar zij werden zeer gesmaakt, om hunne levendige opvatting,
hunne zwierige bewerking en om het gemak van opvoering. Hoedanigheden, waaraan
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het moet toegeschreven worden dat zijne stukken tot nog toe met bijval opgevoerd
worden.
Van Peene was een verstandig man, een fijne opmerker, die het tooneel grondig
kende, maar die te veel wrocht en altijd in overhaasting werkte.
Hij, en de leden van Broedermin, mogen er op roemen, dat zij het Vlaamsch tooneel
verlost hebben van de stijve rederijkersgrootspraak en die hebben vervangen door
een levendig, los en natuurlijk spel.
Zijne stukken en de wijze van vertolken vonden weldra navolgers; te Antwerpen
met Em. Rosseels aan het hoofd, te Brussel met Stroobant en anderen. Zóó traden
de tooneelvereenigingen den nieuwen weg op.
Van Kerkhoven, Des. Delcroix en D. Sleeckx ondernamen de moeilijke en
ondankbare taak het tooneel te verheffen door het schrijven van stukken, welke meer
kunst en letterkundige waarde bezaten dan die, welke Van Peene, Karel Ondereet,
Van Geert en anderen tot nog toe geleverd hadden.
Ongelukkig vielen hunne stukken niet in den smaak van het onvoorbereid publiek.
Jongere schrijvers daagden op en leverden stukken, welke meer bevielen. Nap.
Destanberg, Pieter Geiregat en anderen leverden een aantal tooneelwerken, welke
moesten aangezien worden als een groote stap vooruit op letter- en kunstgebied.
Eindelijk besefte de regeering, dat er iets moest gedaan worden tot opbeuring van
het Nederlandsch tooneel.
In 1858 stelde Minister Rogier eenen driejaarlijkschen prijs in voor de
tooneelletterkunde; een allerlofwaardigst initiatief, dat voor gevolg had het getal en
ook eenigszins de hoedanigheden der tooneelstukken te vermeerderen.
Maar de kunstsmaak van het publiek was zóó bedorven, dat de beste der nieuwere
stukken ook al geene genade vonden bij de massa.
Minister Rogier voerde in 1860 het stelsel der premiën in. In de groote steden
werden premiën, verschillend van 75 tot 200 frank verleend en in de mindere steden,
premiën van 50 tot 120 franken, aan de schrijvers en de tooneelbestuurders of de
gezelschappen die stukken opvoerden, welke goedgekeurd waren door het officieel
aangesteld leescomiteit. De helft dier som werd hun toegekend bij de eerste en de
tweede helft bij de volgende opvoeringen.
In 1861 werd Minister Rogier in het ministerie van Binnenlandsche zaken
vervangen door den Vlaamschgezinden Alfons Van den Peereboom, die het
premiestelsel uitbreidde.
Het gevolg daarvan was, dat het getal tooneelkringen op korten tijd merkelijk
toenam.
In 1864 waren er 108 (waaronder 14 te Antwerpen, 9 te Brussel en 5 te Gent); in
1866 was dat getal geklommen tot 125. Van 1866 tot 1872 vermeerderde dat met
nog meer dan honderd kringen.
Zij gaven elk jaar meer dan 1200 vertooningen van geprimeerde stukken.
De overvloedscrisis was zoo groot, dat, in 1872, niet minder dan 175 stukken
werden geprimeerd, en dat, op een tijdverloop van tien jaren, de ronde som van
150.000 frank als premiegeld door de regeering werd uitbetaald aan schrijvers,
bestuurders en tooneelkringen.
Minister Van den Peereboom verliet het ministerie in 1868. In 1871, wijzigde zijn
opvolger, baron Kervijn de Lettenhoven het premiestelsel.
De tot standkoming van zulk groot getal tooneelkringen op betrekkelijk weinig
jaren en de premiejacht door die kringen gevoerd, hadden niet bijgedragen tot de
verhooging van het kunstgehalte van ons tooneel.
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Drie bekende mannen in de Vlaamsche Beweging, Julius Vuylsteke, prof. Heremans
en Max Rooses meenden dat de redding van het Nederlandsch tooneel in Vlaamsch
België besloten lag in de stichting van bestendige tooneeltroepen met bezoldigde
artisten van beroep, levende voor en door het tooneel.
Dergelijke tooneelgezelschappen of troepen bestonden reeds in 1853 te Antwerpen
en in 1860 te Brussel.
Zekere Mulders stichtte ten jare 1865 in de hoofdstad zulk een gezelschap en
beproefde zelfs in 1866 de opvoering van zangspelen, doch zijne pogingen mislukten
en twee jaren nadien was hij gedwongen zijne onderneming te staken.
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Te Gent onderging Napoleon Destanberg, die ook een bezoldigde troep had tot stand
gebracht, hetzelfde lot.
Dat alles bewees niet alleen, dat bezoldigde tooneeltroepen, maar ook officieele
ondersteuning van stad en staat onontbeerlijk waren.
De stad Antwerpen gaf het voorbeeld en bouwde eenen schoonen Nederlandschen
schouwburg. Het stedelijk bestuur der Scheldestad verleende zelfs eene jaarlijksche
toelaag van 12.000 frank in afwachting dat de nieuwe schouwburg voltrokken was.
Door de aanhoudende werking der Gentsche afdeeling van het Nederlandsch
Tooneelverbond (gesticht in 1869) bracht het gemeentebestuur der Arteveldestad
veranderingen toe aan het lastenkohier van den Schouwburg en later werden ook
redelijke toelagen verkregen.
In 1875 werd te Brussel onder de flaminganten een naamlooze vennootschap tot
stand gebracht, die tot doel had de uitbating van den Nederlandschen schouwburg.
Julius Hoste was de spil der onderneming; hij schreef zelf een aantal
sensatiestukken en de onderneming bloeide.
De stad Brussel verleende op hare beurt toelagen en bouwde eenige jaren geleden
eenen nieuwen schouwburg der Vlaamsche kunst gewijd. Gent volgde dat voorbeeld
in 1899.
Thans bezitten de drie groote Vlaamsche steden: Brussel, Antwerpen en Gent een
eigen Nederlandsch tooneel en beschikken zij over prachtige schouwburgzalen.
De regeering, de Nationale Tooneelkunst willende aanmoedigen, schonk gedurende
eenige jaren aan de drie erkende tooneeltroepen eene toelaag van 15.000 frank;
ongelukkig is hun sedert verleden jaar, die toelage onttrokken.
Die aanmoedigingen van officieele zijde van staat en stad moesten natuurlijk ook
een spoorslag wezen voor een aantal schrijvers, die met welgelukken hunne krachten
beproefden op tooneelgebied: Frans Gittens, Emiel Van Goethem, Delattin, Nestor
De Tière, Aug. Hendrickx enz.; in de laatste tijden stonden op Hegenscheidt, Hub.
Melis, Raph. Verhulst, Lodewijk Scheltjens, Roelandt, Lievevrouw-Coopman, Cyriel
Buysse en anderen en droegen machtig bij om ons tooneel te verjongen, te
verbedendaagschen en tot een zekeren bloei te brengen.
Te Gent beproeft de bestuurder Honoré Wannyn sinds een drietal jaren de
liefhebbers van muziek en zang naar den Nederlandschen schouwburg te lokken door
nu en dan bekende zangspelen op te voeren. In 1902-1903 werd door zijn troep 25
maal De Bruid der Zee van Jan Blockx vertolkt. Eene gala-vertooning had plaats en
duizenden toeschouwers juichten de schrijvers De Tière en Blockx toe. Vroeger had
hij met veel bijval Herbergprinses van dezelfde schrijvers opgevoerd.
Wij mogen dit vluchtig overzicht niet sluiten zonder een woord te zeggen over
het Nederlandsch Lyrisch Tooneel van Antwerpen.
Wij laten hier eenige wetenswaardige nota's volgen, welke ons verstrekt werden
door vriend Leo Bouchery, Secretaris van onzen Antwerpschen Tak.
‘De grondlegger van het Nederlandsch Lyrisch Tooneel van Antwerpen is Edward
Keurvels. Tengevolge van een incident ontstaan tusschen de orkestleden van den
Franschen Schouwburg, namen een groot aantal dezer hun ontslag. De heer Keurvels
wist den heer Van Doeselaar, bestuurder van het Nederlandsch Tooneel te overhalen,
om deze instrumentisten aan te werven voor het opvoeren van lyrische drama's. In
October 1891 werd het seizoen geopend met Charlotte Corday van Peter Benoit. Tot
in 1893 werden onder het bestuur van den heer Van Doeselaer op het Nederlandsch
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Tooneel lyrische drama's gespeeld. De heer Van Doeselaar gaf alsdan echter zijn
voornemen te kennen daar niet mede voort te gaan.
Edward Keurvels kwam in betrekking met den heer Fontaine en beiden besloten
eene nieuwe onderneming te stichten, waar lyrisch drama en zangspel zouden
opgevoerd worden.
Den 3den October 1893 trad voor het eerst het Nederlandsch lyrisch tooneel op
met De Vrijschutter van Weber.
Tot in 1897-1898 bestuurden de heeren Edward Keurvels en Fontaine het
Nederlandsch Lyrisch Tooneel. In 1898-1899 ging het bestuur in de handen over
van den heer Karel Van Walle en in 1902-1903 in de handen der heeren Jef Judels
en Bernard Tokkie.
Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel gaf zijne vertooningen in den Nederlandschen
Schouwburg. Omdat de onderneming zich daar niet ontwikkelen kon, werd eene
beweging op touw gezet voor het bouwen van een nieuw lokaal.
Op Zaterdag 28 December 1901 werd in den gemeenteraad daarvoor een eerste
krediet van 500.000 fr. gestemd. In November 1902 werd dit krediet op 800.000 fr.
gebracht. Op Maandag 29 Juni 1903 werd in den gemeenteraad de aankoop gestemd
van de Overdekte Hallen der Kunstlei, om op dien grond het nieuwe gebouw van
het Nederlandsch Lyrisch Tooneel op te richten.
De Hallen werden afgebroken, doch tot hiertoe werd aan het nieuwe gebouw nog
niet begonnen. In de allerlaatste dagen heeft de Antwerpsche gemeenteraad de
ontwerpen van den bouwmeester goedgekeurd.
Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel voerde, te beginnen met 1896, als nieuwe
Vlaamsche zangspelen op: Herbergprinses, Lika, Diana, Twee Koningskinderen,
Het Minnebrugje, Quinten Matsijs, Tijl Uilenspiegel, Jose Maria, Théroigne de
Méricourt, Het Schuttersfeest, De Bruid der Zee, Winternachtsdroom, De Vrouwkens
van Brugge, Prinses Zonneschijn, Het Arendsnest, enz.’
Uit hetgeen wij schreven blijkt, dat het Nederlandsch Tooneel in Vlaamsch-België
met reuzenschreden vooruitgegaan is gedurende de laatste dertig jaren.
Laat ons hopen, dat schrijvers en artisten dien weg zullen blijven volgen en steeds
de spreuk ‘Excelsior’ indachtig zullen wezen.
Gent.
KAREL M.J. LIJBAERT.

De Vlaamsche Muziek.
Men mag de Vlaamsche Beweging niet eng opvatten als een loutere taalbeweging.
De ontwaking van den nationalen geest onder de Vlamingen deed hen zeker den
strijd voor het goede recht van het Nederlandsch in België als eerste punt
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PETER BENOIT.

van hun credo beschouwen, doch ook op het ruimer gebied der fraaie kunsten liet
deze ontwaking zich gelden. Het spreekt van
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zelf, dat de herlevende Vlaamsche letterkunde een nationaal, eigen Vlaamsch karakter
moest vertoonen, doch daarbij bleef het niet. De Vlaamsche schilders, beeldhouwers,
bouwmeesters en andere kunstenaars werden weer trotsch op hun Vlamingschap,
zochten bezieling in eigen levenskring, op eigen bodem, in eigen verleden en maakten
van de heele Vlaamsche kunst van de tweede helft der 19e eeuw eene in hoofdzaak
nationale kunst. In dit opzicht onderscheidde zich ook de muziek.

EDGAR TINEL.

Een der eerste verschijnselen van de nationaliseering onzer muzikale kunst was
het gebruik van Nederlandsche teksten bij het componeeren. Hoe heerlijk de
Vlamingen vroeger ook wisten te toondichten op dat welluidende Middelnederlandsch
onzer mooiste volksliederen, bij den aanvang der vorige eeuw schenen ze dit
heelemaal verleerd te hebben. Vóór de jaren 1830 gebeurde het zoo bitter zelden,
dat een Vlaamsch componist op Vlaamschen tekst werkte, zelfs voor een eenvoudig
lied. Als merkwaardige zeldzaamheden kan men hier vermelden: een
Verbroederingslied (1830) met muziek van J. Mengal en een Drinklied (1829, gedicht
van Tollens naar Claudius), met muziek van C.H. (waarschijnlijk K. Hanssens).
Prudens van Duyse, zelf een verdienstelijk toondichter, was met J.F. Willems en
Snellaert een der eersten, die ijverden om het gebruik van het Nederlandsch bij de
muziek onder de Vlamingen te bevorderen. In 1846 vroeg hij o.a. aan den minister
de Theux, dat in den officieëlen muzikalen prijskamp, genaamd van Rome, ook
Vlaamsche cantatenteksten aan de mededingers zouden voorgelegd worden. Een
hooghartig non possumus was het antwoord Het duurde nog tot 1865 vooraleer de
Vlaamsche teksten voor dezen prijskamp aangenomen werden. Intusschentijd had
de Vlaamsche geest meer vorderingen gemaakt onder de jonge Vlaamsche
toonkunstenaars. De prijskamp van 1865 kwam dit bewijzen: drie mededingers op
vier kozen den Nederlandschen tekst van de zoo zangerige cantate De Wind van Hiel,
waarop zij merkwaardige compositiën maakten.*) Deze uitslag kwam schitterend
bewijzen aan al degenen, die het totnogtoe niet wisten of weten wilden, dat de
Vlaamsche muziek bestond en beloftevolle levenskracht bezat. De prijskamp van
1865 was niet het eenige bewijs der Vlaamsche muzikale wedergeboorte. In 1855
had F.A. Gevaert Prudens Van Duyse's cantate De nationale Verjaardag
gecomponeerd en zich in 1863 als een meester geopenbaard met zijn prachtige cantate
Jacob van Artevelde. In 1866 behaalde Peter Benoit den beslissenden triomf voor
de Vlaamsche muziek met zijn Lucifer.
Een milde scheppingslust bleef van toen af onder de Vlaamsche toonkundigen
heerschen en op den huidigen dag kunnen wij bogen op een heele schaar
*) Zie hierover ons stukje: G. Van Hoey (Tijdschrift v.h. Willemsfonds, 8e J., 3e afl., blz. 212).
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verdienstelijke componisten, die allen, zooniet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak op
Nederlandsche teksten werken.
Onlangs zagen wij op een tentoonstelling van beeldende kunsten te Brussel P.
Benoit's reusachtig borstbeeld door Arsène Matton gebeiteld. Als een kolossus verhief
het zich met zijn breede schouders, zijn forschen nek en zijn scherpe gelaatstrekken
hoog boven zijn heele omgeving. Had de beeldhouwer met deze reusachtige
afmetingen symbolische bedoelingen? In elk geval maakt Benoit's persoonlijkheid
onder de overige Vlaamsche muzikanten denzelfden geweldigen en overweldigenden
indruk als dit borstbeeld op de omringende beelden.
Benoit plaatste zich na zijn beslissend optreden met den Lucifer dadelijk aan de
spits der Vlaamsche componisten. Hij stelde zich niet tevreden met uitsluitend op
Vlaamschen tekst te werken, maar met het gesproken en geschreven woord verdedigde
hij overal de stelling, dat wij in de muziek naast de groote wereldkunstgroepen onze
eigene, onafhankelijke plaats alleen kunnen veroveren door de loutering en de
ontwikkeling van onzen eigen aard en onze volksche kunstopvatting. De studie van
het volkslied moest volgens hem aan den grondslag dier nationale aesthetische leer
liggen.(*) Deze opvatting plaatst Benoit naast Grieg, Svendsen, Smetana, Fibich,
Borodine, Dvorack, Lyszenko, J. Dalcroze en andere moderne kunstenaars. Toen
Benoit bestuurder werd der muziekschool te Antwerpen richtte hij er het onderwijs
volgens deze grondbeginselen in. Deze school, korten tijd voor Benoit's dood tot den
rang van koninklijk conservatorium verheven, blijft voortaan de citadel dezer nationale
kunstopvatting. Benoit's eigen muzikaal werk is het beste commentaar op zijne
kunsttheorie. Dat spontane, dat ongedwongene, dat lenige der gemoedsbewegingen;
de licht ontvlambare geestdrift, die wel eens uitbundig wordt; de voorliefde voorhet
kleurige en het grootsche, met een woord al die eigenaardigheden, die, naar de
getuigenis van vreemden, de Vlamingen kenschetsen, vindt men in Benoit's

JAN BLOCKX.

muziek vereenigd, in zulke maat, dat niemand minder dan Liszt hem eens ‘den
muzikalen Rubens’ noemde.(**)

(*) Zie ons stukje: Peter Benoit en het Volkslied (Volkskunde, 13e jrg., blz. 209.).
(**) 1o. J. Sabbe: Peter Benoit, zijn Leven, zijn Werken, zijne Beteekenis (Gent-Antwerpen: Nederl.
Boekhandel.)
2o. Jan Blockx: Peter Benoit (Brussel, Hayez.)
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Nemen wij als maatstaf voor de verdienste van een toondichter zijne erkenning door
het buitenland, dan komt Benoit onder de Vlamingen ook voorop. Verscheidene
zijner groote werken werden uitgevoerd in Frankrijk, Duitschland, Engeland,
Vereenigde Staten van Amerika en elders.
In het buitenland wordt evenzeer gevierd onze toondichter Edgar Tinel. Zijne
kunstopvating is een andere als die van Benoit. Alle vergelijking gaat mank, doch
wij zijn steeds geneigd om Benoit te vergelijken met Goethe - den haast onbewusten
schepper van natuurlijk schoon, - en Tinel bij Schiller, - den heerlijken smeder van
beredeneerd schoon. Tinel's Franciscus en Godelieve zijn gewrochten, die
onverwelkbaar in onze kunstgaarde blijven bloeien. Benoit en Tinel stonden steeds
naast elkander door het uitsluitend bewerken van Nederlandsche teksten.*)
De Vlaming, die in de laatste tijden het buitenland geestdriftig gemaakt heeft voor
zijn muziek, is Jan Blockx, de rijkbegaafde schepper van Herbergprinses en de Bruid
der Zee. Hij is een leerling van P. Benoit, wiens geest en Vlaamsche eigenaardigheid
hij als het ware overgeërfd heeft. Het is met Blockx en zijn librettist De Tière, dat
het Nederlandsch zijn eerste beslissende triomfen behaalde op het Vlaamsche
zangtooneel. Peter Benoit schreef ook veel tooneelmuziek, waaronder onsterfelijke
brokken als in Charlotte Corday, de Pacificatie van Gent, Karel van Gelderland en
andere werken, doch hij meende, dat de geschiktste vorm voor de tooneelmuziek het
gesproken lyrisch drama was, - eene zeer hooge, strenge kunstopvatting, voorwaar,
doch die totnogtoe in den smaak van het schouwburgpubliek niet viel. Toen voor
eenige jaren door Edw. Keurvels, ook een leerling van Benoit, en H. Fontaine, te
Antwerpen het eerste Vlaamsche, lyrische tooneelgezelschap werd samengesteld,
ontbrak het oorspronkelijk Vlaamsch opera-repertorium heelemaal, alleen het
vertaalde Duitsche repertorium werd gespeeld. Het zal steeds de hoogste roem van
J. Blockx blijven de voorganger geweest te zijn bij het tot stand brengen onzer
nationale opera.

FLORIMOND VAN DUYSE

Blockx staat op dit gebied niet meer alleen in Vlaanderen. Dezen Winter behaalde
Paul Gilson - ook een Vlaming wiens naam over de grenzen goeden klank heeft - in
het Nederlandsch lyrisch tooneel te Antwerpen grooten bijval met zijn opera Prinses
Zonneschijn van Pol de Mont. Ofschoon deze bijval niet zoo overweldigend
luidruchtig was als die welke Blockx' opera's begroette, toch mag Gilson's gewrocht
gerust naast deze laatste gesteld en zonder profeet te zijn, kan men voorspellen, dat
het buitenland er ook zal kennis mede maken. Een andere steunpijler onzer jonge
*) Zie over Tinel eene studie van Alb. Van der Elst (A. Siffer, Gent, 1901.)
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opera is nog August De Boeck, wiens Winternachtsdroom van Leonce Ducatillon
door bevoegde critici als een werk van allereerste gehalte geprezen werd. Andere
oorspronkelijke opera's kregen we nog van Em. Wambach, A. Van Oost, Oscar Roels,
J. Van der Meulen e.a.
Bij den aanvang zijner muzikale loopbaan liet F.A. Gevaert, thans bestuurder van
het Brusselsch Conservatorium het beste verwachten voor onze groeiende muzikale
beweging. Zijn cantate Jacob van Artevelde is een kernachtig werk, vol bezieling;
enkele zijner aria's als Filips van Artevelde en Ik spreek van u zoo zelden behooren
tot het beste, dat wij in dit genre bezitten. Gevaert zeide echter vaarwel aan het
componeeren en wijdde zich uitsluitend aan zijne bekende musicologische studiën.
Een zwaar verlies onderging de Vlaamsche muziek in de eerste periode harer
ontwikkeling toen Hendrik Waelput haar door den dood ontrukt werd. Waelput was
vooral een rijk symphonist. Zijn symphonische werken, zijn oratorio De Zegen der
Wapens, zijne heerlijke melodieën (waaronder meesterlijke als Aan u, Stabat Mater,
Jeugd en Liefde, De groote Maaiers e.a.) zullen nog lang hunne jonge bekoringskracht
behouden.
Karel Miry, Leo Van Gheluwe, J. Van den Eeden, G. Huberti, Willem De Mol,
Edw. Blaes, Isidoor De Vos, Em. Wambach, F. Van der Stucken, Edw. Keurvels, P.
Heckers, G. Van Hoey, L. Mortelmans, J. Reyelant, A. Reyns, J. Schrey, A. De Smet,
F. Andelhof, E. Hullebroeck, A. Wilford, P. Lebrun, O. Van Durme, J. Duclos, F.
De Conninck, Van Vlemmeren en nog talrijke andere componisten verdienden hier
meer dan even genoemd te worden, doch de ruimte, waarover wij hier beschikken,
laat niet meer toe.
Nog een woordje echter over het moderne Vlaamsche lied. Verblijdend als bloemen
op een lenteweide bloeiden de Vlaamsche liederen in de verloopen eeuw weer op.
De drukkende tijd van zanglooze winterstilte, die hier na den bloei van het volkslied
inviel, is voorbij; weer galmt door het Vlaamsche bosch het Vlaamsche lied, kunstig
en diepgevoeld. In 1845 componeerde de toen 22-jarige Karel Miry Den Vlaamschen
Leeuw, de Marseillaise der Vlamingen, die met zijn prachtige, krachtige melodie
dadelijk populair werd en totnogtoe het Vlaamschgezinde strijdlied bij uitnemendheid
gebleven is. Benoit's Lied der Vlamingen en Beiaardlied, alsook Voor Vlaanderens
gouden kusten, door den Noord-Nederlander Richard Hol aan Zuid-Nederland
geschonken, en Jan Blockx' Ons Vaderland kwamen zich als vaderlandsche gezangen
wel in de gunst van het volk naast den Vlaamschen Leeuw plaatsen, doch vermochten
het geenszins zijne populariteit te overtreffen. Onder de niet vaderlandsche liederen,
die evenals de Vlaamsche Leeuw wezenlijk volksliederen werden, - wij bedoelen:
eigendom van het volk, - noemen wij nog Roosje uit de Dalen van J.F. Volckerick
(1847) en De liefde op het IJs van J. Houben. Enkele der moderne Vlaamsche liederen
worden in heel Groot-Nederland gezongen, wij vermelden maar Willem De Mol's
Ik ken een Lied en Lentelied, die op duizenden exemplaren verspreid werden. De
liederen van den dichter en componist G. Antheunis mogen zich ook in hooge maat
in de volksgunst verheugen. Zijn roerend lied Een Vrouwken gezwind te spinnen zat
wordt o.a. veel gezongen.*).
Onder de allermooiste liederen, die ons in de laatste jaren geleverd werden,
behooren ongetwijfeld die van Karel Mestdagh. Hij is een geboren liederdichter, die
met melodie en rythmus toovert. Wellicht zijn Mestdagh's liederen te zeer
kunstliederen om ooit de populariteit der hierboven vermelde zangen te winnen. Dit
*) Zie hierover: Fl. Van Duyse: Het eenstemmig Fransch en Nederlandsch wereldlijk Lied in
de Belgische Gewesten (Académie royale de Belgique, Mém. cour. XLIX, 3e fas c.)
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is zeker het geval met de liederen van L. Mortelmans, dien wij naast Mestdagh als
liederencomponist bijzonder hoogschatten. In Guido Gezelle heeft Mortelmans den
dichter gevonden wiens werk het meest met zijne kunstopvatting verwant is. In de
thans reeds zeer rijke reeks Uitgaven van het Comiteit van het Willemsfonds tot
bevordering van den Nederlandschen Zang komen ook tal van heerlijke liederen en
grootere zangstukken voor. Een soortgelijke uitgaaf van het David-fonds en een
andere Het Vlaamsche Lied, onder het bestuur van A. Wilford, alhoewel niet zoo
uitgebreid en afgewisseld als die van het Willems-fonds, be-
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vatten eveneens menig puik stuk. Wij mogen deze drie uitgaven beschouwen als de
degelijkste, die in Vlaanderen verschijnen, en als dusdanig bevelen wij ze warm aan.
Een gansch bijzondere plaats in onze muzikale beweging neemt Florimond van
Duyse in. Hij is een zeer verdienstelijk componist, doch zijn duurzaamste roem ligt
wellicht op een ander gebied. Hij heeft de kroon gezet op de studie van het oude
Nederlandsche volkslied, waaraan zooveel Vlamingen, van het ontstaan der
Vlaamsche beweging af, hunne beste krachten gewijd hebben. J.F. Willems. Snellaert,
De Coussemaecker, Lootens en Feys, Jan Bols en verscheidene andere Vlamingen
nog verzamelden in bundels de oude volkslieren, die ze op losse blaadjes, in oude
drukken en op den volksmond vonden, aldus de grondvesten leggende van het
grootsch monument, dat eenmaal aan ons volkslied zou gewijd worden. De
bouwmeester van dit gedenkteeken, nu half voltooid in de Oude Nederlandsche
Volksliederen (Nijhoff, Den Haag), is Fl. Van Duyse. Met eene toewijding, slechts
geëvenaard door zijne bevoegdheid in de muziekwetenschap en door zijne kennis
onzer oude taal, heeft hij gedurende lange jaren de rijkdommen verzameld, gelouterd
en gecommenteerd, waarmede hij nu aan ons Groot-Nederlandsch gevoel nieuwe
fierheid en nieuwe kracht komt geven.
MAURITS SABBE.

JULIUS VUYLSTEKE. (Willems-Fonds.)

Vlaanderen's kunstleven na 1830.
Toen in 1830 België zich van Noord-Nederland scheidde teerde de kunst ten onzent
nog op de navolging van het neo-klassieke uit Frankrijk ingevoerd door David. Kort
na het historische jaar ontwaakte in haar een nieuw leven, dat zich op velerlei wijzen
heeft geuit, dat dagen van minderen en meerderen bloei heeft gekend, maar dat toch
krachtig is gebleven, zich vervormende met den tijd en van uit de Vlaamsche
gewesten, waar het ontstond zich uitbreidende over de Waalsche provinciën. Het is
geen gemakkelijke taak uiteen te houden wat er aan beide rassen in ons land toekomt
in die ontwikkeling, vooral omdat Brussel, de hoofdstad, op de scheidslijn van het
dubbele taalgebied ligt en daar kunstenaars uit beide deelen samenvloeien en
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samenwerken Onze taak dwingt er ons toe, maar de grens is niet altijd met vaste
hand te trekken.
In 1830 dus heerschte hier de verstijfde en versteende Akademische leer; Matthijs
Van Bree was er de ijverige en bevoegde verkondiger van: de schilder moest in de
eerste plaats een geoefende teekenaar zijn en in de tweede plaats den grootsten eerbied
gevoelen voor het klassieke. Na het diepe verval van den smaak in de XVIIIe eeuw
mocht die verdeftiging tot een zeker punt een heilzame terugwerking heeten: men
leerde iets eerbiedigen en het hart wat hooger verheffen, al steeg men nog zoo erg
boven het peil.
De reactie kwam al spoedig in den vorm van het romantisme, aangeleid door
Gustaaf Wappers, die den burgeroorlog deed ontbranden in de leerzalen der
Antwerpsche Akademie, de sterke burcht van de heerschappij der klassieken, en die
het jonge geslacht van na 1830 naar zijn vaandel overhaalde. Wappers was een
volbloed revolutionair, niet alleen omdat hij de omwenteling van 1830 verheerlijkte,
maar omdat hij een nieuwe leer in de kunst predikte met woord en daad. Hij had van
de jonge Fransche school geleerd, maar hij was Vlaming genoeg om zelfstandig te
blijven. Hij schilderde de werkelijkheid en gaf ze leven in bewogen handeling en
frissche kleur. Hij was de eerste naam van een Vlaamschen kunstenaar, die sedert
honderd vijftig jaar opnieuw door gansch Europa weerklonk.
Een heel geslacht volgde hem: Nicasius De Keijser, die de hartverheffende daden
der vaders bezong in even bezielde en even gevoelige, maar ook even verweekte
tonen als die van Concience's heldenromans; Slingeneyer en de Biefve onder de
Vlamingen, Gallait en Wiertz onder de Walen, die allen in de leer gingen aan de
Antwerpsche Akademie en de twee aanleiders in hunne weidsche werken navolgden.
Een breede zwerm beoefenaars van het historische genre volgde hen na in doeken
van verkleind formaat, altijd vol vaderlandsche geestdrift en vol ook van de
ouderwetsche stoffeering die het romantisme in de mode had gebracht en die men
toen zoo verrukkelijk schilderachtig vond.
Een nieuwe en rijker begaafde kunstenaar in dit vak trad weldra op: Hendrik Leys,
die afbrak met het romantisme en zijne droomerijen en zich bekeerde tot een stevig
realisme in de beschonwing van de wereld, in de studie van den voortijd en in de
keus zijner kleuren. Zijn invloed was machtig en deed zich onmiddellijk gevoelen
op zijn leerlingen Lies, Hendrik de Braekelaer, Lagye, Hendrickx, Vinck, die even
als hun meester geschiedenis en genre schilderden. Weldadig ofschoon sterk gewijzigd
vindt men hem weer in de werken van een later geslacht: Emile Wouters, Cluysenaer,
de gebroeders De Vriendt, Ooms, Geets, Van der Ouderaa, Carpentier, Verhaert en
meer anderen.
Een tijd lang en tot op onze dagen bleef de groote kunst in sommige kringen in
eere en bracht mannen van verdienste voort: Van Lerius, Stallaert en Eug. Smits, de
Academische schilders Verlat, den schilder van het Bijbelsche, Portaels van het
uitheemsche, Van Aise van het heldhaftige; maar niettegenstaande die lofwaardige
pogingen moest de trant van vroegere dagen toch meer en meer plaats maken voor
de afbeeldingen van het werkelijke moderne leven.
Reeds in de eerste helft van de 75 jaar, die er sedert 1830 verloopen zijn, waren
er vele schilders die tooneeltjes uit het dagelijksch verkeer tot stof hadden gekozen.
De eene zooals Ferdinand De Braekelaer, Madou, David Col bleven bij het grappige;
andere, zooals Dyckmans en Willems hielden zich bij het voorname en bevallige;
beide groepen droomden er waarschijnlijk wel van zich de oude Vlaamsche en
Hollandsche zedenschilders waardig te toonen. Nevens hen was er een die het
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snerpende lijden, het zedelijke en stoffelijke verval in al zijne afzichtelijkheid en
deerniswaardigheid tot kleine drama's bewerkte: Charles de Groux.
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De dierenschildering telde uitmuntende beoefenaars: Verbroekhoven, den schilder
van het opgedirkte vee; Jos Stevens, den degelijken schilder van treurige
hondenlevens; Verlat die alles schilderde en bij voorkeur de dieren met hunnen geest
en hunne driften; Verwee den schilder van het vee in de malsche Vlaamsche wei;
Jan Stobbaerts, den schilder van de koeien in de stalschemering.
Een dichte schaar van landschapschilders zong van Vlaanderens gulden oorden,
in steeds verdikkende gelederen en rijker tonen. Onder de ouderen de ernstige,
droomerig gestemde geesten die als overstelpt waren door de grootschheid van het
tooneel of door de pracht van de onderdeelen noemen wij: Huberti, De

Standbeeld Jan Frans Willems, Gent. (Willems-Fonds.)*)

Knyff, Lamoriniere; onder de latere, die opgetogen waren voor het blonde licht in
de blijde natuur Jaak Rosseels, zijn leerling den veelzijdigen Frans Courtens, Crabeels,
Emile Claus, Isidoor Meyers, Wijtsman, Heymans; de kleurigere Verhey, en Den
Duyts, Boulanger en Theodoor Verstraeten die meer dan anderen, het leven van het
veld met dat zijner bewoners laat samen smelten;
De Duitsche muurschildering werd nagevolgd door Guffens en Swerts en Canneel.
De meeste onzer historieschilders schilderden ook portretten, maar maakten zich
hierdoor geen bijzonderen naam; de Keyzer was zeer gezocht en Emile Wouters is
het nu; in zijn vak verwierf zich Lieven De Winne een hoogen, welverdienden naam.
Als schilders van stadsgezichten verdienen vermeld te worden de Brusselaren
Bossuet, van Moer en Stroobant; als schilder van zeegezichten Clays en van zeeslagen
Rik Schaefels; als schilder van maangezichten Leemans.
In het jongere tijdperk trad een nieuwe vorm der kunst op: de zin voor de
werkelijkheid gepaard met de fantasie, de vrije borsteling en het zoeken naar nieuwe
kleurenlegging en kleureneffect. Onderwerp wordt dikwijls, al te dikwijls, bijzaak;
vrijheid slaat wel eens tot losbandigheid over; maar leven, opgewekt leven heerscht,
*) Deze foto behoort bij 't volgend artikel.
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men slaat allerlei nieuwe paden in, men houdt het ervoor dat een schilder vooral
moet schilderen en dat elke borstelaar zijn eigen trant moet hebben. Van orde en
regel is er weinig spraak, evenmin als van school, en als een bende losgelaten
klapwiekers verspreidt de bonte schaar zich door het ruim naar alle vier de winden.
Wij troffen er reeds aan onder de landschapschilders, die nog tot een eenigszins vast
korps schijnen te behooren. De andere zijn vrijwilligers, afbeeldende wat de dag of
hun lust aanbrengt. Leo Fredericq schildert het leven met zijn droevige en zijn
lachende hoeken; Struys, Verhaert, Mertens, Brunin. Dierckx, Luyten, Rosier bij
voorkeur het binnenhuis; Abry en Van Severdonck het soldatenleven; Farasyn, het
zeestrand; Joost, de doode natuur; Jan Verhas de kinderen op straat en strand; Van
Leemputten, de kraakzindelijke boerinnetjes in de heldere blanke dorpsstraat;
Laermans, de versuffende boeren en de doodsche dorpsnatuur; Willaert en Baertsoen
de eigenaardige hoekjes der oude steden; Verhaeren, de kleurenrijke doode natuur;
Alfred Stevens en Jan Van Beers, de Parijsche elegantie, de fijnste niet de reinste
der bloemen der moderne beschaving; Tytgadt en Van Aken de verbleekte beggijntjes
en de verrimpelde godshuisvrouwtjes. Ieder schildert zoo wat hem treft en niemand
acht zich gebonden aan zijn vak, de figurenschilder schildert landschap, de
landschapschilder figuren, de genreschilder borstelt his torische doeken.
Men zou pogen van alles en van allen te spreken; men kan niet: de overvloed is
te groot, de verscheidenheid te menigvuldig. Wat zou het zijn moesten wij nog
uitweiden over de andere kunstvakken! Wij bepalen er ons dus ook bij te vermelden
dat onder de schilders of nevens hen velen zich deden kennen als waterverfschilders
en liefelijke blaadjes leverden in dit teere aanminnige vak als daar zijn Cassiers,
Hagemans, Delaunois, Uytterschaut. Anderen weer deden zich kennen als vindingrijke
teekenaars, meesters van lijn of kleur; Frans Van Kuyck, Van Neste, Van Offelen,
Doudelet, Broerman, Lynen. Ook de school van plaatsnijders bloeide weer op met
graveurs als Corr, Franck, Meunier, J.B. Michiels, Lauwers, Van der Veken, en etsers
als Leys, Verlat Linnig, Lamorinière, Elsen, Verhaert en Mertens.
De beeldhouwkunst verrees met nieuw leven, krachtiger dan zij ooit ten onzent
gekend had; standbeelden bevolkten onze pleinen, beeldhouwwerken van allen aard
verrijkten onze museums, versierden openbare gebouwen en woonvertrekken. Maar
het zou ons te verre leiden moesten wij in bijzonderheden treden wij moeten met de
namen der kunstenaars enkel hunne meesterwerken in herinnering brengen. Zij
vormen een dichte schaar. Onder de ouderen Joz. en Willem Geefs, Simonis, Fraikin,
Jacquet, Petrus De Vigne, Ducaju, Pickery, onder de jongeren Paul De Vigne, de
Groot, Vinçotte, van der Stappen, de Lalaing, Dechers, Lambeaux, Dillens, Dupon,
Joris Lagae en honderd anderen.
MAX ROOSES.
Antwerpen.
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Taalstudie in Vlaanderen in de 19de eeuw.
In Vlaanderen heeft de beoefening van de taalstudie van meet af aan een eigen, zeer
bijzonder karakter gehad. Evenals in andere landen, wortelt haar oorsprong in de
behoefte om het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid te doen herleven door
zich te verdiepen in de gedachten en gevoelens van een roemrijk voorgeslacht; maar
daarbij komt nog een andere oorzaak, die zich nooit ergens elders ter wereld heeft
voorgedaan: de noodzakelijkheid om het bestaan zelf van de taal te bewijzen.
Onder de Frausche overheersching was het gebruik van de landstaal officieel
afgeschaft. Toen het koninkrijk der Nederlanden gesticht werd, was een der eerste
vragen, die aan de orde gesteld werden, deze: welke taal, het Fransch of het
Nederlandsch, de officieele taal van den nieuwen staat zou zijn. Niet alleen de Walen
eischten het Fransch; ook de tallooze Franschen, voor een groot deel niet veel meer
dan gelukzoekers, die na den val van Napoleon hier in het land gebleven waren, en
de niet minder talrijke verfranschte Vlamingen uit de hoogere standen, deden het:
treurig gevolg van het gemis van een algemeen beschaafde omgangstaal in deze
gewesten. Het eene vlugschrift volgde op het andere; dagelijks werd het punt
besproken in de couranten. De eenheid van Hollandsch en Vlaamsch, ja, het bestaan
zelf van het ‘Vlaamsch’ werd ontkend, terwijl beweerd werd, dat het Fransch ‘de
nationale taal der Belgen’ was.
Dit was de eigenlijke aanleiding tot de Vlaamsche Beweging: er werd ook gepleit
vóór het Nederlandsch, en niemand deed het met zooveel vuur, zooveel overtuiging
en zooveel gezag als Jan Frans Willems: hij schreef zijn beroemd geworden gedicht
Aen de Belgen, op den voet gevolgd door zijn Verhandeling over de nederduytsche
tael- en letterkunde, opzigtelyk de zuydelyke provincien der Nederlanden, waarvan
het eerste deel in 1819 verscheen.
Met dit werk bedoelde Willems ‘eene verdediging van de Nederduitsche Tael te
schrijven tegen de aenvallen, waeraen de zelve, in de zuidelyke Provincien der
Nederlanden, van de zyde dergenen was blootgesteld, die meenden te kunnen
beweeren, dat die tael de tael der Belgen nooit was geweest, en ook niet verdiende
te zyn,’ en om dit doel te bereiken wilde hij niet alleen ‘op historische gronden aen...
toonen, dat het Nederduitsch door alle tyden heen by de Zuidnederlanders nationael
was geweest; maer ook, en wel voornamelyk,... de schoonheden en innerlyke waerde
dier Tael... betoogen, in tegenstelling van de Fransche, die haer dit voorrecht scheen
te willen betwisten.’
Om zijn doel te bereiken werd de jonge man, die tot dan toe alleen een rijmelaar
was geweest, een geleerde: hij gaf een overzicht van de geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde, dat voor de middeleeuwen op de hoogte van den tijd
was, voor de 17de en 18de eeuwen zijn tijd ver vooruit, en in zijn geheel van een
benijdenswaardige belezenheid getuigde.
De redenen, die Willems hadden bewogen zijn Verhandeling te schijven, golden
meer dan ooit ná 1830. Daarenboven prikkelden de onderzoekingen van Hoffmann
von Fallersleben en Mone de eigenliefde van het jonge Vlaanderen uit dien tijd: zoo
kwam het, dat gedurende lange jaren het meeste werk gemaakt werd van het opsporen
en uitgeven van Middelnederlandsche teksten. Daaraan werd met buitengewonen
ijver de hand geslagen. In 1836 verschenen: de Reinaert en Heelu's Slach van
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Woeronc, beide uitgegeven door Willems en de Theophilus door Blommaert, die
daarop in 1838 het eerste, in 1841 het tweede deel der Oudvlaemsche Gedichten liet
volgen, waarin, behalve een aantal kleinere stukken, de Borchgravinne van Vergi,
de Reis van Sint Brandaen, gedichten van Boudewijn van der Lore en fragmenten
van Maerlant's en Seger Dieregotgaf's Historie van Troyen voorkomen. In 1839
verschenen: het eerste deel der Brabantsche Yeesten van Jan de Clere, bezorgd door
Willems, en de Kronyk van Vlaanderen bezorgd door Blommaert en Serrure.
Dit laatste werk was uitgegeven vanwege de Maatschappij der Vlaamsche
Bibliophilen, die in 1836 te Gent gesticht was. De Nederlandsche philologie heeft
aan deze vereeniging wezenlijke verplichtingen. Middelnederlandsche uitgaven
vonden destijds, zooals begrijpelijk is, nog minder aftrek dan thans, en aan ‘de
Bibliophilen’ is het te danken, dat, behalve talrijke kleinere teksten en herdrukken
van zeldzame incunabels, het leven van St. Amand in 1842, bezorgd door Blommaert;
de Oud Vlaamsche Liederen en Gedichten bezorgd door Carton in 1849; de
Grimbergsche Oorlog bezorgd door Blommaert en Serrure in 1852-1854, de volledig
werken van Jan van Ruisbroec, door David uitgegeven van 1855-1864, het licht
konden zien.
Men was intusschen niet alleen met het verleden bekommerd. Op het gebied der
spelling heerschte destijds veel verschil van meening, en veel verwarring. Reeds
onder het Hollandsch bewind was Willems er op bedacht daarin orde en regelmaat
te brengen, en het was zijn ideaal voor Noord- en Zuid-Nederland tot eenzelfde
spelling te komen: hij besloot zijn Verhandeling met een tractaat over de Hollandsche
en Vlaemsche schryfwyzen van het Nederduitsch, waarin hij het behoud van ae, ue
en y bepleitte, maar voor het overige zich op de meeste punten aansloot bij 't stelsel
van Siegenbeek. Willems rekende op tegemoetkoming van Hollandsche zijde. Zijn
stuk werkte echter niets uit. Na de omwenteling was zijn overtuiging, dat eenheid
van spelling noodig was, ‘wilde de taal zelve niet verloren gaan,’ sterker dan ooit;
maar van individueele werkzaamheid verwachtte hij niets meer. Dat was ook het
gevoelen van David, die eene Nederduytsche Spraekkunst had uitgegeven, waarvan
het eerste deeltje in 1833, het tweede in 1835 verschenen was. David had Siegenbeek's
enkele vocaalspelling aangenomen, maar de tweeklanken ey en uy behouden, alsook
het lidwoord den in den eersten naamval. Zooals men ziet, stond hier meer dan een
gewone spellingkwestie aan de orde, wat men echter niet inzag. David was in 1834
hoogleeraar te Leuven geworden; bij de regeering stond hij in hooge gunst: vóór
1830 had hij krachtig tegen den Hollandschen invloed geijverd. Hij opperde het
denkbeeld, dat een ‘Maatschappij of Academie’ diende gesticht te worden, die gezag
genoeg zou hebben om de gewenschte hervormingen te bepalen en door te drijven.
Zoo kwam in 't begin van 1836 de Maatschappij tot bevordering der Nederduitsche
Taal- en Letterkunde tot stand, onder het Bestuur van Willems en David. Er werden
onmiddellijk twee besluiten genomen met vérstrekkende gevolgen: er zou een
tijdschrift gesticht worden ter beoefening van taal-, letter- en geschiedkunde, en men
zou een prijsvraag uitschrijven ‘over de geschilpunten ten aanzien der spelling en
woordverbuiging der Nederduitsche taal, met aanwijzing der middelen het best
geschikt om tot eenparigheid te leiden.’
Het eene zoowel als het andere gebeurde: het Belgisch Museum kwam tot stand,
en David wist te bewerken dat de prijsvraag uitgeschreven werd door de Regeering,
die een commissie benoemde om de antwoorden te beoordeelen: Willems, David,
De Smet, D'Hulster, Verspreeuwen, Ledeganck en Bormans.
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Er werden twaalf antwoorden ingezonden, maar de Commissie achtte geen enkel
de bekroning waardig, zoodat haar niets anders overbleef, dan zelf een spellingstelsel
te ontwerpen, dat uiteengezet is in een berucht Verslag, door Bormans opgesteld, en
alles samengenomen op de Siegenbeeksche spelling neerkomt. Ongelukkig duurde
het tot het midden van 1841 vóór dat Verslag verscheen: er waren vier jaren verloopen
sedert de Commissie was ingesteld, vier jaren gedurende dewelke tegen de ontworpen
regeling een verbitterde strijd gevoerd werd, toen bekend was geworden, dat de
Commissie zoo dicht tot de Hollandsche spelling was genaderd.
De tegenstand, welke de regeling der spelling ondervond, versterkte Willems en
David hoe langer hoe meer in het denkbeeld, dat alleen een Academie het noodige
gezag zou hebben
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om aan de verdeeldheid een einde te maken. Aanvankelijk was de betrokken minister
het plan niet ongenegen, maar ten slotte weigerde hij beslist. Er behoorde dus iets
anders op gevonden te worden. Toen Bormans' verslag eindelijk verschenen was,
belegde de Maatschappij tot bevordering der Nederduitsche Taal- en Letterkunde
een algemeene vergadering, waartoe alle ‘taalkundigen’ van Vlaanderen werden
uitgenoodigd, tegen den 23n October 1841. Die vergadering, bekend onder den naam
van het Taelcongres, werd gehouden te Gent, en hechtte hare goedkeuring aan de
besluitselen der Commissie, behoudens een enkele wijziging. Om allen tegenstand
voor goed te breken, achtte men nu alleen nog de goedkeuring der regeering noodig,
die na een paar jaar eindelijk verkregen werd. Den In Januari 1844 verscheen een
besluit van den Minister van Justitie, waarbij bepaald werd, dat de spelling van het
Gentsche Taelcongres voortaan zou gebruikt

Kanunnik J.B. DAVID.

worden bij de vertaling van het Bulletin officiel des lois et arrêtés. Er volgde in de
Tweede Kamer een homerisch debat, ingeleid door De Foere, maar de Minister bleef
bij zijn besluit.
Men kan het betreuren, dat zooveel tijd en kracht verspild werden in dezen
Spellingsoorlog, door Prudens van Duyse zoo geestig bezongen (Gent 1842) maar
men kan niet ontkennen, dat deze strijd noodzakelijk was, en zegenrijk in zijne
gevolgen. De weigering der Belgische Regeering, om een Academie in te richten,
leidde tot het stichten eener niet officieele maatschappij, het Taelverbond, die
begrijperlijkerwijze al even weinig gezag had als vroeger de Maatschappij tot
bevordering der Nederduitsche Taal- en Letterkunde, maar de verdienste heeft, dat
van haar de eerste oproeping is uitgegaan tot het houden der Nederlandsche taal- en
letterkundige congressen, die de zoo vurig verlangde eenheid van spelling voor Noord
en Zuid hebben bewerkt.
Daarenboven, al kreeg Willems de gewenschte Academie niet noch een ‘Vlaamsche
klasse’ bij de Brusselsche Academie, hij verkreeg iets anders, dat voor de
Nederlandsche philologie van groot belang mag genoemd worden: bij koninklijk
besluit van 1 December 1845 werd bij de Brusselsche Academie een bestendige
Commissie ingericht, ‘om de voornaamste gewrochten der oudere Vlaamsche
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letterkunde uit te geven.’ Bormans, David en later Snellaert zijn de ijverigste leden
dezer Commissie geweest (Willems heeft hare instelling nauwelijks beleefd). Onder
de uitgaven, die zij hebben bezorgd, komen de belangrijkste teksten der
Middelnederlandsche letterkunde voor: Maerlant's Naturen Bloeme bezorgd door
Bormans (1857), Alexanders Geesten (1860) bezorgd door Snellaert; de Rijmbijbel
(1858-61), bezorgd door David; de verzameling van Nederlandsche Gedichten uit
de 14de eeuw, uitgegeven door Snellaert, waaronder de Teesteye, de Melibeus en
Dboec van der Wraken; de fragmenten van het Roelandslied (1864) en de
Parthonopeus, (1871), Jan Praet's Speghel der Wijsheit, alle uitgegeven door Bormans,
die daarenboven als lid der Koninklijke Geschiedkundige Commissie, het derde deel
der Brabantsche Geesten in het licht gaf (1869).
Buiten dezen officieelen kring stonden Blommaert en Serrure. De eerste gaf in
1851 het derde deel zijner Oudvlaamsche gedichten, waarin de Dietsche Lucidarius,
Jan de Weert's Nieuwe Doctrinael en de gedichten van Augustijnken van Dordt
voorkomen; de tweede was de man van het Vaderlandsch Museum. Met den dood
van Willems verdween ook zijne schepping: het Belgisch Museum, waarin allerlei
taal-, letter- en geschiedkundige studiën een onderkomen hadden gevonden, alsook
tal van kleinere middelnederlandsche teksten, en soms uitgebreider werken zooals
de eerste Bliscap van Maria. Ten behoeve van de spellingregeling hadden David en
Bormans van 1840 tot 1843 den Middelaer uitgegeven, in 1844 herdoopt in De
School- en Letterbode, dat echter weldra een uitsluitend paedagogisch tijdschrift
werd. In 1845 werd het Taelverbond gesticht, waarin ook aan de taal- en
lettergeschiedenis eenige ruimte werd afgestaan. In 1854 verdween dit tijdschrift op
zijne beurt, en toen stichtte Serrure zijn Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche
Letterkunde met de bedoeling de leemte aan te vullen, die door het verdwijnen van
't Belgisch Museum was ontstaan. Serrure heeft het echter niet meer dan vijf jaar
volgehouden: hij wist zijn jongeren tijdgenooten maar weinig sympathie in te
boezemen, en moest bijna geheel alleen de kopie voor zijn tijdschrift leveren. Het
Vaderlandsch Museum is er niet minder belangrijk om gebleven: bijna de geheele
inhoud van het zoogenaamde ‘Groote Hultemsche’ Handschrift is er in afgedrukt,
alsook de Latijnsche vertaling van Maerlant's Martijns, de Verkeerde Martijn, de
Rinclus, de fragmenten van het Nevelingenlied enz.
Dat jongere geslacht van de jaren zestig voelde daarenboven veel minder voor de
oude gedenkstukken der taal: het gaf aan de Vlaamsche Beweging een geheel andere
richting. Vandaar dat b.v.J.F. Heremans, weldra de hoofdman der jongeren, zich met
het Middelnederlandsch veel minder heeft beziggehouden. Wel had hij in zijne
Nederlandsche Dichterhalle een en ander uit vroeger eeuwen opgenomen, en in
1859-'60 kritische aanmerkingen op het Nevelingenlied ten beste gegeven, maar aan
eigenlijke uitgaven bepaalde hij zich tot twee strophische gedichten van Maerlant,
Der kerken Claghe en Van den Lande van Oversee, verschenen in 1870, niet veel
meer dan nadrukken; en later, in 1875, de onvoltooid gebleven uitgave der Gedichten
van Zuster Hadewijch.
Eerst bij de stichting der Koninklijke Vlaamsche Academie,

Neerlandia. Jaargang 8

88
in 1886, kwam er weer leven op dit gebied: slag op slag verschenen: Maerlants Istorie
van Troyen, uitgegeven door De Pauw en Gailliard; de Sevenste Bliscap en Van den
Seven Vroeden, door Stallaert, Middelnederlandsche gedichten en Fragmenten en
Froissart's Kronyke, door De Pauw; De keure van Hazebroeck, door Gailliard;
Sint-Augustijnsregele door Deflou; de kronijk van Hennen van Merchtenen, door
Gezelle, terwijl nog verschillende andere uitgaven voorbereid worden.
Naast het uitgeven van Middelnederlandsche teksten werd de meeste aandacht
gewijd aan den woordenschat der taal: er verschenen eerst een aantal
vertaalwoordenboeken, waaronder die van Sleeckx en Van de Velde (1865-'66) en
Heremans (1869) de beste zijn. Daarmede ging gepaard de studie der tongvallen: de
Idiotica van De Bo (1870-73), Schuermans (1865 en 1883), Tuerlinckx (1886), Rutten
(1890) zijn algemeen bekend. In die richting wordt, dank zij de prijsvragen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, vlijtig voortgewerkt.
Voor het Middelnederlandsch zijn van het hoogste belang Gailliard's Glossarium
bij het Inventaire des Archives de Bruges (1878-'83), en Stallaert's Glossarium van
verouderde rechtstermen, dat, jammer genoeg, onvoltooid is gebleven.
Op het gebied der grammatica is het minste gepresteerd van al: men heeft zich
bijna uitsluitend bepaald tot schoolboeken en tot onderzoekingen van geringen
omvang, die thans zoo goed als geene waarde meer hebben. Rechtstreeksche
bekendheid met- en invloed van de destijds nieuwe richting in de taalkunde, is alleen
gebleken bij P. Lebrocquy, die in 1855 zijne Analogies linguistiques du flamand
dans ses rapports avec les autres idiomes d'origine teutonique uitgaf, en bij E.J.
Delfortrie, Mémoire sur les Analogies des Langues flamande, allemande et anglaise
ou Etude comparée de ces Idiomes.
Maar deze beide werken, die voor hun tijd lang niet onverdienstelijk waren, zijn
op zich zelf blijven staan: van de nieuwe richting in de taalkunde heeft men in
Vlaanderen slechts oppervlakkig kennis genomen. Een werk als Grimm's Geschichte
der deutschen Sprache hebben sommigen hier destijds wel gelezen, maar zonder het
volkomen te verstaan. Alleen Heremans heeft getoond tot de kern van de taalkundige
wetenschap te hebben doorgrond; maar ook hij is in dit opzicht zoogoed als
invloedloos gebleven, doordien hij zich steeds bepaalde tot het bespreken van aparte
taalverschijnselen, en dan nog meestal met het oog op het onderwijs.
Trouwens het mag niet verzwegen worden dat de arbeid van Willems, Bormans,
Blommaert, Serrure, Snellaert, David en van de onmiddellijk op hen volgende
geslachten, hoe sympathiek en eerbiedwekkend ook in sommige opzichten, van een
zuiver wetenschappelijk standpunt veel te wenschen overlaat, en voor een groot
gedeelte waardeloos is, waarmede men zich behelpt bij gebrek aan beters. Het heeft
hier steeds ontbroken en ontbreekt nog steeds evenzeer aan kennis als aan
nauwkeurigheid en methode. Het voorbeeld van Noordnederlandsche taalkundigen
als De Vries, Verwijs, Cosijn, Verdam, heeft de Zuidnederlandsche ‘geleerden’ niet
kunnen bewegen ernstig wetenschappelijk werk te leveren: het is steeds geliefhebber
gebleven. Eerst de instelling van een doctoraat in de Germaansche philologie door
de wet op het hooger onderwijs van 1890, heeft daarin verandering gebracht; maar
de tijd is nog niet gekomen om dezen gelukkigen maatregel historisch te
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beschouwen.(1) Dat hij reeds goede vruchten heeft opgeleverd, en voor de toekomst
het beste belooft, gaat zeker.
Dr. W. DE VREESE.

Beoefening der Wetenschap in het Nederlandsch in België.
De Vlaamsche Beweging, romantisch en sentimenteel bij haren oorsprong, heeft
gaandeweg aan degelijkheid gewonnen. De helderzienden hebben begrepen, dat het
Vlaamsche Volk zich door wat anders moest doen gelden, dan het zingen van den
Vlaamschen Leeuw, het uitpakken met Breydel en de Coninc en het houden van
optochten en betoogingen. Er is een tijd geweest, dat die opwinding noodig was om
het volk uit zijn doodslaap te wekken en een grootsche betooging kan nog kracht
bijzetten aan een eisch. Doch wil men vat krijgen op de ontwikkeling van het volk
en deze omhoog voeren, dan moet men zich wapenen met kennis.
‘Een groot gedeelte van de sociale verantwoordelijkheid wordt gedragen door hen
allen, die het voorrecht hebben boven de volksklasse verheven te zijn, die bedeeld
zijn met een overschot van kracht, onverschillig of dat overschot bestaat uit
stoffelijken rijkdom, uit vrijen tijd of uit intellectueele macht. Zij die over een
dergelijk overschot beschikken, hebben het in hunne macht de levensvoorwaarden
van hunne medemenschen te verbeteren, weinig of veel, en daarom dragen zij een
grooter of kleiner gedeelte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid’.
Die gedachte is van Prof. J. Mac Leod, den Jan Frans Willems van de Vlaamsche
wetenschappelijke beweging. Dat besef van sociale verantwoordelijkheid bracht hem
tot het verspreiden van wetenschappelijke kennis onder hen, die geen toegang hebben
tot de Hoogeschool, met andere woorden tot de inrichting van Hooger Onderwijs
voor het Volk. Het zou onrechtvaardig zijn niet aan Dr. P. Tack de eer te geven, dat
hij de eerste in Vlaanderen gewezen heeft op de kracht der University Extension.
Doch Mac Leod blijft de man van wien groote kracht is uitgegaan; en zijn eerste
pogingen met cursussen over plantkunde in 1890 en vroeger, en voordrachten van
populariseerende wetenschap gaven den stoot tot de inrichting van een groot aantal
(1) De Redactie is het met den geachten schrijver hieromtrent niet heelemaal eens en acht het
een plicht van dankbaarheid bij den aanvang van dat nieuwe tijdperk den naam te noemen
van Professor J. Vercoullie, den geleerden schrijver van het Beknopt Etymologisch
Woordenboek der Nederlandsche Taal (1890), van de Algemeene Inleiding tot de Taalkunde,
de Schets eener historische Grammatica der Nederlandsche Taal 1892) de Nederlandsche
spraakkunst. (1894), enz.
Bij de herinrichting van het Hooger Onderwijs in 1890 was Professor Vercoullie reeds sedert
1884 werkzaam aan de Normale Vlaamsche Afdeeling voor Germaansche Philologie in de
Hoogeschool te Gent, welke afdeeling vervormd werd in het doctoraat in de Germaansche
Philologie en slechts in 1901 gepromoveerden met den doctorstitel telde. Reeds vroeger,
1890, begon het onderwijs van Prof. Vercoullie zijn vruchten te dragen. Dit jaar werd H.
Meert door de Koninklijke Vlaamsche Academie bekroond met zijn Studic over het
Voornaamwoord Du, in de volgende jaren: Dr. W. De Vreese: Klankleer van de taal van
Jan van Ruusbroec; H. Meert: Vormleer van de taal van Jan van Ruusbroec; Dr. W. De
Vreese: De gallicismen in het Nederlandsch met aanwijzing der zuiver Nederlandsche
uitdrukkingen; H. Meert: Gallicismen in het Nederl. enz. id.; Dr. W. De Vreese: Nederlandsche
werkwoorden door samenstellende afleiding gevormd; Dr. E. De Neef: Klank- en Vormleer
van het gedicht van den VII Vroeden van binnen Rome; Dr. P. Tack: Proeve van
Oudnederfrankische Grammatica. Dr. W. De Vreese vóórdat hij doceerde aan de Gentsche
Hoogeschool, was medewerker aan het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal (Leiden)
en werd in die betrekking opgevolgd door Dr. Lodewijckx, een ander van Prof. Vercoullie's
studenten.
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leergangen in en buiten Gent. Thans is de Vlaamsche University Extension onder de
leiding van Prof. Fredericq en zijn comiteit te Gent een vaste inrichting geworden,
waarvan de werkzaamheden naar buiten uitstralen en dat een tegenhanger gevonden
heeft in de Katholieke Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen, onder de milde
bescherming van een hoogst verdienstelijke Vlaamsche vrouw, Mej. E. Belpaire.
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Het is niet mogelijk over de Vlaamsche Wetenschappelijke Beweging te handelen,
zonder bij iederen stap weer den naam te noemen van Mac Leod. Onder zijn invloed,
door zijn tusschenkomst, ontstond het tijdschrift Natura. Hij was de oprichter van
het Kruidkundig Genootschap Dodonaea, met ongeveer 400 leden, waarvan het
Jaarboek, telkens een lijvig boekdeel van 300-500 blz., gewijd is aan oorspronkelijk
werk.
Het voornaamste en gewichtigste werk van Prof. Mac Leod is de inrichting van
de Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen, in 1897 in zijn huis gesticht
met de medewerking van wijlen Prof. Boucqué, wijlen Dr. Herman Sabbe, wijlen
Dr. Jan De Windt, Apotheker G. Staes, Dr. Van de Velde, Dr. Lava, Dr. De Buck.
Onderstaande cijfers geven een denkbeeld van de vlucht en de ontwikkeling door
deze Congressen genomen:
aantal leden
1e Congres,
Gent,
September
1897

101

getal
afdeelingen
3

aantal
getal blz. der
mededeelingen handelingen
22
108

2e Congres,
Gent,
September
1898

129

3

26

156

3e Congres,
Antwerpen
September
1899

200

3

30

211

4e Congres,
Brussel
September
1900

224

3

32

171

5e Congres,
Brussel
September
1901

296

4

45

258

6e Congres,
Kortrijk,
September
1902

347

4

64

449

7e Congres,
Gent,
September
1903

400

4

75

in druk
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Deze dorre opsomming heeft hare welsprekendheid.
Die Congressen zijn dus ook een instelling geworden, die de deelnemers gestadig
tot wetenschappelijke werkzaamheid aanspoort.
Die uitslag is van buitengewoon hoog belang. Hoevele Vlaamsche geneesheeren
hadden we niet die voorheen indommelden in de sleur der dagelijksche practijk,
zonder dat hun practische geoefendheid gesteund werd door het licht der steeds
vooruitgaande wetenschap en die tien jaar na hun promotie ‘dokters van den ouden
tijd’ geworden waren, doch die nu, onder den bezielenden invloed van Prof. Mac
Leod, mannen der wetenschap blijven, nauwkeurig de belangwekkende ‘gevallen’,
die ze te bezorgen hebben, bestudeeren en daarvan verslag komen doen op een
Natuur- en Geneeskundig Congres!
Een groot getal onder de deelnemers dezer Vlaamsche Congressen laten zich
inschrijven als bestendige leden, hetgeen de toekomst waarborgt.
Deze wetenschappelijke beweging wordt met de meeste belangstelling in het
Buitenland gevolgd, niet alleen in Noord-Nederland, maar ook in Duitschland, in
Oostenrijk en in Amerika. Van jaar tot jaar wonen Noordnederlandsche geleerden
talrijker de Congressen bij.
Onder de meest gekende der wetenschappelijke arbeiders, die aan deze beweging
deelnemen noemen wij, met de bizondere onderwerpen hunner studie: Prof. Mac.
Leod, Gent: Onderzoekingen betrekkelijk de bevruchting der bloemen; correlatie;
variabiliteit. Door hem werden de methodes van Galton in de Vlaamsche wetenschap
ingevoerd. Prof. C. De Bruyne, Gent: phagocytose, algemeene histologie. Prof.
Verriest, Leuven: geneeskunde. Dr. Vandenberghe, Gent, Scheikunde. G. Staes,
apotheker, Gent: plantenziekten. Dr. Schuyten, Antwerpen: paedologie, scheikunde;
Paedologisch jaarboek: Paedologische Vereeniging. Dr. Van de Velde: scheikunde,
chemische physiologie, levensmiddelen. Dr. Biltris, Eekloo: natuur- en scheikunde.
Wasteels, Gent: wiskunde en biologische toepassingen van de wiskunde, enz. Onder
de geneeskundigen noemen wij: Dr. Sano, Antwerpen; Prof. Dr. Van Duyse, Gent;
Prof. Dr. Hymans, Gent; Dr, Lepla, Kortrijk; Dr. Vansteenkiste, Brugge; Dr. Lauwers,
Kortrijk; Dr. Bauwens, Aalst; Prof. G. Verriest, Leuven, Geneeskunde enz.
Deze wetenschappelijke beweging is van overwegend belang. De toekomst moet
ons te Gent een Vlaamsche Hoogeschool geven. De tegenstrevers beweren, dat de
wetenschappelijke krachten om daar in 't Nederlandsch te doceeren niet zouden te
vinden zijn. Deze wetenschappelijke beweging zal wel het tegendeel leeren,
gezamenlijk met de beweging voor de studie van het Recht in het Nederlandsch, de
Vlaamsche Rechtskundige Congressen, die op 't voorbeeld van de Natuur- en
Geneeskundige Congressen ontstaan zijn.
Professor Mac Leod is dan ook de steller van het uitmuntend Verslag van de
Commissie, door het 23e Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres van 1896
te Antwerpen belast met het onderzoek naar de wenschelijkheid en de mogelijkheid
van de inrichting eener Nederlandsche Hoogeschool in Vlaamsch België. Dit verslag
staaft overtuigend de wenschelijkheid en de mogelijkheid van de inrichting eener
Nederlandsche Hoogeschool voor het Vlaamsche volk. Dat zal dan de gewichtigste
verovering van de Vlaamsche Beweging zijn, de beslissende zegepraal.
Gent.
DR. VAN DE VELDE.

De Nederlandsche taal in het Rechtswezen.
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Na 1830 was het Fransch overheerschend vóór de rechterlijke Colleges en in de
Faculteiten der rechtswetenschap; de Nederlandsche taal werd uit de Paleizen van
Justitie en uit de Hoogescholen verbannen. Vanwaar kwam de vernedering, die het
Vlaamsch, gedurende langen tijd, moest verduren en hoe kwam aan dien misstand
een einde?
Daar onze Grondwet het bezigen der landstalen aan eigen verkiezing overlaat, zoo
ontstond de vraag of, in gerechtszaken, de spraak van den minderen man boven die
van den hooger geplaatste, ten opzichte van de rechtsvorderingen, de pleidooien en
de beslissing, de voorkeur zou verkrijgen, dan wel omgekeerd.
Van weêrskanten beriep men zich op de taalvrijheid om zich, naar believen, van
het Fransch of van het Nederlandsch te bedienen; en, bij botsing tusschen een
onderhoorige, die niets anders dan Vlaamsch kende, en een boven hem aangestelde,
die alleen Fransch verstond, trok deze laatste zich met eene vertaling uit den slag.
Het verkeerde dezer handeling werd op den duur ingezien.
Een aantal wetten regelden, op strafrechtelijk gebied, het gebruik der talen, met
dien verstande dat het Nederlandsch in de Vlaamsche gewesten het oppergezag
verkreeg.
Deze wettelijke regeling, door eene bepaling der Belgische grondwet toegelaten,
had ten gevolge dat nu bijna alle strafvonnissen in het Nederlandsch worden
uitgesproken, en dat het beroep daartegen, zelfs vóór het Gerechtshof te Luik,
eveneens in het Nederlandsch wordt behandeld.
Het kon dan ook niet lang uitblijven of een Nederlandsche leergang van strafrecht
en strafvordering werd in de Rijks Hoogescholen ingericht; de vrije Hoogescholen
bleven niet ten achter. Het practisch gevolg hiervan is, dat niemand tot eenige
rechterlijke bediening in de Vlaamsche gewesten kan worden aangesteld, zonder een
examen over een paar vakken in het Nederlandsch te hebben afgelegd.
De rechtswetenschap wordt dus tegenwoordig in de Nederlandsche taal beoefend,
hoe spaarzaam het ook zij. Enkele Nederlandsche werken zagen het licht; een
‘Rechtskundig Tijdschrift’, waarin, nevens andere voortbrengselen, de in het
Nederlandsch verleende vonnissen en arresten verschijnen, werd in het leven
geroepen; een ‘Bond der Vlaamsche rechtsgeleerden’ kwam tot stand en richtte
Juristen-Congressen in, waarvan de twee eerste boven alle verwachting goed gelukten,
en het derde, dat in de
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maand Juli te Gent is belegd, zijne voorgangers heeft overtroffen.(*)
Sedert April 1898 worden de wetten in de beide landstalen door de Kamers
gestemd; en, daar, in gegeven omstandigheden, de eene tekst den anderen zal
ophelderen, zoo lijdt het geen twijfel, dat, om de bedoeling van den wetgever te
doorgronden, het noodzakelijk zal worden, niet alleen den Nederlandschen tekst te
begrijpen, maar ook de in het Nederlandsch opgestelde memoriën van toelichting,
de verslagen en de vertoogen te raadplegen, evenals het niet zelden voorkomt dat de
Nederlandsche teksten en verhandelingen der wetten van vóór 1830 den doorslag
voor de juiste uitlegging dezer wetten geven.
Er bestaat dus alle hoop, dat de Belgische juristen aan de beoefening der
rechtswetenschap in het Nederlandsch deel zullen nemen; doch daartoe is een
vereischte onmisbaar: eenheid van vakwoorden bij al de takken van den
Nederlandschen stam.
Wij moeten het zooverre brengen, dat onze jonge luî, het voorbeeld van enkele
hunner navolgende, hunne studiën aan de Nederlandsche Hoogescholen voltooien.
Het is te wenschen, dat eens onze juristen de Noordnederlandsche werken en
rechterlijke beslissingen evenals de Fransche rechswetenschap en rechtspraak zullen
raadplegen; maar dan moet ook wederkeerig, hetgeen bij ons op Vlaamsch
rechtskundig gebied wordt voortgebracht, in het Noorden genietbaar zijn.
Zonder gemeenschappelijke rechtstaal valt daaraan niet te denken. Wij, Vlamingen,
behooren te putten in de schatten der Noordnederlandsche rechtswetenschap, ten
einde de zuivere en door het gebruik geijkte benamingen en wendingen te leeren
kennen en bij ons in te voeren; waar verschil in de wederzijdsche wetgevingen
heerscht, daar is afwijking niet alleen veroorloofd, maar ook geboden. Anderzijds
kunnen wij niet nalaten den wensch te opperen, dat uit de Noordnederlandsche
rechtspraak uitheemsche woorden en uitdrukkingen worden geweerd welke onze
taal ontsieren en haar aan beschimping en minachting blootstellen.
Vlaanderen ziet hoopvol de toekomst te gemoet. Terwijl, vroeger, de Nederlandsche
taal als asschepoester in zake rechtspraak en hooger onderwijs werd behandeld,
bekleedt zij thans te dien opzichte reeds eene aanzienlijke plaats; en het valt niet te
betwijfelen, dat de tijd noch verdere veroveringen zal brengen.
H. DE HOON.
Brussel.

Beoefening der Geschiedenis in de moedertaal sedert 1830.
Voorzeker is de schaarschte van geschiedkundige werken in Vlaanderen, - wat een
eenvoudig doorbladeren van F. de Potter's Vlaamsche Bibliographie (1893) bewijst
- te wijten aan de onverschilligheid van het Vlaamsch publiek, dat zich bitter weinig
om geschiedenis bekreunt. Het komt trouwens vreemd voor, dat bij een volk, 'twelk
zich voortdurend beroept op vroegere grootheid, de zucht naar eene grondige kennis
van dit verleden zich zoo zelden openbaart. Ook sedert David's Vaderlandsche
(*) 1e. Congres, Antwerpen, 24 Juni 1900: 167 inschrijvers,
2e. Congres, Brussel, 28 Juni 1903: 225 inschrijvers,
3e. Congres, Gent, 3 Juli 1904: 425. inschrijvers,
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Historie (1842) verschenen nog enkel, als algemeene werken, vertalingen uit het
Fransch van geschiedenissen van België of van Vlaanderen.
En nochtans had de Vader der Vlaamsche Beweging dat veld als bijzonder
vruchtbaar aangetoond voor het aankweeken van het nationaal gevoel. Willems
verhaastte zich nevens zijne Mengelingen van Vaderlandschen Inhoud en het Belgisch
Museum, de middeleeuwsche geschiedkundige dichters uit te geven als Jan van Heelu
(1836) en Jan Boendale (1836 en 1840). Zijne medewerkers Serrure en Blommaert
stichtten de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, die sedert 1839 zoo talrijke
uitgaven van oude kronieken in het licht zond. B. de Jonghe liet de Chronyke van
Despars (1840) drukken; Lambin bezorgde te Ieperen Jan van Dixmude en Olivier
van Dixmude (1835 en 1839). Te Brugge publiceerde Carton Het Boeck der
gebeurtenissen aldaar tijdens Maximiliaan (1859), en de Lamentacien van Zegher
van Maele nopens de beeldstormerij. Baron de St. Genois schonk ons het Dagboek
van Jan de Pottre over het Geuzenbestuur te Brussel (1861), en over het
Geuzenbestuur van Gent verschenen beurtelings de Marcus van Vaernewijck van F.
van der Haeghen (1872), de Van Campene's (1872) en Jan van den Vivere (1885)
van Fr. de Potter. Onder de vruchtbaarste uitgevers van Middeleeuwsche oorkonden
en schriften verdient insgelijks Nap. de Pauw genoemd te worden, met Piot en
anderen.
In 1872 kwamen, naar het voorbeeld der Gentsche Vlaamsche Bibliophilen, de
Antwerpsche Bibliophilen tot stand, zoodat men de reeks uitgaven onzer
Nederlandsche kronieken nagenoeg als bevredigend beschouwen mag. Ook kon nu
in de laatste jaren met hun critisch onderzoek aangevangen worden, en mocht schrijver
dezes den geslachtsboom van enkele dezer bronnen opmaken.
Na het verdwijnen van het Vaderlandsch Museum (1855-1863) van Serrure, dat
zich eenigszins aan Willems' Belgisch Museum aansloot, vindt men nog, doch slechts
sporadisch, degelijke geschiedkundige bijdragen in 't Nederlandsch Museum.
Intusschen nochtans ontstond de Oudheidkundige kring van 't Land van Waas (1861),
gevolgd door dien van Dendermonde (1863), wier Handelingen in 't Nederlandsch
opgesteld werden, terwijl de organen der historici van Brussel, Gent, Ieperen, Hasselt
het Fransch als voertaal gebruikten. P. Génard verkoos terecht de moedertaal voor
zijn onschatbaar Antwerpsch Archievenblad (1864), terwijl men te Gent op een
tweetalig tijdschrift voor zuivere Geschiedenis tot in 1894 wachten moest, wanneer
de Handelingen en Bulletijns der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde
verschenen.
Doorgaans in de Fransche taal werden de Inventarissen met ontledingen van
oorkonden en archiefstukken opgemaakt, met uitzondering van Van Lerberghe voor
Oudenaarde (1845), van d'Hoop voor Aalst (1888), van H. Jacobs voor 't Provinciaal
bestuur te Antwerpen (1890) en van F. Straven voor St. Truiden.
Monografieën van stedelijke geschiedenis zijn gelukkig talrijk voorhanden. Wat
Mertens en Torfs voor Antwerpen (1845), A. Bergmann voor Lier (1873), P. Bets
voor Zout-Leeuw (1887) deden, verrichtten Broeckaert voor Wetteren (1862), A de
Vlaminck voor Dendermonde (1864), H. van der Linden voor Leuven (1890), en E.
Vlietinck voor Oostende (1898).
Enkele belangrijke gedenkschriften van tijdgenooten zijn hier nog te vermelden
als nuttige bronnen voor de geschiedenis der 19e eeuw, als Vader Bergmann's
Gedenkschriften (1895), Gedenkbladen van Willem Rogghé (1898) en Indrukken en
Ervaringen van D. Sleeckx (1903).
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Onder onze geschiedschrijvers komt eene eereplaats, althans voor de
omvangrijkheid van den geleverden arbeid, aan Fr. De Potter toe, tevens
tekstenuitgever zooals hooger vermeld, oorkondenverzamelaar, geschiedschrijver
onzer gemeenten, beoefenaar der grondwettelijke en
maatschappelijk-staathuishoudkundige geschiedkunde. De Geschiedenis der
Gemeenten van Oost-Vlaanderen in 1864 begonnen is een onverpoosd voortgezette
reuzenarbeid, alleen onderbroken door zijne geschiedenissen van Aalst (1873), Veurne
(1873), Kortrijk (1873), Roeselare (1875), St. Nikolaas (1881) en Lokeren (1884).
Daaronder onderscheidt zich vooral zijne Geschiedkundige Beschrijving van Gent,
waarvan de acht deelen elkander van 1883 tot op onzen tijd opvolgden. Voeg daar
nog bij zijne bekroonde verhandelingen over Jacoba van
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Beieren, het Belgische Schependom en den Belgischen Boerenstand (1881).
Op het gebied der historische critiek was Julius Vuylsteke een meester en leverde
ook belangrijke bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis. De Rekeningen der
Stad Gent onder de beide Artevelden, zijn onvoltooid Oorkondenboek der stad Gent,
dat de bewondering afdwingt van eenen meester als Prof. Dr. Pirenne, zijne studiën
over de Artevelden en over 't Gravenkasteel te Gent, zijn allen paarlen van het
zuiverste water gehecht aan de kroon der Vlaamsche geschiedschrijving.
Naast deze beiden, die, uitgaande van de dichtkunst, zich zelf tot geschiedschrijvers
opgeworpen hebben, staan ettelijke andere autodidacten, die zeer ongelijk werk
leverden, zooals K. Stallaert met Jan I van Brabant (1859), L. Mathot handelend
over De Oostenrijksche Nederlanden (1876), A. De Decker over de Malkontenten
(1882), Staes over de Brabantsche Omwenteling (1889) en A. Thijs over de Belgische
Conscrits (1890).
Naderhand kwamen de werken der jongere school (gesproten uit de hervorming
onzer Hoogescholen), die voortgebracht werden door geschiedkundigen van beroep.
Gesticht te Gent in 1884 door Prof. Dr. Paul Fredericq, schrijver van Marnix en zijne
Nederlandsche geschriften en Keizer Karel in de Nederlanden (1885), richtte zij bij
voorkeur haar onderzoek naar de ontsluiering der zoo moeilijke Geschiedenis der
Inquisitie in de Nederlanden (1889). Reeds verschenen van genoemden hoogleeraar
de twee deelen tot het einde der 14e eeuw, benevens vijf deelen bewijsstukken tot
omstreeks 1530 (Corpus Inquisitionis Neerlandiçae.) Uit den Practischen leergang
van Vaderlandsche Geschiedenis te Gent kwam nog de studie over Onze Historische
Volksliederen vóor de XVIe eeuw van Prof. Fredericq en zijne medewerkers aan het
Corpus. Zijne reeds ontslapen leerlingen Julius Frederichs en J.J. Mulder lieten in
1891 en 1897 verschijnen de Secte der Loyisten en het Stedelijk verzet te Antwerpen
tegen de uitvoering der Geloofsplakkaten.
Nog meer critische werken, in dien aard, grondig bestudeerd en stevig
gedocumenteerd, behoeft de Vlaamsche geschiedschrijving; want prulwerken zijn
er in genoegzaam getal op de markt geworpen, en hun hoop werd nog aanzienlijk
vermeerderd ter gelegenheid der honderdste verjaring van den Boerenkrijg en der
zesde-eeuwfeesten van den slag bij Kortrijk.(*)
Maar treurig is het te moeten vaststellen, dat, na een 75-jarigen strijd om
ontvoogding van den Vlaming, nog niemand den moed gehad heeft eene geschiedenis
in 't Vlaamsch van den Vlaamschen stam op te stellen, een boek dat, verspreid in
alle handen, krachtig zou medegewerkt hebben tot het aanwakkeren van de nationale
geestdrift en het heropbeuren van onzen zelfstandigen landaard.
V. FRIS.

De Vlaamsche dag- en weekbladpers, van 1830 tot heden.
Eene stad van het Vlaamsche land, eene der drie zustersteden, door Ledeganck zoo
meesterlijk bezongen, namelijk de stad Antwerpen wordt weleens voorgesteld als
de bakermat der nieuwsbladpers, in den vorm, waarin zij langen tijd heeft bestaan,
vooraleer de dag- en weekbladen zoovele tolken werden van staatkundige en
wetenschappelijke richtingen, van kunst- en nijverheidsvakken, van liefhebberijen
(*) Het beste werk over dat onderwerp is Vlaanderen's vrijmaking in 1302 door den schrijver
van bovenstaand opstel, verschenen in 1902 (noot der Redactie).
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enz. enz. Immers zou Abraham Verhoeven, die in 1606 te Antwerpen zijne Nieuwe
Tijdinge uitgaf, de eerste nieuwsbladuitgever van Europa, zoo niet van de gansche
wereld, geweest zijn.
Het geldt hier echter niet het voor en tegen van die overlevering te bespreken,
maar wel de ontwikkeling en uitbreiding der Vlaamsche dag- en weekbladpers, sedert
1830, na te gaan.
Dat het tijdens de Belgische omwenteling en de scheiding van Noord- en
Zuid-Nederland met de Vlaamsche drukpers maar armzalig geschapen stond, valt
niet te betwijfelen. Dagbladen waren er weinig in het land en de bestaande waren
meestal Fransche. Stellige gegevens omtrent dat tijdvak hebben wij echter niet; alleen
weten wij met zekerheid dat de Gazette van Gent (dagblad), die thans haren 237en
jaargang beleeft en de Gazette van Brugge, (driemaal per week verschijnende), die
ten jare 1893 hare honderdste verjaring vierde, met wellicht eenige weekbladen, te
dien tijden bestonden.
Volgens eene ons medegedeelde statistiek bestonden er in 1840 slechts 25
dagbladen in geheel België, waaronder geen enkel in 't Nederlandsch opgesteld. Die
statistiek kan echter niet juist zijn als wij den ouderdom van de twee hooger gemelde
bladen in aanmerking nemen en daarbij voegen, dat Het Handelsblad van Antwerpen
thans in zijn 60e jaar is, 't is te zeggen in 1844 werd gesticht en dat het eenen
voorganger had, waarvan de naam ons echter is ontgaan.
Dezelfde statistiek leert ons, dat er in 1840 in Limburg zelfs geen enkel Vlaamsch
blad, 't zij dag- of weekblad bestond.
In Oost-Vlaanderen waren er 8 bladen, waarvan 4 te Gent verschenen; de provincie
Antwerpen telde 5, West-Vlaanderen 3 en Brabant 1 te zamen 17 Vlaamsche bladen,
een of meermalen per week verschijnende.
In 1851 telde men te Gent 8 bladen, te Brugge 5, te Antwerpen 4, te Aalst 4 en 38
in andere steden en gemeenten, te zamen 59 Vlaamsche bladen.
Onze statistiek spreekt nog altijd van geene dagbladen, alhoewel wij met zekerheid
kunnen zeggen, dat toen reeds, naast de Gazette van Gent, ook Het Handelsblad van
Antwerpen bestond en nevens de Gazette van Brugge ook Burger-Welzijn, dat thans
in zijn 54e jaar is en eveneens driemaal in de week verschijnt.
In 1855 vinden wij reeds 72 Vlaamsche bladen, waaronder 3 dagbladen te Gent,
3 idem te Antwerpen.
In 1874 vindt men te Gent reeds 14 bladen, waaronder 5 dag-bladen: 14 te Brugge,
waaronder een drietal, die driemaal in de week verschijnen; 12 te Antwerpen,
waaronder 4 dagbladen en 5 te Brussel.
Van dan af was de overheersching der Fransche drukpers in de Vlaamsche
provinciën ten einde. Limburg telde 10 Vlaamsche bladen tegen 5 Fransche;
Antwerpen 27 tegen 17; West-Vlaanderen 39 tegen 9; Oost-Vlaanderen 47 tegen 10.
Te samen 133 Vlaamsche bladen tegen 41.
Opmerkenswaardig is het, dat het toenemen der dagbladen alleen de provinciën
Oost-Vlaanderen en Antwerpen of beter gezegd, de steden Gent en Antwerpen betreft.
Terwijl te Brussel herhaalde pogingen om een groot Vlaamsch dagblad in stand
te houden mislukten, bleef Brugge zich bepalen bij het uitgeven van bladen, die
wekelijks driemaal het licht zagen en in de provincie Limburg bleef het bij
weekbladen.
Het was in de jaren '60, kort voor het uitbersten van den Fransch-Duitschen oorlog,
dat te Gent het eerste centblad verscheen, dat wil zeggen een blad, dat door bijzondere
verkoopers tegen één cent per nummer werd uitgevent en waarvan de oplage weldra,
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vooral gedurende gemelden oorlog een cijfer bereikte, dat de dag- en weekbladen
aan inschrijvers te huis besteld of met de post gezonden nooit hadden gekend.
Dat voorbeeld vond al spoedig navolgers, vooral te Gent; Brussel en Antwerpen
volgden eerst later, en die omkeer in de dagbladpers had voorzeker een grooten
overwegenden invloed op den leeslust der Vlaamsche bevolking.
Het ontstaan der centbladen had echter nog andere gevolgen: te Gent en te
Antwerpen veroorzaakte het de verdwijning van een aantal grootere Vlaamsche
bladen, waarvan de uitgevers hunne
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inschrijvers opgaven om door middel van een centblad grooteren bijval na te jagen.
Andere dagbladen met inschrijvers hielden stand, doch zagen hunne oplagen merkelijk
verminderen of werden ten minste in hunne pogingen tot verdere ontwikkeling
belemmerd.
Zooals men ziet speelt het centblad, met zijne duizenden en duizenden lezers, eene
hoofdrol in de uitbreiding van de Vlaamsche dagbladpers en vooral in de groote
vlucht, welke die uitbreiding van 1874 tot heden heeft genomen. Tijdens de
provinciale tentoonstelling van Gent (1899) werd voor den inlichtingsdienst van die
tentoonstelling eene lijst der Belgische dag- en weekbladen opgemaakt, waaruit bleek
dat er alsdan in België bestonden 33 Vlaamsche dagbladen 330 Vlaamsche
weekbladen, onder de verschillende provinciën verdeeld als volgt:
Brabant

6 dagbladen

60 weekbladen.

Antwerpen,

12 dagbladen

57 weekbladen.

Oost-Vlaanderen

11 dagbladen

97 weekbladen.

West-Vlaanderen

4 dagbladen

59 weekbladen.

Limburg

0 dagbladen

45 weekbladen.

Luik

0 dagbladen

1 weekbladen.

Er dient opgemerkt te worden, dat de 4 bladen van West-Vlaanderen, hier als
dagbladen opgegeven, slechts driemaal in de week verschijnen.
West-Vlaanderen blijft dus nog altijd zonder eigenlijk gezegde Vlaamsche
dagbladen, doch telt vier bladen van driemaal in de week en is goed vertegenwoordigd
in de weekbladpers, evenals Limburg, dat zich voortdurend bij weekbladen blijft
bepalen. De tijd zal ongetwijfeld komen, dat ook het centblad wortel zal schieten in
die provinciën, die reeds door centbladen van Brussel en uit andere provinciën worden
uitgebaat ten nadeele van de uitgevers der streek.
Het verdient ook opmerking, dat zelfs de provincie Luik een Vlaamsch weekblad
telt, terwijl zulks nog het geval niet is met de andere Waalsche provinciën.
Wanneer wij nu, volgens de hooger vermelde lijst de Vlaamsche dag- en
weekbladen, in de vier zniver Vlaamsche provinciën Antwerpen, Oost- en
West-Vlaanderen en Limburg verschijnende, tegenover de Fransche stellen, die in
dezelfde provinciën worden uitgegeven, komen wij tot den volgenden verheugenden
uitslag:
De provincie Antwerpen telt 12 Vlaamsche dagbladen tegen 8 Fransche; 67
Vlaamsche weekbladen, tegen 27 Fransche.
Oost-Vlaanderen telt 11 Vlaamsche dagbladen tegen 3 Fransche; 96 Vlaamsche
weekbladen, tegen 6 Fransche.
West-Vlaanderen, alhoewel in druk verkeer met de Fransche grensstreek, telt 4
Vlaamsche dagbladen tegen 2 Fransche en 59 Vlaamsche weekbladen tegen 26
Fransche.
Limburg, dat noch Vlaamsch noch Fransch dagblad bezit, telt 46 Vlaamsche tegen
4 Fransche weekbladen.
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Kortom, de vier provinciën te zamen 27 Vlaamsche dagbladen tegen 13 Fransche
en 269 Vlaamsche weekbladen tegen 63, die in 't Fransch zijn opgesteld.
't Is te zeggen, dat de betreurenswaardige toestand van 1840 geheel en al is
omgekeerd ten gunste der Vlaamsche Drukpers, die niet alleen door het getal harer
dagelijksche en wekelijksche organen, maar ook door het getal harer lezers de
Fransche geheel en al in de schaduw stelt.
Vooral, wij herhalen het, door de opkomst der Vlaamsche centbladen zijn de lezers
der Vlaamsche drukpers duizenden en nog duizenden geworden. Het dagblad tegen
éénen cent en het weekblad tegen vijf centiemen dringen door tot het geringste
Vlaamsche dorp, waar vroeger een dagblad volkomen onbekend en een weekblad
eene weelde was, welke alleen rijke menschen zich veroorloofden.
Wat de oplaag onzer meest verspreide dag- en weekbladen betreft zullen wij ons
aan geene cijfers wagen, maar ons vergenoegen met te zeggen, dat wij drukkerijen
kennen waar wekelijks ruim 150 duizend nummers van dag- en weekbladen van de
pers komen, terwijl meer dan een onzer konfraters van Brussel en Antwerpen beweert
daar oneindig verre boven te staan.
Stellig is het dus, dat de Vlaamsche dag- en weekbladpers sedert 1830 en vooral
in de laatste vijf en twintig jaren met reuzenschreden is vooruitgegaan en een
uitgebreid lezend publiek heeft gevormd, dat thans ook naar letterkundige, kunst- en
vakwerken hunkert, een publiek waarvan dertig jaren geleden, in Vlaanderen nog
geen denkbeeld bestond.
Gent, 28 Juni 1904.
A.V. BULTYNCK.

Rechtstoestand der Nederlandsche taal in België.1)
De omwenteling van 1830 had tot hare rechtvaardiging o.a. denkbeeldige taalgrieven
ingeroepen. Na hare zegepraal schiep zij er zeer wezenlijke tot groot ongerief van
het Vlaamsche volk. Wel is waar was in de Grondwet een Art. 23 opgenomen, dat
zei: ‘Het gebruik der in België gebruikte talen is vrij; het kan niet dan door de wet
en enkel voor openbare bestuurszaken en voor de rechtspleging geregeld worden;’
maar wat had de Vlaming aan een dergelijke taalvrijheid, wanneer het den openbaren
ambtenaar en den magístraat ook vrijstond hem niet te verstaan?
De bewindslieden, die nu het roer in handen kregen, gingen uit van het beginsel,
dat een degelijk bestuur van het land op het gebruik van ééne taal moest berusten en
vleiden zich met

1) Men raadplege over dit onderwerp: Mr. A. Prayon van Zuylen: De Belgische Taalwetten,
Gent, Siffer, 1892; P. Hamelius: Histoire politique et littéraire du mouvement Flamand,
Bruxelles, Rozez, 1894; Th. Coopman: De Taalstrijd hier en elders, Gent, Siffer.
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de begoocheling, dat eenheid van taal in België te bereiken was door de Vlamingen
tot het loslaten van de hunnen te brengen, en tot het aannemen van het Fransch, dat
de officieele taal van België werd door het besluit van 16 Nov. 1830.
Met het oog op dat doel werden alle maatregelen genomen: het middelbaar en
hooger onderwijs volkomen verfranscht; Fransche rechtspleging voor alle Belgische
rechtbanken; verfransching van alle takken van bestuur; volkomen verfransching
van het leger; Vlaamsch België overstroomd met Waalsche beambten ten einde bij
onze bevolking het besef te doen ontstaan van de onafwijsbare noodzakelijkheid van
de kennis van het Fransch. Onze hoogere standen waren lang vóór 1830 verfranscht,
Zij zouden het niet zijn, die tegen de genomen maatregelen zouden
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opkomen, welke daarentegen hunne volle goedkeuring en medewerking genoten.
Sedert eeuwen onder de verschillende vreemde heerschappijen, die op ons gedrukt
hadden, was het treurig gesteld met de kennis van onze taal. Onze vereeniging met
Holland had niet lang genoeg geduurd om een algemeene degelijke kennis van het
Nederlandsch te verbreiden. Onze taal scheen in België ten doode opgeschreven.
Evenwel ze ging niet dood. Onze letterkunde, die uitgestorven scheen, begon
onverhoopt te bloeien. Die letterkunde, romantisch bij hare wedergeboorte,
verheerlijkte het vaderlandsch gevoel, wekte trots op de voorvaderen en kracht om
op te komen voor geschonden recht. De Vlaamsche Beweging ontstond en dwong,
door taaien, jarenlang volgehouden strijd, van de wetgeving achtereenvolgens een
reeks bepalingen af, die het verplichtend gebruik der Nederlandsche taal in België
regelen. J.F. Willems, daarom de Vader der Vlaamsche beweging genaamd, bond
den strijd aan en zette het algemeen petitionnement van 1840 aan de Kamer op 't
getouw, waarbij 214 gemeenten het gebruik der Nederl. taal vragen voor provinciale
en gemeentezaken. Deze eerste poging zou nog geen uitslag hebben bij het
Staatsbestuur; de Provinciale Raad van Antwerpen evenwel beveelt (17 Juni 1840),
dat berichten en plakbrieven in beide talen zullen worden opgesteld en dat van alle
provinciale beambten, die met de burgers in aanraking komen, de kennis van beide
talen zal geëischt worden. Doch de nu ingerichte Vlaamsche partij liet niet af, zoodat
in 1856 door minister De Decker een commissie werd ingesteld tot het onderzoek
van de Vlaamsche grieven, welke het volgende jaar een uitgebreid verslag uitbracht,
dat nochtans, na een tegenverslag van minister Rogier, in 1859, zonder uitslag bleef.
Ondertusschen won de Vlaamsche beweging veld op ander gebied. In 1839 was
het taal- en letterlievend studentengenootschap. Met tijd en vlijt te Leuven opgericht,
waar het eerst aan een Belgische hoogeschool door Kannunik David een leergang in
't Nederlandsch gegeven werd; in 1852 het taalminnend studentengenootschap 't Zal
wel gaan te Gent, wat voor gevolg had, dat na 24 jaren verbanning de Nederlandsche
taal weer hare intrede in de hoogeschool deed met Heremans en Serrure als
hoogleeraars in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. In 1851 had het
Willems-fonds zijn werkzaamheden aangevangen.(*) Twee jaren te voren was de aera
der Nederlandsche taal- en letterkundige congressen geopend geworden met het
eerste te Gent (inrichter: Dr. Snellaert), dat al dadelijk den stoot gaf tot de
voorbereiding van het groot woordenboek der Nederlandsche taal, waarvan het
Belgisch Staatsbestuur op het initiatief van min. Alf. van den Peereboom den 21
Nov. 1864 de spelling aanneemt voor het onderwijs in de staatsscholen, voor
bestuurszaken en voor de vertaling in 't Nederlandsch van wetten en besluiten. In
1866 had de Antwerpsche gemeenteraad een besluit genomen, waarbij het
Nederlandsch de officieele taal der gemeente werd. Blankenberg, Lier, Turnhout
waren de eenige Vlaamsche steden, waar sedert 1830 onafgebroken de gemeenteraad
in de volkstaal beraadslaagd had. De vooruitgang is sedert dien tijd aanzienlijk, vooral
in de gemeenteraden van Antwerpen en Gent. Groot is de verandering sedert
Ledeganck, na hem Heremans (1870) Vlaamsch spraken in den provincieraad van
Oost-Vlaanderen, wat Julius Vuylsteke in 1869 deed in den Gentschen gemeenteraad.
Vooral heeft de invoering van het Algemeen Stemrecht (1892), een ganschen
(*) Andere belangrijke organismen in den Vlaamschen Taalstrijd: David-fonds (15 Jan. 1875);
Vlaamsche Katholieke Landsbond; Nationaal Vlaamsch Verbond (7 Juni 1891); Algemeen
Nederlandsch Verbond Groep B (9 Juni 1895, Brussel); Vlaamsche Volksraad, Brussel.
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ommekeer gebracht en was vroeger, onder het cijnskiezersstelsel, de taal van de
politiek Fransch, thans heeft het Nederlandsch grootendeels het Fransch van zijn
plaats gedrongen. Dat Algemeen Stemrecht heeft er ook aanleiding toegegeven, dat
in de Kamer van volksvertegenwoordigers thans en zelfs in den Senaat door enkele
afgevaardigden Nederlandsch gesproken wordt.
Van het Staatsbestuur evenwel zouden geen maatregelen ten gunste van de
Nederlandsche taal afgedwongen worden vóór dat beslist Vlaamschgezinde
vertegenwoordigers in de Kamer gingen zetelen, wat het geval was toen de
Nederduitsche bond, in 1861 te Antwerpen opgericht, in 1863 de verkiezing van De
Laet bewerkte en nadien, die van Gerrits. Den 12 November van dit jaar legde De
Laet in den Kamer zijn eed in 't Nederlandsch af: dat waren de eerste Nederlandsche
woorden, die daar sedert 1830 weerklonken. Beide mannen verdedigen onze
taalrechten met klem, doch nog altijd zonder practisch gevolg, tot wanneer in
1867-1868 De Laet, ondersteund door Gerrits, Coomans en de Maere, een wetsvoorstel
ziet verwerpen, waarbij de rechterlijke ambtenaren in de Vlaamsche gewesten de
moedertaal zouden behoeven te kennen, en in 1872 Edward Coremans zijn voorstel
indient tot regeling van het gebruik der Nederlandsche taal bij de rechtspleging, nu
onafwijsbaar noodzakelijk geworden na de schandelijke rechtskrenkingen in de
processen Karsman (1863), Coucke en Goethals (1865) en Schoep (1872). Dit werd
onze eerste taalwet (17 Aug. 1873). Zij bepaalt, dat in de Vlaamsche provinciën, en
in het rechterlijk arrondissement Leuven de geheele rechtspleging in het Nederlandsch
zal geschieden, wanneer de beklaagde zelf niet vraagt, dat gebruik zal gemaakt
worden van de Fransche taal. De wet bevat nog een bepaling ten gunste van den
verfranschten advocaat: de beschuldigde kan aan dezen toelaten hem in het Fransch
te verdedigen. Deze wet werd vervangen door die van 3 Mei 1889, welke vollediger
is en duidelijker de gevallen omschrijft, welke zich kunnen voordoen, terwijl zij
nauwkeuriger nog het recht op een Vlaamsche rechtspleging van den Vlaamschen
betichte bepaalt.
Die wet van 1873 was een eerste gewichtige verovering gevolgd in 1878 door de
wet De Laet regelende het gebruik van het Nederlandsch in bestuurszaken, welke
voorschrijft, dat, in alle takken van Bestuur, de berichten aan het publiek uitgaande
van Staatsbeambten in het Nederlandsch moeten gesteld en in 't Fransch mogen
vertaald zijn.
In 1883 bracht een andere wet (De Vigne-Coremans) wijziging

EDWARD COREMANS.

in de volslagen verfransching van het middelbaar onderwijs en schreef voor, dat in
de staatsmiddelbare scholen en athenaea het Nederlandsch de voertaal zou worden
voor het onderwijs in de Germaansche talen, de geschiedenis en de aardrijkskunde,
een der natuurwetenschappelijke vakken, terwijl voor de wiskunde ook de vakwoorden
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in 't Nederlandsch zouden aangeleerd worden. De toepassing van deze wet zou
gaandeweg een degelijker kennis
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van de Nederlandsche taal verspreiden en dat zou een zeer gunstigen invloed hebben
op de ontwikkeling van een zelfstandige beschaving. Deze wet maakte de opleiding
noodzakelijk van een personeel voor het middelbaar onderwijs (athenaea), in staat
om in 't Nederlandsch te onderwijzen. Zoo werd te Gent in 1884 op initiatief van
Prof. Wagener, volksvertegenwoordiger voor Gent, aan de hoogeschool de ‘Vlaamsche
normale afdeeling’ gehecht, in 1890 opgeheven, terwijl hare leergangen bij de nieuwe
wet op het hooger onderwijs nu versmolten werden in de faculteit der letteren en de
positie van het Nederlandsch op die hoogeschool zijn komen versterken, zoodat daar
thans in die faculteit een 40-tal leergangen in het Nederlandsch worden gegeven
tegen vroeger 1.
De laatste jaren der 19e eeuw zijn vruchtbaar geweest voor de versterking van den
rechtstoestand der Nederlandsche taal in België. Immers in 1897 wordt de
Burgerwacht (Schutterij) heringericht. De Heer Heuvelmans, volksvertegenwoordiger
voor Ant werpen, maakt van de gelegenheid gebruik om voor te stellen, dat de
bepalingen der wet van 3 Mei 1889 op 't gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken
en die van de wet van 22 Mei 1878 op 't gebruik onzer taal in bestuurszaken, bij de
Burgerwacht zouden toegepast, en dat de Vlaamsche schutters in 't Nederlandsch
onderricht en aangevoerd zouden worden. Dit voorstel werd als art. 137 opgenomen
in de wet tot herinrichting der Burgerwacht.
Het volgende jaar hief het Nederlandsch op uit den toestand van officieele
ondergeschiktheid, waarin het gebracht geworden was door het besluit van 16
November 1830, dat het Fransch verhief tot den rang van eenige officieele taal. De
Gelijkheidswet wier vaders zijn Juliaan De Vriendt en Edward Coremans, maakte er
van onze tweede officieele taal op gelijken voet als het Fransch, zoodat voortaan al
de wetsvoorstellen in beide Kamers in een Franschen en een Nederlandschen tekst
worden aangenomen.
Had de wet van 1889 die van 1873 aangevuld voor de rechtspleging in het burgerlijk
leven, in 't leger bleef de Vlaamsche soldaat vóór de krijgsrechtbanken nog altijd
van zijn taalrecht verstoken. 1899 bracht hierin verandering en deed onder titel II
van het wetboek van strafrechtspleging voor het leger een aantal bepalingen opnemen,
die, weliswaar ten gunste van den Vlaamschen soldaat nog geen volledige
Nederlandsche rechtspleging voorschrijven, maar die zijn toestand vóór de
krijgsrechtbank toch merkelijk verbeteren.
Ten slotte bracht het laatste jaar van de ten einde spoedende 19e eeuw onze taal
nog in een beteren toestand in 't beheer der Nationale Bank van België. De wet van
28 Maart 1900 houdende verlenging van den duur der Nationale Bank schrijft onder
haar art. 7 voor, dat de Nationale Bank, evenals hare hulpinrichtingen zich moeten
schikken naar de voorschriften van de wet van 22 Mei 1878 en dat al hare beambten,
ook in het arrondissement Brussel, die in aanraking moeten komen met het publiek,
Nederlandsch moeten kennen. Sedert eenige jaren waren reeds halffrankstukjes met
Nederlandsch opschrift alsook Vlaamsche bankbiljetten van 20 fr. in omloop gebracht.
Nog vroeger waren tweetalige postzegels en briefkaarten verschenen.
Ziedaar den rechtstoestand, waarin de Nederlandsche taal in België verkeert bij
den aanvang der 20e eeuw.
Op het programma der Vlaamsche Beweging staan nu voor de naaste toekomst:
het doordrijven van het wetsvoorstel Coremans, voorschrijvende de toepassing van
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de taalwet van 1883 op de inrichtingen van het vrij middelbaar onderwijs en het
verkrijgen van de vernederlandsching der Hoogeschool van Gent.
Doch heel dit samenstel van wettelijke bepalingen zal aan het Nederlandsch niet
het besliste overwicht geven op het Fransch in Vlaanderen, indien dit overwicht aan
zijn taal niet bezorgd wordt door het vervlaamschte Vlaamsche volk zelf.
Maatschappelijke leiding berust nog altijd bij de toonaangevende verfranschte hoogere
standen. Die terug te brengen tot Vlaamsch zelfstandigheidsgevoel en tot het meeleven
van een Nederlandsch beschavingsleven is niet het werk van éénen dag en schijnt
aan velen een onbegonnen werk. Nochtans, wat hoop in de toekomst geeft is, dat,
waar vroeger plebeïsche elementen, die zich omhoogwerkten, onvermijdelijk opgingen
in de verfransching der hoogere standen, er thans aan onze Hoogescholen een
Vlaamschgezinde jongelingschap leeft, waarvan het beste te verwachten is; waarvan
het te verhoopen is, dat ze mettertijd een nieuwe Vlaamsche classe dirigeante vormt,
die de roeping van de oude verfranschte caste om te leiden, zal overnemen, en het
Nederlandsch in wezenlijkheid zal weten te verheffen tot een cultuurinstrument boven
de gesproken Vlaamsche dialecten. Voor de helderzienden, die den taalstrijd voor
heel wat anders houden. dan voor taalgeliefhebber, moet het dáárheen.
Gent.
H. MEERT.

Vlaanderen's economische ontwikkeling en toekomst.*)
De Vlaamsche volkshuishouding vóór 1850.
De val van Antwerpen in 1585 bezegelde den economischen ondergang der Zuidelijke
Nederlanden. Het land verviel, door uitwijking der beste elementen, door verkwezeling
en vreemde overheersching in eene sluimering, die dreigde een doodslaap te worden
en waaruit de pogingen van Karel VI en Maria Theresia, door het achttiendeeuwsch
mercantilisme ingegeven, het niet konden wekken. De paarden graasden in de straten
van het eens zoo nijverige Gent: in 1700 vond men er nog 12 weefstoelen voor laken;
in 1752 telde de gilde der wollewevers, eens zoo bloeiend en machtig, nog 8 meesters.
De haven van Antwerpen werd in eene tijdruimte van 147 jaar door zestig schepen
bezocht, nog niet één schip alle twee jaar!
Met het Fransche keizerrijk bloeide alles plotseling op. De katoennijverheid bereikte
te Gent eene fabelachtige hoogte. De Schelde was vrij, Antwerpen zag werven en
dokken als bij tooverslag ontstaan. De gebeurtenissen van 1814 verengden de
afzetmarkt der Gentsche fabrikanten, doch vergoeding werd weldra gevonden in de
Hollandsche koloniën. Men was pas van de crisis bekomen of daar brak de Belgische
omwenteling los. En nu begon voor de Vlaamsche gouwen een dertigjarig tijdvak
van zoo verregaande ellende, dat onze gewesten er sedert lang geen meer gekend
hadden, ellende die met het jaar 1845, het jaar der aardappelziekte, haar toppunt
bereikte. Honger en hongerziekten maaiden in Vlaanderen duizenden weg. De
Vlaamsche bevolking verminderde (in 1846-1856, 2.81 t.h. voor West-, 2.06 t.h.
*) Deze studie is slechts eene ruwe schets, enkel voor doel hebbende de groote stroomingen
aan te wijzen. Schakeeringen en uitleg of wijziging bij cijfers moesten achterwege blijven,
alsook aanhalingen uit en vermelding van de talrijke geraadpleegde geschriften. Vele der
opgegeven cijfers, allen uit officiëele of streng-wetenschappelijke bronnen geput, werden
door ons samengesteld, enkele met geen geringe moeite. De landbouw, wellicht afzonderlijk
behandeld, bleef volkomen onbesproken.
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voor Oost-Vlaanderen). Het getal huizen daalde in tien jaar voor beide Vlaanderen
met zes duizend. J. Vuylsteke in zijne Statistieke Beschrijving van België (1869)
maakt als volgt de balans op van dat tijdvak van veertig jaar Belgische ‘vrijheid’:
pauperisme, onwetendheid, verstandelijke en zedelijke verstomping, lichamelijke
ontaarding, stoffelijke achteruitgang.

De heerschappij van het Walenland.
En nochtans was de achteruitgang niet algemeen. De bevolking van het Rijk steeg
tusschen 1846 en 1856 met 4.44 t.h. Terwijl in
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de Vlaamsche arrondissementen de bevolking aldus afnam: Kortrijk (-3.64 t.h.),
Dixmude (-4.68), Roeselare (-7.60), Thielt (-7.60), Oudenaarde (-10.53), Eekloo
(-3.93) en Gent (-1.65), zien wij ze toenemen in de Waalsche omschrijvingen: Bergen
(+ 10.52 t.h.), Verviers (+ 15.58), Luik (+ 15.70), Charleroi (+ 29.99).
Welke waren de oorzaken van al dat onheil voor onze Vlaamsche, van die
stoffelijke welvaart voor de Waalsche provinciën?
Nevens moeilijk te weren, maar toch te verzachten, nijverheidscrisis voor
Vlaanderen, eerst en vooral de onbekwaamheid, de onkunde en de partijdigheid der
Belgische ministeries en der Waalsche bureaucratie tusschen 1831 en 1860; zij
bekreunden zich weinig om Vlaanderen's welvaart, wiens taal zij verdrukten, en
begunstigden openlijk de Waalsche gewesten, waar zij thuis behoorden. Al de
handelsovereenkomsten, al de tarieven van dat tijdvak van vergedreven protectionisme
waren ten nadeele der Vlaamsche nijverheid. Dit geschiedde niet immer met
voorbedachten rade. Onze bewindsmannen bewogen zich soms naar den geest des
tijds. Alle staatslieden van het vasteland keken zich blind op Engeland's
nijverheidsontwikkeling: de groot-industrie moest, kost wat kost, bloeien. En zie, de
uitvinding van het stoomwerktuig had onze groot-industrie doen ontstaan en om de
brandstof bij de hand te hebben, vestigde zij zich in de koolstreken, ten onzent in het
Walenland. Zoo ontstond van vóór Bergen tot boven Luik een lange strook fabrieken,
glasblazerijen en hoogovens. De hegemonie, die van de vroegste middeleeuwen aan
Brabant en Vlaanderen had toebehoord, ging over tot de minder vruchtbare en vroeger
dun bevolkte streken van het Walenland. Ziedaar een der groote, alhoewel min
gekende en gewaardeerde oorzaken van het overwicht van het Waalsch element en
van de Fransche taal na 1830.
Doch de reactie kwam; van menige zijde. De val der Orleans en de welgekende
veroveringsplannen van Napoleon III koelden de verregaande erkentelijkheid der
Belgische regeeringen voor Frankrijk: door de Duitsche overwinningen van 1870,
bekwam de Germaansche stam, ook in België, een vroeger ongekenden luister.
Vroeger reeds, wekten de besten onder Vlaanderen's kinderen het
nationaliteitsgevoel en wonnen allengs hunne stambroeders voor hunne denkwijze.
In 1869 vestigde het parlementslid Jhr. A. de Maere de aandacht op den achterlijken
toestand van het Vlaamsche volk: zijne woorden maakten indruk. Zoo werkte
onrechtstreeks de Vlaamsche Beweging voor Vlaanderen's stoffelijke belangen: zij
was dus wel meer dan eene zuivere taalbeweging, zooals zekere oppervlakkige
beoordeelaars ze bestempelen. Langzamerhand verbeterde de economische toestand:
de stoffelijke en zedelijke sporen van de jaren '40 verdwenen; er kwam meer
evenwicht in de Belgische huishouding. Nog voor veel verbetering vatbaar nochtans,
zooals verder wordt aangetoond.

De Vlaamsche nijverheid van heden.
Op 31 December 1900 bedroeg de Vlaamsche bevolking (provinciën Antwerpen,
Oost- en West-Vlaanderen, Limburg en arrondissementen Brussel en Leuven)
3.990.551 inwoners op 6.593.548 voor het Rijk, d.i. 59.62 t.h., nagenoeg twee-derden.
Het zwaartepunt van den Nederlandschen stam in België ligt in beide Vlaanderen,
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zooals dat van het Walenland berust in Henegouw en Luik: welnu in het tijdperk
1846-1900 was de algemeene groei der bevolking 54 t.h., dus de helft, die van Westen Oost-Vlaanderen, 25,23 en 23.83 t.h., één vierde, die van Henegouw en Luik
59,92 en 82.44 t.h., meer dan de helft en meer dan drie-vierden.
Indien men de bevolking verdeelt naar het getal personen, die hun bestaan vinden
in een der drie groote bedrijvigheidstakken, landbouw, handel en nijverheid, komt
men tot volgenden merkwaardigen uitslag:
Aantal personen in

Landbouw:

Het Rijk
1.205.000

Vlaamsch-België
765.000 of 63.57
t.h.

Waalsch-België.
438.000 of 36.43
t.h.

Handel:

385.000

218.000 of 56.63
t.h.

167.000 of 43.27
t.h.

Nijverheid:

1.130.000

533.000 of 47.17
t.h.

597.000 of 52.83
t.h.

Dit laatste cijfer is bedrieglijk en eischt nadere toelichting. Inderdaad er zijn in:
Het Rijk
Nijverheidsbazen en 282.000
ambachtslieden

Vlaamsch-België. Waalsch-België.
158.700
123.300

Beambten en
meesterknechts

12.000

28.000

Fabriekswerklieden 690.000

268.100

421.900

Huiswerklieden

94.200

23.800

40.000

118.000

Vlaamsch-België bezit dus vele ambachtslieden, veel kleine nijverheid en
huisindustrie. Het getal fabriekswerklieden (loontrekkenden, bij groote zoowel als
kleine bazen) de eigenlijke nijverheid, is bijzonder treffend: Vlaamsch-België 38,84
t.h., Waalsch-België 61.16 t. h; het getal der beambten (technische en andere) is ook
merkwaardig.
Afdalend tot de bijzondere nijverheden, ondervindt men dat het Walenland van vier
groepen het monopolie heeft:

Mijnbouw

werklieden
122.000

krachtpaarden
135.000

Metaalnijverheid

81.000 (op 98.000)

75.000

Steengroeven

35.000

20.000

Glasnijverheid

22.000

13.000

_____

_____

260.000

243.000

te zamen

Dit is voor de beweegkracht onzer nijverheidsgroepen alleen meer dan de helft
(het Rijk, behalve de spoorwegen, 433.000 krachtpaarden).
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Als overwegend Vlaamsch, kan men slechts noemen de
Textielnijverheid

61.000 werkl. (op 82.000) 67.000 krachtpaarden

Tabak Textielnijverheid

9.000 werkl.

500 krachtpaarden

_____

_____

70.000 werkl.

67.500 krachtpaarden

te zamen

Deze onloochenbare minderheid van het Vlaamsch gedeelte van het Rijk op
nijverheidsgebied komt nog beter uit als men nagaat hoeveel industrieele
ondernemingen in Vlaamsch-België gelegen zijn:
In het Rijk.
gestichten
Nijverheidsinrichtingen
met
één tot 20
68.300
werklieden

werkl.

In Vlaamsch-België.
gestichten
werkl.

199.900

40.300

115.000

20 tot 50
werklieden

2.527

75.905

1.218

35.000

50 tot 100
werklieden

931

64.966

430

28.000

100 tot 200
werklieden

652

92.070

250

31.000

Naarmate de gestichten meer omvang nemen, telt Vlaamsch-België er in verhouding
minder, voor de vier bovengemelde reeksen zijn de percenten: 58.5; 48.0; 47.3; 38.3.
Het onderscheid wordt nog merkelijker voor de groote nijverheid, dit is, voor de
gestichten met meer dan 200 werklieden, dan heeft men:
in het Rijk 582 gestichten met 238.755 werkl.; in Vlaamsch-België, 140 met 57.898
werkl. Dus, voor Vlaamsch-België één vierde der gestichten en één vijfde der
werklieden.
Ziehier overigens de verdeeling dezer gestichten in de Vlaamsche en in de Waalsche
provinciën:
werkl.
9.927
Henegouw

gestichten
276

werkl.
107.816

West-Vlaanderen 16

4.387 Luik

129

58.087

Oost-Vlaanderen 56

26.240 Namen 24

9.044

Limburg

1

344 Luxemburg 1

243

Brabant
(Brussel en
Leuven)

43

16.000 Brabant 12
(Nijvel)

6.667

Antwerpen

gestichten
24

_____

_____
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te zamen

140

56.898

442
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Het zal dan geen bevreemding wekken, dat er op 100 inwoners in den landbouw
bedrijvig, gevonden worden in de provincie Antwerpen, 16; Brabant, 17:
West-Vlaanderen, 25: Oost-Vlaanderen, 23; Henegouw, 13 en Luik 11; en dat de
verhouding voor de nijverheid is omgekeerd: Antwerpen, 13 personen in de nijverheid;
Brabant, 15; West-Vlaanderen 13; Oost-Vlaanderen, 16; Henegouw, 24 en Luik 22.
Maar deze cijfers zijn nog te gunstig Neemt men het aantal fabriekswerklieden, dan
heeft men: Antwerpen, 8 nijverheidswerklieden op 100 inwoners; Brabant, 9;
West-Vlaanderen, 4; Oost-Vlaanderen, 8; Henegouw 18, en Luik 17.
Men kan hier tegenoverstellen, dat aan Vlaamsch-België het voorrecht der
huisindustrie behoort: 94.200 huiswerklieden en werksters op het gezamenlijk getal
van 118.000.
Ziehier eenige bijzonderheden. Men vond in 1896, in Vlaamsch-België, namelijk:
49.000 kantwerksters, 11.000 lijnwaadwevers, 8.500 schoenmakers, 4.000
handschoennaaisters, 3.500 katoenwevers, 2.600 breidsters, 1000 wolwevers; in het
Walenland slechts 7.000 vuurwapenmakers en 2.600 stroovlechtsters. De overige
huiswerklieden behooren meest tot nijverheden, zooals de kleederindustrie, die men
min of meer in alle steden aantreft.
Maar is het voortbestaan eener uitgebreide huisindustrie wel op sociaal en
economisch gebied een voordeel voor Vlaanderen? Men kan het op zijn minst
genomen betwijfelen. Het ongunstig oordeel van nagenoeg alle economisten over
de huisindustrie is welbekend: hongerloonen, uitermate gerekte arbeidsduur en
afpersing door trust-systeem zijn daar immers schering en inslag
In de Waalsche streken zijn de loonen gemiddeld 1.50 frank hooger voor de
mannen, 1.00 frank hooger voor de vrouwen. Vlaamsch-België bezit het voorrecht
der textielnijverheid, doch dat voordeel beteekent lage loonen en een dagelijkschen
arbeid van 11½ uur voor den grooten hoop, voor enkele duizenden zelfs 12 uur en
voor eenige honderden 13 uur!
Om de beteekenis samen te vatten van deze lange reeks cijfers; Vlaanderen is nog
meer ‘landbouwstaat’, het Walenland meer ‘industriestaat.’

Het Kempisch Koolbekken.
Maar wij staan aan een keerpunt onzer economische ontwikkeling. De ontdekking,
in 1901, van koollagen in twee Vlaamsche provincies is van aard om eene
omwenteling in het bestaande te bewerken en in weinige jaren van Vlaamsch-België
weer den overwegenden factor in de Belgische huishouding te maken. Voor de
toekomst van den Vlaamschen stam is de exploitatie van dat koolbekken dus van
overgroote beteekenis. Van ‘landbouwstaat’ wordt Vlaamsch-België ‘industriestaat’.
Limburg bezat in 1896, een enkel gesticht van meer dan 200 werklieden en op 100
personen (niet werklieden alleen) in de Belgische nijverheid vallen er 1,73 op Limburg
(daarnevens Luik 17, Henegouw 24). Gelijk het vroeger in het Walenland geschied
is, zal de ontdekking der steenkolen voor gevolg hebben het ontstaan van allerlei
takken van groote nijverheid. De thans waargenomen uitgestrektheid der koolstreek
bedraagt 80 kilometer in de lengte en 12 tot 20 in de breedte of 1300 vierkante
kilometers, dit is juist zooveel als de Waalsche koolstreek.
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Men kan bij vergelijking de onberekenbare gevolgen van die gebeurtenis uitdenken
als men nagaat, dat voor 1891-1900 de Waalsche koolnijverheid 210.000.000 tonnen
(duizend kilog.) opbracht ter waarde van 2.360 miljoen frank en aan 120.000
mijnwerkers aan loon uitkeerde de som van 1.300 miljoen frank.
Het oogenblik is plechtig en het is te hopen voor de toekomst van den Vlaamschen
stam, dat de Vlaamsche leiders opgewassen zijn voor de zware verantwoordelijkheid
die op hen rust. Meer dan waarschijnlijk zal de uitbating onzer onderaardsche
rijkdommen aan particulieren vergund worden. De vraag der Staatsexploitatie moet
hier uit plaatsgebrek onbesproken blijven; toch mogen wij zeggen dat die oplossing
voor de Vlamingen ook in taalopzicht de voordeeligste is. Allerminst moet de Staat
eigenaar blijven van een gedeelte van het bekken, zooals in Nederland door de
mijnwet van 1901. De Belgische Staat is immers door zijne spoorwegen de grootste
koolverbruiker van het Rijk. Dit verbruik beloopt anderhalf miljoen ton per jaar en
kost 18 miljoen frank (cijfer van 1902). Stijgt de prijs van de steenkolen, zoo lijdt
de gansche gemeenschap er onder: het Rijk betaalde aldus 8 miljoen frank meer in
1900, zooals uit onderstaande cijfers blijkt:
Uitgegeven som.

1898

Verbruikte
hoeveelheid.
1.094.000 ton.

10.121.000 frank

Gemiddelde prijs
per ton (1000 k.)
9.25 frank.

1899

1.245.000 ton.

13.967.000 frank

11.22 frank.

1900

1.374.000 ton.

24.607.000 frank

17.91 frank.

1901

1.376.000 ton.

23.995.000 frank

17.44 frank.

1902

1.434.020 ton.

17.870.000 frank

12.29 frank.

Daar de gelegenheid zich voordoet, zonder eenige geldelijke inspanning, in bezit
van koolmijnen te treden, zou de Staat wel een slecht beheerder zijn die kans te laten
ontsnappen.
Welnu, welke vennootschappen vragen deze vergunningen? Het zijn de
maatschappijen die thans de Waalsche kool- en andere groot-industrie in handen
hebben: Société Générale, Strepy-Bracquegnies, Mariemont, Bascoup,
Patience-Beaujonc, Courcelles-Nord, Cockerill, Espérance et Bonne Fortune,
Charbonnages du Nord de la Belgique, Société limbourgeoise de recherches minières,
(beide laatste, consortium van Courcelles, Mariemont enz.). Worden deze
vergunningen toegestaan, dan zijn de Waalsche mijnmagnaten in de Kempen de
heerschende macht, dan verhuizen zij naar de Limburgsche en Antwerpsche heide
met hun Waalsch technisch personeel, ingenieurs, porions, beambten, machinisten.
De inwoners der streek met Waalsche, misschien Duitsche, inwijkelingen, zullen het
‘levend materieel’ leveren. De Vlaamsche arbeiders zijn karig met vakkennis bedeeld.
Willen de Vlamingen daar niet in ondergeschikte stelling blijven en enkel optreden
als Vlaamsche koelies, dan moet in Vlaamsch-België onmiddellijk het technisch
onderwijs, hooger en lager, volkomen vervlaamscht en merkelijk uitgebreid worden
(uitbreiding bijzonder in Antwerpen en Limburg). Dan moet men zorgen voor
Vlaamsche mijnbouwingenieurs, best aan de technische scholen van Gent gevormd,
zoowel voor den Staatsdienst als voor de private nijverheid. Door Vlaamsche
ingenieurs wordt het mogelijk degelijke Vlaamsche vak- en nijverheidsscholen in te
richten. Dit zal zeker onmiddellijk weinig verandering brengen, maar dan zal het in
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de toekomst toch beter staan. Men neme daarbij in acht, dat de ontginning
langzamerhand zal gebeuren, niet overal íneens, en dat overigens het boren van
koolputten een lastig en traag werk is.
Het stichten van Vlaamsche mijnbouwmaatschappijen aanbevelen is eene povere
raad: er is voorshands weinig kans op dat het daartoe noodige kapitaal gevonden
wordt, om redenen verder opgegeven. En dat kapitaal moet aanzienlijk zijn: het boren
van één put (voor elke mijn zijn er twee) zal ongeveer 2 miljoen frank kosten.
Alles kan overigens beproefd worden, want het gevaar is niet gering. Bieden de
Vlamingen hier geen weerstand, dan bezegelt het economisch feit, dat van den
Vlaamschen stam de heerschende macht in België moest maken, juist de verschuiving
der taalgrens en het verlies van twee Vlaamsche provincies. Laten zij begaan, dan
woekert binnen dertig of veertig jaar het Walendom aan de poorten van Antwerpen.
In geen der Vlaamsche gouwen kon tot hier de Waalsche immigratie iets veranderen,
alhoewel Brussel er erg aan toe is, omdat deze streken goed bevolkt waren. In het
nieuwe Zwarteland staat het anders. Het gemiddeld getal inwoners per vierkante
kilometer is voor het Rijk 227; voor Limburg daalt dat cijfer tot 100, in de
arrondissementen Turnhout en Mechelen, tot 100 en 157. Dáár zouden 80.000
Waalsche mijnwerkers (met familie 400.000 menschen) wél verandering brengen.
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De Belgische handelsvloot.
‘Ein kritischer Moment erster grosse’, die ontdekking, ook in verband met de haven
van Antwerpen en de zeevaart. Wat tot hier gedeeltelijk de scheepsbouw in zijnen
groei belemmerde waren gebrek aan goedkoope steenkolen en plaatijzer. Thans komt
Antwerpen in de gunstige stelling der Clyde streek in Schotland. Langzamerhand
zal in Vlaamsch-België een grootsch en eenig economisch systeem ontstaan. Vóór
de ontdekking der koolmijnen kon men reeds eene verplaatsing der nijverheidscentra
naar de oevers der Schelde waarnemen: te Hemixem, Hoboken, Burg zijn reeds
talrijke fabrieken en scheepswerven uit den grond gerezen. Wij mogen de stoutste
verwachtingen koesteren voor onze streken van bloeiend zeeverkeer, waar nu ook
groot-industrie en scheepsbouw op groote schaal economisch mogelijk worden.
Maar bloeiend zeeverkeer beteekent tot hier ongelukkig niet bezit eener degelijke
handelsvloot.
Alhoewel het Vlaamsche land drie zeehavens bezit, Nieuwpoort, Oostende en
Heyst-Zeebrugge, drie binnenhavens Brugge, Gent, Brussel, en Antwerpen, gelegen
op een der schoonste natuurlijke waterwegen die men kan uitdenken, alhoewel België
is de vijfde economische macht der wereld, bestaat er niet de minste verhouding
tusschen die macht (8.300 miljoen in- en uitvoerhandel in 1903) en onze
handelsmarine. Welk figuur vertoonen onze 71 zeil- en stoomschepen met hunne
102.000 ton tegenover de 1900 Duitsche vaartuigen met 1.750.000 t., of, om kleinere
landen dan België te noemen. nevens de 650 Nederlandsche schepen met 382.000
t., nevens Noorwegen met 551 schepen en 494.000 t., nevens Denemarken met 265
schepen en 248.700 t.
Het kantoor Veritas geeft ons in de wereldlijst de 30ste plaats voor de zeil-, de
16de voor de stoomschepen; na Griekenland en Brazilië!
Antwerpen is met Hamburg de grootste haven van het vasteland. Zijn stijgende
bloei wekt verbazing. In 1850 bedraagt de havenbeweging nog maar 240,000 t. (1406
schepen), in 1860, 546.000 t. (2.547 schepen), in 1880 3.063.825 t. (4.475 schepen),
in 1890, 4.506.277 t.
In 1900 eindelijk streeft Antwerpen Rotterdam voorbij, om in 1903 Hamburg in
te halen: in 1900, 6.669.920 t.; in 1903, 9.131.831 t.; de winst is dus 1.000.000 t. per
jaar, meer dan de gansche havenbeweging van steden als Amsterdam, Bremen,
Duinkerken en Le Havre. Maar men let niet op de keerzijde: de Belgische zeevaart
neemt om zoo te zeggen geen aandeel in dien bloei. Eén enkele gebeurtenis, oorlog
tusschen Engeland en Duitschland bij voorbeeld, kan die welvaart vernietigen.
In 1900, vindt men op de schepen die te Antwerpen aankomen
2338

Engelsche schepen met

3.367.338 t.

817

Duitsche schepen met

1.273.880 t.

1075

Schepen van andere landen 1.040.317 t.

en 390

Belgische schepen met

408.744 t.

Op het gebied der zeevaart, zijn wij in de laatste halve eeuw niets, maar niet het
minste, vooruitgegaan, en dat in het tijdvak waar handel en nijverheid een ongehoorde
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vlucht namen. Wij wezen in den aanvang op de onkunde en de partijdigheid der
Waalsche bureaucratie en der regeeringskringen: de zeevaart was immers een
specifiek-Vlaamsch bedrijf!
Het bewust gedeelte van het Vlaamsche volk, de Vlaamschgezinden, zijn eigenlijk
nooit opgewassen geweest om rechtstreeks invloed op de stoffelijke ontwikkeling
te oefenen, deels uit gebrek aan economische macht, grootendeels uit gebrek aan
voldoende kennis; de Flaminganten waren immers leeraars, advocaten, letterkundigen,
noch mannen van zaken, noch technici, noch economisten,
Op het gebied der scheepvaart is eene kentering ontstaan. Inderdaad, en de oorzaken
daarvan kenschetsen op wonderlijke wijze onze gansche economische geschiedenis.
De huidige beweging kwam niet op touw om de welvaart der Vlaamsche bevolking
of eene toekomst en eene broodwinning aan onze Vlaamsche jongens te bezorgen,
maar om de nijverheid meer ‘concurrenz fähig’ te maken door het weren van
Engelsche en Duitsche tusschenpersonen en door rechtstreekschen verkoop in den
vreemde. Men herinnert er aan, dat België slechts 15 t.h. van zijnen uitvoer
rechtstreeks buiten Europa afzet, dat onze meest geduchte mededingers, Engeland,
Duitschland, en Frankrijk ongeveer 75 t.h. daarvan opslorpen en zoodoende onze
waren verder verkoopen onder hunnen naam: wij verliezen daardoor én het voordeel
der reklaam voor eigen producten én dat van het zeevervoer. Op 100 miljoen frank
jaarlijks aan vracht besteed, komen er 97 in den zak van vreemde reederijen. De
Belgische uitvoer hangt dus feitelijk af van den goeden wil zijner mededingers.
Welke factoren zijn nu van aard om de levensvatbaarheid en den bloei onzer
handelsvloot te bevorderen. Er zijn er drie: de reederij, de scheepsbouw, de
bemanning.
a. de reederij. Het baat niet, dat de schepen onder Belgische vlag varen, stuurlieden
en scheepsvolk moeten tot de Belgische nationaliteit behooren. Thans is dat niet,
zooals verder wordt getoond. Op de 21 zoogezegde Belgische reederijen, zijn er
eigenlijk maar 5, die nationaal zijn naar kapitaal en scheepsvolk. Onze Vlaamsche
kapitalisten moeten leeren inzien dat de zeevaart een zeer voordeelige geldbelegging
kan zijn. Ten bewijze daarvan gaf de Antwerpsche Handelskamer de tabel uit der
winsten van de voornaamste Deensche, Hamburgsche en Hollandsche
stoomvaartmaatschappijen. Daaruit blijkt, dat voor 1894-1900 de uitkeering aan het
kapitaal gemiddeld 7.25 t.h. bedroeg.
Landbouw en nijverheid zijn door ruimte beperkt. De zee, integendeel, stelt een
schier onbegrensd arbeidsveld daar voor een ondernemend en kapitaalrijk volk. Het
woord van Keizer Willem II aan zijne landgenooten; ‘Uwe toekomst is op zee!’ kan
ook voor de Vlamingen gelden. Onder de kleine landen is voor ons veel te leeren
van Nederland en van het minder bevolkte en betrekkelijk kapitaalarme Noorwegen.
b). De scheepsbouw kan voor Vlaamsch-België een bron van welvaart worden.
De lijst der Belgische schepen is geenszins lang en de meesten zijn op buitenlandsche
werven vervaardigd (58 op 71!) Wij zijn bevoorrecht zooals weinigen. De Schelde
is breed en diep en uiterst geschikt om er schepen van stapel te laten loopen; hare
oevers, van Gent tot aan de Nederlandsche grens, zijn nagenoeg onbezet, de grond
is van geringe waarde en met weinig verbetering geeigend tot het oprichten van
groote scheepsbouwwerven.
In Schotland werden er meer dan 30 miljoen frank geofferd om de Clyde tot aan
Glasgow bevaarbaar te maken. Geen nuttelooze uitgave, voorwaar, als men bedenkt
dat de scheepsbouw aan den Schotschen stroom ieder jaar 200 miljoen opbrengt en
op de werven alleen, aan 50.000 werklieden een goed bestaan verschaft.
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Nu zijn er rond Antwerpen pas 1000 werklieden op de werven (te Hoboken en te
Boom). Men bouwt in België weinig of geene schepen, ten eerste omdat de Staat het
ontwikkelen van werven niet begunstigt, zooals het voor een opkomende nijverheid
het geval zou moeten zijn, en ten tweede, omdat aan onze Hoogescholen de
scheepsbouw en de verwante vakken niet onderwezen worden. Klinkt het niet grievend
dat het nieuwe schoolschip, bestemd om eens de nationale zeevaart herop te beuren,
aan eene Schotsche werf besteld werd?
c). De bemanning. Is ons land arm aan schepen, het is er niet veel beter aan toe
met het zeevolk. Al onze rijkdom bestaat uit eene school voor scheepsjongens te
Oostende en twee zeevaartscholen waarin ernstige herinrichting broodnoodig is. Om
in de bestaande leemte te voorzien, ontstond juist de beweging tot oprichting van het
schoolschip. Is het niet wraakroepend, dat op onze weinige Belgische schepen 144
vreemde officieren en slechts 74 Belgen aangetroffen worden? Geene wet verplicht
ongelukkig onze
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reeders de Belgische vaartuigen met Belgisch volk te bemannen; in andere landen,
is dat wél. Op ‘onze’ 2201 matrozen vindt men 721 Belgen, verder niets dan
Engelschen en Duitschers.
Onophoudend zou dit bij uitstek Vlaamsch vraagstuk de Vlamingen moeten boeien.
Tot hier is de Belgische zeetaal, het Vlaamsch. Maar wordt er niet opgepast, dan
verdringt daar ook het Fransch de Nederlandsche taal. Bijzondere en gestadige
aandacht verdient de inrichting van het onderwijs op het aanstaande schoolschip.
Bestaat niet reeds het plan om te Luik eene school voor scheepswerktuigkundigen
op te richten? Nevens groote stoffelijke belangen zijn hier ook gewichtige taalbelangen
op het spel.

De Zeevisscherij.
Spreekt men over de handelsvloot, dan valt het moeilijk geen woord te reppen over
de zeevisscherij. De bloei der laatste bewerkt immers grootendeels de uitbreiding
der eerste. Het visschersbedrijf is de beste leerschool voor den zeeman. De naburige
landen hebben dat sedert lang ingezien en het belang begrepen eener welvarende
zeevisscherij; overal werd zij door doeltreffende maatregelen vooruitgeholpen. Zoo
ging het in Engeland thans in bezit eener visschersvloot van 27.000 booten, die uit
den rijkdom der zee een jaarlijksch inkomen haalt van 187 millioen frank (cijfers
van 1895). In Frankrijk geeft de visscherij met 23.535 vaartuigen eene jaarlijksche
som van 117.138.000 frank. Wordt de opbrengst der Hollandsche haringvangst niet
geschat op 10 miljoen? Noorwegen eindelijk haalt ieder jaar 22 miljoen kronen uit
de visscherij.
Duitschland, dat niets verwaarloost om de zeebedrijven te ontwikkelen, bezat in
1886 1341 visschers, in 1896 waren er 3705 De opbrengst is in dezelfde verhouding
gestegen, zooals blijkt uit de cijfers voor Altona, Hamburg en Geestemunde.
In België is er, behalve de verbetering door het aanwenden van eenige
stoomsloepen, een gestadige achteruitgang te bespeuren. Een kenmerkend teeken
van verval is de vermindering der opbrengst. Het aantal visschers neemt af.
Nogmaals, zooals voor de zeevaart, moeten wij bekennen dat wij in de rei der
volkeren de laatsten zijn. Hoe kan het ook anders? Van staatswege wordt niets verricht
ten gunste dezer tweede specifiek-Vlaamsche nijverheid. Alle landen bevorderen en
beschermen de visscherij; ten onzent blijft de Regeering werkeloos, niet weinig
daarin geholpen door de laksheid der Vlamingen zelven.
Hoe kan de Staat hier helpen? Op velerlei wijze: men moet maar zien wat
Duitschland deed: premiën voor den bouw van visschersbooten, premiën voor de
uitrusting, premiën voor het medenemen van scheepsjongens, staatsbijdragen in een
reservefonds tegen verlies van netten, ondersteuning van verzekeringskassen,
aanmoediging voor het aankoopen en het uitrusten van stoomsloepen enz.
Een eerste maatregel, uitgangspunt van vele anderen, zou zijn het stichten van een
visscherijambt, zooals Duitschland en Nederland er bezitten, bijzonder belast met
het onderzoeken der vraagstukken van de visscherij: weten moet hier het kunnen
voorafgaan.
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De nationalisatie van het Vlaamsch kapitaal.
Wij doelen op de talrijke miljoenen onzer Vlaamsche spaarpenningen die naar elders
verhuizen onder voordwendsel voordeeliger belegging te vinden dan in eigen land.
Onmogelijk is het juist te becijferen welk het aandeel der Vlaamsch-Belgische
bevolking is in de 4.000 miljoen kapitaal der Belgische ondernemingen in den
vreemde. Als wij dat aandeel op één derde schatten en zeggen dat het minstens 1.000
miljoen bedraagt, zal dat wel niet overdreven zijn.
In de verloopen kwarteeuw vinden wij in België vier groote kapitaalbeleggingen;
van ieder hier een enkel woord. De Zuid-Amerikaansche groep heeft vele miljoenen
opgeslorpt; Brazilië alleen 172; Uruguay en Argentina meer. In 1902, waren er nog
14 staten en provinciën van dat werelddeel met onbetaalde schulden, voor eene
kapitaalwaarde van 400 miljoen en met achterstallige interesten voor 725 miljoen
frank!
In de jaren '90, zag men de Russische ondernemingen opdagen; daarin steekt
volgens zorgvuldige berekening voor 729,4 miljoen frank zuiver Belgisch kapitaal
(gezamenlijk bedrag der Belgisch-Russische ondernemingen: 851.410.000 fr.), dus
de mooie som van 108.15 fr. per Belgischen inwoner.
In 1899, werden aan de Brusselsche Beurs de titels van 52 vennootschappen genoteerd.
Ziehier hunne waarde in October 1899 en 1901

25
maatschappijen
der
metaalnijverheid

1899.
1901.
Verlies.
563.342.500 fr. 310.102.825 fr. 253.239.675 fr. of 45 t.h.

13 m. voor
mijnbouw.

206.918.000

115.444.000

91.474.000

44 t.h.

14 m. voor
verschillende
nijverheden.

79.998.000

47.688.000

32.310.000

40 t.h.

_____

_____

_____

_____

850.258.500

473.234.825

377.023.675

of 44 t.h.

De jongste koersen zouden ons zonder twijfel een verlies geven van 50 tot 60 t.h.
Veel daarvan is onherstelbaar verloren, het meest soliede voor vele jaren niet
winstgevend.
De Belgen doen ook aan koloniale (Congoleesche) ondernemingen. De belegging
begon met de lijdensgeschiedenis van den Congospoorweg, die telkens de hulp van
den Belgischen Staat behoefde (tot een bedrag van 25 miljoen frank) en waarvan de
388 kilometers de niet geringe som van 68 miljoen hebben ingeslokt. Voor de
aandeelhouders geene slechte zaak overigens.
Tusschen de jaren 1895 en 1900 konden wij 48 vennootschappen opsommen met
een naamkapitaal van 142,5 miljoen, een oogenblik tot een half miljard ter beurze
opgejaagd, maar deerlijk gezonken in den slapperen tijd na 1900.
De jongste groep vormen de Chineesche ondernemingen, hoofdzakelijk de
spoorweg Peking-Hankow (1300 kilometers) en een aandeel in de lijn Hankow-Canton
en verder vennootschappen van minder omvang.
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Men ziet het, er is durf en kapitaal, maar beide werken niet in de voor onze taalen stambelangen gewenschte richting. Het kapitaal, hoort men vaak, kent geen
vaderland. Dit is waar in zoover bezitters van kapitaal streven naar de grootstmogelijke
winst; nationaliteit en stamgevoel komen achteraan. Maar bestaan er dan geene zaken
genoeg waar beide, kapitaal én vaderland, even voortreffelijk gediend zijn.
Denemarken belegde een paar 1.000 miljoen zijner spaarpenningen in veestapel en
melkerijen; Noorwegen bevindt zich goed bij visscherij en scheepvaart. Waarom
versmaadt men ten onzent winstgevende zaken die bij de hand liggen? Zeevaart,
scheepsbouw en visscherij werden reeds vermeld. Aan nauwere betrekkingen - op
handels- en nijverheidsgebied - met Zuid-Afrika, met de Nederlandsche koloniën
wordt niet eens gedacht. Van grootere samenwerking met Nederland komt niets. Een
tolverbond tusschen beide landen blijft een vrome wensch, om niet te zeggen, een
droom. Doch hier moeten onze Noorderbroeders ook de hand uit de mouw steken,
de liefde kan niet van één kant komen.
Aan dien misselijken toestand komt maar een einde door de ‘vervlaamsching’ in
geest en in taal van Vlaanderen's handel, nijverheid en geldmarkt. Het aandeel van
de massa der kapitalisten in het oprichten van zaken is uiterst gering. De stuwkracht
berust bij een klein getal personen en instellingen (banken en groote handels- en
nijverheidsfirma's). De kapitalisten volgen lijdzaam de beweging. Het ligt dus aan
deze leiders, bij wie men het stamgevoel niet opgewekt heeft. Onze mannen van
zaken, ingenieurs groot-handelaars, groot-nijveraars en bankiers moeten voeling
krijgen met ons volk, doordrongen worden van ons ideaal, Vlaamschgezin worden
met één woord. Daartoe komt men eerst en vooral
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door een hooger technisch en handelsonderricht in het Nederlandsch. Zijn de leiders
bekeerd, de groote hoop, door pers en deskundigen voorgelicht, zal dan wel volgen.
De leus zij dus:
Nieuwe wegen voor de Vlaamsche Beweging, ook op economischtechnisch gebied!
LODEWIJK DE RAET.
Brussel.

De Vlaamsche Westhoek van Fransch Vlaanderen.
Tijdens de bloedige oorlogen van Richelieu en van Lodewijk XIV werd een strook
van het graafschap Vlaanderen onwederroepelijk van het Vlaamsche land
losgescheurd. Sedert dien is er nochtans onze moedertaal niet beduidend achteruit
gegaan ondanks de stelselmatige en steeds onmeedoogende taalverdrukking vanwege
al de Fransche regeeringen doorgevoerd.
Die taalbroeders in Frankrijk bewonen de arrondissementen Duinkerke en
Hazebroek in het Noorder-Departement. Heden ten dage zijn zij ongeveer twee
honderd duizend in getal (zoowat de bevolking der stad Gent met hare voorsteden.)
Al wie die schilderachtige streek bezoekt, vindt wel de stad Duinkerke sterk
verfranscht - ten minste in de hoogere standen en aan de oppervlakte - maar elders
kan men zich nog in Vlaamsch-België wanen. Alzoo hoort men in de derde klassen
op de spoorwegen niets anders dan West-Vlaamsch uit den mond der boeren,
werklieden en kleine burgers.
De taalverdrukking, alhoewel plechtig verboden in de verdragen, waarbij die
taalbroeders bij Frankrijk werden ingelijfd, begon reeds onder Lodewijk XIV. In
1803 verbood Napoleon I elk officiëel gebruik der moedertaal, zelfs in de private
acten als testamenten, kwijtschriften, enz. In 1833 wilde Louis Philippe de volkstaal
uit de lagere school verbannen, maar slechts onder de tegenwoordige derde Republiek
werd die maatregel streng toegepast en zendt men niets dan Vlaamsch-onkundige
onderwijzers onder die Dietsche bevolking. Geen enkel woord Vlaamsch mag nog
in de school aangeleerd of zelfs gesproken worden.
Ondanks den leerplicht draagt het volksonderwijs er dan ook geen vruchten. Bij
't verlaten der school (10 à 12 jaar) hebben de kinderen werktuigelijk wat Fransch
leeren lezen, maar verstaan het niet, terwijl zij hunne eigene Vlaamsche moedertaal
niet kunnen lezen noch schrijven. Dat wil zeggen, dat zij ongeletterd zijn gebleven.
De ouderen van dagen, die in hunne jeugd op de school nog wat Vlaamsch-lezen
hadden mogen leeren, lezen 's Zondags hun Vlaamsch gebedenboek in de kerk. Het
jonger geslacht, dat Fransche gebedenboeken krijgt, gaat er mee ter kerk, maar
verstaat ze niet of gebrekkig.
Op 12jarigen leeftijd hebben de kinderen de school verlaten en vergeten zij spoedig
hun kladdeken Fransch. De mannen vallen op 19jarigen leeftijd onder de bepalingen
van den militairen dienstplicht. Men zendt ze naar verafgelegen Fransche garnizoenen,
waar zij gedurende een drietal jaren wat kazerne-Fransch leeren. Dan keeren zij terug
naar hun Vlaamsch dorp of naar hunne kleine stad, en op eenige jaren tijds zijn ze
weer geheel Franschonkundig geworden.
Intusschen blijft de gansche bevolking - buiten de hoogere standen - in dien
barbaarschen toestand, dat zij een taal spreekt, die zij niet lezen noch schrijven kan,
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en een vreemde taal heeft leeren lezen en schrijven, die zij noch verstaat noch spreekt.
Kan men zich eene schandiger intellectueele verwildering voorstellen in een beschaafd
zoogezegd vrij land met algemeenen leerplicht?
De Katholieke Kerk is de laatste schuilplaats der vervolgde moedertaal gebleven.
's Zondags hoort er de Vlaming een Vlaamsch sermoen; in den biechtstoel spreekt
de priester hem in zijne taal aan; in de kathechismusles leert het kind de beginselen
van zijnen godsdienst in de moedertaal. Maar zelfs die laatste schuilplaats wordt in
de laatste jaren bedreigd. De Regeering verbood de Vlaamsche sermoenen en de
Vlaamsche kathechismusles; en de Franschgezinde aartsbisschoppen van Kamerijk
(Cambrai), onder wier geestelijk gezag onze 200.000 taalbroeders van
Fransch-Vlaanderen leven, werken met hunne hoogere geestelijkheid de officiëele
verfransching maar al te gedwee in de hand. Slechts in den allerlaatsten tijd, in den
strijd tegen de hevig anticlericale Republiek, biedt de Katholieke Kerk er eindelijk
weerstand, ook ten bate der Vlaamsche moedertaal.
Alleen het bijzonder initiatief zou die ongelukkige Fransche Vlamingen nog kunnen
redden. Men zou er vrije lessen moeten inrichten om de moedertaal te leeren lezen
en schrijven, men zou er Vlaamsche dagbladen en volksboekjes moeten verspreiden
en vooral luidop voor de duizenden ongeletterden van den Westhoek openbare
lezingen moeten houden uit eenvoudige geschriften, als die van Conscience
bijvoorbeeld.
In tijden van verkiezingen alleen, wanneer het er op aankomt de stemmen der
Vlaamsche kiezers te winnen, speelt de moedertaal nog soms eene zekere rol. De
beruchte generaal Boulanger bekwam weleer te Duinkerke een verbazend getal
stemmen, deels omdat hij een onbeholpen Vlaamsch kiesplakkaatje op de muren had
laten aanplakken. Pastoor Lemire, die te Hazebroek herhaaldelijk tot lid der Chambre
des députés werd gekozen, laat nooit na zijne kiezers in hunne taal van dorp tot dorp
te gaan aanspreken in openbare Vlaamsche meetingen.
Kon men Vlaamsche sprekers vormen. dan ware reeds veel gewonnen en zou
wellicht eene ontwaking der 200.000 Vlamingen in de arrondissementen Duinkerke
en Hazebroek nog kunnen gebeuren. Wie weet?
Was de toestand van Vlaamsch-België vóór Waterloo zooveel beter dan die van
Fransch-Vlaanderen in 1904? Och neen. En nu is Vlaanderen als Lazarus uit zijn
graf verrezen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zou de zaak ernstig moeten onderzoeken
en de verwilderde vergeten taalbroeders uit den Franschen Westhoek niet langer aan
hunne intellectueele ellende mogen overlaten.
PAUL FREDERICQ.

Nieuwe Leden. (15 Mei - 15 Juli.)
Groep Nederland.
a. Beschermend Lid.
J. Poetsma, Van Brakelstraat 25,

Den Haag.

Opgegeven door den heer
J.H. Boddendijk, A.dam.
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b. Gewone Leden.
J. Schuyleman, Rijksontvanger,

Almelo.

Opgegeven door den heer
Ds. L. Rademaker, Zwolle.
N.J.C. van Hasselt, Plantage Middenlaan 76,

Amsterdam

T.G. Stein, Instituteur, Westeinde,

Amsterdam

Opgegeven door den heer Amsterdam
J.H. Boddendijk,
Mej. N.G. Zevenhuizen,

Appingedam.
Opgegeven door den heer Appingedam.
Mr. A.T. Vos,

Mevrouw E. van Geer-Noordendorp,

Breda.

Opgegeven door Luit. D.A.
Eekhout, Ginniken.
C. Spoon Cz.* Scharlo W.I No. 118a.

Brielle.

L. van der Knoop,* Graanhandelaar,

Brielle.

*Opgegeven door den heer
A. Trouw, Rockanje.
A.L.C. ten Bruggen, Wichmanlaan 25,

Bussum.

Opgegeven door den heer
J.C. ten Bruggen, Den
Haag.
Mr. G.J.D. Hondius,

Deventer.
Opgegeven door mej.
J.C.C. Burgersdijk,

W.L.A. van Heuven,

Deventer.
Doesburg.

Opgegeven door den heer Doesburg.
S. Reynders,
P.M. de Wolf, Luitenant, Stationsplein 9,

Geertruidenberg.

Opgegeven door den heer
M. van Doornink, Leiden.
Mej. D. van Aken, Theresiastraat,

Den Haag.

Opgegeven door Mevr. B. Den Haag.
de Graaff van Capelle,
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Jacqueline W.E. van Oosterzee, v. Galenstraat 9,

Den Haag.

Opgegeven door den heer Den Haag.
T.J. Risselada,
Dr. J.D. de Jong,* Paramaribostraat 145,

Den Haag.

G.J. Staal,* Bonistraat 33,

Den Haag.
*Opgegeven door Mr. C.
Th van Deventer,

Den Haag.

Haarl. H.B.S. Vereeniging p.a. mej. Ag. Zijm, Gaelstr. Haarlem.
15,
Opgegeven door den heer Haarlem.
R. Zuidema,
Dr. H. Idenburg, Arts,

Jutfaas.
Opgegeven door den heer
Dr. B. Koster, Steenwijk.

Dr. H. Korteweg, Breestraat 19,

Leiden.

O. van Bockel, Jur. Doct. Donkersteeg,

Leiden.

Opgegeven door den heer Leiden.
A.B. Cohen Stuart,
J. Mols. Hoofdonderwijzer,

Oud-Vroenhoven bij
Maastricht.
Opgegeven door den heer
H. Knippenberg.

M.C.v.d. Plas,

Neder Hardinxveld.
Opgegeven door den heer Neder Hardinxveld.
J.A. Swets,

P.A. Kemper,* Off. v. Adm. 2e kl. a/b. Hr. Ms.
Wachtschip,

Nieuwediep.

Bussemaker,* Luit. t/Zee 2e kl. a/b. Hr. Ms. van Speijk, Nieuwediep.
Jhr. R.F.O. Groeninx van Zoelen,* Luit. t/Zee 2e kl.
a/b. Hr. Ms. Wachtschip,

Nieuwediep.

B.H. Wijmans,* Luit. t/Z 2e kl. a/b. Hr. Ms.
Wachtschip,

Nieuwediep.

H.C. Louwerse,* Luit. t/Z 2e kl. a/b. Hr. Ms.
Wachtschip,

Nieuwediep.

D. Kaan,* Off. van Adm. 2e kl. a/b. Hr. Ms.
Wachtschip,

Nieuwediep.
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*Opgegeven door Luit.
A.M.v. Roosendaal,
B. Noorduijn, Spoorstraat,

Nieuwediep.
Nijmegen.

Opgegeven door Dr. P.V.
Sormani,

Nijmegen.

S. van Ramshorst* Az., Nederlandsche dekenhandel, Nijkerk.
N.G. Krane,* Eendrachtsweg 28,

Rotterdam.

*Opgegeven door den heer
F.A.C. Lechner, Schiedam.
D. Boest Gips, Scheepsmakershaven 19,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer Rotterdam.
H. Kiersch,
C.F. Bogaert, Benthuizerstraat 107,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer
P.M.A. Bogaert.
Mr. W. Suermondt Lz. Wijnhaven 90,

Rotterdam.

Mevr. A.J. van den Bos-Rijken*, Pijnackerplein 22,

Rotterdam.

*Opgegeven door den heer Rotterdam.
P. Neideck,
Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede,*

Rijsenburg.

W. Huender,* Notaris,

Steenwijk.
*Opgegeven door mej. J.
Boll, Oosterbeek.

Dr. R.E. Krämer, Oude Gracht, Weesburg 85,

Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
Herman C. Deelken.
Dames van Deventer, Weistraat 91,

Utrecht.

Opgegeven door den heer Utrecht.
G.W. van Zadelhoff.

Groep België.
a. Beschermende Leden.
Mej. E. Belpaire,

Antwerpen.

Edw. Coremans, Volksvertegenw., 21
Montebellostr.,

Antwerpen.

Prosp. Creutz, 144 Lange Leemstraat,

Antwerpen.

W. Hoevenaar, 61 Leopold de Waelstraat, Antwerpen.
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G.J. Kortman, 11 Vlaamsche Kaai,

Antwerpen.

S. Parser, 44 Solvijnsstraat,

Antwerpen.

J. Van den Berg, Consul-Gen, der Nederl. Antwerpen.
J. Van Kerckhoven-Donnez,
Gemeenteraadslid, Wiegstr.

Antwerpen.

Mr. Jan Van Rijswijck, Burgemeester,

Antwerpen.

J. Van Stuijvesant-Meijer, Oud-kolonel Brussel.
O.I.L., 216 Brugmanlaan,
J.S. Willems,

Laken bij Brussel.

W.G.F. De Bruyn,

89 Berg van 't Hof.

G. De Stoppelaar, Voorz. Ned. Kamer
van Koophandel,

Molenbeek bij 't Hof.

Mr. W. Thelen, Adv., de Wijnantsstr.

't Hof.

Prof. August Vermeylen, Ukkel,

't Hof.

Mej. Cruyt,

Gent.

J. Kuyck, Bloemist,

Gent.

Dr. De Stella,

Gent.

Ankersmit, Bloemist,

Melle.

b. Gewone Leden.
Jul. De Geyter,

Antwerpen.

A. Van Woringen, 221 Zuiderlei,

Antwerpen.

W. Brill, 31 Leopoldstraat,

Antwerpen.

A. Brandon, 117 Balansstraat,

Antwerpen.

J. Noest, 70 Oude Baan,

Antwerpen.

C. Nap, 14 Kleine Beerstraat,

Antwerpen.

C. Schilperoort, 19 Generaal Van
Merlestraat,

Antwerpen.

P.G. Krafft, 317 Boomgaardstraat,

Antwerpen.

J. Denekamp, 72 St.-Jorisvest,

Antwerpen.

J. Salomons, 11 Vlaamsche Kaai,

Antwerpen.

O. Hageman, 7 Capucienestraat,

Antwerpen.

H. Goldenberg, 139 Handelslei,

Antwerpen.

P. Drost, 52 Arendstraat,

Antwerpen.

J. Schmit, 21 Suikerrui,

Antwerpen.

J. Van den Broeck, 53 Kathelijnevest

Antwerpen.

Neerlandia. Jaargang 8

I. Schenck, Egmondstraat,

Antwerpen.

J. Meesters, 35 De Hornestraat,

Antwerpen.

V.d. Briel, Student,

Antwerpen.

Cestelijn, Student,

Antwerpen.

C. Haegeman, Student,

Antwerpen.

Nederlandsche Studentenkring,

Antwerpen.

J. Alofs,

Borgloon.

H.E. Prins, 52 Albert de Latourstraat,

Brussel.

E. van Melle, 57 Pachecostraat,

Brussel.

P.J.B. Ruijs de Perez, 26 Jozef II straat

Brussel.

Mevr. W.G.F. De Bruyn, 89 Berg van 't Brussel.
Hof,
Mej. S. De Bruijn, 89 Berg van 't Hof,

Brussel.

Mej. W. De Bruijn, 89 Berg van 't Hof,

Brussel.

L. Steijaert, 1 Hallestraat,

Brussel.

Willemsfonds, 98 Munthofstraat,

Brussel.

E. Van Lint, 41 Saksen Coburgstraat,

Brussel.

R. Stuffken, 138 Noordlaan,

Brussel.

J. De Jonge, 170 Van der Lindenstraat,

Brussel.

R. Van Groningen, 6 Kathelijneplaats,

Brussel.

G.I. Hooyer, 431 Van Volxemlaan,

Brussel.

M. Houtbeekers, 93 Kortenberglaan,

Brussel.

H. Van Wijk, 22 Brikkenkaai,

Brussel.

Van Geldert, 81 Noordlaan,

Brussel.

Mevr. W. Thelen, 31 de Wijnantsstraat, Brussel.
Van Witsenburg, 74 Anspachlaan,

Brussel.

T. Jonckheere, 64 Zennestraat,

Brussel.

J.S. Bowles, 40 Archimedesstraat,

Brussel.

Ds. Laan, Van Ooststraat. 37,

Schaarbeek bij Brussel.

Richmond, 30 Boudewijnlaan,

Brussel.

Neecks, 107 Tyrolstraat,

Brussel.

J. Van Raalte, 316 Vooruitgangstraat,

Brussel.

H. Braeckensiek,

Brussel.

B. De Vlaminck, Kapitein,

Brussel.

Verheggen,

Brussel.
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Graaf de Hagendorf,

Brussel.

Kapt. A. Bogaert,

Brussel.

F. Toussaint,

Halle bij Brussel.

N. Söhngen, 112 Zegestraat,

St. Gillis bij Brussel.

W. Baarslag,

Laeken bij Brussel.

K. Bogaerd, 170 Koninginnestraat,

Laeken bij Brussel.

Van Zijpe, 474 Paleizenstraat,

Laeken bij Brussel.

D. De Kriek, 69 Ribeaucourtstraat,

Brussel.

L. Diepenhorst, 53 Goffartstraat, Elsene, Brussel.
P. Maingay, 122 Nieuwstraat,

Brussel.

H. Coopman, 129 Daillystraat,

Sch., Brussel.

E. Allegaert, Rubenstraat,

Sch., Brussel.

C. Statkowsky, 47 Krijgslaan,

Brussel.

L. Van der Kun, 58 Karthuizerstraat,

Brussel.

Mej. F. Havinga-Oostwijn, Lang
Levenstraat,

Elsene Brussel.

J. Hamming, Gep. Kapitein,

Vorst, Brussel.

Not. Spay

Eekloo.

Ds. Domela Nieuwenhuize, Coupure,

Gent.

P. Matton, 105 Dok,

Gent.

O. Herman, 4 Baliestraat,

Gent.

Mevr. Schlechtweg, 10 Dokplaats,

Gent.

P. D'Hoedt, Pannestraat,

Gent.

E. Van Cauwenbergh, 10 Botermarkt,

Gent.

Mevr. Hugenholz Wittouk, Van
Hulthemstraat,

Gent.

J. Vuylsteker, 60 Lge. Violettenstraat,

Gent.

Alice Van Damme, 18 Nieuwpoortstraat Gent.
Lion, 61 St. Lievensstraat

Gent.

G. D'Hoedt, 65 Pannestraat,

Gent.

Dutoit, 3 Nederkouter,

Gent.

Mej. A. Stappaert, 9 Groote
Huidevettershoek,

Gent.

J. Eggen, Guinardstraat.

Gent.

T. Zendijk, 6 Zaadsteeg,

Gent.

De Bondt.

Gent.
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L. Hendrickx,

Gent.

Reim. Ledewijn, Student,

Gent.

Maur. De Vos, Student,

Gent.

E. Van Imschoot, Student,

Gent.

Arth. Goethals, Student,

Gent.

P.J. Gillis.

Gent.

Van Vliet, Student,

Gent.

Schultz,

Gent.
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Maystré.

Gent.

Dr. Jos. De Decker,

Gent.

Wissel,

Gent.

Vict. De Raedt,

Gent.

Jef Roelandt,

Gent.

Maur. Van de Woestijne,

Gent.

K. Hye,

Hoboken.

K. Wouters,

Houtvenne.

Ad. De Rijcke,

Kalken.

F. Proost, Driesstraat,

Ledeberg.

E. Bosteels, Student,

Leuven.

L.v.d. Essen Student,

Leuven.

K. De Wolf Student,

Leuven.

D. Sioen, Student,

Leuven.

R. Feys, Student,

Leuven.

H. D'Hooge, Student,

Leuven.

K. De Mortier, Student,

Leuven.

M. Matthijs, Student,

Leuven.

F. Van Cauwelaert, Student,

Leuven.

H. Verwilghen, Student,

Leuven.

Aug. Fierens, Student,

Leuven.

H. Mommaerts, Student,

Leuven.

H. Schelstraete, Student,

Leuven.

Eug. Mathys, 5 Augustijnenstraat,

Leuven.

J. Dalck, 7 Diestschestraat

Leuven.

I. Van Praet, Schrijnstraat

Leuven.

V. Timmermans, 6 Frederik Linsstraat,

Leuven.

Huib. Michielsen, Student,

Leuven.

Mich. Donkele, Student,

Leuven.

K. Vanhee, Student,

Leuven.

R. Vermandere, Student,

Leuven.

J. Van Gorp, Student,

Leuven.

L. Lambrechts, Student,

Leuven.
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L. Van Boeckel, Student,

Leuven.

R. Van Ongeval, Student,

Leuven.

L. Defraine, Student,

Leuven.

L. Wendelen, Student,

Leuven.

O. De Geest, Student,

Leuven.

Prof. Lecoutere, Student,

Leuven.

G. van Acker,

Lokeren.

J. Opzoomer,

Lokeren.

Robrecht Albrechts, Advocaat,

Mechelen.

W. Messings, 16 Leermarkt

Mechelen.

Denijn, Stadsbeiaardier,

Mechelen.

L. de Maeker, 8 Peter Benoitstraat,

Oostende.

E. Rijckeman, 36 Velodroomstraat

Oostende.

E. D'Haese, Deurwaarder

Oudenaarde.

Groep Ned. Indië.
a. Beschermende Leden.
A. van Nieuwenhuyzen*, Hoofd der 1e School,

Menado.

J.A. Bolland,* Administrateur, Onderneming Talisse, Menado.
*Opgegeven door den heer
J.H. Boddendijk,
Amsterdam.
b. Gewone Leden.
J. Reysenbach, Voorzitter Javasche Bank, Batavia.
G.J. van Kooten, Generaal Majoor,

Batavia.

J.H. Jacobs, Leeraar Gymnasium Willem Batavia.
III.
S.P. Pieroelie. 1ste Comm. res. kantoor, Magelang.
T. van Erp, Kapt. Genie,

Magelang.

E.M. Japin, Onderluit. Infanterie.

Magelang.

J. Trinmer, Onderluit. Infanterie.

Magelang.

H.V. Marenu, Boekbinder en drukker,

Magelang.

J.A. Godding, Sergeant Infanterie 1e bat., Magelang.
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D. Raven, Militair apotheker,

Magelang.

J. Brand, Korporaal tamboer res. bat.,

Magelang.

Ch.Th. Reisner, Ambt. toegevoegd a/d
pres. v/d Landraad,

Magelang.

J. Diephuis Ambt. post- en telegrafie op Magelang.
wachtgeld,
J.P.A. Nobel, 1e klerk griffie landraad,

Magelang.

J. Benjamins, Europ. Sergeant 2e Dep.
bat.,

Magelang.

E.F. Höhne, Europ. Sergeant 2e Dep. bat., Magelang.
E.S. Droog, Europ. Sergeant res. Dep.
bat.,

Magelang.

E.K. Brandt, Europ. Sergeant res. Dep.
bat.,

Magelang.

E.S. Limpert, Europ. Sergeant res. Dep. Magelang.
bat.,
D, Radsma, Europ. Sergeant 2e dep. bat., Magelang.
H.F. Bommezijn, Wagenverhuurder,

Magelang.

Oppermann, 1e Luit. Infanterie,

Magelang.

C.A. Ebbink, 1e Luit. adjudant,

Magelang.

R. Pellis, Hotelhoudster,

Magelang.

J.C.C. van Driessche, Chef kadaster,

Magelang.

E.K.H. Pluim Mentz, Kapt. Infanterie,

Magelang.

M.J. Verwey, Europ. fourier,

Magelang.

J.H.A. van Katwijk, Opzichter
wagenverhuurderij,

Magelang.

W. Klaassen, Sergeant genie,

Magelang.

C.A. Beudeker, Sergeant genie,

Magelang.

P.U. Maasdam. Sergeant genie,

Magelang.

C.Th.J.Z.A. Albinus, Klerk.

Magelang.

J.B. de Kort, Adj. onderofficier.

Magelang.

Mevrouw G.J. Dirkzwager,

Samarang Pendrian.

Mr. Johan Dirkzwager,

Samarang Pendrian.

K. Brodhaag, Kramat,

Batavia.

A. Gaillard,

Mr. Cornelis.

A. IJoung, Kramat,

Batavia.

A.R. Razoux Kühr, Hospitaalweg,

Batavia.
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W. Engles, Amtenaar B.O.W.

Batavia.

T. Nitschman, Kon. Paketvaart Mij.

Batavia.

M.J. Keizer Gz.,

Batavia.

Mevrouw Keizer-Bloem,

Batavia.

Mej. J.G. Latuperisa, Klerk Alg.
Rekenkamer,

Batavia.

W.J.H. Vogelsang, 2e Comm. Alg.
Rekenkamer,

Batavia.

Mej. H.L. Edeling, Klerk, Alg.
Rekenkamer,

Batavia.

Mej. Ch.E. Edeling, Klerk, Alg.
Rekenkamer,

Batavia.

Mej. A.P. Oetgens van Waveren, Pancras Batavia.
Cliffort,
J.W. Teillers, Litograaf, Parapattan,

Batavia.

Mevr. E.C. Wiselius geb. v. Holst
Pellekaan Hoofkonderwijzeres Gang
Cornelius,

Batavia.

J.R. Clanier, p/a G. Kolff & Co.,

Batavia.

Mej. M.S.v.d. Willigen,
Hoofdonderwijzeres,

Batavia.

B.D. Bosscher, p/a G. Kolff & Co.

Batavia.

Mej. L.H. Tan,

Mr. Cornelis.

A. Simon., leerling Gymnasium Willem Batavia
III,
Ph. Simon, leerling Gymnasium Willem Batavia
III,
J.H. de Laat de Kanter, pension
Smissaert,

Batavia

J.L.J.F. Ezerman, Ambt. Chineesche
Zaken,

Batavia

L.O. Herne, Onderwijzer,

Batavia

J.F.B. Rolufs, Ambt. Javasche Bank,

Batavia

Mevr. Rolufs-Lapidoth,

Batavia

Mr. J.H. Carpentier Alting, Secr. Dep. v. Batavia
Justitie,
W.H.Ch. Vetter, Klerk Algem.
Rekenkamer,

Batavia

H.J. van Ewijk, Beambt. der recherche, Batavia
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Th. de Grane. Gang Chaulan,

Batavia

Mej. L.E.A. Gobée. Salemba,

Batavia

Ed. C. van Arcken,

Batavia

J.R. Burghard, Beambte Handelsvereen. Batavia
‘Amsterdam’,
Ch.E. Goernat, Ambt. S.S. Doeri,

Batavia

H.J.C. Holdelt, Salemba 73,

Batavia

A. Justman,

Batavia

Kan Lo Den, Molenvliet,

Batavia

L. van Leeuwen. Leeraar Kon.
Wilhelminaschool,

Batavia

A.Ph.W. Noordink, Beambte Kon.
Paketvaart Mij.,

Batavia

Thoa Keng Hek, p/a Khouw Kim Aa,
Molenvliet O.,

Batavia

F.W.Ch.J. Palm, Beambte Opiumfabriek, Batavia
H.C. Visser, p/a Stam en Weyns,

Batavia

W. Donselaar, Petodjo,

Batavia

P.A. Burger, Onderwijzer,

Buitenzorg.

M.J.D. Claessens, Pastoor,

Buitenzorg.

Raden Gangda Negara, Demang,

Buitenzorg.

Dr. G.v.d. Horst, Dir. Off. v. Gez. 2e kl., Buitenzorg.
Dr. J.W. Hofman, Dir.
Krankzinnigengesticht,

Buitenzorg.

Dr. J.C. Koningsbergen, Landbouw
zoöloog,

Buitenzorg.

J. Pit, Administrateur landbouwschool,

Buitenzorg.

A.L. Edwards, Comm. ass. res. kantoor. Buitenzorg.
J.Th. Warnars, Kantoorchef 1e kl. P.- en Buitenzorg.
T.-dienst,
D. Dekker, Onderwijzer,

Depok.

J.W.A.v. Wilsem, Onderwijzer,

Depok.

C.O.v.d. Plas, Administrateur v.h. land
Koeripan,

Buitenzorg.

Casimir. J.W. Mohman, Administrateur Buitenzorg.
v.h. land Tjiampea,
A. A, Van Motman, Administrateur v.h. Buitenzorg.
land Roempien,
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A.R. Kuipers, Administrateur v.h. land
Balang,

Buitenzorg.

J.W. Smit, Daggelder Waterstaat,

Buitenzorg.

F.A. Edwards, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

F.Th. van Lingen, Klerk Alg: Secretarie, Buitenzorg.
C.O. Priegelaar, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

H. Mutter, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

G. C, D. Nicolaas, Klerk Alg: Secretarie, Buitenzorg.
A.W. Jansen, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

H.F. de Waal, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

E.F. Schifferling, Klerk Alg: Secretarie, Buitenzorg.
A.E. Monterie, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

E. Leidelmeyr, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

J.E.L. Kepel, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.

F.A. de Lizer, Klerk Alg: Secretarie,

Buitenzorg.
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F. Laurens, Klerk Dep. v. Justitie,

Buitenzorg.

J.C.H. Egeraat, Gep. Ambtenaar,

Buitenzorg.

J. Boelaard van Tuyl, Maandgelder Ass. res. kantoor, Buitenzorg.
G. Niedeck, Maandgelder Ass. res. kantoor,

Buitenzorg.

A. Schrijn, Klerk Ass. res. kantoor,

Buitenzorg.

J.A.C. Leidelmeyer, Klerk Ass. res. kantoor,

Buitenzorg.

P.A. d'Adelhart Tourop, 1e Klerk Ass. res. kantoor,

Buitenzorg.

G. J, van Koetsveld, comm. 2e kl. P. en T. dienst,

Buitenzorg.

Johannes, Klerk S.S.

Buitenzorg.

I.W.P. Lefébre, Maandgelder ass. res. Kantoor,

Buitenzorg.

G.C. Verstege, Administrateur v.h. land Tjitrap,

Buitenzorg.

D. Iken, Onderwijzer Seminarie,

Depok.

H.W. Gedlop, Ambt. N.I.S. Tjileboet,

Buitenzorg.

C.G. van Motman, Beambte v.h. land Roempien,

Buitenzorg.

A.W. Visser, Beambte v.h. land Balang,

Buitenzorg.

M.C.C. Gouka, Beambte v.h. land Balang,

Buitenzorg.

A.J.C.v. Blokhuizen, Adm. v.h. land Tjipaningkis,

Buitenzorg.

J.A. Brouwer, Klerk S.S.

Buitenzorg.

Mej. L. Goossens, Onderwijzeres

Ngawi.

H.L.J. Badings, 1e Luit. artie.

Ngawi.

C. Rietberg,* 3e machinist, K.N. Paketvaart Mij.

Buitenzorg.

J. Herman,* 2e werktuigk. K.N. Paketvaart Mij.

Buitenzorg.

W.J.B. Suyderhoud,* 4e werkt. N.K. Paketv. Mij.,

Buitenzorg.

E.C. Reit,* 2e Officier K.N. Paketvaart Mij.,

Buitenzorg.

E.L. van Acker,* 4e Officier K.N. Paketvaart Mij.,

Buitenzorg.

J.C. Winckler,* Commies Gorontalo,

(res. Menado).

J. Gaffin,* Handelaar Gorontalo,

(res. Menado).

A.G. Bendsneyder,* Handelaar Gorontalo,

(res. Menado).

C.Ch. Mononoetor,* Klerk Gorontalo,

(res. Menado).

F. Kramer,* Kapt. S.S. ‘Tomini’ Gorontalo,

(res. Menado).

A.F.W. Weyers,* 1e Onderwijzer a.d. 1e school,

Menado.

Jakob Kobus,* Hoekoem Toewa v.h. eiland Ganga,

res. Menado.
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*Opgegeven door den heer
J.H. Boddendijk,
Amsterdam.

Groep Suriname.
a. Beschermende Leden.
A. Krabbendam, Gezagv. bij de Koloniale Paramaribo.
vaartuigen, Paramaribo. Opgegeven door
den heer D.C. Rijsdijk,
F. Laurens, door den Dep. Justitie,

Paramaribo.

J.C.H. Egeraat, Gep. Ambtenaar,

Paramaribo.

J. Boelaard van Tuyl, maandgelder ass. Paramaribo.
res. kantoor,
G. Niedeck, maandgelder ass. res.
kantoor,

Paramaribo.

A. Schrijn, Klerk ass. res. kantoor,

Paramaribo.

J.A.C. Leidelmeyer, Klerk ass. res.
kantoor,

Paramaribo.

P.A. d' Adelhart Tourop, 1e Klerk ass.
res. kantoor,

Paramaribo.

b. Gewone Leden.
Gijsbert Rijsdijk,* Landbouwer

bij Paramaribo.

T. Veldhuizen,* Landbouwer

bij Paramaribo.

Herbert van Hees,* Landbouwer, Kwattaweg,

bij Paramaribo.

C.A. van Brussel.* Landbouwer

bij Paramaribo.

J. Rijsdijk,* Landbouwer, Frederikshoop,

bij Paramaribo.

*Opgegeven door den heer
D.C. Rijsdijk.
J.J. Gemmel Jr.,* Surnumerair Immigratie Depart.,

Paramaribo.

L.W. Palthe Wesenhagen,* Gouvernements Plein,

Paramaribo.

D.J. Bergen,* Steenbakkersgracht,

Paramaribo.

K.H. Bergen,* Onderwijzer,

Paramaribo.

A. Behr,* Watermolenstraat,

Paramaribo.

J.A. Nyon,* Plantage Catharina Sophia,

Suriname.
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*Opgegeven door den heer
F. Nyon.
R.L. Currie, Gezagvoerder plantage Dankbaarheid,
District Beneden Saramacca,

Suriname.

Opgegeven door den heer
W.N. Sevenoaks.
Julius W. Lobato,* Onderwijzer,

Paramaribo.

J.S. Abendanon,* Ambt. Gouvernements-Secretarie,

Paramaribo.

R.J. van Lier,* Ambt. Gouvernements-Secretarie,

Paramaribo.

Fred. Elson,* p.a. ‘Surinaamsche Bode’,

Paramaribo.

J. van Zanten,* Chef-machinist 1e West-Ind.
Goudbagger Mij., Zwartenhovenbrug Straat,

Paramaribo.

Johan C. Braaf,* Molenpad, F. 464 a4,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer
F. Oudschans Dentz.
W.R. Cameron,* Plantage, Beekhuizen, bij

Paramaribo.

L. Daniels,* Plantage, Beekhuizen, bij

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer Paramaribo.
Th.J.F. Valois Smith,
A.C.J.M. Alberga, Beambte Griffie Hof van Justitie,

Paramaribo.

R.A. Tammenga, Lid van de Koloniale Staten, 2e
Buitenwijk No. 302,

Paramaribo.

Eduard J. Fonseca,* Wanicastraat 297 g,

Paramaribo.

J.W. Schenkers,* Keizerstraat D 8,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer Paramaribo.
L. Ridié,
Afdeeling Grand Rapids (Amerika.)
H. Bouma, 344 W. Leonardstreet

Grand Rapids Michigan.

U. Datema, 120 Jenettestreet

Grand Rapids Michigan.

D.F. van Dijk, 42 Brainardstreet

Grand Rapids Michigan.

E. Engelhard, 386 11th. street

Grand Rapids Michigan.

J. Engelhard, 386 11th. street

Grand Rapids Michigan.

L. Groeneveld, 41 Caledoniastreet

Grand Rapids Michigan.

L. Huizinga, 216 Courtneystreet

Grand Rapids Michigan.

G. Lindemulder, 161 Batesstreet

Grand Rapids a

S. van der Meulen 106 Canalstreet

Grand Rapids a

Neerlandia. Jaargang 8

T. Schoonbeek, 228 10th. street

Grand Rapids a

H. Schram, Alpine Avenue

Grand Rapids a

J. Willeams 98 Jenettestreet

Grand Rapids a

T. Joosten, 562 17th. street

Holland Michigan.

Buitenland.
a Beschermend Lid.
Mej. Isabella van Wijk, Parijs, Oranje
Rivier Kolonie

(Z.-Afr.).

b. Gewone Leden.
W. Schrijver, 36 reu de Latour d'Auvergne,

Parijs.

J.R. de Bruine, p/a. J.J. Schuijt, Welgevonden, Distr.
Boonhof Oranje Riv. Kolonie

(Oranje Vrijstaat).

T.K. Thielen,* Ontvanger,

St. Eustatius.

F.C. Crüger,* Oud Ambtenaar,

St. Eustatius.

N.C. Henriquez,* Onderwijzer,

St. Eustatius.

*Opgegeven door den heer St. Eustatius.
G.J. Grol, Gezagv.
W.E. van Romondt, Koopman,

St. Martin.

Opgegeven door den heer St. Martin.
J.A. Gravestein,
H.J. Beaujon,* Gezaghebber van

Saba.

G.K. Zeppenfeldt,* Gezaghebber van

Aruba.

*Opgegeven door den heer Willemstad.
J.A. Snijders Jr.,
J.J. Beaujon,* Griffier Kantongerecht,

Aruba.

Dr. H.E. Oduber,* Gouv. Geneeskundige,

Aruba.

J. Scheuerman,* Hoofd Openb. School,

Aruba.

B.E.v.d. Veen Zeppenfeldt,* Koopman,

Aruba.

*Opgegeven door den heer Aruba.
G.R. Zeppenfeldt,
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht!
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Mededeelingen.
Uitgaven van het A.N.V.
Vanwege het A.N.V. zijn tot heden uitgegeven de volgende geschriften:
1. Inleiding tot een Alg. Ned. Verbond, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
2. Het gebruik onzer taal in Ned.-lndië, door prof. dr. H. Kern.
3. De Ned. Taal in Zuid-Afrika, door prof. dr. J. te Winkel.
4. De toekomst van den Ned. Stam, door prof. Paul Fredericq.
5. Een Algemeen Ned. Verbond, door dr. F. Buitenrust Hettema.
6. Het Ned. Element in den Vreemde, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
7. Ambtelijke verslagen van generaal J.H. de la Reij en generaal J.C. Smuts, alsook
andere stukken betreffende den oorlog in Zuid-Afrika.
8. Een nieuw rapport van Generaal Smuts, Staats-procureur en assistent
commandant-generaal der Z.-A. Republiek, aan Z.H. Ed. Staatspresident Kruger.
9. De Afkomst der Boeren, door dr. H.T. Colenbrander.
1. 2, 3, 4 en 6 worden tegen 10 cent per boekje toegezonden.
5 is uitverkocht.
7 en 8 kosten elk 25 cent.
9 is verkrijgbaar voor 1 gulden.

Behalve deze genummerde reeks verschenen nog:
De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs (het bekende
Groenboek) en de Buitengewone Staatscourant der Z.A.R., loopende van Juni tot
September 1900, benevens de ambtelijke oorlogsberichten, telegrammen,
gouvernementskennisgevingen, proclamatiën, enz.
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Vereeniging: Het Nederlandsch Lied.
Den 3den Juli is opgericht de Vereeniging: Het Nederlandsch Lied door Jhr. Mr.
A.E. van Boelens van Eysinga, Leeuwarden, Mr. G.H. van Bolhuis, Jhr. H. de Brauw,
F.R. Coers Frzn, Prof. Dr. Max Conrat, Amsterdam, mej. Cateau Esser, Directrice
van de Vereeniging tot Beoefening van Vocale en Dramatische Kunst te Amsterdam,
B.L. Gompertz, Bankier, Amsterdam, Mr. J. Hamburger ADzn., Dr. J.M. Hoogvliet,
den Haag, Wouter Hutschenruyter WJzn., Prof. Dr. H. Kern, Dr. W.J. Leyds,
Oud-Gezant van de Z.-Afr. Republiek, Prof. Mr. J.C. Naber, H.B. VerLoren van
Themaat, Prof. Mr. N.G. Pierson, Oud-Minister, den Haag, J.E.N. Baron
Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken, Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten Generaal, Prof. Dr. B. Symons, Groningen, Prof. Dr. J. Verdam, Leiden,
Prof. Dr. J. te Winkel, Amsterdam, Prof. Jhr. Dr. B.H.C.K. van der Wijck.
De Vereeniging stelt zich ten doel het Nederlandsche Lied te beoefenen, het te
verspreiden, in ruimen kring bemind te maken, ook onder het Volk ingang te doen
vinden, smaakbedervende liederen en vooroordeelen omtrent het Lied te bestrijden.
De Vereeniging wil tot dit doel doen uitgeven en zoo goedkoop mogelijk verspreiden
van Liedboeken voor Groot-Nederland, opsporen of doen opsporen verspreide
liedekens, volksliederen doen zetten in Nederlandsche pianobewerkingen,
volksliederen doen bestudeeren en ten gehoore brengen en propaganda maken voor
het doel der Vereeniging.

Afdeeling Batavia.
Op 29 Maart 1904 hield de heer Th.J.A. Hilgers eene lezing voor deze Afdeeling
over ‘Ons streven en werken in het belang der Nederlandsche taal.’ De lezing was
slecht bezocht, wat zeer te betreuren is, daar de spreker, zijn onderwerp geheel
beheerschende, er in geslaagd is de taak van het Verbond in Nederlandsch-Oost-Indië
op heldere, bevattelijke wijze uiteen te zetten.
Eerst ging hij na, hoe de kennis der Nederlandsche taal voor drie
hoofdbestanddeelen der koloniale bevolking noodzakelijk is: voor de
Indo-Europeanen, om hen in staat te stellen beter dan thans het geval is, in hun
levensonderhoud te voorzien; voor de Inlanders, als de eenige weg naar de verdere
ontwikkeling die zij, zooals dagelijks blijkt, begeeren; voor de Chineezen, vooral uit
een handelsoogpunt. Daarna zette de heer Hilgers uiteen hoe voor de drie genoemde
rassen het best kan worden voldaan aan hun wensch goed Nederlandsch te leeren.
In de eerste plaats noemde hij voorbereidende scholen waar spelender wijze zooveel
Nederlandsch wordt geleerd, dat de kinderen het onderwijs op de gewone lagere
scholen dadelijk goed kunnen volgen. Dergelijke scholen acht hij niet alleen voor
de Europeesche, maar ook voor de Inlandsche en Chineesche jeugd zeer wenschelijk,
daar Inlandsche en Chineesche kinderen alleen dan tot de Europeesche lagere scholen
kunnen worden toegelaten wanneer zij reeds Nederlandsch kennen, terwijl privaat
onderwijs voor de meeste te duur is. Aan sommige Inlandsche scholen zal het
Nederlandsch onderwezen moeten worden, terwijl op de particuliere scholen voor
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Chineezen zooveel mogelijk Hollandsche werkkrachten de Engelsche zullen moeten
vervangen.
Spreker brak een lans voor de invoering der vereenvoudigde spelling: deze zal het
aanleeren der taal minder bezwaarlijk maken, terwijl de tijd thans aan de spelling
besteed, aan het eigenlijke taalonderwijs zou gewijd kunnen worden. Verder betoogde
hij de wenschelijkheid dat de Regeering meer zorg zou besteden aan de opleiding
van het onderwijzend personeel voor de Europeesche scholen.
De aandacht moge er op gevestigd worden, dat het Verbond reeds in den geest van
den spreker is werkzaam geweest: door het geven van hulpgelden aan noodlijdende
fröbelscholen en door het openen van den Hollandschen cursus te Batavia.
J.W. ROESSINGH VAN ITERSON.

Besluiten.
In een Zaterdag 11 Juni te Dordrecht gehouden vergadering van het Bestuur van
Groep Nederland met het Hoofdbestuur is ingevolge de wenschen geuit op de Alg.
Verg. van 21 Mei, besloten tot
1. Uitschrijving van een Prijsvraag voor een reclameplaat.
2. Uitschrijving van een Prijsvraag voor een beknopt reclameboekje.
3. Nieuwe uitgave van reclame-vloeibladen.
4. Uitgave van Oud-Nederlandsche liederen, door Florimond van Duyse bewerkt,
voor zangvereenigingen.
5. Adres aan de Ned. Spoorwegmaatschappijen om de Ned. uitgave der Belgische
Spoorweggidsen in Nederland verkrijgbaar te stellen en Ned. Spoorwegkaartjes
uit te geven voor reizen naar Vlaanderen.
6. Samenwerking met de N.Z.A.V. en het Chr. Nat. Boerencomité tot uitgave van
boeken voor Z.A.
7. Maatregelen tot bevordering van Hollandsche inzendingen voor de a.s.
tentoonstellingen te Kaapstad en Luik.

Beiaardconcert te Mechelen.
De Mechelsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond richt op Zondag, 7
Augustus a.s. om 8½ uur 's avonds, een Beiaardconcert in, afgewisseld met
zangnummers, waarop het de zusterafdeelingen van het Verbond en alle
belangstellenden in Beiaardmuziek uitnoodigt.
Het programma zal bestaan uit drie gedeelten: vaderlandsche liederen - oude
Vlaamsche wijzen - liederen van moderne, jonge Vlaamsche toonkunstenaars. Het
concert en de zangnummers zullen worden aangekondigd door thebaansche
trompetten.
Voor de leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond is het een uitstekende
gelegenheid om elkaar te leeren kennen, elkaar te raadplegen over den gang der
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werkzaamheden, en een uitwisseling van werkkrachten voor het aanstaande
winterseizoen voor te bereiden.
Het is te hopen, dat velen van hunne vacantiereis zullen gebruik maken, om op
den 7en Augustus te Mechelen aan te leggen. De Dijlestad is in korten tijd te bereiken
van uit Ant-Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, St. Niklaas, Diest, Aarschot,
Dendermonde, Terneuzen, en is overwaard er eenen dag te vertoeven. Mechelen
bezit nog oude, schilderachtige hoekjes, heerlijke oude gebouwen, prachtige oude
gevels, tal van kunstschatten, maar bovenal een eenigen toren, een eenigen beiaard,
een eenigen beiaardier. Het spel van Jef Denyn is een ware veropenbaring voor de
eigenaardige rol, die beiaarden in onze Vlaamsche steden kunnen vervullen in de
volksopvoeding.
Uitnoodigingen met uitvoerig programma worden over kort rondgezonden.

Leidsche Studentenafdeeling.
D e h e e r e n E.J. H a s l i n g h u i s , S. d e M e e s t e r , e n E.C.U. v a n D o o r n
vormen een bestendige commissie tot het geven van alle
mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn
in Leiden te komen studeeren.

Bericht.
Algemeen Nederlandsch Verbond.
Boeken-Commissie.
Adres voor Briefwisseling: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor Boeken: 63 van der Duijnstraat, Rotterdam.
De Boeken-Commissie van het Algemeen Nederlandsch Verbond, gevestigd
te Rotterdam:
handelend in overleg met de N.Z.A.V. en andere vereenigingen,
beveelt haren arbeid dringend in den zedelijken en stoffelijken steun van alle
Nederlanders aan,
ontvangt gaarne te allen tijde Nederlandsche boeken voor elken leeftijd en
voor alle doeleinden,
verzendt, liefst op omschreven aanvraag, Nederlandsche boeken ‘naar alle
oorden, waar het Nederlandsch element met een Nederlandsche boekerij gebaat
is’, (Art. 1 v/h Huish. Reglem.)
en verzoekt mitsdien beleefd belangstellenden zich steeds voor alles, wat tot
haar taak gerekend kan worden, te wenden tot bovenstaande adressen van de
Boeken-Commissie v/h A.N.V.
De 1e Secretaris,
Dr. W.v. Everdingen.
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Zou het waar zijn?
De N.R. Ct. geeft den volgenden brief uit Kaapstad:
‘Met verbazing lees ik, dat uw minister van buitenlandsche zaken het
consulaat-generaal u i t d e K a a p s t a d wil verplaatsen naar Johannesburg. Pijnlijk
klinken de woorden: ‘dat de goudindustrie het spil is, waarom alles draait’. Ik wist
niet, dat zulke gevoelens in de Hollandsche taal konden worden weergegeven. Hoe
het zij, wij hebben geen goud. Onze oude kolonie, gesticht door Holland, en welker
inwoners, de Hollandsche Afrikaners, hun Hollandsche voorzaten geen schande
hebben aangedaan, zullen voorwaar, wanneer het bekend wordt, dat het Hollandsche
gouvernement gewicht gaat leggen in de schaal ter wille van hen, die vijandig zijn
tegen deze kolonie en de oude inwoners, om deze hoofdstad van de Kaapkolonie te
vernederen; de Afrikaners zullen zich diep gegriefd voelen, evenals ik ben. Spreek
van nadere relaties tusschen Zuid-Afrika en Holland, zie hier een middel om het
onmogelijk te maken. Wij kolonisten met Hollandsche namen, die taal sprekende,
de geschiedenis van dat land als het begin van onze eigen geschiedenis beschouwende,
en daarom scheef aangezien wordende door de Engelschen en verengelschten alhier,
zullen thans uit Holland een slag in het aangezicht krijgen, omdat wij geen
goudindustrie hebben en aan bespotting worden prijs gegeven! ‘Ziet, dat krijgen zij
voor hun liefde voor Holland’, hoor ik reeds zeggen. En dat om onze vijanden en
het goud. Maar verschoon mij als ik zeg, dat het tevens slechte staatkunde is. Men
is in Engeland aan den avond van een generale elektie, alle kansen zijn, dat er andere
meesters komen, zoo dáár als hier, en als er dan een nieuwe Hooge Commissaris
kwam, die niet in Johannesburg resideerde, maar wel hier, welk een benijdenswaardig
figuur zou dan die aimabel verplaatste consul-generaal maken? Maar laat mij u dit
zeggen, als de consul-generaal van Kaapstad verplaatst wordt, twijfel ik of uw
gouvernement er genoegen van zal hebben. Ik spreek hier met schoone handen, want
nut trekt geen Afrikaner van het hier zijn van den consul-generaal. Ik durf bijna
zeggen dat uw consul van der Hoop geen twaalf Hollandsche Afrikaansche families
kent, hij is dus geheel onbekend met hunne denk- en levenswijze. Of hij h i e r dus
persoonlijk is of niet, schaadt of baat niemand van de Afrikaners. Waar mijne
landgenooten tegen zullen opkomen als dit plan bekend wordt, is, dat Holland helpen
zal om de oude hoofdstad, door haar zelf aangelegd, te verkleinen ter wille van goud
en om hare grootste vijanden te believen; dat zullen de Afrikaners van de oude
Kolonie niet zoo schoorvoetend dulden en de tegenwoordige minister van
buitenlandsche zaken mag voor Zijn Excellentie's gouvernement een paar duizend
gulden 's jaars sparen, door hier een min bezoldigden vice-consul te plaatsen, die
winst zal een slechte belegging zijn. Wat er door zal verloren worden, koopt men
voor geen geld.
Ik ga uit den weg voor niemand in mijn liefde voor Holland, zelfs voor geen
geboren Hollander, en dat voel ik thans, want het doet mij innig pijn, de gedachte,
dat, omdat mijn land geen goud-industrie heeft, de oudere teedere banden van liefde
en waardeering zullen worden opgeofferd. Wij hebben zooveel te verduren gehad
juist van dien vijand en nu komt deze Brutussteek ons van een kant, waar zeker wij
het allerlaatste het vandaan verwachtten. Versta mij wel, het geldt hier geen persoon,
maar het ambt, en werd het Consulaat-Generaal afgeschaft, hadden wij niets te zeggen.
Maar om de oude kolonie met haar hoofdstad op te offeren aan Johannesburg, dat is
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kwetsend. Nu, wij zagen reeds in het herroepen van consul-generaal de Waal een
wolk, de grootte van een manshand, en zie hier, nu is de storm daar. Met dlt schrijven
doe ik, zooals ik steeds doe, of tracht te doen, mijn plicht. Gij kunt zeggen aan
diegenen, die iets te doen hebben met deze fatale plan, dat, als het hier bekend wordt,
het beste deel van mijn volk in de kolonie er diep door zal gewond worden. Gebeurt
het toch, wel, niemand zal dan den Afrikaner (koloniaal) verwijten als hij zijn gevoel
toont.

Naschrift.
Neerlandia vroeg zich af: zou het waar zijn? En het heeft inlichtingen gevraagd bij
twee mannen, wier getuigenis in Zuid-Afrikaansche zaken niet kan worden gewraakt.
Beiden hebben geantwoord: ja het is waar; er dreigt een benoeming tot
Consul-Generaal en nog wel in Johannesburg, en nog wel op voor Nederland
ongekend hooge bezoldiging, van een man die zich meer Engelschman toont dan
Nederlander, een volmaakt sportbeoefenaar, maar die de belangen zijner landgenooten
verwaarloost, een man die zeker niet die kracht zal geven aan den Nederlandschen
stam, welke deze dringend behoeft.
Inhoud.
Kaart van de Taalgrens in België.
H. MEERT, Leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Gent: De Taalgrens in België.
G.D. MINNAERT, Eerebestuurder van het stedelijk onderwijs te Gent, Alg.
Voorzitter van het Willems-Fonds: Het Land der Vlamingen.
PAUL FREDERICQ, Hoogleeraar te Gent: Een blik op de Geschiedenis der Vlaamsche
Gewesten.
L. SCHARPÉ, Hoogleeraar te Leuven: De Zuidnederlandsche Letterkunde na 1830.
KAREL M.J. LYBAERT, Opsteller van het Fondsenblad, Gemeenteraadslid te Gent:
Het Nederlandsch Tooneel in Vlaamsch België.
MAURITS SABBE, Leeraar aan het Athenaeum te Mechelen: De Vlaamsche Muziek.
Dr. MAX ROOSES, Conservator van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen:
Vlaanderen's kunstleven na 1830.
Dr. W. DE VREESE, Docent aan de Hoogeschool te Gent: T studie in Vlaanderen
in de 19de eeuw.
Dr. J. VAN DE VELDE, Bestuurder van het Stedelijk Laboratorium te Gent:
Beoefening der wetenschap in het Nederlandsch in België.
Mr. H. DE HOON, Advocaat Generaal van het Beroepshof, Hoogleeraar aan de
Vrije Universiteit te Brussel: De Nederlandsche Taal in het Rechtswezen.
Dr. V. FRIS, Leeraar aan het Athenaeum te Gent, Beoefening der Geschiedenis in
de Moedertaal sedert 1830.
A. BULTYNOK, Hoofdopsteller van het Fondsenblad: De Vlaamsche dag- en
weekbladpers van 1830 tot heden.
H. MEERT: Rechtstoestand der Nederlandsche Taal in België.
LODEWIJK DE RAET, Ingenieur, Licenciaat in de economische wetenschappen te
Brussel: Vlaanderen's economische ontwikkeling en toekomst.
PAUL FREDERICQ: De Vlaamsche Westhoek in Fransch Vlaanderen.
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[Augustus 1904]
Paul Kruger.1)
Weer heeft Paul Kruger zijn intrede in den Haag gedaan. Den 6en December 1900
kwam hij daar na een zegetocht door het Duitsche Rijnland en van de grens af, langs
de dorpen en steden van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, in vervoering
toegejuicht door de saamgestroomde bevolking. En geen vorst van den lande is in
de koninklijke residentie door dichter drommen van menschen uitbundiger en met
meer geestdrift welkom geheeten, dan hij, toen hij zich op dien vroegen winteravond
van het station der Staatsspoor naar zijn verblijf in het Lange Voorhout begaf.
Weer reed de trein den 26en Juli ll. met Paul Kruger dat station der Staatsspoor
binnen. Maar hij lag nu voor zijn laatste rust in een kist. Toen stond zijn krachtige
gestalte nog overeind, gelijk de zaak van zijn volk in Zuid-Afrika; nu lag hij geveld,
en ginds ligt de vrijheid ter neer. Nu was er stilte onder de menigte, geschaard langs
den weg, dien de lijkstoet nam. Maar zoo ons kalme volk een begrafenis plechtig
kan maken en uiting kan geven aan den eerbied, dien het een gestorvene toedraagt,
dan heeft 't dat hier gedaan.
Er waren geen troepen, die ‘met bevloerste trom’ en omwoelde vaandels den stoet
vergezelden, geen treurmuziek, geen ‘klepgebom’ van de torens. Het ware schooner
geweest, indien dit alles niet ontbroken had. Maar overigens: de Koningin en prins
Hendrik hadden een krans gezonden en lieten zich vertegenwoordigen; de regeering
was er vertegenwoordigd door enkele ministers; het bestuur der stad nam ambtelijk
aan de begrafenis deel. En dan hadden vereenigingen zonder tal afgevaardigden
gezonden, en allen brachten bloemen mede. Ook was er president Steijn, in

1) In het woord van rouw, waarmede het vorig nummer van Neerlandia opent, staat: weldra
staan wij ver genoeg af om hem te aanschouwen in zijn verkracht. Lees: oerkracht.
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wien wij niet nalaten kunnen den man van de toekomst te zien, die den man van het
verleden naar het kerkhof volgde en in hem nam het Afrikaander volk aan de
begrafenis van president Kruger deel. In den stoet was ook dr. Leyds, zoo vele jaren
de trouwe medestander en hulp van den ouden president, en nog een reeks mannen
die de Z.-A. Republiek in voor- en tegenspoed gediend hebben.
Zoo werd hij naar Eik-en-Duinen gebracht, en daar staat nu de driedubbele kist
onder de bloemen bedolven, tot men het lijk naar Zuid-Afrika zal overbrengen en in
Transvaal ter aarde bestellen. Men zegt, dat een Nederlandsch oorlogsschip Paul
Kruger zal vervoeren, gelijk een Nederlandsch oorlogsschip hem naar Europa heeft
gebracht. Het bericht is in ons land met voldoening ontvangen. De laatste reis van
president Kruger op een Nederlandschen oorlogsbodem eert beide den doode en onze
vloot.
***
Aan de begrafenis in Transvaal zal de Engelsche regeering - zoo heeft zij bekend
gemaakt - geen stoornis in den weg leggen. Het ware ook al te onpolitiek geweest,
hare onedelmoedigheid tegenover den gestorven vijand vol te houden. De tijden zijn
daarbij veranderd. Er zijn er onder het Engelsche volk zelf te weinig overgebleven,
die al het kwaad dat men van president Kruger vertelde gelooven. Te luid hebben
reeds de stemmen uit de Engelsche bevolking van Transvaal geklonken,
terugverlangende de tijden van ou-Kruger's bewind, toen bijna alles zooveel beter
ging dan nu. En de bewering, dat de boeren zelf niets meer van Kruger moesten
hebben, is al lang te schande gemaakt. Zij hebben hem tot 't laatst geëerd. Nu de
zaken zoo staan, kon de Engelsche regeering met geen voeg ook het lijk van den
balling uit Zuid-Afrika weren. Zoo zal hij dan in zijn dierbaren Transvaalschen grond
worden neergelaten.
Naar 't heet, heeft de Engelsche regeering, inziende dat zij nu 't best deed, zich
grootmoedig te betoonen, troepen aangeboden om in Transvaal de begrafenis luister
bij te zetten, maar is dat aanbod geweigerd. Gelukkig; men kon moeilijk iets bedacht
hebben, dat sterker tegen den wil van Kruger ware ingegaan. De Rooineks of Khakis,
hoe zij dan gekleed mogen gaan, in zijn lijkstoet - voor deze ergernis mogen de
Boeren en al hun vrienden in de wereld gespaard blijven.
Ook zonder de kleuren en de muziek van soldaten zal de lijkstoet van president
Kruger, trekkende door Pretoria, een grootsche betooging wezen. De Engelsche vlag
moge boven het regeeringsgebouw waaien, het standbeeld van Kruger in stukken en
brokken onder de overweldigers verspreid zijn en het eenvoudige en eerwaardige
huis van den president met een Engelsch opschrift prijken, meldende dat dit, The
Presidency, een openbaar kosthuis is, de Boeren zullen er voor zorgen, dat men
gevoelt: hier wordt het hoofd van den staat naar zijn graf geleid.
***
Het is wel een bewijs voor het sprekende en krachtige van deze figuur, dat zij tot het
laatste toe voor de wereld als de vertegenwoordiger van het Afrikaander volk heeft
hegolden. En toch was Kruger's tijd al eenige jaren voorbij. Wel heeft hij de eerste
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maanden van den oorlog nog met sterke hand en wakkeren geest het krijgsbedrijf
mede geleid, en toog hij in de rampspoedige maand Maart 1900 zelf naar het
oorlogsveld om daar, onder het bereik van het vijandelijke vuur, de moedelooze
burgers tot staan te brengen. Maar spoedig daarna bleek zijn kracht gebroken.
Toen hij in den nazomer van dat jaar op aandrang van de voormannen der Boeren,
eensdeels om de burgers op kommando niet in hun beweging te belemmeren en te
verhoeden dat hij zelf de Engelschen in handen viel, anderdeels om in Europa een
laatst beroep op de hulp der mogendheden te doen, naar Europa vertrok, had zijn
sterk gestel zwaar geleden. Hij was toen wel een oud man, geknakt misschien meer
nog door de spanning en den arbeid van den tijd, die aan den oorlog voorafging, dan
door de vermoeienissen in den oorlog zelf. Ook geestelijk was hij lang de Kruger
van vroeger niet meer. En al leefde hij lichamelijk op van de rust, die hij in Europa
genoot, zijn hoofd bleef denkens- en zwoegensmoede.
Dat hij op zijn reis door Frankrijk en Duitschland en in ons land in het najaar van
1900 zoo'n diepen indruk maakte lag dan ook niet aan de kracht van zijn woord,
ofschoon een enkele maal als hij sprak de vonken nog spatten, maar aan de zaak, die
hij meer dan iemand anders vertegenwoordigde, en aan het beeld, dat de wereld zich
in den loop der laatste jaren van dezen grooten vijand van Engeland gevormd had.
Men kende de vastheid van zijn karakter, den eenvoud zijner zeden op de hooge
plaats die hij bekleedde; zijn oprecht en stevig geloof, in een staatsman zoo weinig
van dezen tijd; zijn geleerdheid bij zijn ongeletterdheid - gelijk hij 't zelf placht uit
te drukken (‘ek zij ni ongeleert ni, mar ongelettert’) - zijn beleid en staatsmanskunst,
zijn vernuft en inzicht bij zijn beperkte ontwikkeling; men kende zijn eigenaardige
welsprekendheid, vol gelijkenissen, als Bijbelsche levend en sprekend, vol geest en
humor.
En al die gaven had men hem zien aanwenden in den langen strijd tegen het
machtige Engeland. Hij belichaamde het taaie verzet der Boeren tegen het opdringen
van de Engelschen. Men kende hem uit den eersten vrijheidsoorlog, uit zijn reizen
naar Engeland, uit den Jameson-tijd, uit de onderhandelingen met Milner en
Chamberlain. En nu kwam daar die man in hun midden, gewijd door de rampspoeden
van zijn volk en van hem zelf: diepe ontroering, dikwijls zich uitende in tranen bij
mannen zoowel als vrouwen, wekte zijn verschijning.
Misschien was er nog iets anders dat meest van al de menschen op zijn verschijnen
bewoog. De Franschen hebben Kruger, toen hij in hun land den steun der regeering
kwam zoeken, den pelgrim van het recht genoemd. Een gelukkige naam! Hij kwam
recht voor zijn volk zoeken. Wat zijn woord welsprekendst maakte, dat was de
verontwaardiging over het onrecht, dat er in Zuid-Afrika geschiedde; dat was de
overtuiging, beschaamd helaas, dat de wereld zulk onrecht niet gedoogen mocht en
niet gedoogen zou; dat was het geloof, dat de zaak der republieken niet verloren kon
zijn, dat hun onafhankelijkheid behouden zou blijven, omdat immers hun zaak
rechtvaardig was. Hij wou net maar, dat er recht zou gedaan worden.
En dat ging naar de harten der menschen. Daar ligt diep en vast het gevoel voor
recht. Er is in de geschiedenis der wereld misschien geen grooter kracht dan dat. En
hier sprak dat rechtsgevoel met nadruk en bedroog de menschen niet. Daar werd een
volk, dat blijk had gegeven zich zelf te kunnen regeeren en dat in oorlog en vrede
uitnemende deugden getoond had, met arglist in een oorlog gewikkeld, door een
overmachtigen vijand meedoogenloos bevochten en van zijn vrijheid beroofd. En
dat, terwijl de mogendheden toezagen en den overweldiger nog hielpen bovendien.
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In de vereering voor president Kruger uitte zich het beleedigde rechtsgevoel der
menschheid.
***
De geschiedenis zal later president Kruger juister kunnen waardeeren dan wij 't nog
vermogen. Zij zal bepalen, welk aandeel hij gehad heeft in de regeeringsdaden, die
nu nog alle op zijn naam gaan; zij zal de tekortkomingen van den staatsman plaatsen
naast zijn verdiensten en het beeld van den mensch Kruger met zuiverheid trekken.
Maar 't is niet gewaagd voorspellen, dat hij mettertijd in de waardeering klimmen
zal. Reeds hebben de enkele jaren, die er verloopen zijn sedert hij feitelijk het
staatstooneel verliet, hem recht gedaan en het vonnis over zijn regeerbeleid, door
velen belanghebbende bedillaars nagesproken, verzacht en ten deele uitgewischt.
Nauwelijks hoort men ook meer aan zijn eerlijkheid en belangeloosheid twijfelen.
Als er onder zijn bewind geknoeid is, dan is het zijn zwakheid die te laken valt en
was 't niet ten eigen bate dat 't geschiedde.
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Wij Nederlanders kunnen geen doodsbericht van Paul Kruger sluiten zonder dankbaar
te gedenken, dat hij een vriend van ons land en ons volk was. Tegen den invloed van
vele machten in zijn land heeft hij Nederlanders tot staatsambten geroepen en er
gehandhaafd; waar hij kon moedigde hij handelsverkeer met ons land aan en trachtte
hij onze nijverheid te bevoordeelen. Dat er hier te lande niet meer nut van getrokken
is, lag niet aan hem.
Wij prijzen in Paul Kruger deze Hollander-politiek, als zij heette, geenszins omdat
zij onze landgenooten ten goede kwam, maar omdat zij ons een bewijs te meer is
van zijn juist inzicht in zaken. Hij zag in, dat van de vreemdelingen in Transvaal
geen trouwer vrienden der Boeren waren en in den nood zouden blijven dan de
Nederlanders; en tevens begreep hij, dat de toekomst van het Afrikaander volk
samenhangt met deszelfs Hollandsch karakter. Een versterking van het Hollandsch
sprekende element in Zuid-Afrika was tegenover het veldwinnende Engelsche element
waarlijk goede politiek.
Vele Afrikaanders klaagden over achteruitzetting, maar was dat wijs? Deden de
Japansche staatslieden, die in de laatste halve eeuw hun land zoo ver vooruit hebben
gebracht, verkeerd, toen zij uit Europa en Amerika de mannen lieten komen om het
Japansche volk in de nieuwe beschaving in te wijden? Zoodra er een geslacht van
Japanners was opgegroeid dat zich zelf kon helpen, waren de vreemdelingen niet
meer noodig. Maar toen Paul Kruger te Pretoria regeerde was de tijd er nog niet, dat
de Afrikaanders in den nieuwerwetschen staat, die de Z.-A. Republiek snel geworden
was, alle posten op de regeeringskantoren, bij het onderwijs, bij de sporen enz. zelf
vervullen konden. Die tijd zou zeker komen, maar om dien voor te bereiden hebben
onze landgenooten, dank zij het doorzicht van Paul Kruger, verdienstelijk werk
gedaan.
En wij kunnen niet aannemen, dat dat weer ongedaan gemaakt is. President Kruger
heeft tot zijn dood ‘het geloof behouden’; niet alleen zijn godsdienstig geloof, ook
het geloof in het rechtvaardige van zijn zaak en in haar uiteindelijke zegepraal. In
dit geloof deelen wij. Daarom is voor ons het leven van Paul Kruger niet alleen een
schoon leven, maar een, dat vruchten zal dragen.

Vergadering van het Hoofdbestuur op Donderdag 14 Juli 1904 te
Dordrecht.
De notulen der Vergadering van 21 Nov. 1903 worden gelezen en goedgekeurd.
De secretaris deelt naar aanleiding der notulen mede:
1e dat bij rondschrijven door de leden van het Hoofdbestuur is goedgekeurd:
a. dat de bijdrage van de Afd. Parijs is vastgesteld op f 1,00 per lid;
b. dat het crediet voor de Boeken-commissie voor het loopend jaar is verhoogd
op f 1100.
2e. dat de schuld van Johs. Pater te Teheran is voldaan door den heer W.L.
Bosschaert te Melbourne en het geld volgens zijn bestemming is gezonden aan
Generaal Botha te Pretoria voor het Generale Boeren-hulpfonds.
3e. dat van de f 600 betaald aan den onderwijzer van Bruggen te Johannesburg, f
300 is terug ontvangen.
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4e. dat de uitzending van een onderwijzer naar Chili nog niet plaats had, zulks
naar aanleiding van een bezoek van den heer Van Straaten, een der leiders van de
Transvaal-kolonie in Chili, die nader te dezer zake voorstellen zal doen;
5e. dat met ingang van 1 Jan. 1905 het drukken van Neerlandia is opgedragen aan
de firma Morks en Geuze te Dordrecht en in verband daarmede het loopende contract
met de Uitgevers-Maatschappij ‘Nederland’ te 's-Gravenhage tegen dien datum is
opgezegd.

Ingekomen stukken:
A. Rondzendbrief van de ‘Vlaamsche Wacht’ te Antwerpen in zake een adres aan
den Minister van Zeewezen in België betreffende de inrichting van het Belgisch
Schoolschip.
Wordt aangenomen voor kennisgeving, omdat deze zaak bij het Bestuur van België
thuisbehoort.
B. Jaarverslag van den Nederlandsch Zuid-Afrikaanschen Jongelieden-bond.
Kennisneming.
C. Brief van den heer Dr. J.J.A. Muller, houdende bericht van aanneming zijner
benoeming tot lid van het Hoofdbestuur.
D. Brief van den heer L.H. Smeding te Antwerpen, waarbij hij wegens drukke
werkzaamheden ontslag neemt als lid van het Hoofdbestuur.
Wordt besloten: 1e dit besluit ter kennis te brengen van het Bestuur van Groep
België, waarbij de brief thuisbehoort; 2e. krachtige pogingen aan te wenden om den
heer Smeding op zijn besluit terug te brengen, daar de Vergadering zijn uittreden
zou betreuren.
E. Brief van het Hoofdbestuur der N.Z.A.V. betreffende het gezamenlijk uitgeven
van boeken voor Zuid-Afrika.
Wordt aangenomen voor kennisgeving in afwachting van nadere inlichtingen.
F. Brief van den heer E.A. Veen te Genua, het denkbeeld aanbevelende om evenals
onze zusterbond in Italië, de Dante-Vereeniging, bussen te plaatsen in de steden voor
het verzamelen van couranten, die naar leesinrichtingen in het buitenland kunnen
worden gezonden.
Het Hoofdbestuur acht deze zaak voor ons land minder goed uitvoerbaar, maar
besluit de leden geregeld op te wekken hunne couranten ter beschikking te stellen,
en zulks door middel van Neerlandia, alsook door het verzoek aan het Bestuur van
Groep Nederland, om de afdeelingen tot medewerking in deze zaak uit te noodigen.
Voorts wordt besloten, naar aanleiding van een couranten-bericht, om ons in
betrekking te stellen met den Consul te Genua over de wenschelijkheid aldaar een
Nederlandsche leesinrichting te vestigen, en den Minister van Buitenlandsche Zaken
in vervolg op ons adres te dezer zake, opmerkzaam te maken op hetgeen o.a. te Genua
voor een leesinrichting kan worden gedaan.
De wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat ook het Groepsbestuur in Indië zich
met het verzamelen van couranten ter verspreiding bezig zal houden.
G. Brief van den hoofdcorrespondent voor de Ned. Antillen, den heer J.A. Snijders
Jr. naar aanleiding waarvan wordt besloten:
a. voorloopig twee beurzen, ieder van f 500 beschikbaar te stellen voor de opleiding
hier te lande van jongelui uit de Antillen hetzij voor koloniaal ambtenaar, of voor
officier, ingenieur of iets dergelijks;
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b. te dezer zake de verdere regeling met den hoofdcorrespondent vast te stellen,
o.a. ook ten opzichte van de jongelui h.t.l.
Voorts worden goedgekeurd eenige salarisverhoogingen met ingang van 1 April
1904.

Statuten.
Naar aanleiding der bedenkingen van den Minister van Justitie tegen het ontwerp
der nieuwe statuten wordt na langdurige beraadslaging besloten de algemeene
vergadering bijeen te roepen in November, haar mede te deelen, dat aan het verlangen
der regeering niet is te voldoen, en er dus niet anders overblijft dan het Verbond te
ontbinden en onmiddellijk opnieuw op te richten op de thans vastgestelde nieuwe
statuten. Daarbij zal het volgende worden in acht genomen:
1e. de eerste door de Regeering verlangde wijziging wordt overgenomen; zijnde
het aan de vergadering bekend, dat de tweede verlangde wijziging niet wordt
gehandhaafd;
2e. art. 1 moet worden gewijzigd;
3e. het Hoofdbestuur wordt voorgedragen als belast met de vereffening der oude
baten en lasten van het Verbond;
4e. het saldo der hoofdkas van het oude Verbond wordt overgebracht naar het
nieuwe;
5e. bij de oproeping voor de algemeene vergadering worden de leden, groepen en
afdeelingen uitgenoodigd geheel op de bestaande voorwaarden, in de bestaande
verhoudingen en onder de bestaande bepalingen over te gaan in het Nieuwe Verbond
met handhaving van alle besturen en hunne tegenwoordige samenstelling. De leden,
groepen en afdeelingen, die dat niet wenschen, zullen zich daaromtrent moeten
verklaren vóór 15 Nov. 1904.
Nog wordt het denkbeeld besproken om voor de vergadering van het Hoofdbestuur
vaste dagen te bepalen en meer dan tot dusver.
Besloten wordt dit punt aan te houden tot de vaststelling van het Huishoudelijk
Reglement van het Hoofdbestuur.
De Algemeene Secretaris:
P.J. DE KANTER.
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Barbarismen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond stelt zich o.a. ten doel bevordering van de
Nederlandsche taal, en tracht dit onder meer te bereiken door bestrijding van alles
wat vreemd is aan die taal, en dat zich in het Nederlandsch ingedrongen heeft, of
bezig is, zich daar een plaats te veroveren.
Van dit streven getuigt de beweging, in den Haag begonnen, en door het A.N.V.
gesteund, tegen onnoodig vreemde woorden op uithangborden, in berichten enz. van
winkeliers, kleermakers en wie zich daar nog meer van bedienen.
Ik stem alleszins met dit streven in. - Maar het is niet genoeg; of liever een optreden
tegen woorden als: coiffeur, ladies tailor, confiseur de la Cour enz., behoort eigenlijk
pas de tweede plaats in te nemen, waar het het zuiver houden der taal geldt.
Bovenstaande woorden herkent een ieder dadelijk als vreemde woorden; door hun
vreemd uiterlijk verraden zij zich dadelijk als niet-Nederlanders. Maar veel
gevaarlijker zijn die vreemde woorden en uitdrukkingen, die een Nederlandsch pakje
aangetrokken hebben, maar des al niet temin vreemd aan het Nederlandsch taaleigen
zijn en blijven. Men noemt ze barbarismen.
Vooral Vlamingen en Afrikaanders moeten op hunne hoede zijn. Voor de eersten
is de invloed van het Fransch, voor de laatsten die van het Engelsch het struikelblok.
Hoe dikwijls (ook in Neerlandia) leest men in artikelen van hunne hand uitdrukkingen,
die woordelijk uit het Fransch of het Engelsch vertaald zijn, en die voor een
Nederlander, die geen Fransch of Engelsch kent, onverstaanbaar zijn: Wanneer een
Vlaming te kennen wil geven, dat een zaak voor een ieder zeer duidelijk is, of althans
moest zijn, komt het wel voor, dat hij eenvoudig uit het Fransch vertaalt, en zegt:
‘Het is toch zoo duidelijk; men ziet het van hier.’
Een Noord-Nederlander zou op het hooren hiervan geneigd zijn in het rond te
kijken. Uit het Afrikaansch zou ik als anglicisme, het tijdens den oorlog zooveel
gehoorde woord ‘opblazen’ kunnen noemen.
Ik wil niet door het aanhalen van meer voorbeelden het verwijt van vitzucht op
mij laden. Want voor beiden, zoowel Vlaming als Afrikaander, is de strijd reeds zoo
zwaar, dat wij zeker verzachtende omstandigheden kunnen pleiten, wanneer wij in
hun Nederlandsch dergelijke uitdrukkingen tegenkomen.
Wij moeten er ons dus voor wachten, hun den strijd nog zwaarder te maken, door
hen te ontmoedigen met te veel aanmerkingen. Dat zij evenwel op hun hoede zijn!
Wat evenwel te zeggen van de honderden germanismen, die men tegenwoordig
in Noord-Nederland bijna dagelijks hoort, en geschreven en gedrukt ziet. Hier kan
van geen verzachtende omstandigheden sprake zijn!
Wel kan men eenigszins verklaren, hoe ze in de taal komen.
Het komt mij voor, dat er twee onmiddelijke oorzaken zijn; en wel: 1o. gemakzucht,
2o. een leelijke karaktertrek van het Nederlandsche volk: het voorkeur geven aan
alles, wat van over de grenzen komt, en het beter achten van dat vreemde, hetzij
woord, zaak of inrichting, dan de daarmee overeenkomende Nederlandsche woorden,
zaken of inrichtingen.
Als gevolg van de eerste kunnen verreweg de meeste germanismen beschouwd
worden; en de schuldigen vindt men overal, maar toch voornamelijk in den handel;
verder komen o.a. in aanmerking heeren geneeskundigen. Vroeger meer dan
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tegenwoordig, maar ook heden nog, zijn de meeste leerboeken, die bij ons te lande
bij de studie der geneeskunde gebruikt worden, in het Duitsch geschreven.
Gevolg was een gedachteloos overnemen van Duitsche taalvormen, zoodat sommige
artsen begonnen te spreken van een borstlijden, een maaglijden (D. Brustleiden,
Magenleiden), in plaats van een borstkwaal of eene maagziekte.
Wij hebben wel het substantief ‘lijder’, maar niet het substantief ‘lijden’ in de
beteekenis van kwaal of ziekte. Als ieder ander werkwoord kan ook ‘lijden’ substantief
gebruikt worden; b.v.: ‘Lijden sterkt het karakter’. Maar in de gegeven voorbeelden
is het woord ‘lijden’ eenvoudig een verhollandsching van het Duitsche ‘Leiden’, dat
ziekte, kwaal beteekent.
Dan is het volstrekt geen zeldzaamheid, zoo'n dokter in navolging van het Duitsch
van een persoonsnaam een adjectief te hooren maken; b.v.: Bright'sche ziekte, De
Mooij'sche verbanden, het Mathijsen'sche gipsverband, Crook'sche buizen. Men
spreekt in het Nederlandsch toch ook niet van ‘Van Houten'sche cacao’ en van
‘Verkade'sche beschuit; maar van “Van Houten's cacao”, “Verkade's beschuit”: De
persoonsnaam blijft eigennaam; men voegt alleen een genetieve s achter den naam,
evenals bij Piet's jas, Napoleon's tocht naar Rusland. Sommigen gaan zelfs zoover,
dat ze het geheele woord overnemen, en onder vakgenooten spreken van Brustkorb
in plaats van borstkas.
Wil men meer voorbeelden, men sla slechts een Nederlandsch geneeskundig
tijdschrift op.
In den handel is het nog erger. Voornamelijk in die kringen, die veel met
Duitschland te doen hebben. Na het nalezen van getallenreeksen b.v., hoort men niet
meer het Hollandsche “klopt 't?”, sluit 't?’; neen, men vraagt ‘stemt 't?’ (D. stimmt's).
Eén der grootste cargadoors- en expeditie-kantoren te Rotterdam schreef aan eene
andere firma aldaar; ‘Gelieve de connossementen te doen uitstellen en de
kostenrekening op te voeren’. Bedoeld werd, de connossementen te doen uitschrijven
en de onkostenrekening op te maken. In het Duitsch luidt dit, ‘die Frachtbriefe
ausstellen zu lassen und die Spesenrechnung aufzuführen.’ Te Rotterdam kwam het
ook voor, dat een vertegenwoordiger van een assurantievereeniging ter beurze door
een Nederlander gevraagd werd: ‘U vertreedt (bedoeld werd “vertreten sie”) immers
N.N.’ Het zeer ter snede gegeven antwoord luidde: ‘Dat zou wel de verkeerde wereld
zijn, want ik ben hun vertegenwoordiger.’
Ieder die eenigszins met expeditie-handel in aanraking komt, kan hier nog tientallen
van voorbeelden aan toevoegen.
Als voorbeelden van germanismen uit gemakzucht kan nog het volgende dienen.
Den vorigen zomer reisde ik op ééne der lijnen van de Holl. IJz. Spoorw. Mij.; mijn
spoorkaartje nader bekijkend, las ik onderaan: ‘Dit billet is voor of op het eindstation
in te nemen’. Het werd mij eenigszins wonderlijk te moede. Ik wist dat ‘innemen’
in het Nederlandsch twee beteekenissen heeft. Ten eerste na een beleg een stad
vermeesteren; en ten tweede gebruiken, inslikken, vooral van medicijnen. Alleen de
laatste beteekenis scheen mij hier eenigen zin te hebben. Het kaartje leek mij geenszins
lekkere medicijn: het was vrij beduimeld, maar zag er vooral zeer onverteerbaar uit.
Gelukkig, dat er stond: ‘is in te nemen’, dus was het innemen niet verplichtend
gesteld. Het was wel is waar niet mooi gezegd in dit geval, maar ‘is in te nemen’ wil
in het Nederlandsch met andere woorden zeggen ‘kan ingenomen worden’. Evenals:
het is te probeeren, het kan geprobeerd worden; ‘deze kogel is uit de dij te
verwijderen, maar aangezien het niet strikt noodzakelijk is, en de patient eene operatie
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niet goed doorstaan zou, zullen we den kogel laten waar hij is.’. Deze voorbeelden
zeggen genoeg.
Men krijgt echter geen hoog denkbeeld van eene Nederlandsche maatschappij,
die dergelijken onzin laat drukken. Het is niets dan luië, bureaucratische gemakzucht!
Het recept op het spoorkaartje is eenvoudig weer eene gedachtelooze verhollandsching
van de Duitsche zinswending: ‘ist einzunehmen’; welk voorschrift voor het personeel
op Duitsche spoorkaartjes voorkomt, dat de beteekenis heeft van ‘moet teruggenomen,
ingezameld worden.’ In het Duitsch geeft een infinitief, voorafgegaan door ‘ist zu’*),
eene noodzakelijkheid, meer nog een bevel van hooger hand te kennen; bij ons duidt
‘is te’**), gevolgd door een infinitief eene mogelijkheid aan.
Men kent de wijsgeerige stelling: ‘Al wat is, moet zijn, ten gevolge van eene
oneindige reeks oorzaken, die voorafgingen’. Welnu, in het disciplinaire Duitschland
keert men deze stelling om, en maakt er eene machtspreuk van: ‘Al wat zijn moet,
is; en daarmee uit.’ Dus: de kaartjes moeten ingezameld worden; die Billete sind
einzunehmen.
Ik geef echter deze verklaring voor eene betere.
Ik wil tevens nog opmerken, dat verschillende departementen der Nederlandsche
regeering zich gaarne bedienen van deze Duitsch disciplinaire wijze van uitdrukking,
waar het Nederlandsche ‘moeten’ meer zou strooken met het Nederlandsche taaleigen.
Er is geen gebied, dat voor deze germanismen der eerste categorie veilig is; zelfs
in onze letterkunde vindt men ze. Ik ga nu onze pers, zoowel dagelijksche als
wekelijksche en maandelijksche, stilzwijgend voorbij, daar men deze strikt genomen
niet tot de letterkunde rekenen kan, voor zoover ze niet uitsluitend zich op het gebied
der fraaie letteren beweegt. Evenzoo een gansche menigte van goden van minderen
rang op letterkundig gebied, om alleen enkele voorbeelden te noemen uit de vele
germanismen, die bij eenige onzer beste schrijvers voorkomen; zonder dat ik hierdoor
te kennen wil geven, dat zij meer daarvan gebruik maken dan anderen dier schrijvers.
In de boeken van wijlen prof. Jorissen, die in een fraaiën schilderachtigen, dikwijls
meeslependen stijl geschreven zijn, komen helaas menigmaal aan het Duitsch
ontleende zinswendigen voor. Ik noem slechts twee voorbeelden.

*) Of een anderen vorm van het werkwoord ‘sein’.
**) Of een andere vorm van het werkwoord ‘zijn’.
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In ‘Historische Bladen’ deel III, geïllustreerde uitgaaf, blz. 125 komt voor: ‘De
uitkomst bewees, dat hij recht had.’ Bedoeld wordt hier: de uitkomst bewees dat hij
gelijk had. ‘Recht hebben’ in deze beteekenis is geen Nederlandsch, maar een
verhollandsching van het Duitsche ‘Recht haben’. Trouwens in het Nederlandsch
kan men slechts ‘recht hebben op iets.’
Op blz. 175 van hetzelfde deel leest men: ‘Tevergeefs had tot dusver ...., gravin
Platen moeite gedaan, om eenig bewijs te vinden, dat de betrekking der prinses tot
Koenigsmark een ongeoorloofde was.’ Dit zou in zuiver Nederlandsch moeten zijn,
‘dat de betrekking ongeoorloofd was.’ In deze laatste zin is het bijvoeglijk naamwoord
‘ongeoorloofd’ naamwoordelijk gezegde. Een naamw. gezegde komt alleen voor
achter de werkwoorden zijn, worden, schijnen, lijken, blijken. Het hoofdwoord van
een naamwoordelijk gezegde kan òf zijn een zelfstandig naamwoord, òf een
bijvoeglijk naamwoord; vandaar de naam naamwoordelijk gezegde.
Hier volgen eenige voorbeelden van adjectieven als naamw. gezegde: De toren is
hoog; de burgemeester wordt langzamerhand zeer oud; het getuigenis bleek valsch.
Men merkt op, dat de bijv. naamw. onverbogen blijven. Voorbeelden van
substantieven als naamw. gezegde zijn: de burgemeester is tevens voorzitter van den
gemeenteraad; hij wordt timmerman; die man daar lijkt wel de veldwachter; die
boom is een eik. In al die zinnen, waarin het hoofdwoord van het naamw. gezegde
een substantief is, duidt het denzelfden persoon of zaak aan als het onderwerp. Het
kàn ook voorkomen, dat een bijv. naamw. als zelfst. naamw. gebruikt wordt, en in
die hoedanigheid naamw. gezegde wordt. Het blijft dan evenwel goed in zijn rol en
houdt zich aan de regels voor de substantieven. B.v. bij een roeiwedstrijd kan men
hooren: ‘De lui van Triton zijn de blauwen’. Er zijn ergens twee jongens en men
zegt: ‘Karel is de kleine’. Hier duiden ‘de blauwen’ en ‘de kleine’ dezelfde personen
aan als het onderwerp. Dit kan niet gezegd worden van ‘een ongeoorloofde’ in ‘de
betrekking was een ongeoorloofde’. ‘Ongeoorloofd’ duidt hier slechts eene eigenschap
aan van het onderwerp, en dus moet het - wil men Nederlandsch schrijven - in zijne
rol van bijv. naamw. blijven; het kan derhalve geen lidwoord hebben, en blijft als
naamw. gezegde onverbogen. In het Duitsch evenwel bestaat een dergelijke regel
niet, en ‘das Verhältniss war ein unerlaubtes’ is zeer goed Duitsch, maar ‘de
betrekking was een ongeoorloofde’ is een germanisme.
Prof. Dr. P.L. Muller bezigt in de tot nog toe verschenen deelen van zijne
‘Geschiedenis van onzen tijd’ vrij veel germanismen. Ik bepaal mij ook hier slechts
tot het aanhalen van enkele voorbeelden.
Op blz. 333 leest men van een zekerheids-commissie (D. ‘Sicherheits’ ...) voor
‘veiligheids’-commissie. Lager op dezelfde bladzijde staat ‘Maar de kommandeerende
generaal, vorst Windischgrätz, weigerde volstandig (D. vollständig) daaraan te
voldoen’. Hier is òf ‘volstrekt’ òf ‘standvastig’ bedoeld. De schrijver spreekt op blz.
377 van een ‘onmiddelbare (D. unmittelbar) troonopvolger’, waar hij ‘onmiddelijke
troonopvolger’ bedoelt. Verder bladerende in ‘Onze Tijd’ ontmoet ik de volgende
woorden ‘..... Interim (een naam sedert de dagen der Hervorming van booze
herinnering om niet te zeggen booze voorbeduiding (D. vorbedeutung’) voor
Duitschland’.
De zinbouw van deze gansche opmerking schijnt mij niet ‘van vreemde smetten
vrij’ te zijn: zij lijkt mij een kind van een Franschen vader en een Duitsche moeder.
Maar dat nu daargelaten; een germanisme is in alle geval: voorbeduiding.
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Wil de Heer Muller deze woordvorming handhaven, dan zon hij moeten schrijven:
‘vóórbeteekenis’; een woord ‘beduiding’ bestaat in het Nederlandsch niet. Op blz.
583 verneemt men, dat ‘het huis van Coburg met de familie Orléans verzwagerd (D.
verschwägert) was’; in het Nederlandsch zegt men toch in den regel ‘verwant’.
Waarschijnlijk onder den invloed van H.H. artsen spreekt de schrijver op blz. 697
van een hersenlijden (zie hiervoor). Op blz. 518, schrijft hij: ‘Opstanden der
Christenbevolking waren niet zelden’ (Duitsch ‘selten’) in plaats van ‘zeldzaam’.
Op blz. 546: ‘Want niemand heeft ooit met zekerheid kunnen zeggen of het de
verwachting van onoverwinnelijken tegenstand was, die de chartisten in den morgen
van den 10den April tot bezinning bracht, of dat in 1848 de geheele beweging een
gemaakte was’. Ik kan hier verwijzen, naar hetgeen boven gezegd is over het naamw.
gezegde.
Afgezien van het feit, dat een dergelijke zinsbouw een germanisme is, klinkt zoo'n
uitdrukking mij altijd vreemd in de ooren; zij lijkt mij gewrongen .... Maar misschien
zijn mijne ooren nog te Nederlandsch; en wellicht is juist dit vreemde,
onnederlandsche tevens de oorzaak, dat zulke zinnen zoo gaarne door onze schrijvers
gebruikt worden!
Ook onder de schrijvers van het vorige geslacht komen er voor die sterk onder
den invloed van het Duitsch stonden. Daar zijn de werken van Mevr.
Bosboom-Toussaint; herhaaldelijk stoot men hier op germanismen. Eén herinner ik
mij als bizonder kras. Ik meen, dat het in ‘Langs een omweg’ is (ik heb echter het
boek niet bij de hand), waar éen der personen een ander verzoekt: ‘maak toch geen
omstandigheden’. Alsof de mensch ooit omstandigheden maakte; het zijn veeleer de
omstandigheden, die den mensch maken. Maar Bosboom-Toussaint kende het leven
te goed, om dit niet te weten. Hare bedoeling was dan ook eenvoudig, de persoon in
kwestie te doen vragen, toch geen omslag, omhaal voor hem te maken. Doch toen
zij dit schreef, speelde het Duitsche ‘machen Sie doch keine Umstände’ haar door
het hoofd.
Ziehier eenige staaltjes van Nederlandsch, zooals het geschreven wordt door
schrijvers, bij wie men verwachten mocht - zoo ergens - zuiver Nederlandsch te
vinden.
(Slot volgt.)
G. VAN STOLK.

Oost-en-West

Nog eens Boerenkolonisatie.
Toen ik in het Suriname-nummer (Séptember, October 1903) van het maandblad
Neerlandia het door Ds. Hoekstrage schrevene over de Hollandsche boeren in
Suriname gelezen had, greep ik naar de pen om ook mijn gedachten neer te schrijven
over het voor onze kolonie zoo gewichtig vraagstuk ‘Is boerenkolonisatie in Suriname
mogelijk?
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Ik bedacht me echter nog tijdig omdat de tijd nog niet gekomen was voor hetgeen
ik te zeggen had.
Nu echter van vele zijden beweerd wordt, dat bij het Bestuur opnieuw plannen
bestaan om proefsgewijze een klein getal Hollandsche gezinnen jaarlijks naar hier
over te brengen, nu meen ik het tijdstip gekomen om over deze aangelegenheid, van
wier al of niet slagen veel voor de kolonie afhangt, mijne meening te uiten en in
wijden kring te verbreiden wat ik daarover te zeggen heb.
In bovenbedoeld opstel van Ds. Hoekstra lezen wij dat in 1845 zich in Suriname
384 Noord- en Zuidhollandsche boeren, als kolonisten, vestigden, van welke binnen
14 dagen na aankomst de een na den ander ziek werd, en kort daarna van de 384 niet
minder dan 189 ten grave werden gesleept.
Geen wonder. ‘Ter hunner ontvangst was zoo goed als niets in orde. Te Voorzorg
aan de Saramaccarivier waren niet meer dan 17 armzalige hutten waarvan slechts 9
zoogenaaamd afgewerkt.
Het terrein moest nog aangelegd worden.
De waterloozing deugde niet. De voorraad levensmiddelen was onvoldoende en
slecht.
De toegezegde gereedschappen ontbraken.
Het beloofde vee en pluimgedierte was niet aanwezig, enz.’
Genoeg om immigranten, die beter aan het tropisch klimaat aanpassen dan wij
Hollanders, van gebrek en ellende te doen omkomen.
Zestig jaren ongeveer zijn sedert voorbijgegaan.
In al dien tijd zijn geen proeven in dien geest meer genomen, maar telkens en
telkens toch weêr kwam de vraag ter sprake ‘zou onder betere omstandigheden dan
in '45 boerenkolonisatie toch niet mogelijk zijn?’
Deze vraag gaf den Gouverneur van Asch van Wijck aanleiding om eene
Commissie te benoemen, wier opdracht was over die vraag verslag uit te brengen en
den Gouverneur te dienen van raad.
Ik weet mij niet juist meer de namen te herinneren van al die Commissieleden (er
waren er vele), maar zeker weet ik, dat tot de Commissie behoorden eenige van de
overgeblevenen, der in 1845 ingevoerde boeren, de heeren Tamenga (nu lid van de
Kol. Staten) Rijsdijk en van Brussel.
Zeker weet ik ook, dat de meeningen der leden vrij wel uiteen liepen en dat er
oorspronkelijk meer tegen- dan vóórstanders waren van de kolonisatie.
Onder deze laatsten waren, opmerkelijk genoeg, de ‘Hollandsche boeren’ zooals
men in Suriname nog steeds de kolonisten van '45 en hunne afstammelingen noemt.
Ik zeg ‘opmerkelijk’. Of is het niet opvallend, dat juist zij,
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die de grootste ellende in de kolonie doorstaan hebben; die als daglooner hun brood
moesten verdienen nadat zij de hun nog wel door het Gouvernement, aangewezen
plaats verlaten hadden; die door arbeidzaamheid, volharding en spaarzaamheid zich
zelven hebben opgewerkt tot wat zij nu zijn, welgestelde ingezetenen; dat juist zij
vóór een kolonisatie stemden en beweerden, wat ze nu nog doen, dat met behoorlijke
voorbereiding en de noodige hulp van het Gouvernement wel degelijk koloniseeren
van Europeanen mogelijk is en dat een te nemen proef, met inachtneming van de
noodige voorzorgen, zeker slagen zal.
Dat vele van de overige Commissieleden in den beginne tegenstemden, hoewel
zij later vóór de kolonisatie werden gewonnen, heeft mij nooit verwonderd om de
eenvoudige reden, dat de overgroote meerderheid zoo niet allen, totaal onbekend
waren met onze Hollandsche boeren, die boeren nl. die we hier noodig hebben.
Sommigen, kenden, en misschien van zeer nabij, den Noordof Zuidhollandschen,
Utrechtschen, Gelderschen, Overijselschen, Drentschen, Brabantschen of
Limburgschen boer met zijn koeien op weelderig Hollandsch, Utrechtsch of Geldersch
gras tierend en met zijn schaapjes op de Brabantsche, Overijsselsche of Drentsche
heide zoekende naar een mondvol grassprietjes.
Maar zulke boeren hebben we hier in Suriname juist niet noodig.
Dezen zijn het, die wel eenig verstand hebben van boter- en kaasbereiding, van
vetweiderij en melkerij en enkele ook wel van veeteelt, maar zóóver zijn we helaas
nog niet en de tijd is m.i. nog verre, dat we, let wel, uitsluitend dezulken gebruiken
kunnen.
Neen, wat we hier noodig hebben, dat zijn de kleiboeren; de boeren en boerinnen
uit Zeeland, Friesland en Groningen, en dan de gezonden, jongen en sterken; dat zijn
de stoere, geharde elementen voor den Surinaamschen landbouw, voor het
Surinaamsch klimaat.
O, ik zie ze nog die mannen en vrouwen, jongens en meisjes, in het voorjaar als
de gerst en tarwe, haver en rogge, paardeboonen en peeën-sprietjes zóóver den grond
zijn uitgeschoten, dat ze van het onkruid te onderscheiden zijn, in rijen van tienen
en meer met den conterbaas (in Suriname bastiaan genoemd) achter zich, het land
wieden.
Nu eens den ganschen langen dag van 's morgens tot 's avonds 6 uur, met een paar
uren rusttijd daartusschen, in gebukte houding met de vingeren het laag opgeschoten
onkruid uit den grond trekkend; dan weder met de kleine houweel het land zuiverend
van grootere ongerechtigheden, zich zelven niet bewust, dat zij den slaaf nabijkomen,
gedreven door den blankofficier gewapend met de lange zweep.
Mij dunkt, ik zie ze nog, komende van hun werk. gaande naar huis en dikwijls
groot gezin, beslijkt en bemodderd tot ver boven de knieën en de ellebogen, met
verkleumde handen en verweerde gezichten.
Ik zie ze nog in het hartje van den zomer, dezelfde mannen en vrouwen en groote
kinderen, zich, bij het krieken van den dag, heen spoeden naar de korenvelden om
het rijp geworden graan, de zwaarbeladen halmen met den sikkel af te snijden, in
schoven te binden en op het midden der ‘stukken’ (gedeelten van de akkers ter breedte
van ± 20 Meters en onderling door kleine, vrij diepe slootjes, gescheiden) in ‘stuiken’
(10 à 12 bossen rechtovereind met de aren naar boven geplaatst) neêr te zetten om
ze, na verloop van eenige dagen, met volbeladen wagens naar de hofstede te voeren,
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waar het graan in groote schuren opgeborgen wordt of in groote hoopen opgezet,
wachtende op den komenden winter om gedorscht te worden.
Als de graanvelden zijn schoon geveegd komen de akkers aan de beurt, waar de
knollen, aardappelen en bieten tot rijpheid kwamen.
Intusschen zijn de zomermaanden heen gegaan en is de herfst aangebroken met
zijn kille gure vlagen.
Toch moet er maar gewerkt worden op de landerijen want ook die peeën, aardappels
en knollen moeten worden gerooid en van het land verwijderd en de watergangen
en kleinere slooten moeten worden schoongemaakt en opgedolven.
Arme vrouwen en meisjes, die, om enkele stuivers per dag te verdienen en
daarmede het karig loon van man en vader te doen stijgen, gedwongen zijn, in wêer
en wind dien harden veldarbeid te verrichten.
De mannen verrichten natuurlijk het delfwerk.
Met het gezamenlijk inkomen kan dan misschien het hoogst noodige voor zich en
de hunnen worden aangeschaft.
Ik zeg, misschien, want als het noodlot wil dat er zieken in het huisgezin komen,
dan is het uit met het aanschaffen van het hoogst noodige, dan treden lijden en gebrek
hand aan hand des armen woning binnen.
En niet zelden is ziekte het loon dier brave, eenvoudige arbeidzame boerenlieden.
Niet zelden toch zit daar in den hoek van den haard of ligt in een vunzige bedstede,
oud en versleten, een oude vader of moeder ziek ter neder; sedert lang niet meer in
staat om te werken en vanaf dat oogenblik òf ten prooi aan de bitterste armoede òf
tot last van een getrouwde zoon of dochter, die zelf al een vrij armoedig bestaan moet
voortslepen.
Ik heb ze gezien die ouden van dagen en ook die, door het harde werken, voór hun
tijd verouderden, staande aan de poorten van het Weldadigheidshuis, gereed om uit
de hand der barmhartigheid die den naam van ‘Bedeeling’ draagt, één of meer brooden
en een honderdtal turven te ontvangen.
Dat is het voedsel voor een gansche lange week, dat is het verwarmingsmiddel
voor dien tijd, hun door het Armbestuur welwillend verstrekt.
Want het Armhuis is hun toekomst en ‘Begraven worden van den Arme’ is het
eind van al het werken en wroeten en sloven van die zoo straks beschreven
boerenarbeiders en arbeidsters.
Gelukkig, overgelukkig zijn zij, die, oud geworden, sterven mogen te midden van
kinderen en kleinkinderen.
Dat is de kroon op al hun werk, maar ....... arm blijven ze.
En geen wonder. Wat kan een werkman met een gezin zichzelven en de zijnen
verschaffen van een karig loon van 80 centen per dag?
Wat kan een moeder hare kinderen geven, die tegen 50 à 60 centen per dag zich
leenen moet voor den veldarbeid, pas beschreven?
En hadden ze dit daggeld dan nog maar geregeld, maar dat kan alleen verdiend
worden in den tijd dat er gewerkt kan worden en hoeveel dagen zijn er dat van de
365, die ze in het jaar leven en eten moeten en gekleed gaan en vuur en licht moeten
hebben en dekking tegen de kou in het huisje, dat ze in den regel nog huren moeten.
Geen wonder, dat ze indertijd, en misschien nu nog met tientallen van huisgezinnen
te gelijk emigreerden naar Amerika en Brazilië.
Geen wonder, dat ze het luttele, wat ze het hunne konden noemen, te gelde maakten
om met de opbrengst een overtocht als tusschendekspassagier machtig te worden op
één der van Antwerpen of Rotterdam vertrekkende stoombooten naar Amerika.
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Geen wonder, dat ze alles, alles willen trotseeren om een leven van zwoegen en
ontberen in het Vaderland te ontkomen.
Zóó heb ik ze gekend, 30 en meer jaren geleden, van nabij gekend.
Zóó was het toen, en is het nu beter?
Zijn de armhuizen nog niet propvol en lijden ze nog geen gebrek die arme oude
tobbers, in hun greden tijd de beste boerenarbeiders en arbeidsters misschien?
Och wat zouden de jongeren van heden gaarne, dolgaarne, hun kommervol bestaan
verlaten om in de kracht van het leven, in een ander land een beter bestaan te zoeken.
Wat zouden dezulken zich gelukkig gevoelen, wanneer ze in de gelegenheid werden
gesteld van Gouvernementswege te worden overgeplant naar Suriname, een voor
hen vreemd gewest wel is waar, maar toch een land waar hun eigen taal gesproken
wordt, waar de Nederlandsche driekleur hun bij aankomst tegenwaait, waar ze hun
eigen kerk en scholen voor hun kinderen vinden.
Waar hun komst is voorbereid, waar ze door stamverwanten liefderijk ontvangen
zouden worden, die als oudere kolonisten hen met raad en daad gaarne willen bijstaan;
waar ze een huis zouden vinden om in te wonen, een stuk land gereed te bebouwen;
een schuur of stal voor vee, en hokken voor pluimgedierte en alles kant en klaar
gemaakt voor hun ontvangst en nog geld toe om in de eerste jaren in de noodige
behoeften te voorzien en dan met het vooruitzicht, dat alles het hunne te mogen
noemen; na verloop van eenige jaren te kunnen zeggen dat ze grondeigenaar zijn en
boer in het klein, instaat ook om grooter te worden.
O, wat zouden ze gelukkig zijn die arme stakkers, die nu alleen een armhuis in
het vooruitzicht hebben.
En....wat zou Suriname zich gelukkig mogen rekenen om dezulken als kolonisten
te ontvangen.
Menschen in den strijd des levens, van de vroegste jeugd af aan, gehard en daardoor
sterker dan vele anderen omdat de zwakkeren in dien strijd omkomen; menschen
gewoon aan allerlei harden veldarbeid, zoowel de vrouwen als de mannen; sterke
mannen, die de delfschop hanteeren als wij de pen; die van hun prilste jeugd af
gewoon zijn met koeien en paarden, varkens en geiten, kippen en eenden om te gaan;
die voor den zwaarsten arbeid niet terugdeinzen en vrouwen, die eveneens gewoon
zijn aan veldarbeid en bovendien de melkerij in haar ganschen omvang kennen.
Ja dezulken en dezulken alleen moeten we hier in Suriname hebben als kolonisten
om een proef mee te nemen.
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Dezulken en geen anderen.
Bedenken wij, dat het hier geldt een proef met menschen, die de proef met hun
leven bekoopen kunnen.
En daarom mag er niet lichtvaardig meê worden omgesprongen, maar moeten er
individuen voor de proef genomen worden, die geheel aanpassen aan den te verrichten
arbeid hier.
Wordt de proef met de beschrevenen genomen dan heeft men alle kans van slagen,
neen, dan moet de proef slagen.
Die kleiboeren, gewoon ook aan het harde veldwerk bij een brandend heete
zomerzon, gewoon aan het opstaan met hanengekraai en het naar bed gaan met de
kippen, zullen zich hier op hun plaats gevoelen, waar ze niet verplicht zijn te werken
op het warmste gedeelte van den dag en waar ze, zoo noodig bij het tropisch maanlicht
een gedeelte van hun ardeid zouden kunnen verrichten.
Wat zullen ze hun akkers rein houden van onkruid en beplanten met allerlei
groenten en vruchten; wat zullen zij hun vee vertroetelen en trachten hun kippen
productief te maken.
Nooit, neen nooit zal Suriname dankbaarder en gelukkiger inmigranten hebben
gekend.
Ds. Hoekstra zegt van de oud-kolonisten:
‘Rijk zijn ze niet, maar arm evenmin: ze hebben een onbezorgd bestaan en mogen
geteld worden onder de beste burgers van het land’.
Zoo zal ook eenmaal getuigd kunnen worden van de nieuwkomers, ik ben er zeker
van, wanneer een proef genomen wordt uitsluitend met de hier beschreven
boerenarbeiders en arbeidsters.
Geen boerenzoons of dochters met een beetje geld; geen boeren, alleen bekend
met melkerij en vetweiderij, geen ambachtslieden, hoe goed we die hier ook gebruiken
kunnen, vooral geen emigranten, opgenomen van de straat als gepatenteerde bedelaars,
rondtrekkende venters met muizenvallen, schoensmeer of lucifers.
Niets van dat alles. Uitsluitend kleiboeren en dan, de sterksten en gezondsten uit
de gezonden.
Mannen en vrouwen in de kracht van het leven, in het moederland uitgezocht en
aangewezen door mannen, wier onpartijdigheid en eerlijkheid boven allen twijfel
verheven is en die de zwaarte en het gewicht der te nemen menschenproef ten volle
begrijpen.
Dat in Suriname alle mogelijke voorzorgen zullen genomen worden, daaraan
bestaat thans niet de minste twijfel.
Een Gouverneur, dien het lot van den werkman ten harte gaat en die er ten volle
van bewust is, dat de nu te nemen proef beslist over het al of niet koloniseeren in de
toekomst; een kringetje van hoofdambtenaren, die, zelf Europeanen en, naar ik meen
volbloed voorstanders van boerenkolonisatie zijnde, niet zullen nalaten alles in het
werk te stellen om de proef te doen slagen; een degelijk achtenswaardig hoofd van
het District waar de kolonisten zullen gevestigd worden (waarschijnlijk beneden Para
langs den in aanleg zijnden spoorweg), die niets onbeproefd zal laten om de
nieuwkomenden te helpen, met vaderlijken raad bij te staan waar het noodig mocht
zijn; een bevolking die in het algemeen, vóór de Hollanders is en eene onmiddellijke
omgeving van stamverwanten, oud-kolonisten, die hen met open armen ontvangen
zullen; ziedaar de toestand zooals hij thans is in tegenstelling met dien van '45.
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Wat wil men meer!
Ds. Hoekstra zegt:
‘Het is te betreuren, dat geen geregelde toevoer van frissche krachten heeft plaats
gevonden.
Op groote schaal zou een boerenkolonisatie niet goed zijn geweest, ze had
geleidelijk moeten geschieden.
Als dat met beleid bevorderd was zouden we hier thans een flinken uitgebreiden
boerenstand gehad hebben, die te allen tijde en allerwegen een zegen was voor land
en volk.
Of zij nu nog aan te bevelen is, nu de kleinere landbouw onder de Britsch Indische
landverhuizers meer en meer toeneemt, durf ik niet te zeggen.’
Ik wel. Ik durf gerust beweren, dat de Hollandsche kleiboer een zeer ernstige
mededinger zal worden van den BritschIndiër.
In de eerste plaats zal eerstbedoelde bij den melkomzet het winnen van den
laatstgenoemde uithoofde zijner reinheid, die bij den Britsch-Indiër alles te wenschen
overlaat.
Er wordt zelfs beweerd, dat deze de melk ter zuivering in plaats van door een zeef,
door zijn lendendoek doet sijpelen.
Heerlijk! En wat betreft de warmoezerij en vruchtenteelt, geen betere
klein-landbouwer dan hij, die van jongs af niet anders heeft gezien, niet anders heeft
gedaan.
Kan de Britsch-Indiër kool ter markt brengen waarvoor hij per stuk 80 cents durft
te vragen, dan zal de Hollandsche kleiboer dat evengoed kunnen, zoo niet beter.
Zal de proef in dezen geest genomen worden met een 10-tal gezinnen bijv. en
telken jare met een zelfde aantal voortgezet, dan behoeft men ook geen vrees te
koesteren voor een niet-kruising van het ras.
Wanneer afwisselend Zeeuwsche, Friesche en Groninger boeren ingevoerd worden
en na verloop van eenige jaren ook eens Noorden Zuidhollandsche en Geldersche,
dan kan het niet uitblijven of de kolonisten zullen zich kruisen en telkens zal nieuw
bloed worden aangevoerd ter instandhouding en voortplanting van het Hollandsch
ras, het Hollandsch element.
Dat het zoo worden moge!
Paramaribo Februari 1904.
J. VAN DE LIJKE.

Afdeelingen

Afdeeling Batavia.
Het is het Bestuur dezer afdeeling mogelijk geweest mej. Ph. Belder, die bij
gelegenheid der lezing van den heer F.P.H. Prick reeds enkele verzen heeft gezegd,
nog eenmaal voor de leden en hunne huisgenooten te doen optreden, maar thans in
eene bijeenkomst, waarin zij alleen aan het woord was.
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De spreekster had gedichten gekozen uit verschillende tijdperken der Nederlandsche
letterkunde: uit de Gouden Eeuw, de Vloeken Lijkzang van Filopaie uit Vondels
Jephta en minneliedjes van Hooft; uit den tijd toen de Gids werd opgericht, Wijs
Klaartje op 't IJs van Potgieter; uit de Verguisde Eeuw een brokstuk uit Schimmels
Anna Boleyn, Meesters Straf van Jan C. de Vos, en Geurtemoei van Boskoop door
Brester; van de Dichters van onzen tijd brokstukken uit Van Eeden's Ellen, verzen
van Kloos en van Helène Swarth.
Het is mejuffrouw Belder en door hare prachtige voordracht èn door de
verscheidenheid der verzen gelukt de aanwezigen te boeien; het Bestuur betreurt het
zeer dat er thans een wereldzee bruist tusschen haar verblijfplaats en die waar de
Afdeeling is gevestigd, daardoor toch is het beroofd van een uitstekend middel om
Nederlandsche poezie bekend en bemind te maken.
***
De eerste algemeene vergadering van de Afdeeling is gehouden op 2 Mei. Het
jaarverslag werd voorgelezen alsmede het verslag der Commissie van kasnazieners
over het beheer van den Penningmeester in 1903 en de begrooting voor 1904, welke
stukken tot geen belangrijke opmerkingen aanleiding gaven.
Daarna kwam de heer Bergmeyer aan het woord, die er op wees, dat in de Indische
kranten voortdurend stukken voorkomen die niet kunnen strekken om liefde voor
den Nederlandschen stam aan te wakkeren, en vroeg of het Bestuur daartegen niet
zou kunnen optreden.
De Voorzitter, de heer Bakhuizen van den Brink, gaf als zijne meening te kennen,
niet te gelooven dat zulk geschrijf veel kwaad doet en te verwachten dat het Verbond
meer zal bereiken door op lezingen en uitvoeringen te toonen wat de Nederlanders
hebben gedaan, dan door de krantenstukken te bestrijden. Zoo de heer Bergmeyer
een bepaald plan had, zou dit echter gaarne overwogen worden.
De heer Kooy beval aan, een commissie in het leven te roepen die in de dagbladen
geregeld propaganda zou maken voor het Verbond; deze zou ook dergelijk
krantengeschrijf kunnen bestrijden.
De heer Reysenbach stelde de vraag of het oprichten eener dergelijke commissie
niet meer ligt op den weg van het Groepsbestuur, waartegen de heer Kooy aanvoerde,
dat men zou kunnen beginnen met de Bataviasche bladen.
Nadat de Voorzitter nader beloofd had de voorstellen op de eerstvolgende
bestuursvergadering te bespreken, werd met algemeene stemmen min een blanke,
goedgekeurd dat het Bestuur zich in den loop van 1903 heeft aangevuld met de HH.
Valette, Tinkermann, Prakken, de Kock en Roessingh van Iterson.
Hierna vestigde de heer Bergmeyer de aandacht erop, dat volgens een bericht in
de bladen, de statuten-wijzigingen van het Verbond
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zijn aangenomen en vroeg of het Afdeelings-reglement in verband hiermede moet
worden gewijzigd, waarop werd geantwoord dat verandering van het
Groeps-reglement vóór zal moeten gaan.
Daarna dankte de Voorzitter voor de betoonde belangstelling en sloot de
vergadering.
Er waren niet veel leden tegenwoordig, maar vergelijking met algemeene
vergaderingen van andere vereenigingen geeft het dankbare gevoel dat er in
Verbondszaken toch eenig belang gesteld wordt.
***

(Burger-) Afdeeling Utrecht.
Na de oprichting der Studentenafdeeling Utrecht is nu ook een burgerafdeeling tot
stand gekomen. Haar wordt een hartelijk welkom toegeroepen. Zetelend in het midden
des lands kan zij voor het Verbond van groot nut zijn.
Het bestuur is als volgt samengesteld: Prof. dr. H. Kern, Eere-voorzitter; Mr.
W.M.H. Boers, Voorzitter; Mej. dr. C.C. van de Graft, Secretaresse; W.M. Peletier,
Penningmeester; arts G.W. van Zadelhoff, lid.
***

Afdeeling Parijs.
De heer J.E.H.A. Baron Collot d'Escury, die zich door zijne benoeming tot Secretaris
der Vereeniging van Liefdadigheid genoodzaakt zag ontslag te nemen als
Secretaris-Penningmeester van de Afdeeling Parijs, is vervangen door den heer J.
Stortenbeker, 4 Rue Scribe, Parijs.
***

Leidsche Studentenafdeeling.
D e h e e r e n E.J. H a s l i n g h u i s , S. d e M e e s t e r , e n E.C.U. v a n D o o r n
vormen een bestendige commissie tot het geven van alle
mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn
in Leiden te komen studeeren.

Ingezonden
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Onze hedendaagsche dichters.
Een goed denkbeeld was het van Dr. J.B. Schepers in het begin van dit jaar om zijn
gedicht: ‘Wodan en Loke’ te gaan voordragen! Moge dat voorbeeld door anderen
gevolgd worden!
De arbeid van onze hedendaagsche dichters is onbereikbaar voor het volk door
den hoogen winkelprijs der verzamelingen.
Met het volk bedoel ik dat gedeelte van de massa, dat vreugde vindt in letterkundig
mooi. Van onze vroegere dichters bestaan dusgenaamde volksuitgaven: van De
Génestet, van Van Zeggelen van den Schoolmeester. Maar de gedichten van de nu
levenden kunnen eenvoudig niet bereikt worden door hen, die behooren tot eene
groote schare van belangstellenden (en belanghebbenden): kantoorbedienden,
studenten, onderwijzers, ambtenaren, officieren. Sommigen hunner maakten op een
middelbare school of gymnasium kennis met die meesterstukjes in onze taal, uit
bloemlezingen als die van J.N. van Hall (Dichters van dezen tijd), of door den leeraar
voorgelezen uit ‘Nieuwe Gids’ of ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’. Anderen vonden
fragmenten in een beoordeeling in hun krant of maakten op een voordrachtavond er
kennis mede. Is de kennis met de schrijvers en hunne werken gemaakt, de
belangstelling is opgewekt.
Men denkt welk een genot het moet zijn om zich af en toe eens te onttrekken aan
de beslommeringen, die de bestaansstrijd medebrengt, men verlangt naar een gedicht,
maar de bundels die men wenscht, kan men niet bekostigen.
In de leesbibliotheken zoekt men ze te vergeefs. Uit het volgend lijstje blijkt wat
ze kosten:
E. Brom f 2.35, van Eeden f 2.50, G. Gezelle f 4.50, H. Gorter f 3.60, W. Kloos f
4.50, H. Swarth f 2.90, f 1.90, Marx-Koning f 2.50, J. Perk f 2.90, Reyneke van Stuwe
f 3.- H. Roland-Holst f 1.90, J.B. Schepers f 3.90, A. Verwey f 3.50.
Zou het nu niet op den weg van het A.N.V. liggen (ik bedoel niet van het
Hoofdbestuur, want deze heeren doen werkelijk al genoeg, maar van die leden, die
door hun positie van uitgever, dichter of samensteller eener bloemlezing, iets in deze
richting kunnen doen) hierin eene verandering ten goede te brengen?1)
Onder de zinspreuk ‘kunst aan het volk’ geeft men in de groote steden concerten
waar men voor weinig geld toegang heeft. Daar wordt het beste gegeven op dat
gebied: Beethoven, Wagner e.a.
Zou het nu niet kunnen, dat onze beste dichters bereikbaar worden voor elkeen,
dat naast de dikke, dure bundels, kleine uitgaven werden bezorgd, voor den prijs van
f -.75 of f 1.-? Hiermede zou een deel van ons volk zeer gebaat zijn. Deze uitgaven
zullen kenbaar zijn door onvolledigheid, minder goeden druk, minder mooi papier,
minder kostbare band, maar de eigenschap bezitten hereikbaar te zijn. Bereikbaar
voor wie het jammer is, dat zij het beste moeten derven.
En zou in ‘Neerlandia’ niet af en toe ruimte zijn voor éen mooi gedicht, den dichter
daardoor tevens bekend makende bij menig Nederlander in den vreemde?
1) Dr. J. Aleida Nijland heeft reeds een uitmuntend voorbeeld gegeven met de bloemlezing uit
Gezelle's Gedichten, Prijs f 0.90, Uitgave L.J. Veen.
Red.
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Allerlei

Kellner.
De heer Marcellus Emants schrijft:
Wij, Nederlanders, schijnen niet in staat te zijn een geschikt woord om een
koffiehuis- of hotel-bediende mede te roepen te.... behouden.
Lang geleden hadden wij Jan; iets later gebruikten wij aannemen; daarna bezigden
wij het Duitse woord kellner.
Ondertussen schijnt dit Duitse woord in zijn vaderland in onbruik te zullen geraken.
Boven elke groep kellner stond en staat daar telkens een Oberkellner. De Duitser,
die op klinkende titels verzot is, geeft uit beleefdheid aan iedere kellner de naam van
Oberkellner, verkort uit gemakzucht dit woord dan weer tot Ober en zo komt het,
dat tegenwoordig vrij wel alle koffie-, bierhuis- en hotelbedienden aangesproken
worden met Ober kortaf.
Het spreekt van zelf, dat de altijd naäpende Nederlanders nu ook dit Ober weer
overnemen en dat onze taal dus allengs verrijkt(!) wordt met een verminkt Duits
woord.
Moeten wij dit misbaksel kalm laten binnensluipen?
Ik voor mij houd bij gebrek van een beter woord vast aan: aannemen. Zelfs vind
ik er iets eigenaardigs in hier een werkwoord te gebruiken, waar andere volken een
zelfstandig naamwoord bezigen.
Evenwel.... een hotelhouder te Zutphen keurde dit woord af, omdat het hem
beledigend klonk. Zou deze man Jean Aicard kennen, die meende te verstaan: animal?
Ik weet het niet en waarom het beledigend is een bediende te roepen met een
werkwoord, dat op zich zelf geen beledigende betekenis heeft, werd mij niet
opgehelderd. Mocht men echter algemeen van oordeel zijn, dat aannemen inderdaad
beledigend klinkt, dan ben ik dadelijk bereid dit woord prijs te geven. Maar wie
verschaft mij dan een ander Nederlands woord in de plaats van het Duitse kellner,
dat over de grenzen in onbruik geraakt, en in de plaats ook van het Duitse Ober, dat
ginds een verminking en bij ons een onzinnigheid is?
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Ons spreekuur te stellenbosch.
Als een bewijs, hoe leerzaam in meer dan een opzicht deze Vereeniging werkt, volgt
hier woordelijk afgedrukt de Rooster van Werkzaamheden over de maanden April,
Mei en Juni van dit jaar. Vooraf gaan de artikelen, welke daarbij in acht genomen
worden.
1. -De Vergaderingen worden geregeld elken Maandag Avond in de C.J.V. Zaal
gehouden, en beginnen om 8 uur. Op den eersten Maandag van de maand nemen
zij om 8.15 een aanvang.
3. -Aan elken spreker worden 12 minuten, en aan elken criticus 8 minuten
toegestaan.
2. -Alle Voordrachten moeten minstens op den Vrijdag vóór den Maandag Avond,
waarop ze geleverd worden, aan de critici ter inzage worden bezorgd, en in
geval van vrije Voordrachten, aan het Bestuur minstens een week tevoren.
4. -Eenmaal per kwartaal wordt gelegenheid gegeven voor vrije, liefst
oorspronkelijke Voordrachten in proza en poëzie.

Rooster van werkzaamheden.
DATUM.
18 April.

25 April.

WERK.
SPREKERS.
Bespreking van }A.J. Jacobs.
de
Bloemlezing. ‘'t
Zal wel gaan’,
en behandeling
van de
schetsen, Een
schoone partij,
en De Eerste
Liefde van
Frans (Tony).

CRITICI.
MUZIEK.
J.A.R. du Toit. Mej. A. Preiss.

Rosalie
L. Murray.
Loveling: Po en
Paoletto.

J.J. Wessels.

Mnr. J.G.
Perold.

De Genestet's
Poëzie: Aan de Zon,
Aan Iedereen,
Alarmisten,

}M. Jooste,
B.A.

}T.H. le Roux, Mej. K. du
B.A.
Toit.
S.F.N. Gie.
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Anni's Taal,
Benjamin Af.
De Handdruk, }J.v.Z. Viljoen. }T.H. le Roux, Mnr. J. van der
B.A.
Merwe.
De Liefste Plek,
S.F.N. Gie.
Het Oude Huis,
Het Liedje van
Verlangen,
Komen en
Gaan.
Liefde, Naar de }B.H. Swart.
Natuur,
Opvoeding,
Vrienden op 't
Kerkhof,
Welgelegen.
2 Mei.

9 Mei.

16 Mei.

}T.H. le Roux,
B.A.
S.F.N. Gie.

Hjalmar Reitz:
De Dochter van {J.J. Smith.
den
Handsopper.

}J.F.W.
Grosskopf.

Mej. L. Preiss.

De Dochter van {D.J. de
Villiers.
den
Handsopper.

}J.F.W.
Grosskopf.

De Dochter van {P.D.
Rousseau.
den
Handsopper.

}J.F.W.
Grosskopf.

Mnr. P.H.H.
van Huijssteen.

Poëzie van Jan
van Beers:
Begga.

D.P. Cillie,
B.A.

M.J. de Kock,
B.A.

{Mej. K. de
Vries.

Begga.

D.P. Cillie,
B.A.

M.J. de Kock,
B.A.

{Mev.
Weeber-Brink.

Begga.

D.P. Cillie,
B.A.

M.J. de Kock,
B.A.

{Mnr. T.A.T.
Louw.

De Bestedeling. M.M. du Toit.

J.I. de Wet.

{Mej. K. de
Vries.

De Bestedeling. M.M. du Toit.

J.I. de Wet.

{Mev.
Weeber-Brink.

De Bestedeling. M.M. du Toit.

J.I. de Wet.

{Mnr. T.A.T.
Louw.

Karakterschildering:
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Mev.
Bosboom-Toussaint.
Mannelijke
Typen: -

30 Mei.

Selmer (uit
Almagro).

J.H.J.A.
Greijvenstein,
B.A.

}De
Mej. G. de
Eerevoorzitter. Vries.

Paul van
Mansvelt (uit
Lauernesse).

F.P. Cillie,
B.A.

}De
Eerevoorzitter.

Dr.
T.A.T. Louw,
Graswinckel
(uit De
Delftsche
Wonderdokter).

}De
Mnr. J.H.
Eerevoorzitter. Conradie.

Gideon
Florensz.

}De
Eerevoorzitter.

P.J. Pienaar.

Oorspronkelijke Mnr. M.J.
Poëzie.
Brink.

Mej, S.
Burnard.
Mev.
Godée-Molsbergen.

6 Juni.

13 Juni.

Vrije
Voordrachten.

{P.K. Albertijn,
B.A.

Vrije
Voordrachten.

{D.G. Malan,
M.A.

Mej. M. van
Niekerk.

Vrije
Voordrachten.

{G.M.
Pellissier, B.A.

Mnr. H. Webb.

Vrije
Voordrachten.

{J.G. Perold,
B.A.

Karakterschildering:
Mevr.
Bosboom-Toussaint.
Vrouwelijke
Typen: Maria Tudor
(uit De Graaf
van
Devonshire).

}L. Fouché,
B.A.

}De Voorzitter.
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Ottelijne (uit
Lauernesse).

Mej. M. van
Niekerk.

}De Voorzitter.

Frances
}J.H. Conradie. }De Voorzitter. Mej. [I]uyt.
Mordaunt (uit
Majoor Frans).
Mej. N.
Neethling.
Regins van
Berchem (uit
Langs een
Omweg).

}C.F.
Mijuhardt.

}De Voorzitter.

Mej. M.
Claassens.
20 Juni.

Oorspronkelijke Mnr.
Novelle.
C.W.H.v.d.
Post.

Mnr. J. van der
Merwe.
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Mededeelingen

Deelneming bij Krugers overlijden.
Het Hoofdbestuur heeft zoowel aan de familie van wijlen President Kruger als aan
Dr. W.J. Leyds van zijn deelneming doen blijken, terwijl enkele vertegenwoordigers
uit zijn midden de begrafenis te 's-Gravenhage hebben bijgewoond.

Het A.N.V. in de kolonie Curaçao.
Het Verbond is in de kolonie Curaçao thans als volgt georganiseerd:
Hoofd-correspondent voor Curaçao en de Antillen: de 16.
heer J.A. Snijders Jr., 1e Luitenant der Artillerie. Aantal
leden Curaçao.
Correspondent voor Bonaire: de heer C.J. Krijt, Hoofd 9.
Openb. school, aantal leden
Correspondent voor Aruba: de heer J. Scheuerman,
Hoofd Openb. school, aantal leden

5.

Correspondent voor St. Martin: de heer J.A. Gravestein, 6.
Directeur zoutmaatschappij, aantal leden
Correspondente voor St. Eustatius: mevrouw G.J. van 7.
Grol-Meyers, aantal leden
Correspondent voor Saba: de heer H.J. Beaujon,
Gezaghebber, aantal leden

1.
_____

Totaal

44.

Uitslag der prijsvragen uitgeschreven door de Groep Nederlandsch Indië
van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
De Raad van beoordeeling der ingekomen antwoorden ter mededinging in de
prijsvraag e e r s t e s o o r t heeft als haar gevoelen te kennen gegeven dat geen der
ingekomen antwoorden geheel voldoet aan de gestelde eischen en op grond daarvan
gemeend geen eersten prijs te mogen toekennen, doch het Groepsbestuur voorgesteld
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in de plaats van een 1sten en een 2den prijs, twee 2de prijzen uit te reiken. Van de
ingekomen antwoorden werden door haar Een Indisch letterpraatje door Papageno
en De Stommeling door Coöperatie als de beste beschouwd en voorgedragen voor
die prijzen. Het Groepsbestuur, heeft dienovereenkomstig zoowel aan Papageno als
aan Coöperatie toegekend een 2den prijs, doch het eenmaal voor prijzen beschikbaar
gestelde bedrag niet willende verminderen, beide prijzen bepaald op een bedrag van
f 112.50.
Wat betreft de prijsvraag t w e e d e s o o r t heeft de Raad van beoordeeling der
daarop ingekomen antwoorden, den eersten prijs toegekend aan Iets over opvoeding
door Sisinglon en den tweeden prijs aan De Jeugd van Djimin door Emira en verder
ter uitgeving aanbevolen met uitkeering van een schadeloosstelling van f 25.- aan
den schrijver:
Ieder denkt het zijne door Soekakerdja.
De Bewoners van het oude Java door al Qisjah.
Javaansche arbeiders in Suriname door Javanenvriend.
Het Groepsbestuur heeft die beslissing aanvaard en besloten tot de uitgifte der drie
laatstgenoemde antwoorden, aan ieder der schrijvers waarvan een schadeloosstelling
van f 25.- zal worden uitgekeerd.

Boekerij op Bonaire.
Op Bonaire, een der Benedenwindsche eilanden, zal door het A.N.V. eene boekerij
worden opgericht.

Jaarvergadering van Groep Nederland.
Het Vlaanderen-nummer bood geen ruimte voor een omstandig verslag der
jaarvergadering van Groep Nederland, gehouden 21 Mei te Dordrecht.
De secretaris bepaalt zich, nu het reeds Aug. is, tot de volgende korte
mededeelingen.
Prof. dr. H. Kern werd als blijk van erkentelijkheid en hooge waardeering tot
eerelid van Groep Nederland benoemd.
Het ledental steeg van 2307 tot 2810, voegt men daarbij de 152 buiten Nederland
verspreid wonende leden, die krachtens de statuten tot Groep Nederland behooren,
dat telde zij op 1 Jan. 1904, 2962 leden.
De Rekening over 1903 sluit in uitgaaf en ontvangst met een som van f 7141,15,
waarbij een batig saldo van f 3696,11.
Als bestuursleden werden herkozen de heeren J.J.B. van der Chijs (Delft), Marcellus
Emants (Den Haag), prof. dr. J.H. Gallée (Utrecht), Th. Nolen (Rotterdam) en prof.
dr. J. Woltjer (Amsterdam), terwijl gekozen werden prof. dr. P.J. Blok (Leiden) en
Luit. D.A. Eekhout (Breda).
Het voornaamste punt der dagorde was de reglements-wijziging. Zoodra de nieuwe
statuten de koninklijke goedkeuring hebben verworven, zal allen leden een nieuw
reglement worden toegezonden.
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De voorstellen der Afdeelingen, die ten slotte in behandeling kwamen, hebben
geleid tot de besluiten, waarvan in het Vlaanderennummer blz. 103 reeds melding
werd gemaakt.
De vergadering werd bijgewoond door de afgevaardigden van 12 afdeelingen.

Uit Smyrna.
Maandag 11 Juli werden, als vervolg op het eenige dagen te voren gehouden examen,
aan het ‘Collége trançais du Sacré-Coeur’ te Smyrna op plechtige wijze de prijzen
en diploma's uitgereikt.
Dit schoolfeest werd o.a. bijgewoond door den Consul-generaal der Nederlanden
Jhr. J.E. de Sturler, den heer Alfred van Lennep, vice-consul en Mr. K.W. Beukema,
eerste drogman.
De prijzen voor de Nederlandsche taal door eerstgenoemde uitgeloofd, werden
behaald door den jongen Daniel de Hochepied, zoon van den onder-secretaris der
Ned. Kamer van Koophandel te Smyrna, eerste prijs, en door Eric van Lennep, zoon
van den vice-consul, tweede prijs.
De Consul-generaal heeft zijn groote tevredenheid uitgedrukt over de vorderingen
onder leiding van den heer Theodoor Kats gemaakt.

Consulaire Vertegenwoordiging in Z.A.
De Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging heeft tot de Tweede Kamer der
Staten-Generaal een uitvoerig met redenen omkleed verzoek gericht om het ontwerp
van wet betreffende de reorganisatie der Nederlandsche Consulaire
Vertegenwoordiging in Zuid-Afrika, als door de Regeering wordt voorgesteld, niet
aan te nemen en wel op grond dat de bestaande regeling verre te verkiezen is boven
de thans voorgestelde, mits slechts zonder uitstel de geschikte personen ter vervulling
van de verschillende vacatures worden aangewezen.

Nieuwe Leden.
(15 Juli - 15 Aug.)
Groep Nederland.
Gewone Leden.
Mr. M. Wijt Wzn.,

Avereest (Ov.).
Opg. door den heer G. van
Stolk, Rotterdam.

Jhr. W.D. de Jonge, Jur. Cand., 2e Schuijtstr. 128, Den
Haag.
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Opg. door Jonkvr. Joh.
Schuurbecque Boeye,
Ginneken.
H. Ezerman,* O.I. Ambtenaar B.B. 54 Gerrit Doustraat, Leiden
Th.H.C. Donders,* Restaurateur a/d. Groote Vink,

Leiden

*Opgegeven door den heer Leiden
J.B. van Loenen,

Groep Ned. Indië.
Gewone Leden.
P.Th. van den Berg, Ambt. Javasche Bank Batavia.
Abdril Moeis, Klerk Departement O.E.N. Batavia.
A. van Delft, Agent. Kon. Paketvaart Mij. Bandjermasin.
F.J. Pesch, Sergeant 1e bat.,

Magelang.

P.J. de Keyser, Korporaal res. bat.,

Magelang.

Van Alphen de Veer, Luit. Kol.
Infanterie,

Magelang.

Mevrouw M. Dijkstra, Hotel Jensen,

Malang.
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Buitenland.
Gewone Leden.
W.J. Penard,

Nag Hamadi.

Henri Naus, Insp. Gen. des Anciennes Usines

Daira Saniek

Directeur Sucreries,

Nag Hamadi.

Gerard Rahder, fonda Cavilla,

Tanger (Marocco).

A.E.J. van den Brandhof, Gezaghebber van

Bonaire (Ned. Antillen.)

Opg. door Lt. J.A. Snijders
Jr., Curaçao.
G.W. Hellmund,* Landraad,

Bonaire (Ned. Antillen.)

J, A.P. Thielen,* Ontvanger,

Bonaire (Ned. Antillen.)

E. IJrasquin,* Griffier Kantongerecht,

Bonaire (Ned. Antillen.)

P.C. Torbed,* Klerk en Scheepsmeter,

Bonaire (Ned. Antillen.)

J.E.R. Herrera,* Landraad,

Bonaire (Ned. Antillen.)

C.J. Krijt,* Hoofd Openbare school,

Bonaire (Ned. Antillen.)

P.L. de Haseth C. Gzn,*

Bonaire (Ned. Antillen.)

R.P. Muskus,*

Bonaire (Ned. Antillen.)
*Opg. door den hr.
A.E.J.v.d. Brandhof,

Bonaire (Ned. Antillen.)

B. Kroon, Hoofdmachinist, Empresa Hersent,
Obras del Puerto

del Rosario de Santa Fé.

Opg. door den heer H.G.
Duijns,

del Rosario de Santa Fé.

N.B. In het vorig nummer staan bij vergissing 8 beschermende leden onder Groep
Suriname vermeld. De laatste 6 behooren tot Groep Ned.-Indië, waaronder ze dan
ook in hetzelfde nummer worden genoemd.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht!

Berichten.
Prijsvragen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond vraagt:
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I. Ontwerp voor een reclame-plaat, toonende de bedoeling van het A.N.V. en
dienstbaar aan de verbreiding zijner beginselen.
Prijzen f 150 en f 50.
II. Ontwerp voor een geschrift van ± 16 blz., waarin op bevattelijke wijze doel
en werking van het A.N.V. wordt uiteengezet, geschikt om in wijden kring
verspreid, algemeene bekendheid te geven aan het Verbond.
Prijzen f 75 en f 25.

Algemeene bepalingen.
De mededinging naar bovengemelde prijsvragen staat open voor alle Nederlanders
en afstammelingen van Nederlanders, waar ook wonende.
De ontwerpen moeten voor 1 Jan. 1905 vrachtvrij worden toegezonden aan het
kantoor van het Algemeen Secretariaat te Dordrecht, Wijnstraat 81.
Bij alle ontwerpen moet gevoegd zijn een verzegelde naambrief en een adres voor
briefwisseling om zoo noodig met den ontwerper in onderhandeling te treden.
Alle teekeningen, handschriften of stukken, die bij de inzending behooren, moeten
voorzien zijn van een teeken of motto.
Raad van beoordeeling voor Prijsvraag I vormen de heeren prof. Henri Evers en
A. le Comte te Delft. Derde lid zal een Vlaming zijn, nader aan te wijzen.
Voor Prijsvraag II zijn beoordeelaars de leden van het Hoofdbestuur.
De beoordeelaars hebben het recht om, in geval geen bekroning kan worden
toegekend, de beschikbare gelden geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die
ontwerpen, welke volgens haar oordeel recht op belooning hebben.
De bekroonde antwoorden zijn het eigendom van het A.N.V.

Toelichting.
Het A.N.V. is een bij uitstek Nederlandsch Verbond. Zijn terrein is overal, waar
Nederlanders wonen. Onder Nederlanders verstaat het leden of afstammelingen van
leden van den Nederlandschen Stam, onverschillig tot welk staatsverband zij thans
behooren. Het vraagt niet naar staatkundige of kerkelijke partij, noch naar
maatschappelijken stand. Het staat open voor allen, man of vrouw, die instemmen
met het doel: Verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen Stam en handhaving en verbreiding van de Nederlandsche Taal.
Het Algemeen Secretariaat te Dordrecht verstrekt op aanvraag gaarne nadere
inlichtingen.
***

Algemeene Vergadering van het Alg. Ned. Verbond Zaterdag 26 November
1904 's nam. 2 uur in het Hotel Ponsen te Dordrecht.
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Aan de orde wordt gesteld:
Wijziging der Statuten.
In de Statuten van 1897 komt voor een artikel 18, luidende: De bepalingen van art.
II, XVI en XVIII dezer Statuten zijn niet voor wijziging vatbaar.
Bij de Statuten-wijziging in 1901 is dat art. 18 vervallen.
Thans valt de aandacht van den Minister van Justitie op dat bewuste artikel en
wordt verlangd dat art. 18 weder wordt ingevoegd, alsook dat de twee onveranderbaar
verklaarde artikelen onder hetzelfde artikel-nummer weder worden opgenomen. Men
meent dat de fout in 1901 door de Regeering over 't hoofd gezien, niet mag worden
gehandhaafd, omdat de weglating onwettig is.
Het is moeielijk, zoo niet onmogelijk, aan den wensch der Regeering te voldoen,
omdat dan het logisch verband van de verschillende deelen der Statuten zou worden
verbroken. Ook met het oog op de toekomst is handhaving van het bewuste artikel
18 bedenkelijk, omdat de ontwikkeling van het Verbond er door kan worden
belemmerd.
In deze omstandigheden ziet het Hoofdbestuur de eenige oplossing in het volgende
voorstel aan de leden van het Verbond: h e t Ve r b o n d t e o n t b i n d e n e n
onmiddellijk opnieuw op te richten op de nieuwe statuten.
De voorstellen van het Hoofdbestuur zijn:
1o. De algemeene vergadering besluite het Verbond met ingang van 1 Januari
1905 te ontbinden, de leden van het Hoofdbestuur aan te wijzen als de personen, aan
wie de vereffening van de baten en lasten van het Verbond wordt opgedragen en het
saldo der hoofdkas over te dragen aan het nieuw op te richten Algemeen Nederlandsch
Verbond.
2o. De algemeene vergadering besluite op te richten eene nieuwe vereeniging
genaamd Algemeen Nederlandsch Verbond, en zulks op de Statuten zooals deze in
ontwerp zijn opgenomen in Neerlandia van December 1903 en behoudens enkele
wijzigingen zijn goedgekeurd in de algemeene vergadering van 26 Maart 1904 (zie
Neerlandia van April 1904.)
Voorts met de volgende wijzigingen:
Art. 1, eerste lid te lezen: ‘Op 1 Januari 1905 is voor den tijd van 29 jaren enz.’
Art. 3, 10e, te lezen: ‘Elk ander geoorloofd tevens wettig middel, dat, enz.’
Deze wijziging wordt door de Regeering verlangd.
Ten einde een goeden gang van zaken zooveel mogelijk te bevorderen, noodigt het
Hoofdbestuur bij dezen alle leden, groepen en afdeelingen, voorts allen die eene
betrekking bij het Verbond bekleeden, uit, geheel op de bestaande voorwaarden in
de bestaande verhoudingen en onder de bestaande bepalingen over te gaan in het
nieuwe Verbond met handhaving van alle besturen in hunne tegenwoordige
samenstelling en van allen, die thans eene betrekking bij het Verbond bekleeden.
Een ieder wordt geacht hierin toe te stemmen, die aan het Hoofdbestuur niet van
het tegendeel doet blijken vóór 15 November 1904.
Het Hoofdbestuur vertrouwt te meer dat niemand zich tegen deze voorstellen zal
verzetten, omdat het hier uitsluitend geldt eene zaak van vorm, die met het wezen
van ons Verbond niets heeft te maken.
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Dordrecht, 15 Augustus 1904.
De Algemeene Secretaris:
P.J. DE KANTER.
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[September 1904]
Onderwijs - Taal - Zang.
Het is verfrisschend in de Zuid-Afrikaansche bladen te lezen, hoe het nationale
onderwijs en daarmede het Hollandsch de Afrikaanders tegenwoordig ter harte gaat.
Op het congres van Boeren te Pretoria in Mei, op synoden en andere kerkelijke
vergaderingen was dat onderwijs en was de moedertaal het onderwerp, dat eerst recht
de tongen los maakte. Houden de voormannen ergens een toespraak, het is de zorg
voor de jeugd, voor het opkomende geslacht, dat dit in liefde tot het eigen volk en
de eigen taal worde opgeleid, die zij hun hoorders als hoogste plicht inprenten. De
kranten doen daar trouw verslag van. En er verschijnt haast geen nummer van de
bladen of de een of andere inzender komt het oude volk nog eens voorhouden, dat
het nationale onderwijs voor alles behartigd moet worden.
Het is goed daarvan te lezen. Alleen, de gedachte rijst op, dat er bij velen aan het
rechte begrip van het belang der zaak of aan de noodige toewijding en
offervaardigheid nog iets ontbreekt, als de voormannen zoo dikwijls en met zooveel
nadruk hun volk het gewicht van nationaal onderwijs en taalbehoud onder het oog
brengen. En dat is, vreezen wij, ook inderdaad het geval.
Dat zoovele Boeren nog hun kinderen naar de staatsschool zenden is hun ten deele
niet kwalijk te nemen. De Engelschen bieden hun onderwijs kosteloos aan. Op de
vrije scholen moeten de ouders schoolgeld betalen. Althans wordt dat van hen gevergd,
zoodra men meent, dat zij er wel iets voor kuunen afstaan. En waar de armoede nog
zoo groot is, de meesten in de schuld steken en het moeite kost rond te komen, is de
verleiding wel groot om de kinderen te zenden naar een school, die ze graag om niet
wil hebben.
En dan, waar armoede is gaat veelal de belangstelling in geestelijke zaken verloren.
Onlangs trachtte de Vriend, het Bloemfonteinsche blad, de voormannen der Vrijstaters
te bewegen om, naar het voorbeeld van de Transvalers, de oude burgers te vereenigen,
om daarna met gezag bij de regeering voor hun belangen te kunnen opkomen. En er
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was haast bij dat het gebeurde, schreef het blad. Een groot deel der oude bevolking
raakte snel verarmd, en deed de regeering er niets aan, het land zou weldra met
hopelooze proletariërs vol zitten. Zoolang dat gevaar niet is gekeerd, zoolang deze
menschen in nood zitten is het onbegonnen werk ze voor geestelijke belangen, voor
onderwijs en taal warm te maken.
Men kan, als de toestand zoo erg is, de Vriend moeilijk ongelijk geven. Met een
leege maag dweept men kwalijk met eigen taal, en een schooier raakt over nationaal
onderwijs niet licht in geestdrift.
Maar de armoede en geldzorgen verklaren toch niet alleen, dat de voormannen
der Boeren 't blijkbaar noodig vinden, bij elke gelegenheid hun volk het dringende
belang der zaak uit te leggen. Er is onverschilligheid ook, en dit is niet zoo makkelijk
te begrijpen.
Men zou zeggen, na al wat de Boeren van de Engelschen ondervonden hebben,
moet hun al wat Engelsch is dwars zitten. Niet dan waar 't noodig is, in den handel
of in het onvermijdelijke verkeer met Engelschen, zullen zij Engelsch spreken. De
taal van het land, dat hun een eeuw van onrecht heeft aangedaan en het nu op de
uitwissching van hun volksbestaan toelegt, moet hun in de keel blijven steken. De
rechten van het Hollandsch zullen zij naijverig bewaken. Als 't maar eenigszins kan,
zullen zij hun kinderen houden buiten de staatsschool en de stelselmatige
verengelsching die er gedreven wordt.
Zoo zou men denken, en zoo doen er zeker velen, maar algemeen is 't niet.
Tegenover de menschen, die na den oorlog het Engelsch als omgangstaal aflegden,
zijn er anderen die 't met smaak blijven doen of in hun Afrikaansch de Engelsche
woorden en uitdrukkingen bij de vleet inhalen. Wanneer, zooals onlangs bij een
proces, een Afrikaander van zijn recht gebruik maakt om zijn getuigenis in het
Hollandsch af te leggen, al zou hij 't ook in 't Engelsch kunnen, dan gaat het de
geheele Afrikaansche pers door als een buitengewoon geval van flinkheid. In die
bladen kan men ook herhaaldelijk de klacht lezen, dat Boeren die best het schoolgeld
van de vrije school op hun dorp konden betalen, hun kinderen op de Engelsche school
laten. Waarlijk, de voormannen grijpen niet voor niets elke gelegenheid aan om op
dit stuk hun volk wakker te schudden.
Want velen slapen nog; dat is het goede woord. Het besef van een eigen volk te
zijn met een gemeenschappelijk verleden, een gemeenschappelijken aard, een
gemeenschappelijke taal en een toekomst is er bij velen nog niet. De geschiedenis
van het volk als volk is daartoe nog te kort. In Jorissen's Herinneringen staat een
treffende bladzijde over het ontwaken van de vaderlandsliefde in het Transvaalsche
volk; en dat gebeurde nog niet zoo lang geleden.
Aan de Engelschen, aan mannen als Chamberlain, Milner, aan den oorlog is het
te danken, dat die vaderlandsliefde over het stadige volk der Afrikaanders vaardig
wordt. En het onderwijs zal het verdere doen. In den laatsten oorlog is gebleken, dat
over het geheel de ontwikkelde Boeren het meest voor de goede zaak voelden en er
het meest voor over hadden. De Takharen en Veldschoendragers waren in het
algemeen een teleurstelling.
Volken, die een langer geschiedenis hebben en onder wie de ontwikkeling van
ouder dagteekening is, hebben een krachtiger nationaal bewustzijn. Een welwillende,
tegemoetkomende, ja blij-inhalende houding, die vele Boeren aannemen tegenover
de Engelschen en al wat Engelsch is, zou men zich bv. van Polen tegenover Russen
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of Pruisen of van Denen tegenover Pruisen niet kunnen voorstellen. Die Polen of
Denen zouden er te trotsch voor wezen.
Maar aan dien trots, die fierheid ontbreekt het vele Boeren. Generaal Beijers, die
onder de voormannen der Transvaalsche Boeren een hooge plaats inneemt, heeft het
niet lang geleden openlijk gezegd. Het was hem in den oorlog opgevallen, zeide hij,
dat de Boer niet fier is. En nu moest de school het jonge geslacht tot fierheid
opvoeden. Er was dadelijk een andere voorman, Wolmarans, die Beijers tegensprak:
maar wij houden het met Beijers. Wij herinneren ons ook een artikel in Ons Land,
blijkbaar van een man van gezag afkomstig, waarin met nadruk gezegd werd, dat de
Afrikaander gevoel van eigenwaarde moest krijgen. Nu is 't wel bekend, dat over het
geheel de Afrikaander zich niet weggooit, maar dit kan samengaan met gemis aan
fierheid. Het nationale onderwijs moet die mannelijke deugd aankweeken.
Moesten wij dus opmerken, dat er aan de liefde voor eigen onderwijs en taal bij
de Boeren nog wat ontbreekt, onmiskenbaar zijn de teekenen, dat het besef van de
groote waarde daarvan toeneemt. En waar het Nederlandsche volk daartoe bijdragen
kan, zal het dat zeker met toewijding blijven doen. Het geld, dat men daaraan geeft,
wordt goed besteed.
Maar wij kunnen - 't is meer gezegd - misschien niet minder doen door de mannen
en vrouwen die wij uitzenden. Een jonge man of een jonge vrouw die van hier uit
gaat om zich ginds aan het onderwijs te geven, kan een edel werk doen en veel
uitrichten. Wel moeten zij zich daarbij op teleurstellingen voorbereiden, zich van
onmiddellijke waardeering kunnen spenen, er zich op toeleggen om den aard der
Boeren te verstaan en er zich naar te gedragen.
Vervolgens, zouden wij meenen, is 't ook een vereischte, dat de Nederlandsche
onderwijzer der Boerenjeugd niet al te hoog in zijn Hollandsch is. Hij hoeft geen
Kollewijniaan te zijn; misschien gaat die vereenvoudiging de meeste Boeren te ver.
Hij kan ook afwachten wat de Zuid-Afrikaansche taalvereenvoudiging, waaraan men
bezig is, zal opleveren. Maar hij neme zich voor, de Boerenjeugd zoo min mogelijk
te vermoeien en af te schrikken met de vernuftigheden van onze vaderlandsche
spraakkunst.
Dan is er nog iets. Zou men hier te lande bij de keuze van onderwijskrachten voor
Zuid-Afrika niet kunnen letten op de muzikaliteit? Ons dunkt, dat is van groot belang.
Ieder weet wat het lied vermag. De Engelsche zing-zang heeft zich al goed bij de
Afrikaanders ingewerkt. Hoe het welluidende, frissche vaderlandsche lied in zijn
rijkdom er daar in te krijgen? Ons dunkt, de school is bij uitstek daar de plaats voor.
Er zijn in onze taal kinderliederen zonder tal. Er zijn er zangerig van wijs, makkelijk
te leeren, dadelijk tot het kind sprekend, schalksche en opgewekte en teer-liefelijke
wijzen, met woorden zoetvloeiend, krachtig, geestig. Wie ze hoort wordt er
onweerstaanbaar door gevangen. Zendt mannen en vrouwen uit met een goed gehoor,
een goede stem en een duchtigen voorraad van zulke liedjes, en zie dan eens wat die
mettertijd uitgericht hebben.
Men hoort telkens: verspreid het Nederlandsch lied! En men zendt liedeboeken
uit, stelt die te koop en deelt ze uit. Voortreffelijk; er wordt onder Afrikaanders al
menig Nederlandsch lied gezongen. Maar er is nog een ander middel ter verspreiding
tot nog toe niet toegepast, en wij bevelen dat aan. Kies een zanger of zangeres, of
een zanger en een zangeres, en een vaardig pianist om hen te begeleiden; van de
beste die gij krijgen kunt, al moet dat veel geld kosten. Laten zij een uitgebreide
verzameling liederen instudeeren, van allerlei soort. En stuur ze dan naar Zuid-Afrika
om overal op te treden.
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De zaak moet goed voorbereid worden. Met mannen in Zuid-Afrika dient overleg
gepleegd te worden, opdat men in zooveel plaatsen als mogelijk uitvoeringen kan
geven, en op dorpen, waar de opvoering het meeste kan uitwerken. Laten er ook
uitvoeringen buiten op boereplaatsen gegeven worden. Uit den omtrek komt men er
wel voor over. Misschien is 't aan te bevelen, dat een spreker meegaat, die een deel
van den avond of middag voor zijn rekening neemt en iets van het lied vertelt (vooral
geen doorwrochte verhandeling), een die er los over spreken kan, een driekwartier
op zijn hoogst. Men houdt er in Zuid-Afrika niet van naar lange redevoeringen te
luisteren.
Dan zou het gezelschap ook een flinke bezending muziek moeten meenemen, om
de menschen, die, versch onder den indruk, koopen willen, dadelijk te bedienen. In
de hoofdplaatsen kon bovendien een groote voorraad opgeslagen
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worden. Zou een dergelijke kunstreis niet veel invloed hebben? Maar, nog eens,
vooral waar 't de eerste maal zou wezen: de zangers moeten van de allerbeste wezen.
Misschien zou er zelfs een kwartet zijn samen te stellen. Wordt de zaak goed geregeld
dan hoeft zij niet eens veel geld te kosten, vermoeden wij. Op verschillende plaatsen
zal men de uitgaven uit de toegangsbewijzen kunnen goedmaken.
Nog een middel ter verspreiding van het Nederlandsche lied: er worden
tegenwoordig een aantal Afrikaansche jongelui in Europa voor de muziek opgeleid,
veelal in Duitschland, maar ook in Engeland en elders. Maak het in Zuid-Afrika
bekend, dat heden ten dage ons land in de muzikale wereld genoemd mag worden;
dat onze zangers en zangeressen in het buitenland gezocht zijn, onze
instrument-bespelers in de orkesten der geheele wereld zitten; dat wij uitnemende
muziekscholen in een aantal steden hebben. Tracht aldus ook die Afrikaansche
studenten naar ons land te lokken, bied ook hun een beurs aan.
Ziehier eenige denkbeelden die wij in overweging geven aan de mannen die iets
kunnen doen.
Naschrift. In de bladen lezen wij nu van een Zuid-Afrikaansch muziekconservatorium
dat te Stellenbosch opgericht is. De eerevoorzitter en de onder-eerevoorzitter zijn
twee Hollandsch-Afrikaansche hoogleeraren van het Victoria-College; onder de
beschermheeren nog ettelijke Afrikaanders van naam en invloed. Het onderwijzend
personeel bestaat uit de professoren F.W. Jannasch, Armin Schniter en Hans Endler,
mej. Naney de Villiers en mevrouw von Wiellich, met helpers en helpsters, van wie
er eene mej. Thies heet. Verder vernemen wij, dat de groote meerderheid van het
personeel zijn opleiding in Duitschland genoten heeft. De kleine minderheid in
Engeland? Ons land schijnt in deze hoogeschool den muziek in de geestelijke
hoofdstad van de Hollandsche Afrikaanders niet vertegenwoordigd te zijn. Wij hopen
dat mej. N. de Villiers zich over de Nederlandsche muziek zal ontfermen, - niet om
die muziek zelf, wel te verstaan.

‘Onze Taal’ te Pretoria.
De Rederijkerskamer ‘Onze Taal’ te Pretoria heeft, na een gedwongen rust van vijf
jaren, den 12den Augustus 11. weder een uitvoering gegeven. De voorzitter herdacht
in een striemend-geestige, half-politieke toespraak deze wederopstanding, sprak over
den volmaakt verleden tijd onder President Kruger en den onvolmaakt tegenwoordigen
tijd onder het Engelsch bewind.
Dat een Rederijkerskamer na een vijfjarige werkeloosheid weder van haar bestaan
doet blijken, is op zich zelf niet belangrijk. Gewicht krijgt dit feit alleen, doordat
zoowel in Zuid-Afrika zelf als hier in Holland ‘Onze Taal’ beschouwd wordt als een
kracht in den strijd voor de Hollandsche Taal in het land tusschen Vaal en Limpopo.
Op de jongste jaarvergadering van het Ned. Tooneelverbond te Delft heeft Dr.
H.J. Kiewiet de Jonge gewezen op het nut dat het woord, door handeling verlucht,
voor de instandhouding van het nationaliteitsgevoel der Afrikaners kan hebben. De
vergadering besloot na die rede ‘Onze Taal’ te Pretoria van den Bondssteun de
verzekering te geven. Dies was de uitspraak der bijeenkomst: ‘Wij verwachten iets
van U, en zijn bereid U te helpen in Uw streven.’
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Generaal Louis Botha, de man die het bestaansrecht van het Hollandsch in
Zuid-Afrika steeds wakker verdedigt, woonde de opvoering op 14 Augustus bij. Die
tegenwoordigheid is niet bloot te danken aan sympathie voor de Hollanders, zij is
een andere verklaring: ‘Wij Afrikaanders verwachten iets van U voor onzen grooten
strijd.’
Het stuk dat ‘Onze Taal’ ten tooneele bracht, was een laffe. Duitsche klucht. Het
is te hopen dat dit slechts een proef was om de krachten te meten, want een ernstiger
taak is er te vervullen. De voorzitter heeft bij zijn openingsrede die taak helder voor
zich gezien. Zal de Kamer echter trouw aan het vaandel blijven? Voor den oorlog
zocht zij de bereiking van haar doel meestal in het opvoeren van vertaalde stukken.
Indien zij weer die richting inslaat, zal zij de verwachtingen teleurstellen, de sympathie
verbeuren. Mannen als Generaal Botha zullen de opvoeringen niet meer bijwonen.
In Holland zal men het betreuren, dat landgenooten in Transvaal een krachtig wapen
niet voor de verdediging der taal gebruikt hebben.
Ik weet dat er mannen in het bestuur van ‘Onze Taal’ zitting hebben, die willen,
en weten wat zij willen. Laten zij de richting aangeven en met vaste hand de leiding
nemen, dan zal van Pretoria de stoot uitgaan. Johannesburg, Bloemfontein, Kaapstad,
Burgersdorp, de Paarl, Stellenbosch en andere plaatsen zullen volgen. De
guerilla-benden in den taalstrijd komen overal, doen den vijand van het Hollandsch
afbreuk, ontzenuwen zijn aanvallen. Dan zal de kracht van het woord achter het
voetlicht gesproken, erkend en geprezen worden.
‘Onze Taal’ ga vol moed ‘voren-toe,’ en doe niet als op sommige oogenblikken
van de commando's werd gezegd: ‘Die burgers retireer vol moed.’
FREDERIK ROMPEL.

Nederland.
Het XXVIIIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres en het Alg. Ned.
Verbond.
Neerlandia is geen dagblad en men zal dus hier geen, zij het ook slechts beknopt
verslag verwachten van het vele, dat op dit Congres is besproken.
Maar wel dunkt mij ons maandblad de plaats om eens na te gaan wat de groote
beteekenis is geweest van het in veel opzichten zoo merkwaardige Deventer Congres
en welke voordeelen het voor ons Verbond heeft opgeleverd.
Op den voorgrond dit: Als het 28ste Congres geslaagd is - en wie zou dit willen
ontkennen - danken wij dat voor een groot deel, naast het werkzame Uitvoerend
Comité en de gastvrije Deventenaars, aan de uitmuntende leiding van den voorzitter,
den grijzen professor Te Winkel, die met jeugdig vuur en bekwamen tact de juiste
beteekenis der Congressen heeft aangetoond en, zonder zijn persoonlijke overtuiging
geweld aan te doen wellicht den stoot heeft gegeven tot een in het vervolg gezamenlijk
optrekken van ouderen en jongeren, vereenigd door één groot en hoog nationaal
belang, om te strijden voor de handhaving van den Dietschen Stam.
In zijn het gansche gebied onzer taal omvattende openingsrede sprak hij het
onomwonden uit:
‘De afwezigen hebben ongelijk en doen ons ongelijk aan, evenals die verslaggevers
onzer bijeenkomsten in dagbladen en tijdschriften, zooals wij er van vorige congressen
kennen, die, zonder hart voor onze zaak, alleen ambtshalve verschenen om mede te
deelen, wat bij een oppervlakkige beschouwing hunne aandacht getrokken had.
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Hoe dikwijls ben ik, dankbaar gestemd en opgewekt van de congressen
teruggekeerd, ontnuchterd, neen erger, ontstemd door hun geringschattend geschrijf,
dat bij voorkeur de altijd onvermijdelijke misslagen en kleine fouten vermeldde.
Hoevelen zijn er door die verslagen te lezen van terug gehouden, naar onze congressen
op te gaan!
Zij zouden er anders in goed gezelschap geweest zijn.’
En de voorzitter noemde een geheele reeks van geleerden en letterkundigen, eens
de voormannen van hun tijd.
En zie de dagbladpers heeft ditmaal met grooten ernst en toewijding haar moeilijke
taak vervuld en den kameraadschappelijken geest der congressisten geroemd. Zij
heeft daarmee bezegeld de woorden van den voorzitter:
‘Wie komt moet den echten congresgeest medebrengen: den geest der jeugdige
opgewektheid, der gezellige vriendelijkheid, der veerkrachtige levendigheid.’
***
Het was reeds lang de meening van velen dat een hervorming der Congressen dringend
noodig is. Op het bekende
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Dordtsche Congres van '97 heeft Dr. Kiewiet de Jonge daartoe reeds een krachtige
poging gedaan, het Nijmeegsche Congres in 1901 bracht de leiding bij het
Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond1) en de algemeene vergadering
van het laatste Congres heeft nogmaals volmacht gegeven aan het A.N. V, waardoor
thans de Congressen voor goed zijn gestuwd in de richting der Algemeene
Stambelangen.
De voorzitter, en ongetwijfeld velen met hem, hecht aan den historisch geworden
naam ‘Taal- en Letterkundig’.
‘Nederlandsch Congres’ duidt de alle stambelangen omvattende hoofdrichting
veel zuiverder aan.
Het Alg. Ned. Verbond, dikwijls te uitsluitend als een Taalbond aangemerkt, heeft
in zijn nieuwe statuten de zedelijke en stoffelijke verheffing van onzen stam op den
voorgrond gebracht.
Prof. Te Winkel heeft op het Congres gezegd: ‘Geleerdheid is hier niet gewenscht,
hier wordt een volkszaak gediend en past het populaire, maar natuurlijk liefst
behandeld door mannen van degelijke kennis, die in staat zijn ook in anderen dan
wetenschappelijken vorm iets nieuws en goeds in algemeen verstaanbare woorden
mede te deelen.’
En toen hij het had over ‘Arm Vlaanderen’: ‘Het is goed dat de Congressen hun
arbeidsveld hebben verruimd, want hier zijn taalbelangen van maatschappelijke
belangen niet meer te scheiden.’
Welnu deze uitingen, de eindbeslissing van het Congres die de leiding voortaan
aan ons Verbond geeft en de verbreede tactiek van dit Verbond, zij moeten den heer
L. Simons, die op dit Congres een pittige lezing hield over Onze Letterkunde en
Onze Volksklassen, een voldoening zijn geweest, want ook hij eischte reeds te
Nijmegen in 1901 die sociale opvatting van ons nationalisme, al overvroeg hij toen
schromelijk, mogelijk met opzet.
Toch - waar de nieuwe geest als een verjongende kracht de Congressen gaat
doordringen, waar partijen door dat ééne groote algemeene stambelang tot elkaar
beginnen te komen, waar overal de Nederlandsche Gedachte vaardig en strijdbaar
wordt, daar zullen wij niet twisten over een naam, dien menigeen nog heilig is om
ouden roem in andere tijden.
Als de nieuwe geest en de daad er maar zijn.
***
Wanneer ons Hoofdbestuur de hervorming van de Congressen ter hand neemt - en
het moge dit om de ingrijpendheid der zaak spoedig doen, want twee jaar zijn spoedig
om - dan verdient het in de eerste plaats overweging het sectie-stelsel, zij het niet af
te schaffen, dan toch te beperken.
Vele voordrachten - dit Congres heeft het weer bewezen - behooren thuis op
philologen- of andere vakvergaderingen, waar de belangen der besproken onderwerpen
veel veiliger zijn en beter gediend worden dan op een Congres, wier toevallige
ledenschaar voor het meerendeel uit inwoners der plaats van samenkomst
1) Vlg. bl. 315 en 321 van de Handelingen van het Congres te Nijmegen werd besloten: De
Bestendige Commissie wordt vervangen door het Bestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond in Europa.
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bijeengebracht, geen gezag aan eenig besluit op wetenschappelijk of letterkundig
gebied kan geven.
De Algemeene Vergadering moet regel, de afdeelingsvergadering uitzondering
worden.
Men behoeft niet te vreezen dat de beste voordrachten, die thans in de Afdeelingen
worden gehouden van het programma zullen verdwijnen. Ons tooneel, onze
geschiedenis, onze letterkunde (Van Hulzen noemde haar een der middelen tot en
uitingen van ons nationaal besef) kunnen immers even goed op de algemeene
vergaderingen behandeld worden, mits ze in verband staan met het hoofddoel der
Congressen; zoo niet dan hooren ze in vakvereenigingen thuis.
Alles voor allen zij de leuze in 't vervolg.
Aan het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond, niet aan een toevallige
Congrescommissie zij dan ook voortaan overgelaten een verstandige keuze te doen
uit de sprekers die zich aanmelden. Deze kunnen trouwens vooruit door middel van
Neerlandia en andere bladen gewezen worden op de wenschelijkheid hun voordrachten
te kiezen in overeenstemming met de algemeene strekking van de Congressen.
***
Bovenstaande meeningen willen niet zijn een aanvuring tot vermeestering der
Congressen door het Alg. Ned. Verbond, wat sommigen er in zullen zien.
Het A.N.V. is het logisch gevolg van de Congressen en de voorwaarde van hun
levensduur. Want op zich zelf hebben ze geen wettelijk recht van bestaan buiten de
gewoonte. De stichting van 1849 staat nergens vast, hangt in de lucht, is een
tweejaarlijksch terugkeerende vierdaagsche geestdrift voor onzen stam, geestdrift
die bij de overgroote meerderheid der Congressisten even spoedig weer wegzinkt in
den sleur van het dagelijksch leven, in den strijd om het persoonlijk bestaan.
En nu is het Alg. Ned. Verbond daar, om die geestdrift vast te leggen, om ze te
verduurzamen, ze om te zetten tot blijvende weerkracht voor onze taal en onzen stam.
De Congressen en het Alg. Ned. Verbond waren van de stichting des laatsten af
reeds één in beginsel, ze zijn het nu geworden inderdaad. Ofschoon het Uitvoerend
Comité van het Deventer Congres het A.N.V. zeker niet op den voorgrond gedrongen
heeft, zijn de beginselen toch telkens en telkens op de Algemeene en
sectievergaderingen, zelfs op de gezellige bijeenkomsten ter sprake gebracht, en de
vierde afdeeling, die van de Algemeene Stambelangen, waar prof. Van der Vlugt als
voorzitter zat tusschen Dr. Leyds en Dr. Mansvelt, heeft al mee de grootste
belangstelling der Congressisten gaande gemaakt.
Er is daar gesproken o.a. door den heer G.D. Minnaert over de beteekenis en
werking van het Willemsfonds in Vlaamsch België, Dr. Mansvelt heeft in een rede
onze hoop verlevendigt dat de Ned. Taal in Zuid-Afrika niet verloren is en de heer
Wormser beantwoordde de vraag wat de Afrikaners voor onze taal doen en wat wij
er voor kunnen doen. Met even groote bemoediging sprak Mr. H. Verloren van
Themaat over de gemeenschappelijke belangen van Hollanders en Afrikaanders,
terwijl de heer H.H. Zaalberg de belangen van onze taal en onzen stam in Suriname
behandelde.
En als een samenvatting van aller streven, zette ten slotte prof. Van der Vlugt
nogmaals uiteen wat het Verbond wil. Hij verklaarde, dat het krachtig zal doorgaan
met leven wekken en zielen winnen, en daartoe is noodig dat de Nederlanders, die
elders wonen, zooveel mogelijk samen komen en met elkander krachtig worden,
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afschuddende het erfelijk wantrouwen tegen elkander. Waar om de Nederlanden
heen andere volken de gelederen sluiten, is het besliste schade als de Nederlander
door allerlei kleinzielig gebeuzel zich van zijn land- en stamgenooten elders
gescheiden houdt. En die aansluiting tot elkander en tot het Verbond opent voor allen
een ruim vergezicht en doet alle gebeuzel en geschil terugbrengen tot de kleinste
afmeting. Een rijke vertakking van het Verbond zal duidelijker aan het licht brengen
ons recht van bestaan. Zij zal toonen, dat het Verbond is een levend lichaam met
krachtig bestaan. Hoe verder van honk de verspreide broeders wonen, des te
moeielijker kan het Hoofdbestuur hun den zegen van het Verbond bewijzen; vandaar
dat zij moeten beginnen zich als afdeeling1) aan te sluiten. Krachtig dient het Verbond
waarheid en recht te verdedigen tegen den laster der Britsche pers in zake Zuid-Afrika
en Indië.
Doch wil het Hoofdbestuur dit goed doen, dan dient het overal verdedigers te
hebben, waar zonen van den Dietschen stam wonen. Daarom moet het Verbond
uitgroeien naar alle zijden.

1) De wensch van den Voorzitter gaat reeds gedeeltelijk in vervulling: Een Afdeeling Deventer
is in voorbereiding. Zij kan een krachtige voorpost worden voor Twente en het nog
onontgonnen Noorden.
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**
De groote beteekenis van het Deventer Congres - dat door het bezoek van H.M.
de Koningin en den Prins-Gemaal reeds een treffend beeld gaf van eenheid ook op
taalgebied tusschen troon en volk - ligt hierin, dat het beslist den kant der
stambelangen d.i. in de richting van het A.N.V. is gestuurd.
En wat prof. Te Winkel den afwezigen toeriep mogen wij met volle recht ook tot
de niet-leden van het A.N.V. richten:
*

Blijft langer niet achter! Reikt flink ons de handen!
Strijdt mee voor het Dietsche, het eigene woord?
Dat woord wekt de geesten, breekt kluisters en banden,
Dat woord doet het licht in de geesten ontbranden,
Dat woord brengt beschaving, zelfstandigheid voort.
Strijdt mee voor dat Dietsche, dat eigene woord!

Dubbeldam, Sept. 1904.
C. VAN SON.

Barbarismen.
II. (Slot.)
Uit het vorig nummer van Neerlandia had de Nieuwe Rotterdamsche Courant een
gedeelte van mijn opstel over Barbarismen overgenomen.
In het Eerste Blad A. van 25 Augustus schreef de heer J.L. naar aanleiding daarvan
het volgende:
Grootendeels met instemming heb ik kennis genomen van wat de heer G. van Stolk
onder dit hoofd in het laatste nummer van Neerlandia schreef. De heer v.S. zij echter
voorzichtig dat hij bij zijn wieden in den Hollandschen tuin niet, in al te grooten
ijver, met zijn schoffel ook goed Hollandsch kruid aan den wortel rake. Hij verwijt
namelijk prof. dr. P.L. Muller het gebruik van ‘volstandig’ als een afkeurenswaardig
Germanisme in de volgende zinsnede: ‘Maar de kommandeerende generaal.....
weigerde v o l s t a n d i g daaraan te voldoen.’ De heer v.S. denkt daarbij aan het Hgd.
vollständig, met de beteekenis ‘volkomen, voltallig, geheel en al, toereikend, compleet,
gezamenlijk.’ Dit nu is echter geenszins de beteekenis van het goed Nederlandsche
woord volstandig, d.i. standvastig, onveranderlijk. Zoo zegt men bij ons: ‘Wees
volstandig in 't goede’, waar een Duitscher ‘vollständig’ niet kan gebruiken, maar
moet zeggen: ‘Sei beharrlich im Guten’. Wij gebruiken hetzelfde woord adverbiaal
in een zin als: De sterren loopen volstandig haar voorgeschreven banen. Zoo de heer
v.S. een gezaghebbende aanhaling wenscht, sla hij de Statenvertaling van den Bijbel
op, Mattheus X 22: ‘En gij zult van allen gehaat worden om mijnen naam; maar die
v o l s t a n d i g zal b l i j v e n tot het einde, die zal zalig worden’. Volstandig blijven
staat hier om het werkwoord πομ νειν (uithouden, volharden) uit den Griekschen
tekst weer te geven.
Mocht men daarentegen in het Nederlandsch gaan spreken van ‘een volstandig (=
voltallig) bemand schip’, van ‘een volstandige (= volledige) verzameling van Schiller's
werken’, dan zou de heer v.S. gelijk hebben, wanneer hij volstandig als een
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Germanisme aanwees. Maar in het gegeven geval zal prof. Muller wel volstandig
weigeren, om, bij een herdruk van zijn boek, de door den heer van Stolk gewenschte
verandering aan te brengen.
Ik bracht hierop in hetzelfde blad den heer J.L. mijn hartelijken dank voor zijne
opmerking, en kan niet anders dan mijne bewering herroepen, als zou ‘volstandig
iets weigeren’ een germanisme zijn, daar de heer J.L. mij volkomen van het tegendeel
overtuigd heeft.
In de Augustus-aflevering haalde ik, in het eerste gedeelte van mijn opstel, eenige
voorbeelden van germanismen uit enkele onzer beste schrijvers aan. De lezer kan
voor zich zelf de gevolgtrekking maken, hoe het Nederlandsch dàn door anderen
geschreven wordt!
Als voorbeelden van voorkeur van vreemd boven eigen kunnen dienen:
eigendommelijk, verzwinden, onbestemd, begeesterd enz. Tenminste ik kan geen
andere reden vinden, waarom de smid dezer woorden aan dezen boven ‘eigenaardig’,
‘verdwijnen’, ‘onbepaald’, ‘geestdriftig’ de voorkeur geeft. De waarheid gebiedt mij
te vermelden, dat ik deze woorden (met uitzondering van ‘onbestemd’) alleen in
verheven of in dichterlijken stijl gevonden heb. Of dit evenwel eene verzachtende
dan wel eene verzwarende omstandigheid geacht moet worden, waag ik niet te
beslissen.
Een woord, dat vooral in Indië mooi gevonden wordt, is middels; voor Nederlanders
zij hier gezegd, dat men er ‘door middel van’ mee bedoelt; het is eene
verhollandsching van het Duitsche ‘mittels’. Het Duitsch heeft meer dergelijke
woorden, zooals b.v. ‘behufs’. Wanneer zal het nu mode zijn geworden in het
Nederlandsch ook van behoefs te spreken, in plaats van ‘ten behoeve van’?
De artikelen in Wetenschappelijke Bladen zijn in den regel zeer goed vertaald,
toch kwam ik in 1903 in een artikel het woord bezijdigen tegen; ik had eenigen tijd
noodig, eer ik begreep, dat hier bedoeld werd ‘uit den weg ruimen’.
Ten slotte nog eenige van die indringers, die, vrees ik, reeds genaturaliseerd zijn.
1o. Billijk. (D. billig) in den zin van goedkoop. Ik ben overtuigd, dat de handelaar
in manufacturen of in verlakte schoenen of in wat anders, die het woord het eerst
gebruikte, toen hij weer terug was van een tochtje naar Kleef - dat die handelaar
vond, dat die Duitschers toch nette lui waren; ze spraken niet van goedkoop, maar
ze vertelden de lui, blijkens de opschriften op hun winkelramen, dat daar alles ‘billig’
verkocht werd. Dat gaf dadelijk zoo'n indruk van recht en billijkheid, er lag in
opgesloten, vond hij, dat men niet te veel geld vroeg. Thuis gekomen liet hij ook dan
toch maar op de ramen schilderen ‘billijke schoenen’. ‘Goedkoop’ was toch maar
een ordinair woord!
Ik heb nog eene kleine hoop, dat billijk (D. billig) nog wel over de grenzen te
zetten is; ten minste in den huiselijken kring is het nog maar weinig doorgedrongen;
men vindt het daar blijkbaar nog te..... deftig!1)
2o. Bemerking. (D. Bemerkung.) Dit is een gevaarlijk indringer, want het stelt twee
goede Nederlanders buiten gevecht; nl. ‘aanmerking’ en ‘opmerking’. Met waarlijk
aandoenlijke onpartijdigheid hoort men het afwisselend dan voor het ééne, dan voor
het andere dier twee woorden gebruiken.
3o. Meerdere. (D. mehrere): Een trouwe kameraad van het vorige, hoewel niet zóó
onpartijdig. Oorspronkelijk verdrong het slechts ‘verscheidene’, maar het begint ook
1) De heer Peeters te Schaffen (België) schrijft, in een ingezonden stuk in het Jan. nummer,
over ‘billijken prijs’ in plaats van ‘matigen’ prijs.
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reeds ‘verschillende’ uit den weg te ruimen. Het bleek eene uitkomst voor heeren
Rapporteurs in de beide Kamers der Staten-Generaal. Men had ‘enkele leden’, eenige,
sommige, ettelijke, verscheidene, vele leden’, die in het Voorloopig Verslag genoemd
moesten worden; maar in een eenigszins lang verslag werden die zes woorden wel,
wat eentonig. Het was dan ook een fortuintje voor de heeren, toen ‘meerdere leden’
in de mode kwam. Men was zelfs zoo ingenomen met het nieuwe woord, dat men
het ook elders ging toepassen: ‘Van meerdere zijden werd de opmerking gemaakt’.
Vroeger zou men gezegd hebben ‘van verschillende zijden’, want men wenschte te
verklaren, dat de leden der verschillende partijen eenzelfde opmerking gemaakt
hadden. De heeren zagen evenwel zoodoende over het hoofd, dat het toch hun plicht
was, zich op het gebied der Nederlandsche taal de meerderen te toonen van het
publiek in het algemeen.
4o. Voorradig. (D. vorrätig). Een echt winkelierswoord. Het Nederlandsche
kernachtige, teekenende ‘voorhanden’ werd wat afgezaagd en de vele betrekkingen
met Duitschland deden de rest. De Duitschers spraken immers van ‘vorrätig’ waarom
zouden wij dan niet ‘voorradig’ zeggen! In zeer korten tijd had het burgerrecht
verkregen. Het zou wel wonderlijk zijn, als dat niet gebeurd was. Het was modern,
het klonk eenigszins vreemd, en daarbij was het zulke... klinkklare onzin! Stel, dat
er een Nederlandsch woord ‘voorradig’ bestond; wat zou dat dan beteekenen? Dan
zou men het alleen kunnen toepassen op personen, want ‘voorradig’ zou dan iemand
zijn, die voorraad heeft, evenals ‘behoeftig’ gezegd wordt van iemand, die behoefte
heeft.
5o.... Och! er zijn er te veel! Daar zijn nog eerstens, minstens voor ‘ten eerste’,
‘ten minste’, uitgenomen voor ‘uitgezonderd’, oogenblikkelijk voor ‘op het oogenblik’
in b.v. een zin als deze: oogenblikkelijk hebben wij het gevraagde niet in voorraad’;
de Duitscher zegt hier ‘augenblicklich’, en natuurlijk maakt een hedendaagsch
Nederlander daar oogenblikkelijk van. Dan verder het prachtige werkwoord
daarstellen, dat men nu letterlijk overal voor gebruiken kan; het blijkt een
‘Universalwort’, een ware aanwinst voor de taal; zoowel vereenigingen als
postkantoren, belemmeringen zoowel als toestanden, standbeelden zoowel als de
vrede, allen worden daargesteld! Men heeft geene fijne onderscheidingen meer
noodig, ‘daarstellen’ stelt een woord daar, waarmede men alles daarstellen kan!
Nog één anglicisme wil ik noemen. dat vrij wel burgerrecht
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verkregen heeft. Het is het werkwoord ‘uitvinden’ in de beteekenis van ‘er
achterkomen’ b.v. in ‘Ik heb nu uitgevonden, wie de sigaren heeft weggenomen’;
Engelsch ‘I have now found out, enz.’
Wien het lust nog meer barbarismen aan de kaak te stellen, hij kan ze vinden overal
waar tegenwoordig Nederlandsch gesproken of geschreven wordt. Ik heb er genoeg
van!
In Vlaanderen en Zuid-Afrika tracht men de gewestelijke spraak te vervangen
door zuiver Nederlandsch. Men richt de oogen op Nederland, en beschouwt natuurlijk - de taal, die daar door beschaafde, ontwikkelde menschen gesproken en
geschreven wordt, als zuiver Nederlandsch. Natuurlijk - want bij alle nationaliteiten
geldt altijd één kenmerk als het sina qua non van beschaving en ontwikkeling: het
zuiver spreken en schrijven van de moedertaal. Andere eigenschappen komen eerst
in de tweede plaats.
Géén Engelschman wordt ooit tot de werkelijk beschaafde kringen in zijn land
toegelaten, indien hij zijne moedertaal niet volkomen zuiver spreekt.
Géén Duitscher zal er ooit aan denken een boek te schrijven in eene taal, die niet
getoetst kan worden aan de ‘Bühnensprache’.
In welke taal zou men schrijvers kunnen vinden van den rang van P.L. Muller,
Jorissen, Bosboom-Toussaint, wien men voor de voeten zou kunnen werpen, dat ze
niet voldoende bekend zijn met het karakter van hunne moedertaal; die niet weten,
niet voelen, dat een woord, een vorm niet met dat karakter strookt. In welk land wordt
de landstaal zóó slecht gesproken als in Nederland?!
Reeds dringt uit Nederland een germanisme als ‘daarstellen’ in de taal van
Zuid-Afrika; reeds meent men in België zuiver Nederlandsch te schrijven, wanneer
men schrijft van ‘billijke prijzen’.
Men dacht in Nederland zuiver Nederlandsch te vinden. Men vergiste zich; zuiver
Nederlandsch wordt in Nederland bijna niet meer geschreven.
Het is eene uitzondering, wanneer men het aantreft bij schrijvers als Potgieter en
Robert Fruin. De regeering van staat en gemeente, de pers en onze tegenwoordige
schrijvers, allen bedienen zich van een Nederlandsch, dat hoe langer hoe meer zijn
karakter verliest, doorspekt als het is met vreemde woorden en vormen.
Wat beteekenen alle mogelijke verbonden voor den Nederlandschen stam, als de
Nederlandsche taal in Nederland zelf verbasterd en verknoeid wordt. Ziet men dan
niet in, dat, wil een Verbond als het A.N.V. slagen, men de taal, den band, die allen
vereenigt, zuiver moet houden, zuiver van vijandige inmengselen. Ja, vijandig, want
hier is geen onzijdig. Ieder vreemd woord in eene taal is een vijand! En zooals ik
reeds in den aanvang zeide, het gevaarlijkst zijn die vijanden, die onder den schijn
van huisgenooten te zijn, bij ons binnendringen.
Een oudheidkundige, die over 3 à 4000 jaar een dagblad in Nederland, zeggen we
in 1954 gedrukt, in handen krijgt, zal de taal, waarin het gesteld is, houden voor een
Duitsch dialect, dat veel invloed van het Fransch ondervonden heeft, en waarop ook
het Engelsch ingewerkt heeft.
Bijna zonder uitzondering wordt een Nederlander boos, wanneer een Duitscher
tot hem de opmerking maakt, dat feitelijk zijne taal een dialect is van het Duitsch.
Zoo'n opmerking kan alleen gemaakt worden, en wordt ook vrij dikwijls gemaakt
door half ontwikkelde Duitschers; en de Nederlander heeft nog heden het recht zoo'n
uitlating als verwatenheid te beschouwen. Maar over het algemeen zal zoo'n
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verontwaardigd Nederlander niet schromen, om denzelfden dag nog in een brief, een
ingezonden stuk, woorden als ‘voorradig’, ‘bemerking’, ‘middels’ te gebruiken, en
zoodoende dien Duitscher gelijk geven. Want die woorden zijn niet anders dan
Duitsche woorden, die volkomen strooken met het Duitsche taaleigen, op volkomen
Duitsche wijze gevormd zijn, maar die onder den één of anderen gewestelijken
invloed eenigszins anders uitgesproken worden, en dus als dialect beschouwd kunnen
worden. Zoodra nu alle karakteristieke Nederlandsche woorden, woordvormen en
zinsvormen uit onze taal verdwenen zullen zijn, en door Duitsche vervangen, zal er
mijns inziens geen sprake meer kunnen zijn van Duitsche verwatenheid, wanneer
onze Oostelijke buren het Nederlandsch een dialect van het Duitsch noemen.
Indien de verbastering van onze taal door germanismen voortgaat met dezelfde
snelheid als tot heden, kan een dergelijk einde binnen de 50 jaar bereikt zijn!
Vergeten wij niet, dat van alle Germaansche talen, het Nederlandsch het dichtst
bij het Duitsch staat, dat Duitschland een zich sterk ontwikkelend, machtig rijk is,
terwijl Nederland een klein land is, met eene bevolking, die eene noodlottige
voorliefde heeft voor alles wat een uitheemschen stempel draagt. Men behoeft niet
bizonder scherpzinnig te zijn, om in te zien, dat, wannneer dat kleine volk niet
bizonder op zijne tellen past, het zijne taal in den, hierboven op 50 jaar geschatten
tijd, voor het Duitsch verwisseld heeft.
Men kan alleen verschillen in de schatting van den daartoe noodigen tijd; in onze
dagen echter met hun druk en snel internationaal verkeer hebben dergelijke
veranderingen veel vlugger plaats dan in vroeger eeuwen.
Is men zich wel bewust wat het zeggen wil, wanneer een volk zijne taal verliest,
niet door ruw geweld, maar door eigen zorgeloosheid, door eigen schuld? Het wil
zeggen, dat het hèt grootste kenmerk verloren heeft, dat het onderscheidt van andere
nationaliteiten. Men moge spreken over de onderling verschillende hoedanigheden
der nationaliteiten; maar het meest aan de oppervlakte liggend, het meest sprekend
verschil is toch de taal.
Heeft een volk, dat op de boven beschreven wijze zijne taal verliest, nog recht op
eene eigen nationaliteit?
Neen! - Want zelfstandigheid kan niet zonder karakter bestaan. Een karakterloos
mensch kan voor korten tijd eene zelfstandige plaats in de maatschappij innemen;
zoodra evenwel tegenspoed komt, blijkt zijne innerlijke zwakheid; hij wordt door
verschillende stroomingen heen en weer gesleurd en gaat ten slotte onder, door
niemand geacht, door niemand beklaagd. Zoo ook een volk, dat zijne taal niet weet
te handhaven. Het geeft blijk van volslagen gemis aan eigenwaarde. Het prijsgeven
uit gemakzucht van het kostbaarst kleinood zijner nationaliteit, stempelt het tot eene
karakterlooze massa, die de nationaliteit niet langer verlangt, en niet langer verdient.
De geringste aanleiding is voldoende om die zelfstandigheid inéén te doen zakken.
Is men de jaren 1795 tot 1813 reeds vergeten?*)
Men zal mij toevoegen, dat eene taal leeft en groeit, en dat men dien groei niet
kunstmatig breidelen kan. Ik zal de laatste zijn, om dit tegen te spreken. Maar is het
groei, het gedachteloos overnemen van in den vreemde gemaakte woorden voor
nieuwe begrippen en zaken? Is het groei, inheemsche woorden te vervangen door
buitenlandsche, die in sommige gevallen meer dan één vaderlandsch woord buiten
gebruik stellen?
*) Indien men bij den dood van Willem III in 1702 die jaren voorspeld had, wie zou die
voorspelling geloofd hebben? En toch werd zij binnen de 100 jaar vervuld.
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Ook zullen er zijn, die met mij meenen, dat men dergelijke veranderingen geen
groei kan noemen, maar die als echte fatalisten toch niet willen ingrijpen; men moet
de taal niet in hare bewegingen belemmeren, zeggen ze.
Ik vraag U: zal een vader, die ziet, dat zijn kind onder invloeden van buiten scheef
groeit, zal zulk een vader niet den raad van een dokter inroepen? En zal dan niet door
de intijds toegepaste behandeling van den dokter, somtijds juist door de ‘belemmering’
van het kind in zijne bewegingen, een krachtige man groeiën uit een kind, dat dreigde
een gebrekkige stumperd met weinig levenskans te worden?
Zoo ook hier. - Evenals in den tijd van Hooft en Vondel de taal door hun voorbeeld
voor verwording bewaard bleef, en door hunne pen tot nieuw leven gewekt werd,
zoo kan ook nu nog onze Nederlandsche taal voor Groot-Nederland behouden blijven.
Daarvoor is enkel geestdrift niet genoeg. Door het A.N.V., dat zijne leden in alle
kringen en standen telt, moet opgewekt worden tot het zuiver houden van de taal; de
pers en onzen schrijvers moet gewezen worden op het kwaad, dat zij stichten door
het gebruiken van germanismen of andere barbarismen. Men moet hen onder het oog
brengen, het gevaar, dat ontstaat door het veronachtzamen van het Nederlandsch.
Geringschatting van de moedertaal; ziedaar feitelijk de grondoorzaak van de
verwording! Men schaamt zich niet fouten te maken in zijne moedertaal, terwijl men
vreest zich belachelijk te maken, wanneer men in eene vreemde taal een woord
verkeerd gebruikt. Men behoorde toch de moedertaal door en door te kennen, en veel
meer beschaamd te zijn over eene fout daarin gemaakt, dan over eene vergissing in
eene aangeleerde taal.
De oorzaak hiervan schuilt voor een groot deel in de moeilijke en kunstmatige
Nederlandsche taalregels. Op de scholen mo et nu nog te veel tijd zoek gebracht
worden met het den kinderen instampen van regels omtrent het geslacht der zelfst.
naamwoorden**), het gebruik van één of twee e's of o's enz. Voor de taal in het
algemeen zou het veel beter zijn, indien die tijd gebruikt kon worden voor het bij de
kinderen wakker roepen

**) Dit geldt niet voor Vlaanderen, voor Nederland, Zuid-Afrika echter wel.
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van taalgevoel, het vergrooten van hun woordenschat, het leeren van zich zuiver uit
te drukken, zoowel mondeling als schriftelijk.
Het Duitsch heeft ook eene moeilijke spraakkunst, maar die leeft in de taal. Daar
zijn b.v. de geslachten niet iets denkbeeldigs. Een Duitscher voelt, wanneer hij ‘der’,
‘die’ of ‘das’ moet gebruiken, evenals een Nederlander voelt, wanneer hij ‘het’ of
‘de’ moet zeggen. Maar daar houdt het in onze taal ook mee op. Wanneer men o of
oo, e of ee moet schrijven, moet van buiten geleerd worden, eveneens of een woord
mannelijk of vrouwelijk is*).
Ik geloof gaarne, dat dat door de geschiedenis der taal aangegeven kan worden,
en zal de laatste zijn om belangwekkendheid aan de studie der taalgeschiedenis te
ontzeggen. Maar niet ieder, die later zuiver Nederlandsch zal moeten schrijven heeft
den tijd om den oorsprong der woorden in het Gothisch of Indo-Germaansch te gaan
napluizen. Het gevolg is dan ook geweest, dat onder beschaafde menschen een soort
van stilzwijgende afspraak ontstond, dat men het elkaar niet kwalijk zou nemen,
wanneer men fouten in dergelijke regels maakte; men wist bij ondervinding, dat het
vrijwel ondoenlijk was, al die kunstmatige regels, op voorwereldlijke gegevens
gegrond, met hunne vele uitzonderingen te onthouden. En uit de begrijpelijke
veronachtzaming dezer regels ontstond maar al te geredelijk eene verwaarloozing
van de kennis van het Nederlandsch. Men gaf zich niet meer rekenschap of men een
kunstmatigen regel schond, dan wel een taalwet, die nog wel degelijk in de moedertaal
leefde.
Het is dus dringend noodig tot eene, door het geheele Nederlandsche volk
aangenomen, vereenvoudigde spelling te komen. Zulk eene vereenvoudiging kan
alleen uitgaan van de Regeering, die kan alleen eene standaard-spelling aangeven.
Het scheppen van eene spelling op eigen hand naast de officiëele, kan niet anders
dan de verwording van de taal in de hand werken. Het half- en minder-ontwikkelde
publiek weet er geen weg meer in, zal nog minder dan nu zich moeite geven om
zuiver Nederlandsch te schrijven.
Het ligt mijns inziens dus op den weg van het A.N.V. mee te werken tot het
tegengaan van barbarismen, en tevens bij elke gelegenheid te ijveren voor eene
officieele nieuwe spelling.
Ik wil besluiten met een woord van Aug. Boeckh over de taal, overtuigd als ik
ben, dat een woord van een buitenlander bij het Nederlandsche volk altijd meer
invloed heeft, dan dat van een Nederlander, wie hij ook zijn moge:
‘Die Sprache ist das sicherste Kennzeichen des Volksgeistes, der Ausdruck seines
innersten Wesens und seiner Erkenntnis; die Erhaltung der Sprache ist also eine
Grundbedingung für den Bestand des Volkes und eines volkstümlichen Staates.’
Luxor (Egypte) Februari 1904.
G. VAN STOLK.
Naschrift.

*) In de Scandinavische talen heeft men slechts twee geslachten: een onzijdig en een
samengesmolten mannelijk en vrouwelijk geslacht. De woorden: man, vrouw, vader, moeder
hebben allen hetzelfde geslacht.
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In Mei van dit jaar vertelde een oud-minister mij, dat iemand aan een hartslag (D.
Herzschlag) gestorven was. Mijn hart doet 70 slagen in de minuut, zou ik nu iedere
minuut een zeventigvoudigen dood sterven?
Ik haal dit voorbeeld alleen aan, om te doen zien, welk een macht die germanismen
reeds in onze taal verkregen hebben. Deze oud-minister is namelijk een man, die niet
alleen door alle partijen geacht wordt, maar wiens naam een zeer goeden klank heeft
in de geleerde wereld. Zijne geschriften zijn in uitstekend Nederlandsch geschreven
en blinken uit door helderen betoogtrant.
En toch spreekt zulk een man van hartslag in plaats van ‘beroerte’.
Avereest (O.) Aug. 1904.
v.S.

Ingezonden.
Ober (kellner).
Geachte Heer Redakteur.
Op mijn vraag naar een geschikt Nederlands woord om het dwaze ‘Ober’ en het
on-Nederlandsche ‘kellner’ te vervangen kreeg ik onderscheiden antwoorden.
Sommige waren ongetekend; andere getekend; een paar vond ik in een krant;
misschien zijn er nog in bladen geplaatst, die mij niet in handen kwamen.
Ziehier de voorgestelde woorden:
Brenger, Aanbrenger, Kellenaar, Langer, Hofmeester, Gever, Schenker,
Schenkman, Aangever, Jongen, Bediende.
Van al die woorden komt er mij niet één doelmatiger voor dan ‘aannemen’ en
zolang ik dus geen ander woord algemeen hoor bezigen, blijf ik dit ‘aannemen’
gebruiken.
Het minst heb ik anders tegen ‘bediende’ bezwaar.
Hofmeester (op de schepen), Aanbrenger (verklikker), Brenger (brenger dezes),
Langer (meer lang), Gever (gever van een geschenk), Schenker (insgelijks gever van
een geschenk of uitsluitend drank-inschenker), Aangever (aanbrenger of hij, die
verklaart dat enz.), Jongen (jong mens)....al deze woorden worden reeds met andere
betekenissen gebruikt en, daargelaten of men er in slagen zou een van die woorden
in zwang te brengen als aanroep van een bediende, acht ik het toch niet gewenst er
een dubbele betekenis aan op te dringen.
Dit kan wel is waar ook als een bezwaar gelden tegen het gebruik van ‘aannemen’;
maar ‘aannemen’ heeft het voordeel, dat het nog bij velen in zwang is, zodat gebruik
er van alleen maar algemener behoeft te worden.
Wat ‘kellenaar’ betreft, geloof ik niet, dat dit oude woord weer in omloop kan
worden gebracht, al komt het ook voor in het Middel-Nederl.: Woordenboek van
Prof.: Verdam. ‘Jongen’ heeft veel tegen. Ten eerste vervallen wij met dat woord in
de dwaasheid der Fransen, die een zestig jarige grootvader nog steeds jongen blijven
noemen als die man bedient in een café of restaurant. Ten tweede zullen blanke
bedienden het beledigend vinden, omdat het voor gekleurde bedienden gebruikt
wordt. De Engelsen, die ‘boy’ hebben voor Indiese bedienden, roepen dan ook hun
Europese bedienden aan met ‘waiter’.
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Ik stel dus voor ‘aannemen’ te blijven gebruiken en verzoek vriendelik er op te
letten, dat ik niet schrijf of zeg ‘aannemer’.1)
Hoogachtend,
MARC. EMANTS.
Naschrift. Het bovenstaande lag ter verzending gereed, toen ik een krantje ontving,
waarin werd aangeraden, ‘mijnheer’ of ‘bediende’, te zeggen. Ofschoon ik er niets
tegen heb een bediende, die niet in funktie is, aan te spreken met ‘meneer’ (niet
‘mijnheer’) meen ik, dat het aanroepen van een bediende, die wel in funktie is, niet
met ‘meneer’ dient te geschieden om de eenvoudige reden, dat er slechts verwarring
door zou worden gesticht, daar tegenwoordig ieder lid van het mannelik geslacht
wanen kan met dit woord bedoeld te zijn.
M.E.

Vlaanderen

Beoefening der Wetenschap in het Nederlandsch in België.
Het Vlaanderen-nummer van Neerlandia heeft allerwege een uitnemenden indruk
gemaakt. Dat is de beste belooning voor de moeite aan de samenstelling besteed. De
schrijvers hebben hun best gedaan om binnen een beperkte ruimte zoo volledig
mogelijk te zijn. Dat die volledigheid niet nog grooter is, ligt aan den korten tijd, die
voor de voorbereiding beschikbaar was.
Onze aandacht wordt gevestigd op een leemte in het artikel over de Beoefening
der Wetenschap in het Nederlandsch, waar werd gezegd: ‘Het zou, onrechtvaardig
zijn, niet aan Dr. P. Tack de eer te geven, dat hij de eerste in Vlaanderen gewezen
heeft op de kracht der University Extension.’ Terecht doet men ons

1) Niets liever dan aan dat vriendelijk verzoek te voldoen. Maar als men nu wil vragen: Is hier
geen Jan of Kellner, of wat dan ook, kan men dan volgens den heer Emants aannemers
ontberen? Of is het dan, en terecht, bediende?
RED.
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opmerken, dat buiten Dr. Tack nog een ander zich te dien opzichte zeer verdienstelijk
heeft gemaakt, namelijk L. De Raet, de schrijver van het artikel ‘Vlaanderen's
economische ontwikkeling en Toekomst’, dat zoozeer werd opgemerkt. Immers de
H.H. De Raet en Tack waren samen de eersten, die hier te lande de aandacht vestigden
op de uitslagen in Engeland verkregen door de University Extension. Op den
Studentenlanddag van 1 Mei 1892 traden zij tegelijk op met een mededeeling over
de Engelsche Extension. Zij besloten hunne gegevens samen te voegen en zoo
verscheen in het Nederlandsch Museum het opstel: Het University Extension
Movement en zijne toepassing op de Vlaamsche Beweging door P. Tack en L. De
Raet.
Deze studie, in talrijke afdrukken verspreid, was het uitgangspunt niet alleen van
de Vlaamsche, maar ook van de Fransche Extension Universitaire in België.
In een artikel van Prof. Leclère, in de Revue Universitaire van 1893 verschenen,
wordt het opstel van P. Tack en L. De Raet met lof aangehaald.
De heer De Raet was verder de voorzitter van het eerste Extension-comité dat in
1894 te Brussel ontstond.
Eere dus, wien eere toekomt.
***

Verbetering.
Prof. L. Scharpé, die niet in de gelegenheid was zijn proeven zelf te verbeteren,
wenscht zijn opstel gelezen te zien met de volgende wijzigingen: blz. 76: terwijl men
in Gent Snellaert (1806-1872), Blommaert (1809-1871), Serrure (1805-1872), Rens
(1805-1874), Heremans (1825-1884) zich rondom Willems schaarden...’ Hier vervalle
de naam Heremans.
Blz. 79, leze men, dat Gezelle zich, na 1870, een 20-tal jaren lang buiten de
algemeene letterkundige beweging hield.
Verder vervalle tusschen de namen Godfried Hermans, (Lod. Dosfel) de komma,
daar de eerste een deknaam is van Lod. Dosfel.
‘allen Oostvlamingen of Brabanders’ worde gelezen: ‘allen uit de provinciën
Oost-Vlaanderen, Brabant of Antwerpen.
Ten slotte vervalle in de laatste paragraaf de naam Jan Bruylant.
***

Bibliografie.
Bibliografie van den Vlaamschen Taalstrijd door Th. Coopman en Jan Broeckaert,
werkende leden der Koninkl. Vlaamsche Academie. 1e Deel. 1787-1844. Gent, Siffer,
1904.
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In deze uitgave van de K. Vl. Academie hebben de noeste werkers Th. Coopman
en Jan Broeckaert 955 bescheiden samen gebracht omtrent den Vlaamschen taalstrijd.
te beginnen met het jaar 1787 tot het jaar 1844. Deze bescheiden bestaan in uittreksels
van charters, wetten, besluiten, voor zoover die op 't gebruik onzer taal betrekking
hebben; verder titels van vlugschriften, verhandelingen, redevoeringen, opstellen die
over 't gebruik, de veronachtzaming van onze taal handelen. De schrijvers hebben
die alle gelezen en geven beknopt den inhoud of de hoofdgedachte weer. Namen van
schrijvers of politieke mannen, wier werken behandeld of wier uitlatingen aangehaald
worden, zijn in vette letter gedrukt. Dat werk belooft een onschatbare mijn van
inlichtingen te worden omtrent den Vl. Taalstrijd.

Allerlei

Een Nederlandsche Koolhaas in Fransche pels.
Bij Kon. besluit van 1 Juli 1904 is aan T. Koolhaas de titel verleend van Mechanicus
der Muntfabriek, tevens aide-essaieur der fabricage.
***

Afgeluisterde heildronk.
't Was aan een feestmaal op 31 Aug.
‘Onze taal, mijne heeren, onze moedertaal, die de eenheid bewijst van den
Nederlandschen Stam, die wij moeten eeren door haar zuiver te houden van vreemde
smetten, onze taal, mijne heeren, Er lebe hoch!’
***

Ambtelijk.
Bedrukt postpapier: Consulat des Pays-Bas à Gand.
Gent ligt toch nog steeds in Vlaamsch België?
***

Van 't Congres.
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Tot de leden van het 28ste Taal- en Letterkundig Congres behoorde ook een Weensche
dame: Frau Frida Becher von Rüdenhof, naar ons land gekomen om onze taal te
bestudeeren voor vertalingen uit het Nederlandsch, die zij wenscht te ondernemen.
Aan den feestdisch werd een dronk aan haar gewijd, welke zij in zuiver klinkend
Hollandsch beantwoordde.
***

Als de wil er is.
Bij de Dordtsche Roei- en Zeilvereeniging was het den 11den September
Voorgiftwedstrijd van Ronde en Scherpe Vaartuigen. Bij minder prijzenswaardige
verzorging onzer taal zou het een gehandicap en gematch geweest zijn van geweld.
***

Navolgenswaard.
De grootste banketbakker te Rotterdam heeft zijn wagens laten beschilderen met C.
Ulrich, Koninklijk Nederlandsch Banketen Pasteibakker.
Vroeger was hij Confiseur en Patissier.
***

Polis-nederlandsch.
Uit een polis van een bekende Amsterdamsche cargadoorsfirma, die in dezen wel
zal zijn als het monster gestoken uit een groote partij:
’.....alles onder verband en submissie van onze personen en goederen, presente en
toekomende, renuntiëerende als lieden van eer, van alle cavillatiën en exceptiën die
deze zouden contrariëeren....’

Mededeelingen

Uitgaven van het A.N.V.
Vanwege het A.N.V. zijn tot heden uitgegeven de volgende geschriften:
1. Inleiding tot een Alg. Ned. Verbond, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
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2. Het gebruik onzer taal in Ned.-lndië, door prof. dr. H. Kern.
3. De Ned. Taal in Zuid-Afrika, door prof. dr. J. te Winkel.
4. De toekomst van den Ned. Stam, door prof. Paul Fredericq.
5. Een Algemeen Ned. Verbond, door dr. F. Buitenrust Hettema.
6. Het Ned. Element in den Vreemde, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
7. Ambtelijke verslagen van generaal J.H. de la Reij en generaal J.C. Smuts, alsook
andere stukken betreffende den oorlog in Zuid-Afrika.
8. Een nieuw rapport van Generaal Smuts, Staats-procureur en assistent
commandant-generaal der Z.-A. Republiek, aan Z.H. Ed. Staatspresident Kruger.
9. De Afkomst der Boeren, door dr. H.T. Colenbrander.
1. 2, 3, 4 en 6 worden tegen 10 cent per boekje toegezonden.
5 is uitverkocht.
7 en 8 kosten elk 25 cent.
9 is verkrijgbaar voor 1 gulden.
Behalve deze genummerde reeks verschenen nog:
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De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs (het bekende
Groenboek) en de Buitengewone Staatscourant der Z.A.R., loopende van Juni tot
September 1900, benevens de ambtelijke oorlogsberichten, telegrammen,
gouvernementskennisgevingen, proclamatiën, enz.
***

Vraag.
Wie noemt ons land en plek waar woont Henri Naus, Directeur Sucreries Nag Hamadi,
Inspecteur Général des anciennes Usines Daïra Sanieh?
***

Uit Zuid-Afrika.
Dr. H.J. Kiewiet de Jonge ontving dezer dagen het volgend schrijven uit Zuid-Afrika:
Wel Edzeergel. Heer,
De jongste Synode der Geref. Kerk in Zuid-Afrika - de eerste die wederom gehouden
werd na den oorlog - vond herhaaldelijk aanleiding haar aandacht te bepalen bij het
vele, dat in het Buitenland en niet het minst in Nederland gedaan is ten behoeve van
ons Afrikaansche volk in en na de droevige oorlogsperiode.
Met warmen dank werd door verschillende afgevaardigden ter Synode
geconstateerd, hoe groot en velerlei het hulpbetoon was, geboden o.a. door het
Algemeen Ned. Verbond.
Zwaar en van verreikende gevolgen is de beproeving, waarin Gods Hand ons Land
en Volk gebracht heeft, maar heerlijk en verkwikkend was het voor onze Synode om
te kunnen wijzen op zoo vele blijken van hartelijke sympathie en opofferende
medewerking van de zijde onzer oude stamgenooten.
Er was dan ook een beschrijvingspunt voor deze Synode gebracht, luidende: ‘De
Synode betuige op eene voor haar meest gepaste wijze den dank aan allen, die tijdens
en na den recenten oorlog zooveel symphatie met ons Zuid-Afrikaansche Volk hebben
betoond en beide geestelijke en stoffelijke hulp hebben verleend.’
Met hartelijken en onverdeelden bijval werd dit voorstel door de vergadering
begroet, en aan ondergeteekenden werd opgdragen om schriftelijk den dank der
Synode over te brengen aan die verschillende corporaties.
Een aangename taak is het voor ondergeteekenden zich van die opdracht te kwijten.
En gaarne verzoeken wij u aan al de leden van het Alg. Ned. Verbond, de betuiging
te willen overbrengen van den diepgevoelden dank en de hooge waardeering onzer
Synode.
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Dat al wat door het Alg. Ned. Verbond voor ons gedaan is nog in erkentelijke
herinnering leeft en nog lang voort leven zal, daarvoor zij u borg, de warme geestdrift,
waarmede onze Synode het bovenbedoelde besluit nam, en den nadruk waarmede
zij ons die opdracht gaf.
Wordt het oude Nederland terecht genoemd als een bakermat der Vrijheid, als een
toevluchtsoord voor ballingen; het Nederland onzer dagen heeft zich ook hierin zijner
Vaderen waardig betoond door wat het aan ons gedaan heeft in onzen ongelijken
strijd voor Vrijheid en Recht.
Gods Zegen zij ook met en over uw Land en Volk!
Met hoogachtende groete
Uw dw. dnrn.,
Nijlstroom, 15 Juli '04 Ds. J.A. VAN ROOY.
Potchefstroom, 11 Juli '04 Dr. J.D. DU TOIT.

***

Wie helpt?
Een lid van het A.N.V., Nederlandsch officier, 29 jaar, zonder fortuin, zou gaarne
met iemand in onderhandeling willen treden, die hem inlichtingen kan verschaffen
omtrent eene andere betrekking. Het is hem volmaakt onverschillig in welk deel der
wereld.
***

Aan de leden in West-Indië.
Zoowel uit Suriname als van de Antillen kwamen klachten in, dat het Meinummer
daar nog niet was ontvangen.
De uitgever heeft de nummers op tijd naar West-Indië gezonden. Dat de schuld
bij de post ligt is te waarschijnlijker nu uit Paramaribo bericht komt, dat een
propaganda-zending per zelfde mail ook haar bestemming niet heeft bereikt. Aan
den Directeur-Generaal der Posterijen is dienaangaande een klacht verzonden.
Zooveel mogelijk zijn Meinummers aan leden die het verlangden nagezonden.
Nog eenige exemplaren zijn ter beschikking.
***

Uit Parijs.
Verscheidene Nederlanders te Parijs hebben op 31 Augustus hun kaartje afgegeven
of gezonden aan Harer Majesteits Gezant, als bewijs van eenswillende belangstelling
in Koningin en Vaderland.
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Door de voorzitters der Ned. Fransche Vereeniging, de Ned. Ver. voor
Liefdadigheid, de Afd. Parijs van het A.N.V., de Ned. Kamer van Koophandel te
Parijs en de Afd. Kunsten en Wetenschappen der N.-Fr. Ver., de heeren Ph.L. von
Hemert, B. Schröder, J. Pierson, L Sanson en S. Polak Daniels was daartoe een oproep
gedaan.
Daarin werd o.m. gezegd:
Dank zij aller oprechte medewerking is er sedert een jaar meer samenhang gekomen
tusschen de vroeger in de wereldstad zoo verspreide elementen der Nederladsche
kolonie. Harer Majesteits Gezant, Ridder de Stuers, heeft daaraan Zijne
hooggewaardeerde medewerking niet willen onthouden. Het betaamt ons als
Nederlanders, als behoorende tot eene Natie die een schoon verleden heeft, die groote
dingen tot stand bracht, nog tot stand brengt of in stand weet te houden, op dien weg
voort te treden.
***

Suriname.
Uit de rede van Gouverneur Lely ter opening van het 39ste zittingjaar der Koloniale
Staten van Suriname:
Wat het lager onderwijs betreft wensch ik Uwe aandacht er op te vestigen dat
buiten Paramaribo, waar genoegzaam alle leerplichtige kinderen ter schole gaan, de
bepalingen van den leerplicht nog slechts in beperkte mate toepassing kunnen vinden
voornamelijk door het gemis aan een voldoend aantal scholen.
Hoewel het niet mogelijk zal zijn overal in de districten de kinderen in de
gelegenheid te stellen een school te bezoeken, zoo dient toch in den bestaanden
toestand verandering te komen, in de eerste plaats in het belang dier kinderen zelven,
maar voorts ook in het belang der Kolonie, omdat hare vedere ontwikkeling, vooral
op het gebied van den kleinen landbouw en de kleine nijverheid, in hooge mate
afhankelijk is van de volksontwikkeling.
Bovendien eischt reeds de band tusschen Kolonie en
M o e d e r l a n d ,d a t d e o n s a l l e n z o o g e l i e f d e N e d e r l a n d s c h e t a a l
wordt geleerd aan kinderen, die later hun bestaan in deze
Kolonie moeten vinden.
***

Hollandsche boeken in Z.A.
Uit het dorp Caledon wordt aan Ons Land geschreven:
‘Het spijt ons geen goed woord te hebben voor onze publieke leeskamer. Wel is
waar dat over de beleefdheid en nette houding der jongedame die als bewaarster der
boeken regeert niet kan worden geklaagd, maar wat de aanleiding tot murmureeren
en klagen geeft is het feit, dat men geen nieuwe lectuur aanschaft en ook geen
voorziening maakt in de behoeften van het Hollandsch lezend publiek. Mij dunkt
dat de tijd aangebroken is dat Hollandsche lectuur weer haar plaats zal innemen en
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dat de stiefmoederlijke behandeling op zijde zal worden gestooten. Velen onzer
boeren willen leden worden, maar klagen dat er zoo min Hollandsche boeken zijn.
Geef ons goede Hollandsche lectuur, laat die aangegeven en genoemd worden door
mannen van kennis van der vaderen taal. Onze taal willen en gaan wij in waarde
houden en dat kunnen wij door het lezen van gezonde lectuur en lust ervoor
aankweeken bij onze kinderen.’
Wie boeken te missen heeft zende ze aan onze Boekencommissie (zie het bericht
achteraan).
***
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Leidsche Studentenafdeeling.
D e h e e r e n E.J. H a s l i n g h u i s , e n S. d e M e e s t e r , e n E.C.U. v a n D o o r n
vormen een bestendige commissie tot het geven van alle
mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn
in Leiden te komen studeeren.

Nieuwe Leden.
(15 Aug. - 15 Sept.)
Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
Jhr. de Jongh van Polsbroek,

Nijmegen.

H.D. Mispelblom Beyer,

Nijmegen.

b. Gewone Leden.
Mr. W.A. van Woudenberg Hamstra.

Alkmaar.

Opgegeven door den heer
A. Rant, Amsterdam.
J.D. Bax, Sarphatikade 14,

Amsterdam.

Opgegeven door Ds. C.J.F. Höpster, Oostvoorne.
Mr. J.Th.F. Telting, Rechter, Leidsche kade,

Amsterdam.

Dr. A.A. Fokker, Joh. Verhulststraat 93,

Amsterdam.

H.R. Woltjer*, Phil. Student, Keizersgracht 495,

Amsterdam.

*Opgegeven door den heer Amsterdam.
J.G. Ubbink,
P.F.M. de Bruijn Permee, Choorstraat 18,

Delft.

Mr. J.P.S. Gualthérie van Weezel,

Deventer.

H.J.D. Ankersmit, Noordenbergsingel,

Deventer.

Dr. L, S. Meyer, Noordenbergsingel,

Deventer.

J.G. Mouton, Direct. der Koninkl. Deventer
Tapijtfabriek,

Deventer.

E.M. Schmidt, Broerenstraat 26,

Deventer.

Mej. V.C.v.d. Meer van Kuffeler, Brinkgreverweg,

Deventer.

Mej. E.E. Engelbrecht, Brinkgreverweg 5,

Deventer.
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Mej. J.E. de Bruijn Kops, Brinkgreverweg 5,

Deventer.

J.C.F. Laurillard,

Deventer.

Th.J. Spaen, Graven 8,

Deventer.

W.J.A. Bruijns, Hôtel de Engel,

Deventer.

H.C. de Marrée,

Deventer.

Mr. J.H. de Vries,

Deventer.

Mr. R.C. Nieuwenhuijs,

Deventer.

J.W. van Oosterom Meijes,

Deventer.

J.F. Burgersdijk,

Deventer.

C.A. Engelbregt,

Deventer.

F.W. Fledderus,

Deventer.

G. Slichtenbree,

Deventer.

A. Goldenberg,

Deventer.

P. Cath Jr.

Deventer.

J. Cath.
H. Siliakus, Zwolsche straat 13,

Deventer.

W. Immink*,

Deventer.
Opgegeven door Mej. M. Deventer.
Immink,

J.W. Doyer, Gep. Kapt. Luit. t.Z.

Deventer.

Opgegeven door prof. J.W.
Muller, Utrecht.
Mej. M.E. Kronenberg, Singel 11.

Deventer.

Dr. J. de Hullu, Lange Voorhout,

den Haag.

M.A. van Wadenoijen, Adj. Rijksbouwk. Oranjeplein den Haag.
76,
Opgegeven door den heer den Haag.
H.N. Biezeveld,
D. van de Graft, Sweelinckplein 57,

den Haag.

Opgegeven door Mej. Dr.
C.C.v.d. Graft, Utrecht.
Mej. M.A. van Doorninck p.a. Dames Leder, Zijlweg, Haarlem.
Opgegeven door M. van
Doorninck, Leiden.
J.W. Knottenbelt,

Haarlem.

J.A. Schell, Off. mach. 1e kl. K.N.M., Villa Medan,

Heelsum.
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H.A.M. Immink*, Notaris,

Houten bij Utrecht.

Mevr. M. Immink-Liefrinck*,

Houten bij Utrecht.

* Opgegeven door Mej. M.
Immink, Deventer.
Mej. S.J. Stoett, Willemskade 53,

Leeuwarden.

Mej. S. Tigler Wybrandi, 15 Noordvliet,

Leeuwarden.

Ch. van der Hoeven, Studente,

Leiden.

E.Ch. Scheffer,

Leiden.

W.J.O. Hattink,

Leiden.

K.J. Backer, Student, Breestraat 95,

Leiden.

Mej. A. Gordon, Hoogewoerd, 163,

Leiden.

Joh. L. van Lier*, Hoogen Rijndijk 15,

Leiden.

*Opgegeven door den heer Leiden.
J. Nieuwhof,
W. Kok*, Architect, Pieterskerkgracht 16

Leiden.

*Opg. door den heer B.
Breers Jr., Den Bommel
N. Cleyndert,

Nieuwendam.
Opgegeven door den heer Nieuwendam.
P.J.J. Honig,

D.J. Beumer,*

Nijmegen.

H.J. Backer,* K. Burchtstraat,

Nijmegen.

J.C. Schrijver,* Soc. Harmonie,

Nijmegen.

J.F. Dounaer,*

Nijmegen.

Dr. C. Nicolai,*

Nijmegen.

H. van Ravenswaaij,* Frankenstraat,

Nijmegen.

Mr. W. van Benthem Jutting,*

Nijmegen.

J.H. Neiszen,* L. Hezelstraat 49a.

Nijmegen.

Ds. J.Th. Joosten,* Em. predikant,

Nijmegen.

Mr. H. van Berckel,* Kantonrechter,

Nijmegen.

Opgegeven door Mr. H.
Lubbers,

Nijmegen.

H. Bussemaker,

Olst.

J. van Stolk Az., Schie 57,

Rotterdam.
Opgegeven door den heer Rotterdam.
G.v. Stolk,
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Mej. A. van Zelm van Eldik, Mathenesserlaan 206b,
Opgegeven door Dr. W.
van Everdingen,

Rotterdam.
Rotterdam.

W.L. Brusse, Snellinckstraat 1,

Rotterdam.

Jac. Bakker, Dijkstraat 85.

Rotterdam.

W.J. Lugard,

Twello.

B.D. Ras*, Huize Hunderen,

Twello.

D. Broex,*

Voorst.
*Opgegeven door den heer
Mr. J.C. Kakebeeke,
Twello.

c. Buitengewone Leden.
G.W. Wisselink, Binnengasthuis,

Amsterdam.

Mej. H. Eggink,

Deventer.

Mevr. W.A. Liernur, Menstraat 27,

Deventer.

G.W. Lovendaal*,

Grave.

W.J. Coener*, Reinoldstraat,

Nijmegen.

H. Bonemeijer*,

Nijmegen.

P. Heydt*, Markt 30.

Nijmegen.

E. Michell*,

Nijmegen.

C.v.d. Waarden*,

Nijmegen.

L. Santman*, Groesbeeksche straat,

Nijmegen.

*Opgegeven door Mr. H.
Lubbers,

Nijmegen.

Paul Gobbaerts

St. Pietersstraat,

Antwerpen.

Cl. De Roover,

54 Lge Herenthalschestr., Antwerpen.

Verhees,

Kommekensstraat,

Antwerpen.

J. Sarton,

Simonsstraat 1,

Antwerpen.

H. Radoux,

Leopoldstraat 6,

Antwerpen.

W.C. Steilberg,

Vondelstraat 95.

Sch. bij Brussel.

J. Lagae,

Michel-Angelolaan,

Brussel.

R.v.d. Gaay,

Tervurenlaan 149,

Brussel.

Geirnaert v.d. Steen,

Veldstraat,

Gent.

Groep B.
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R. De Clerq,

Citadellaan 141,

Gent.

Mr. Kroman,

O.L.V. Kerkplein,

Laken.

H. Haeser,

Adelghemstraat 25,

Mechelen.

Maes,

Hulppriester,

Wevelghem.

Ary Delen,

Kleine Beerstraat 37,

Zurenborg.

Groep Ned. Indië.
Gewone Leden.
Mej. L.H. van Deun, tijdelijk
hulponderwijzeres,

Bandoeng.

J.W. van der Stadt, Agent Ned. Handel
Mij.,

Singapore.

A.G. Valette, Ass. resident politie,

Batavia.

J. Stigter, Leeraar Kon.
Wilhelminaschool,

Batavia.

A.P. van Eekhout, Hoofdcommies Alg.
Rekenkamer,

Batavia.

Mevr. F.F. Borel - Alting du Cloux,

Batavia.

Mevr. M.C. Kooy - van Zeggelen,

Batavia.

Mevr. Kalshoven-van Holst Pellekaan,

Batavia.

T.W.Ch.J. Palm, Ambt. opiumregie,

Batavia.

G.J. Bas, lid firma Kolff en Co.,

Batavia.

A.W. Deeleman, Koningsplein,

Batavia.

A.W. Boshouwer, Hoofd firma v. Dorp
en Co.,

Batavia.

C. Koene, Fotograaf,

Batavia.

F.M. Cowan, Beambte Factory Nederl.
Handel Mij.,

Batavia.

J.W. Wallbrink, Beambte Factory Nederl. Batavia.
Handel Mij.,
C. Wardenaar, Batoe Toelis,

Batavia.

J.J.W. van Bennekom, Kapt. Infanterie, Batavia.
D.J. Baud, Ambt. Factory Nederl. Handel Batavia.
Mij.,
F.N. Stoel, Koopman, Hotel Kramat,

Batavia.

A. van der Kamp,

Meester Cornelis.
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Mej, M. van der Kamp,

Meester Cornelis.

Mej. A. Grashuis,

Meester Cornelis.

Mej. P. Grashuis,

Meester Cornelis.

L.J.J. Verbaan, Sergeant,

Magelang.

J.A.F. Zeen, Sergeant,

Magelang.
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B.E. van Gelderen Stort, Luit. Infanterie, Magalang.
W.F. van der Klis, Sergeant 1e Bat. 3e
Comp.,

Magalang.

Dr. N.F. Lim, 2e Stadsgeneesheer,

Pendrian, Samarang.

Jhr. Mr. A.W. Wichers, Adj. Insp. b/d.
N.I.S.M.

Pendrian, Samarang.

W.H.v. Schouwenburg, Werktuigk. Ing. Pendrian, Samarang.
N.I.S.M.

Buitenland.
Gewone Leden.
W.M.K.B. van Idsinga, Luit. ter Zee 2e kl. a/b. Hr. Ms. Curaçao.
Kortenaer,
A.F.L. Troll*, Luit. ter Zee 2e kl. a/b. Hr. Ms.
Kortenaer,

Curaçao.

E.Th. de Veer*, adelborst 1e kl. Hr. Ms. Kortenaer,

Curaçao.

Ed. Lansberg*, Practizijn b/h. Hof van Justitie,
Willemstad

Curaçao.

*Opgegeven door den heer Curaçao.
J.A. Snijders Jr.
M.W. Lensvelt, P.O. Bus 1572,

Kaapstad.

Opgegeven door mej. C.
Scholten, Rotterdam.
J.J. de Raadt, Upsal Somerset East,

Kaapkolonie.

A. Ferbu, 6 Rue de Paris,

Malo-les-Bains (Nord).

A.J. Bauduin, 53, Rue des Mathurins,

Parijs.

P.C.E. Wunderly, 45, Rue Pommeren,

Parijs.

Bernard Harpenau, 26, Avenue de l'Opera,

Parijs.

Nederl. Vereen. (Secr. de heer F. Gerth van Wijck),

St. Petersburg.

Van fouten in namen of adressen wordt verbelering ingewacht.
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Berichten.
Prijsvragen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond vraagt:
I. Ontwerp voor een reclame-plaat, toonende de bedoeling van het A.N.V. en
dienstbaar aan de verbreiding zijner beginselen.
Prijzen f150 en f50.
II. Ontwerp voor een geschrift van ongeveer 16 blz., waarin op bevattelijke
wijze doel en werking van het A.N.V. wordt uiteengezet, geschikt om in wijden
kring verspreid, algemeene bekendheid te geven aan het Verbond.
Prijzen f75 en f25.

Algemeene bepalingen.
De mededinging naar bovengemelde prijsvragen staat open voor alle Nederlanders
en afstammelingen van Nederlanders, waar ook wonende.
De ontwerpen moeten voor 1 Jan. 1905 vrachtvrij worden toegezonden aan het
kantoor van het Algemeen Secretariaat te Dordrecht, Wijnstraat 81.
Bij alle ontwerpen moet gevoegd zijn een verzegelde naambrief en een adres voor
briefwisseling om zoo noodig met den ontwerper in onderhandeling te treden.
Alle teekeningen, handschriften of stukken, die bij de inzending behooren, moeten
voorzien zijn van een teeken of motto.
Raad van beoordeeling voor Prijsvraag I vormen de heeren prof. Henri Evers en
A. le Comte te Delft. Derde lid zal een Vlaming zijn, nader aan te wijzen.
Voor Prijsvraag II zijn beoordeelaars de leden van het Hoofdbestuur.
De beoordeelaars hebben het recht om, in geval geen bekroning kan worden
toegekend, de beschikbare gelden geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die
ontwerpen, welke volgens haar oordeel recht op belooning hebben.
De bekroonde antwoorden zijn het eigendom van het A.N.V.

Toelichting.
Het A.N.V. is een bij uitstek Nederlandsch Verbond. Zijn terrein is overal, waar
Nederlanders wonen. Onder Nederlanders verstaat het leden of afstammelingen van
leden van den Nederlandschen Stam, onverschillig tot welk staatsverband zij thans
behooren. Het vraagt niet naar staatkundige of kerkelijke partij, noch naar
maatschappelijken stand. Het staat open voor allen, man of vrouw, die instemmen
met het doel: Verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen Stam en handhaving en verbreiding van de Nederlandsche Taal.
De Administrateur, de heer C. van Son te Dubbeldam, verstrekt op aanvraag gaarne
nadere inlichtingen.
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N.B. De plaat moet een oppervlak hebben van ongeveer 80 × 100 cM. en in 3 tot
5 kleuren ontworpen worden. De ontwerpen moeten op ware grootte geteekend
zijn.
***

Verzoek.
De leden van het Alg. Ned. Verbond die met hunne gelezen dagbladen een nuttig
werk willen doen, worden verzocht ze te zenden aan Dr. W. van Everdingen, 1e
secretaris der Boeken-commissie, Mathenesserlaan 206, Rotterdam.
De dagbladen zullen gebruikt worden om Nederlandsche leesinrichtingen in
het Buitenland, vooral die in havenplaatsen en andere streken met een niet
bemiddelde Hollandsche kolonie, geregeld van kranten te voorzien.
***
Sprekers en vereenigingen, die zich bereid verklaren in den komenden winter
voor de Afdeellngen van het A.N.V. op te treden, worden verzocht zich vóór 10
October, liefst met vermelding van voorwaarden en het onderwerp hunner
voordracht of kunstavond, aan te melden bij de Redactie van Neerlandia.
***
De leden worden herinnerd aan de Algemeene Vergadering te houden op
Zaterdag 26 November in het Hotel Ponsen te Dordrecht, waarin de ontbinding
en wederoprichting van het Alg. Ned. Verbond zal worden voorgesteld.
Zie de dagorde in het Augustus-nummer, blz. 115.
***

Boeken Commissie.
Adres voor Briefwisseling:
206 MATHENESSERLAAN,
Rotterdam.
Adres voor Boeken:
63 VAN DER DUIJNSTRAAT,
Rotterdam.
De Boeken-Commissie van het ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND, gevestigd
te Rotterdam:
handelend in overleg met de N.Z.A.V. en andere vereenigingen.
beveelt haren arbeid dringend in den zedelijken en stoffelijken steun van alle
Nederlanders aan.
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ontvangt gaarne te allen tijde Nederlandsche boeken voor elken leeftijd en voor
alle doeleinden,
verzendt, liefst op omschreven aanvraag, Nederlandsche boeken ‘naar alle oorden,
waar het Nederlandsch element met een Nederlandsche boekerij gebaat is’, (Art. 1
van het Huishoudelijk Reglement.)
en verzoekt mitsdien beleefd belangstellenden zich steeds voor alles, wat tot haar
taak gerekend kan worden, te wenden tot bovenstaande adressen van de
Boeken-Commissie v/h A.N.V.
De 1e Secretaris,
DR. W.V. EVERDINGEN.
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[October 1904]
Een vormstrijd in Zuid-Afrika.
Nu is onze strijd over taalvereenvoudiging overgeslagen op Zuid-Afrika, maar er is
daar nog een ander geschil in het geding gekomen. Bij ons gaat het voor of tegen de
vereenvoudiging van het geschreven Nederlandsch, onder de Afrikaners wordt
daarmede de vraag verbonden of het nu niet tijd is het Afrikaansch als schrijftaal aan
te nemen. De strijd is geopend door de voorstellen tot vereenvoudiging van het
Hollandsch, uitgegaan van den Zuid-Afrikaanschen Taalbond.
De zaak is van 't uiterste belang, zegt een der twistschrijvers; van de goede
beslissing hangt af, zegt een ander, of de Afrikaanders hun taal tegenover het Engelsch
zullen kunnen handhaven. Geen wonder dan, dat het bestuur van den Taalbond
blijkbaar de zaak met zooveel zorg heeft voorbereid en dadelijk een aantal mannen
naar de pen hebben gegrepen om hun stelling tegenover die van den Taalbond of aan
zijn zijde te verdedigen.
Het verlangen om het Hollandsch te vereenvoudigen, het te ontdoen van overbodig
geachte moeilijkheden in spelling en spraakleer, en de taal dus voor Afrikaanders
gemakkelijker op school en in het dagelijksche, althans schriftelijke, verkeer te
maken, dagteekent al van eenigen tijd her. In 1897 werd er te Kaapstad een ‘congres
ter vereenvoudiging der Nederlandsche taal’ gehouden. Daar waren vertegenwoordig
ers uit de Kaapkolonie, den Vrijstaat en de Z.-A. Republiek. Dit congres nam een
aantal voorstellen aan, grootendeels in den geest der Kollewijnianen, maar niet zoo
ver gaande.
Het congres ging echter niet over een-nachtsijs. Het wilde zijn nieuwe taalregelen
niet ten gebruike aanbieden zonder bekrachtiging uit Nederland. Er werd dus een
commissie benoemd om van gezaghebbende mannen en lichamen, b.v. de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
enz., de verklaring te krijgen, dat de voorgestelde vereenvoudiging niet in strijd is
met het Nederlandsche taaleigen.
De oorlog kwam tusschenbeide, en nog andere redenen, en het werd 1902 voor
men de zaak weer ter hand nam. In 1903 begaf prof. W.J. Viljoen, van Stellenbosch,
zich naar Europa, en, in opdracht van den Taalbond, ging hij bij een groot aantal
mannen van gezag in ons land en in België om de gewenschte bekrachtiging vragen.
Hij vond overal een gewillig oor. ‘Een Noord-Nederlander van beroemdheid overal
waar Hollandsch wordt gesproken of gelezen, hoewel zelf geen lid van Kollewijn's
Taalvereenvoudigings
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Vereeniging, schreef hem: “Niemand zal, geloof ik, niet zeer toejuichen als
Zuid-Afrika dit zeer duldelooze juk, dit struikelblok afwerpt. Bij uwe toestanden is
behoud onzer spraakkunst en spelling onzinnig en - gevaarlijk.”’
Prof. Viljoen kreeg voor zijn taalvereenvoudiging een getuigschrift mede, zoo
schoon als hij 't wenschen kon. Het was geteekend door het bestuur van de
Maatschappij van Letterkunde, door alle leden van de letterkundige faculteiten in
Nederland en door nog een aantal andere geleerden, ook uit België. En al die mannen
van onbetwistbaar gezag verklaarden:
dat de beginselen der voorgestelde vereenvoudiging ‘in overeenstemming zijn met
de wetenschappelijke begrippen omtrent de eischen eener taal’;
dat zij niet in strijd is ‘met het karakter en de wetten der Nederlandsche taal’, en
‘dat het alleszins gerechtvaardigd is om woorden en uitdrukkingen die in
Zuid-Afrika algemeen bekend zijn ook in de schrijftaal te gebruiken, en dat kleine
wijzigingen in woordgebruik en taalvormen, zooals die welke de Z.-A. Taalbond
voorstelt, geen afbreuk doen aan de hoogere eenheid der Nederlandsche taal.’
Nog was de Taalbond echter niet tevreden. Voor hij bij de regeering der
Kaapkolonie en bij de Kaapsche universiteit met zijn voorstellen aankwam, met
verzoek ze op school en voor de examina aan te nemen, wilde hij nog het oordeel
van de professoren, docenten en onderwijzers in de Kolonie weten. Daartoe heeft de
Taalbond hun een vlugschrift toegezonden, waarin de taalvereenvoudiging wordt
toegelicht, met verzoek ‘ten eerste’ schriftelijk daarover hun meening te kennen te
geven. Blijkbaar is de bedoeling daarna een algemeene vergadering te beleggen.
Verscheiden heeren hebben daarop echter niet gewacht en in Ons Land alvast het
hunne ervan gezegd.
***
De voorgestelde vereenvoudiging is in hoofdzaak het volgende:
Geen verdubbeling van de o en de e in open lettergrepen; dus oor - oren, heer heren. Op het eind van een woord blijft de lange e dubbel geschreven; dus zee. Voor
de duidelijkheid, waar noodig, een accent: bedélen, bédelen.
Waar de tusschenletter n in samenstellingen niet wordt uitgesproken vervalt ze;
dus boerewoning.
In samenstellingen vervalt de s op het eind van een lettergreep als de volgende
met een s begint; dus volkstam.
De tweede naamval wordt vermeden behalve in geijkte uitdrukkingen.
Een, geen, mijn, zijn, haar, hun, uw blijven voor alle geslachten en naamvallen,
enkel- en meervoud onveranderd.
Het lidwoord de, geplaatst voor alle zelfst. naamw., die niet door het aangeduid
worden, blijft in alle geslachten en naamvallen, enkel- en meervoud onveranderd.
Me wordt gebruikt naast mij, ze naast zij of haar, we naast wij, 't naast het.
Jij, je, jullie, u vervangen, behalve in deftigen of plechtigen stijl, gij enz.
Aanbevolen worden uitdrukkingen als Jan z'n hoed, moeder haar doek.
Hun mag, naast haar, als meervoudsvorm van haar gebruikt worden.
De t van de 2e pers. enk. in den onvolm. verl. tijd vervalt; dus: je nam, kreeg enz.;
bij inversie vervalt de t ook in den tegenw. tijd, dus: ben-je, loop-je enz.
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Ziedaar de voornaamste voorstellen van den Taalbond samengevat. Er is 'er nog
een, dat wij woordelijk overnemen:
Geoorloofd is het gebruik van woorden, woordvormen en uitdrukkingen, die,
hoewel ongewoon of zelfs geheel onbekend in het Nederlandsch, hier algemeen
gangbaar en geldig zijn:
a. woorden, die voortleven in hun oorsprokelijken (17de eeuwschen) vorm en
beteekenis;
b. woorden, die voortleven met gewijzigde beteekenis;
c. woorden en uitdrukkingen, die, naar het karakter van ons volk en den aard van
het land, ontstaan zijn, en
d. woorden en uitdrukkingen, die aan vreemde talen ontleend zijn en door iedereen
gebruikt en begrepen worden.
***
Gelijk men ziet gaat de Taalbond met deze vereenvoudiging aanmerkelijk minder
ver dan de Kollewijnianen. Er zijn dan ook verscheiden Afrikaanders die heel wat
verder zouden willen gaan.
De bekrachtiging van het gebruik van in Zuid-Afrika geijkte oude en nieuwe
woorden en vooral van woorden en uitdrukkingen, aan vreemde talen ontleend, wekt
onder de Afrikaanders over het algemeen voldoening. Onzerzijds kunnen wij de
vrees niet onderdrukken, dat wat heel spoedig woorden en uitdrukkingen, aan het
Engelsch ontleend - want daarop komt het in hoofdzaak neer - bij het Hollandsch
ingelijfd zullen worden.*) Wat het geschreven Hollandsch in Zuid-Afrika nu reeds te
lezen geeft, zonder de bekrachtiging van den Taalbond en van al die Nederlandsche
en Vlaamsche mannen van gezag, geeft reden tot bezorgdheid.
Evenwel, het is niet onze meening over de voorstellen van den Taalbond die wij
hier uiteen willen zetten, maar die van Afrikaanders.
***
De strijd werd in Ons Land geopend door adv. J.H.H. de Waal, den redacteur van
de Goede Hoop, het bekende tijdschrift voor den jongen Afrikaander. Hij keurt de
voorstellen af. Zoolang Nederland zelf die vereenvoudiging niet heeft ingevoerd,
doet Zuid-Afrika verkeerd er mee te beginnen. Het sticht maar verwarring en nieuwe
moeilijkheden. Naast het Nederlandsch komt er nu een nieuwe, gekunstelde taal. Al
vinden al die geleerde heeren in Nederland de voorstellen goed voor Zuid-Afrika,
voor hun eigen land denken zij er anders over (men bemerkt, dat de heer de Waal
niet geheel op de hoogte is.) De Afrikaander zou, om toch de letterkunde van
Nederland te kunnen genieten, nu twee soorten Nederlandsch moeten leeren. ‘Het
is recht lief van de Nederlandsche taalkenners ons te hebben vergund wijzigingen in
onze eigen schrijftaal te maken,’ maar zij moesten wel; immers zou 't ‘uiterst
onraadzaam zijn dwarsboomen in onzen weg te leggen’, want ze zouden 't Afrikaansch
afbreuk doen, en bovendien weten zij, dat de Afrikaanders ‘alles behalve verplicht
zijn te handelen naar h u n n e voorschriften.’
*) Op een vergadering van onderwijzers te Franschhoek in de Kaapkolonie is deze vrees ook
uitgesproken. Men vroeg zelfs om een vaststaande lijst van geoorloofde woorden en
uitdrukkingen. Overigens was men hier met de voorstellen wel ingenomen. Sommigen
hoopten, dat het lastige ‘het’ losgelaten mocht worden, opdat het Afrikaansche ‘die’ het
eenige bepalende lidwoord kon worden.
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Ons dunkt, dit is van den heer de Waal niet ‘recht lief’ gezegd; de bewuste
taalkenners hebben niets anders gedaan dan een verklaring af te geven die hun door
Afrikaanders zelf gevraagd was.
Verder meent de heer de Waal, dat de vereenvoudigde taal de taal van geen boek
is, en dat de Afrikaander die een boek schrijft het liefst zal doen in een taal die voor
het Nederlandsche oog niet hinderlijk is. Hij vindt 't ook verkeerd, de kinderen van
Zuid-Afrika te leeren, dat ‘de prachtige Nederlandsche literatuur’ in een verouderde
taal is geschreven. Neen, zegt hij, laat ons niet aan het schoone Nederlandsch tornen.
Wijzigingen zijn wenschelijk, maar daarmee moet men in Nederland beginnen, alsof dat niet reeds geschied is.
Al wat de heer de Waal hier aangevoerd heeft is eigenlijk slechts een aanloop om
te komen tot zijn stelling: laat het Nederlandsch het Nederlandsch blijven, en neem
het Afrikaansch, zooals het gesproken wordt, als schrijftaal aan. Dan zal men hebben
twee talen, en niet nog een derde, iets er tusschen in, en nergens gesproken, erbij.
De heer de Waal kreeg antwoord van meer dan een. Daar was in de eerste plaats
de heer F.P. Cillie, van Stellenbosch. Hij is voor de vereenvoudiging van den
Taalbond, en houdt den heer de Waal de vergissingen voor, die deze in zijn betoog
begaat en die wij reeds aangeduid hebben. Het is geen gekunstelde taal, zegt hij, die
de vereenvoudigers willen, maar juist de taal zooals zij leeft. Hij haalt daarbij 't woord
van de schrijvers van den Bosch en Meijer aan, die in hun Leesboek zeggen: ‘In 't
nieuwe onderwijs is men er uitgescheien met de jongens van de eerste schooldag af
een taal in te prenten die nergens anders bestaat dan in onze school en in de geschriften
van menschen die op school hun ware taal hebben verleerd.’ En de mannen van den
Taalbond verdienen z.i. aller dank, dat zij het beoefenen van ‘onze schoone
moedertaal’ makkelijker willen maken.
De heer W.H. du Toit van het Normaal College, is 't weer met den heer de Waal
eens. Ook hij wil ‘de prachtige Nederlandsche taal niet verminken’, maar ‘liever
onze eigene taal, het Afrikaansch aanmoedigen.’ Hij houdt zijn mede-Afrikaan Cillie
voor: ‘'t Nederlandsch is onze moedertaal niet, doch wel 't Afrikaansch;’ en hij wil
‘deze beide talen (want ze zijn twee afzonderlijke talen) gebruiken en eeren.’ Hij wil
de Afrikaansche jeugd haar moedertaal, het Afrikaansch, leeren lezen en schrijven.
‘Dan zullen er niet zoovele Afrikaanders, die altijd Afrikaansch spreken, hun brieven
in het Engelsch schrijven.’
In een volgend nummer van Ons Land is adv. de Waal weer
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aan 't woord. Hij erkent, dat er in Nederland een taalvereenvoudiging begonnen is,
maar ‘de groote meerderheid der Nederlandsche taalgeleerden’ keurt die af, beweert
hij. Bovendien meent hij, dat er tusschen de vereenvoudiging in Nederland en die
de Taalbond voorstelt dit groote verschil is: in Nederland wil men spreek- en
schrijftaal van dat land dichter bij elkaar brengen; de Taalbond wil dat met de
Nederlandsche schrijftaal en de Kaapsche spreektaal; althans geeft hij voor, dat te
willen doen. Het eenige gevolg zal wezen, volgens den heer dé Waal, dat aan beide
talen, Nederlandsch en Afrikaansch, afbreuk word gedaan.
Verder in zijn betoog - wij moeten ons beperken - zegt hij: ‘Het mag in een paar
opzichten spijtig wezen, dat de Afrikaander niet het Nederlandsch behouden heeft
tot spreektaal, en nog spijtiger dat het verschil tusschen Nederlandsch en Kaapsch
al grooter wordt, maar dat kan nu eenmaal niet verholpen worden en hoe spoediger
Pinocchio (een zijner bestrijders) en de Taalbond dit inzien, hoe grooter de
waarschijnlijkheid dat wij onze taal zullen behouden.’ Zoolang men 't Afrikaansch
niet goed genoeg acht om schrijftaal te wezen, zullen er velen zijn die 't verachten
en 't zelfs als spreektaal vermijden. De heer de Waal noemt het ‘een treffend feit, dat
er in de huizen van de meesten, die alleen aan 't Nederlandsch kleven en zelden een
goed woordje voor ons eenvoudig welklinkend Afrikaansch hebben, meer Engelsch
dan Hollandsch gehoord wordt.’
En ten slotte: ‘Ik hoop, dat niemand uit mijn pleiten voor 't Afrikaansch afleiden
zal, dat ik de schoone, deftige Nederlandsche taal wil verwerpen. Ik heb die taal lief
naast mijn eigen, en dat is één reden waarom ik haar niet geschonden wil zien. Het
is de taal, waaruit de Afrikaansche woordenschat moet worden aangevuld en
opgebouwd, de taal die op onze scholen steeds grondig geleerd moet worden.’
Iemand die zich Dolfie teekent, neemt een eigen standpunt in. Hij is van oordeel,
dat het Afrikaansch een afzonderlijke taal zal worden. Nu 't nog een kind onder de
talen is, heeft het de leidende hand der moeder, het Nederlandsch, noodig. Is 't eens
sterk genoeg, dan laat 't de hand los. Daarom moet de vereenvoudiging, z.i., eerst of
tegelijk in Nederland worden ingevoerd. De Afrikaander heeft voorloopig het
Nederlandsch nog noodig; daarom ziet Dolfle die taal met genoegen eenvoudiger
gemaakt, maar als Nederland zelf die vereenvoudigde taal niet schrijft, hoe zal er
dan leiding wezen?
Wij slaan weer eenige stukken over - Ons Land heeft er een heele reeks gebracht
- en besluiten met een paar aanhalingen uit een tweeden brief van den heer du Toit.
Wat is eigenlijk het groote struikelblok dat ons den weg verspert? Is het niet het feit,
dat o n z e taal, de spreektaal van ons volk, die dagelijks over de lengte en breedte
van ons land gebezigd wordt, v e r a c h t wordt, en in de opvoeding onzer jeugd niet
eens in aanmerking komt? Laat de Taalbond en andere prominente letterkundigen
onder ons dit struikelblok wegruimen door zich ten gunste te verklaren van het
Afrikaansch als schrijftaal, en onze zaak is m.i. gewonnen.
Sommigen zeggen dat de tijd nog niet rijp is er voor. Wat hapert er dan nog aan?
De taal is er. Wij moeten slechts ons vooroordeel vaarwel zeggen en onze taal
erkennen en gebruiken, zooals sommigen onzer reeds doen. Laat ons het Afrikaansch
als volkstaal gebruiken en 't Hollandsch niet nalaten.

Neerlandia. Jaargang 8

Zoolang de voormannen op taalkundig gebied, de invloedrijke personen, zoo
weinig achting hebben voor onze volkstaal. zal die taal steeds met minachting en
vooroordeel bejegend worden.
Als het een predikant onnatuurlijk of vernederend schijnt aan zijn zoon, die elders
op school is, te schrijven: ‘Ek is bly om te hoor dà-jy goed vorder, en dà-jy tevrede
is met die plek waar jy loseer’; nog veel onnatuurlijker en belachelijker zal het zijn
voor dien zoon aan zijn makkers te zeggen: ‘Ik heb juist een brief van mijn vader
ontvange(n), waarin hij mij schrijft dat hij blij is te hoore(n) dat ik goed vorder en
tevrede(n) ben met de plek waar ik logeer.’ En dit is toch eenvoudig Hollandsch. Ik
kan mij voorstellen dat zijn maats pret met hem zouden hebben, en hem een
Hollandertje zouden noemen.
Men ziet, de Taalbond zal nog heel wat verzet te overwinnen hebben. Maar de
voorstanders van het vereenvoudigde Hollandsch zullen zich niet onbetuigd laten.
Trouwens, wij hebben in ons overzicht reeds de tegenstanders meer tot hun recht
laten komen. Het scheen ons van het meeste belang, te hooren wat de voorvechters
van het Afrikaansch als schrijftaal te zeggen hebben.

Barbarismen.
Te laat om nog in het September-nummer opgenomen te worden zond de heer G.
van Stolk dit tweede naschrift op zijn artikel:
‘Bovendien zal aan de invoering van de Kinderwetten en van de Militaire strafen tuchtwetten de laatste hand zijn te leggen.’
Aldus de troonrede.
Mij dunkt in eene troonrede, aan de Koningin der Nederlanden in den mond gelegd,
kan men toch slechts zuiver Nederlandsch verwachten.
Onder verwijzing naar de eerste helft van mijn artikel Barbarismen in de
Augustus-aflevering beweer ik, dat de hier boven cursief gedrukte woorden een
germanisme zijn, want: ‘In het Duitsch geeft een infinitief voorafgegaan door “ist
zu” (of eene andere vorm van het werkwoord “sein”) eene noodzakelijkheid, meer
nog een bevel van hooger hand te kennen; bij ons duidt “is te” (of eene andere vorm
van het werkwoord “zijn”) gevolgd door een infinitief eene mogelijkheid aan.’
Letterlijk heeft dus de Koningin gezegd, dat de mogelijkheid bestond, dat aan
bedoelde wetten de laatste hand gelegd zal worden, terwijl de bedoeling was de
noodzakelijkheid hiervan te kennen te geven.
Is het niet treurig?!
Tegen sommige opmerkingen in het artikel kwamen enkele stukken in, die met het
oog op de plaatsruimte naar den heer Van Stolk gezonden werden om ze in het kort
te bespreken. Hier volgt zijn antwoord:
Van den heer Janssen van Raaij te Haarlem mocht ik een schrijven ontvangen, waarin
ZEd. mij opmerkzaam maakt op eene zonde, die ik in mijn stuk ‘Barbarismen’ tegen
de taal begaan zou hebben. Bij het verhaal van het spoorkaartje in het
Augustusnummer had ik geschreven: ‘.... dus was het innemen niet verplichtend
gesteld’. De heer J.v.R. vraagt mij of ik ook zou zeggen: het innemen was
veroorlovend, of dat ik zou spreken van veroorloofd. De heer J.v.R. maakt mij verder
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opmerkzaam op eene wetsredactie van Dr. A. Kuyper, waar ook verplichtend in
plaats van verplicht stond.
Ik antwoordde gen. heer, dat ik bij het schrijven van de gewraakte uitdrukking
inderdaad zonder na te denken geschreven had, en dat natuurlijk, taalkundig
gesproken, hier verplicht moest gebruikt worden.
Maar - voegde ik er aan toe - is verplichtend stellen niet zoozeer in zwang gekomen,
dat het strijden er tegen eenigszins gelijk zou staan met het vechten tegen windmolens?
Zouden de menschen niet vreemd opkijken, wanneer ze het een of ander verplicht
zagen gesteld, nadat ze zoo lang al gelezen hadden, dat het verplichtend gesteld was.
Is het door het gebruik niet tot goed Nederlandsch geijkt?
Als voorbeeld van iets dergelijks haalde ik aan het germanisme eerstaanwezend
ambtenaar, ingenieur enz.; Nederlandsch zou natuurlijk zijn ‘hoogst aanwezig’.
‘Eerstaanwezig’ heeft zich echter in ambtelijke stukken en in ambtenaarskringen
zoo'n vaste plaats veroverd, dat ik het beschouw als een windmolen, waar ik liever
niet tegen vecht.
Ik moet den heer Const. H. Peeters te Schaffen (België) gelijk geven, waar hij
verklaart, dat billijke prijs geen germanisme is en hem tevens verschooning vragen
voor mijne ondoordachte beschuldiging in de noot op ‘billijk’ in mijn stuk in de
September-aflevering.
Ik kan echter niet meegaan met de wijze, waarop de heer P. tot zijne slotsom
geraakt. Hij leidt die namelijk af uit de, volgens hem, gelijke beteekenis van ‘billijke
prijs’ en ‘matige prijs’.
Billijk wil in dezen zeggen door de gemaakte kosten gerechtvaardigd, terwijl
matige prijs aanduidt een prijs, die maat houdt met kleine beurzen.
Ik geef den heer P. toe: een billijke prijs kan tevens matig zijn, maar is het lang
niet altijd.
En zoo ook omgekeerd; er zijn voorwerpen, die tot uiterst matige prijzen verkocht
worden (men denke b.v. aan de lekkernijen van een snoeptafel), en waarvan de
vervaardiging in het groot geschied, zoodat de verkoopers een winst genieten van
100 à 200%. Zijn die verkoopsprijzen nu billijk? Ik zou zeggen, neen, En deze
goedkoope waren worden juist veelal aangeboden ‘tot uiterst billijke prijzen’. Het
onnadenkende publiek vereenzelvigt ‘billijke prijzen’ met weinig geld. Zoodat men
al heel gauw hoort zeggen: ‘U moet in dien winkel gaan; het is er zoo billijk.’ Ziedaar
het germanisme geboren.
Ik heb daarom een ijselijken hekel aan dat billijke prijzen, en dat is dan ook
waarschijnlijk de reden, waarom ik den billijken prijs van den heer P. zoo onbillijk
behandeld heb.
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Oost en West

Verslag der Groep Ned. Oost-Indië over 1903.
§ I. Samenstelling van het Groepsbestuur. Vergaderingen.
Bij het begin van het verslagjaar bestond het Bestuur der Groep Nederlandsch Indië
van het Algemeen Nederlandsch Verbond uit de heeren: Mr. Th. de Meester,
Vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië, Voorzitter, P.C. Arends,
Directeur van Binnenlandsch Bestuur, Ondervoorzitter, J. Dinger, Directeur der
Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, tweede Ondervoorzitter, Ds. A.S.
Carpentier Alting, Predikant, H.M. la Chapelle, Lid der Algemeene Rekenkamer,
L.E. Martens, gepensionneerd ambtenaar, J.J.A. Muller, Majoor van den Generalen
Staf, H.R. du Mosch, Chef van de firma Maintz & Co., Mr. A.A. van Oven, Advocaat,
Mr. J.H. Abendanon, Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, J.J. van de
Geijn, leeraar aan het Gymnasium Willem III, J. Postma, Hoofdonderwijzer,
Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch-Indische Onderwijzers
Genootschap, J.P.C. Hartevelt, Lid der Algemeene Rekenkamer, Secretaris, J.E.
Bijlo, Secretaris van den Raad van Nederlandsch-Indië, Penningmeester.
In den loop van 1903 kwamen in deze samenstelling de volgende veranderingen:
De heer de Meester werd als voorzitter vervangen door mr J.W.Th. Cohen Stuart,
Directeur van Justitie.
De drie open plaatsen, ontstaan door het vertrek van de heeren P.C. Arends, J.J.A.
Muller en H.R. du Mosch, werden ingenomen door de heeren D.F.W. van Rees,
Directeur van Binnenlandsch Bestuur, C.F.H. Tückermann, Kapitein van den
generalen staf, Adjudant van den Legercommandant, en mr. W.L. Borel, Lid van
den Raad van Justitie te Batavia, welke laatste in de plaats van den heer Hartevelt
optrad als Secretaris.
Ds. A.S. Carpentier Alting werd gekozen als 2de Ondervoorzitter.
De samenstelling van het Bestuur bij het einde van het verslagjaar was dus als
volgt:
Mr. J.W.Th. Cohen Stuart, Voorzitter, J. Dinger, 1ste Ondervoorzitter, Ds. A.S.
Carpentier Alting, 2de Ondervoorzitter, Mr. J.H. Abendonon, H.M. la Chapelle,
J.P.C. Hartevelt, L.E. Martens, Mr. A.A. van Oven, C.F.H. Tückermann, J.J. van de
Geijn, J. Postma, D.F.W. van Rees, Leden, J.E. Bijlo, Penningmeester, Mr. W.L.
Borel, Secretaris.
In verband met het steeds toenemen der werkzaamheden van den Secretaris, werd
besloten een bezoldigd Adjunct Secretaris (geen lid van het Bestuur) aan te stellen,
tot welke betrekking werd benoemd de heer F.F. Borel, 1ste Commies bij het
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.
Er werden bestuursvergaderingen gehouden. Algemeene Vergaderingen zijn niet
gehouden.
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§ II. Vertegenwoordiging der Groep Nederlandsch-Indië in het Hoofdbestuur.
Als vertegenwoordigers der Groep Nederlandsch-Indië waren in het begin van het
verslagjaar werkzaam de heeren J.M. Pijnacker Hordijk, Mr. C.Th. van Deventer,
H.D.H. Bosboom en Jhr. P. van der Wijck. Laatstgenoemde keerde naar Indië terug.
Te zijner vervanging werd de heer J.J.A. Muller, gepensionneerd majoor der genie,
gewezen lid van het Groepsbestuur, aangezocht als vertegenwoordiger op te treden,
aan welk verzoek genoemde heer gevolg heeft gegeven.

§ III. Vertegenwoordiging van het Groepsbestuur- op verschillende plaatsen
in Nederlandsch-Indië en oprichting van plaatselijke afdeelingen der Groep.
Van de personen in het vorige verslag genoemd, die zich bereid hadden verklaard
op te treden als vertegenwoordigers der Groep zijn G.W.W.C. Baron van Hoëvell,
Gouverneur Van Celebes en Onderhoorigheden, J.J. Donner, Resident van Madioen,
Mr. W.F. Haase, Leeraar aan de opleidingschool voor Inlandsche ambtenaren te
Probolinggo en Ds. A. Adama, Predikant te Palembang als zoodanig afgetreden.
Aan den heer C.A. Kroesen, nieuw opgetreden Gouverneur van Celebes en
Onderhoorigheden werd verzocht als vertegenwoordiger op te treden, terwijl Mr.
F.D.E. van Ossenbruggen, leeraar in de rechtswetenschap aan de opleidingschool
voor Inlandsche ambtenaren te Probolinggo, zich daartoe bereid verklaarde.
Wat het oprichten van nieuwe afdeelingen aangaat, kan alleen worden vermeld
dat in de residentie Kedoe op den 13den Mei eene afdeeling der Groep
Nederlandsch-Indië werd gesticht door de Verbondsleden woonachtig in de
afdeelingen Magelang en Temanggoeng.
Het Bestuur dezer afdeeling werd samengesteld uit de heeren:
Mr. A.E. van Arkel, Auditeur-militair in de 2de militaire afdeeling, Voorzitter en
Penningmeester, J. van Leeuwen, Hoofd der 1ste Europeesche lagere school,
Bibliothecaris en Ds. W.J. Boelman, Predikant.
Dit bestuur bood op 16 Juni d.a.v. een ontwerp-reglement ter goedkeuring aan het
Groepsbestuur aan, hetwelk op eenige kleinigheden na onveranderd werd goedgekeurd
en op 1 October d.a.v. in werking trad.
Volgens dit reglement, dat in hoofdzaak hetzelfde bevat als dat van de afdeeling
Batavia, is het doel dezer afdeeling in het algemeen, zooveel mogelijk steun te
verleenen aan het geheele streven onzer Groep, en in het bijzonder om binnen haren
kring mede te werken tot het bevorderen van al hetgeen in artikel 2 van het
Groepsreglement is vermeld.
Andere afdeelingen kwamen dit jaar niet tot stand. Wel werden hiertoe pogingen
aangewend in Soerabaja, doch deze leidden tot nog toe tot geen gunstig resultaat,
daar te genoemder plaatse nog te weinig leden waren.
Alleen kan nog worden vermeld dat te Poerwakarta (residentie Batavia) een
vereeniging werd opgericht van Inlandsche ambtenaren, die Hollandsch hebben
geleerd, tot beoefening der Nederlandsche taal, tot welke vereeniging reeds een
dertigtal personen toetraden.
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Van de reeds in het vorig verslag genoemde afdeelingen bestond het bestuur op
het einde van het verslagjaar uit de volgende personen:
Afdeeling Batavia. Voorzitter, Ch.R. Bakhuizen van den Brink; ondervoorzitter,
Th.G.G. Valette; secretaris, J.W. Roessingh van Iterson J.Azn., penningmeester,
D.H. Hooyer; leden, R.J.H. Neumann, Mr. B. Nijman, J.M.H. van Oosterzee, Ds. C.
Rogge, H.F. Roll en A.B.J. Prakken.
Afdeeling Bandjermasin. Voorzitter, J.H. Loreij; secretaris, J.C. van Hoeve;
penningmeester, D.J.K. Wetselaar.
Afdeeling Ternate. Voorzitter,....; secretaris, tevens penningmeester, M.
Christiaanse.
Van de afdeeling Bandjermasin werd een ontwerp-reglement ontvangen, dat door
het Groepsbestuur werd goedgekeurd.

§ IV. Groepsleden.
In den loop van het verslagjaar steeg het aantal leden van 339 tot 540, waaronder 3
begunstigende en 68 beschermende leden.

§ V. Verrichtingen van het Groepsbestuur.
In de eerste plaats zal een overzicht worden gegeven van hetgeen is verricht met
betrekking tot de in het vorige verslag genoemde punten en daarna zullen de in dit
jaar ter hand genomen onderwerpen worden besproken.

a. De Fröbelscholen.
Blijkens de hierbij overgelegde door den penningmeester van het Verbond opgemaakte
rekening en verantwoording van het fröbelfonds (zie blz. 139 van dit nummer) werd
voor dat fonds in 1903 ontvangen f 2219.56 en bedroeg dit in totaal f 5776.19.
Daarvan werden ondersteund fröbelscholen te Magelang, Banda-Neira, Bandoeng,
Palembang, Makasser en Bandjermasin met achtereenvolgens f 50, f 25, f 50, f 50, f
25 en f 50 per maand.
Op het einde van het jaar was dus voor de ondersteuning van fröbelscholen nog
aanwezig een som van f 3722.35, welk bedrag, als er geen scholen meer bijkomen,
bijna voldoende is om de thans ondersteunde inrichtingen tegemoet te komen tot en
met Maart 1905.

b. Verspreiding van geschriften.
In antwoord op het in het vorige verslag bedoelde voorstel aan den Directeur van
Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid om het Nederlandsch Volksliederenboek op te
nemen in de lijst van leer-
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middelen voor de openbare lagere scholen onder de rubriek ‘Inventarisartikelen’,
werd de mededeeling ontvangen, dat het volgens de Commissie van den catalogus
der leermiddelen, in zijn geheel niet vatbaar is voor opname als leermiddel onzer
Indische scholen, aangezien op den catalogus in voldoende mate zangboekjes
voorkomen, waarin de in Indië gezongen en bekende volksliederen zijn opgenomen,
zoodat van eene verspreiding op de scholen is moeten worden afgezien.
Van verschillende zijden werden dankbetuigingen ontvangen voor het toezenden
van eenige door de Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ uitgegeven
volksgeschriften en verzoeken om ook of nog meer dergelijke boekjes te mogen
ontvangen, o.a. van de loge ‘Excelsior’ te Buitenzorg en ‘Arbeid Adelt’ te Makasser,
ten einde ze in de boekerijen beschikbaar te stellen.
Aangezien echter deze boekjes niet meer voorhanden waren, konden wij tot onzen
spijt niet aan deze verzoeken voldoen, doch gaven den aanvragers in overweging de
noodige bestellingen te doen, door onze tusschenkomst, onder mededeeling tevens
dat het Groepsbestuur bereid was een gedeelte der onkosten voor rekening van de
Groep te nemen.

c. Openstelling van schoolboekerijen.
Hierover valt niets bijzonders te vermelden.

d. Leergangen in de Nederlandsche taal voor Inlanders en Chineezen.
Op het verzoekschrift van den heer L.H.K. van Bennekom om eene tegemoetkoming
uit 's Lands kas ten behoeve van een te Padang op te richten cursus in de
Nederlandsche taal voor Inlanders en Chineezen is tot dusver door de Regeering
geen beschikking genomen Volgens mededeeling van genoemden heer hebben echter
een paar leergierigen zich niet laten weerhouden om aan hunnen wensch, de
Nederlandsche taal te leeren, gevolg te geven, zij het ook met belangrijke geldelijke
offers hunnerzijds en hebben zij besloten in Nederland hun studiën voort te zetten.
De heer van Bennekom verzocht ons Bestuur in verband daarmede maatregelen te
treffen dergelijke personen behulpzaam te zijn.
Wij wendden ons toen tot de agentschappen der stoomvaartmaatschappijen
‘Nederland’ en ‘Rotterdamsche Lloyd’ met verzoek te willen mededeelen welke de
voorwaarden zijn waarop dergelijke Inlanders en Chineezen ook van elders dan van
Padang, met de booten hunner maatschappijen heen en terug zouden kunnen worden
overgevoerd, als zij, wat de behandeling aan boord betreft, geen hoogere aanspraken
maken dan Inlandsche bedienden van Europeesche passagiers.
Van de Maatschappij ‘Nederland’ mochten wij het antwoord ontvangen, dat zij
bereid is aan deze personen overtocht 3de klasse van - en naar Nederlandsch-Indië
te verleenen voor enkele reis (geen retour) tegen betaling van f 200 per hoofd, welk
bericht in de dagbladen is bekend gemaakt.
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e. Bevoegdheid van Inlandsche artsen.
Hieromtrent zijn geen nadere berichten ontvangen.

Nieuwe verrichtingen van het Groepsbestuur.
a. Prijsvragen.
Daar nog weinig of niets bleek te bestaan op het gebied van eenvoudige goede en
goedkoope leesstof in goed Nederlandsch en geschikt voor minder ontwikkelden en
de door de Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ uitgegeven ‘kleine
volksgeschriften’ daartoe niet geschikt waren, vatte het Groepsbestuur het voornemen
op eene poging te doen om nieuwe leesstof in den gewenschten vorm te verkrijgen
en tevens om ook goede boekjes voor Nederlandsch lezende Inlanders het aanzijn
te schenken.
Te dien einde werd besloten eene mededinging naar prijzen open te stellen voor
inzenders van kleine in de Nederlandsche taal geschreven verhandelingen in twee
soorten, de eene voor minder ontwikkelde Europeanen; de tweede voor Nederlandsch
lezende Inlanders.
Voor beide soorten werden 2 prijzen beschikbaar gesteld: een eerste prijs van f
150. - en een tweede van f 75. Zoowel in Indië als in Nederland werd de mededinging opengesteld.
Ter beoordeeling der ingekomen antwoorden op de prijsvraag der 1ste soort (26)
werden de heeren L.Th. Mayer, gepensionneerd assistent-resident te Meester-Cornelis,
F.K.H. Zaalberg, mede-Redacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad en J. Stigter,
Leeraar aan de Koningin Wilhelmina school te Batavia aangezocht om op te treden
als jury, welke heeren op bedoeld verzoek toestemmend hebben geantwoord.
Tot het vormen eener jury ter beoordeeling der ingekomen antwoorden 2de soort
(14) werden aangezocht de heeren J.B. Visscher, onderwijzer aan de opleidingschool
voor Inlandsche ambtenaren te Bandoeng, Mas Mohamad Daoed en Darma Koesoemo,
onderwijzers aan de kweekschool voor de vorming van Inlandsche onderwijzers
aldaar. De eerst- en laatstgenoemden namen de uitnoodiging aan, terwijl de tweede
door bijzondere omstandigheden verhinderd was als jurylid op te treden. In zijn plaats
werd aan den heer Raden Soema di Pradja, Translateur voor de Soendaneesche taal
te Bandoeng verzocht zijne medewerking te verleenen, die in toestemmenden zin
antwoordde.

b. Verspreiding van geschriften.
1. ‘Insulinde’ Nederlandsch tijdschrift voor den Inlander.
Door de firma G. Kolff & Co. te Bandoeng was het voornemen opgevat een tijdschrift
te doen verschijnen onder redactie van de heeren B.J. Visscher aldaar en Th.J.A.
Hilgers te Batavia, welk tijdschrift als titel zou voeren ‘Insulinde’, Nederlandsch
tijdschrift voor den Inlander en waarvan de inhoud zou bestaan uit goed gekozen
proza, opgaven en vragen betreffende stijl, verklaringen van woorden en
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uitdrukkingen, spraakkunst en oefeningen over de juiste schrijfwijze enz. Het
Groepsbestuur achtte het op zijn weg te liggen de verspeiding van dit tijdschrift
zooveel mogelijk te bevorderen en deed daarom aan de verschillende Hoofden van
gewestelijk bestuur het verzoek eene door het bestuur gestelde bekendmaking onder
de in hunne gewesten bescheiden ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur te
willen verspreiden en ook hun zoo gewenschten steun te willen schenken aan de
uitgave van het daarin bedoeld tijdschrift.

2. Bintang Hindia.
Met den aanvang van het verslagjaar ving de uitgave aan van een nieuw tijdschrift
voor Nederlandsch-Indië ‘Bintang Hindia’ door N.J. Boon te Amsterdam, onder
redactie van de heeren H.C.C. Cloekener Brousson, J.L. Tehupeiory, Inl. Arts, en
Abdul Rivai, Inl. Arts, ter voltooiing van zijn geneeskundige studiën in Nederland
vertoevend, welk met zorg en smaak uitgegeven tijdschrift zich ten doel stelt de
Inlanders van Nederlandsch-Indië door woord en beeld bekend te maken met alles
wat er wetenswaardigs voor hen is in het moederland en hen op te wekken zich toe
te leggen op de Nederlandsche taal.
Aangezien het tijdschrift dus rechtstreeks zou medewerken aan het doel van het
Verbond, werd door het Hoofdbestuur aan den Minister van Koloniën het verzoek
gedaan dit blad te steunen en verzocht het ook ons Bestuur aan de uitgave steun te
verleenen.
Het Groepsbestuur wendde zich tot den Legercommandant, onder mededeeling
dat het bereid was voor rekening van de Groepskas een beperkt aantal exemplaren
bij abonnement te doen zenden aan adressen, waar of van waaruit het tijdschrift onder
de oogen zou kunnen komen van Inlanders, die daarin belang zouden stellen, doch
die gewoonlijk niet zulke lectuur zich persoonlijk aanschaffen en verzocht aan Zijne
Excellentie te willen mededeelen of er bezwaar bestond b.v. een vijftiental exemplaren
te behoeve van de Ambonneesche militairen beschikbaar te stellen.
In antwoord daarop mochten wij de mededeeling ontvangen dat ons voornemen
door het legerbestuur zeer op prijs werd gesteld en gaven wij daaraan gevolg.
Om de verspreiding nog meer te bevorderen richten wij een schrijven aan de
verschillende gewestelijke bestuurshoofden, met verzoek te willen mededeelen of
er in hunne gewesten ook geschikte adressen waren (vereenigingen, societeiten van
Inlanders, enz.) waaraan, met kans op nuttig effect, een exemplaar zou kunnen worden
gezonden op kosten van de Groepskas.
Van vele Residenten werd geen antwoord ontvangen, zoodat slechts op
onregelmatige wijze aan de beoogde verspreiding van ‘Bintang Hindia’ over
verschillende vereenigingspunten van Inlanders begonnen zou kunnen worden.

c. Stichten van afdeelingen.
Door het Groepsbestuur werd bij schrijven van 22 Augustus 1903, aan de Hoofden
van gewestelijk bestuur het verzoek gedaan hunne mede werking te verleenen tot
het oprichten van afdeelingen.
Resultaten daarvan zijn ons nog niet bekend.
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d. Afschaffing van vreemde worden in de ambtelijke briefwisseling.
Naar aanleiding van bij algemeene order voor het Nederlandsch-Indische leger
vastgestelde nieuwe voorschriften omtrent het voeren van briefwisseling tusschen
de militaire autoriteiten onderling, waarin o.a. is bepaald dat alle dienstbrieven,
rapporten enz. in de Nederlandsche taal behooren te zijn gesteld en vreemde woorden

Neerlandia. Jaargang 8

134
of uitdrukkingen daarin zooveel mogelijk behooren te worden vermeden, werd aan
Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië de vraag
onderworpen of het niet wenschelijk zou zijn een dergelijk voorschrift van wege de
Regeering in het algemeen uit te vaardigen voor alle ambtelijke briefwisseling hier
te lande, aangezien het een dagelijks waarneembaar feit is, dat daarin dikwijls vreemde
woorden en uitdrukkingen worden gebezigd, die gemakkelijk door gelijkwaardige,
gangbare Nederlandsche zouden kunnen worden vervangen en het tot het
ongeschonden behoud van onze taal zeker veel zou bijdragen als door de Regeering
en hare ambtenaren steeds wordt voorgegaan in het zooveel mogelijk zuiver
Nederlandsch schrijven.
Ingevolge dit verzoek werd door de Regeering aan de Chefs der Departementen
van Algemeen bestuur, de hoofden van gewestelijk bestuur, het Hoog Gerechtshof
van Nederlandsch-Indië den Procureur-Generaal van het Hoog Gerechtshof in
Nederlandsch-Indië en aan de Algemeene Rekenkamer een rondschrijven gericht
van den volgenden inhoud:
‘Door het Bestuur der Groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch
Verbond is de wenschelijkheid betoogd om in de ambtelijke briefwisseling het gebruik
van vreemde woorden en uitdrukkingen zooveel mogelijk te beperken.
De Gouverneur-Generaal kan daarmede wel instemmen voor zoover dit nochtans
niet tot het buiten gebruik stellen leidt van die vreemde woorden en uitdrukkingen
welke geheel het burgerrecht ten onzent hebben verkregen.
Op last van Zijne Excellentie heb ik de eer U mitsdien te verzoeken in den vervolge
met het bovenstaande rekening te willen houden en doen houden.’
De Eerste Gouvernements Secretaris
(wg.) Paulus.
Als een vervolg op dit Gouvernements schrijven werd door het Groepsbestuur aan
de Kamers van Koophandel en Nijverheid in Nederlandsch-Indië het verzoek gedaan
om hare gewaardeerde tusschenkomst en medewerking te verleenen ten einde van
de Nederlandsch schrijvende handelslichamen, geldinstellingen, inrichtingen van
nijverheid, reederijen, makelaardijen enz. in den kring van hunne bevoegheid
aansluiting te verkrijgen aan bedoeld streven, en wel in dier voege, dat in hunne
briefwisseling, boekhouding a.a. bij voor de hand liggende keuze tusschen een zuiver
Nederlandsch en een vreemd woord van volkomen gelijke beteekenis, het eerste
worde gebruikt, ook als het vreemde woord reeds min of meer burgerrecht mocht
hebben verkregen.
Een dergelijk verzoek werd gericht aan de Redactiën der verschillende dagbladen
hier te lande voor wat betreft hunne bladen.
Voorts vatte het Groepsbestuur het voornemen op een lijst te doen samenstellen
van vreemde woorden en uitdrukkingen die meer of minder het burgerrecht hebben
verkregen met vermelding ernaast der daarvoor te gebruiken Nederlandsche woorden
en die lijst uit te geven ten einde te kunnen worden geraadpleegd door allen, van wie
in ambtelijke of niet ambtelijke betrekkingen kan worden gevergd dat zij zich
schriftelijk in zuiver Nederlandsch uitdrukken.
Aan ons bestuurslid C.F.H. Tückermann werd verzocht eene dergelijke lijst samen
te stellen; de heer Tückermann nam die taak bereidwillig op zich.

Neerlandia. Jaargang 8

e. Nederlanderschap van Inlanders.
Door een der bestuursleden werd aan ons oordeel de vraag onderworpen of het niet
wenschelijk zou zijn pogingen aan te wenden om het Nederlanderschap te geven aan
hem, die in Nederlandsch-Indië ingevolge het Regeerings Reglement als Inlanders
worden beschouwd en die krachtens de overgangsbepaling der wet van 12 December
1893 op het Nederlandschap en het ingezetenschap (Nederlandsch Staatsblad No.
268) daarvan thans zijn uitgesloten.
De meerderheid van het Bestuur was er voor eene Commissie te benoemen om
ter zake een rapport uit te brengen.
De heeren Mr. J.H. Abendanon, J.J.A. Muller en Mr. A.A. van Oven werden
daarop uitgenoodigd deze commissie te vormen, waaraan zij bereidwillig voldeden.
Na lezing van het uitvoerige rapport door de Commissie uitgebracht, heeft het
Bestuur echter besloten de kwestie te laten rusten.

f. Leergangen in de Nederlandsche taal voor Inlanders en Chineezen.
Daar het gebleken was dat op een school te Batavia voor Chineezen, Engelsch werd
onderwezen en het naar het inzien van het Groepsbestuur op den weg van het
Algemeen Nederlandsch Verbond lag om al het mogelijke te doen opdat de
Europeesche taal, die Inlanders en met hen gelijkgestelden zich voor doeleinden van
handel en industrie eigen maken, vooral geen andere dan de Nederlandsche zoude
zijn, vestigde het de aandacht van het Bestuur der afdeeling Batavia op deze zaak,
onder mededeeling dat het wenschelijk voorkwam ernstige pogingen in het werk te
stellen om de hoofdplaats van Nederlandsch-Indië te doen voorzien van een of meer
goede gelegenheden, waar Inlanders en vreemde Oosterlingen, die daarvoor
geschiktheid hebben, Nederlandsch kunnen leeren, het aan het oordeel van genoemd
afdeelingsbestuur overlatende welke weg daartoe zal zijn in te slaan, waarbij tevens
werd opgemerkt dat hier het particulier initiatief zal moeten voorgaan, wil men eenige
verwachting koesteren dat van Regeeringswege steun zal worden verleend.
Het bleek dat het Chineesch bestuur liever een Nederlandsch onderwijzer had
gehad, maar dien niet kon krijgen uit gebrek aan fondsen. Om hierin te voorzien was
aan de Regeering vergunning gevraagd tot het houden van eene geldloterij, welke
echter in den eersten tijd nog niet zal kunnen worden gehouden.
Onderhandelingen om een Europeesch onderwijzer aan deze school te verbinden
zijn nog gaande.

§ VI. Verrichtingen der afdeelingen.
a. Batavia.
Deze afdeeling deed in het afgeloopen jaar, voor haar het eerste, veel van zich hooren.
De eerste uiting der Afdeeling naar buiten was de openbare bijeenkomst op 5 Mei
in het gebouw der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging, daartoe welwillend ter
beschikking van de Afdeeling gesteld. Deze vergadering was belegd op aansporing
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van het Groepsbestuur en had ten doel het streven van het Verbond in ruimer kring
bekend te maken. Zij was niet zoo druk bezocht als gewenscht was, doch gaf den
aanwezigen gelegenheid om maatregelen aan te bevelen, welke het afdeelingsbestuur
tot richtsnoer zouden kunnen dienen. Zoo werd b.v. sterk aangedrongen op het stichten
eener boekerij, verder op het verbreiden van het Nederlandsch lied en de
Nederlandsche taal onder de Inlandsche bevolking enz.
Op 24 Juli hield de heer F.P.H. Prick eene lezing over ‘de verindisching van het
Nederlandsch’, terwijl door mejuffrouw Belder, vroeger verbonden aan het Lyrisch
Tooneel te Amsterdam, eenige verzen werden gezegd.
De daarop volgende bijeenkomst had 19 Augustus plaats en was gewijd aan de
verbreiding van het Nederlandsche lied: het hier ter plaatse bestaande A Capella
koor, onder leiding van den heer W.F. Siep, gaf met welwillende medewerking van
mejuffrouw C. Broer van Dijk, pianiste, en andere kunstbeoefenaren, eene uitvoering
van uitsluitend Nederlandsche muziek.
De reeks bijeenkomsten werd voor het verslagjaar besloten door eene voordracht
van Ds. A.S. Carpentier Alting in het Logegebouw op 10 November. Tot onderwerp
was gekozen ‘Iets over Vondel.’
Het plan van het Bestuur is, te trachten op dezen weg voort te gaan en door het
houden van voordrachten, muziek- of tooneeluitvoeringen de belangstelling voor
Nederlandsche kunst, wetenschap, taal en letteren op te wekken.
Tot het bijwonen der gehouden lezingen werden uitgenoodigd Inlandsche
ambtenaren en leerlingen van de school tot opleiding van Inlandsche artsen, die
geacht konden worden voldoende Nederlandsch te verstaan.
Het Bestuur verleende verder zijne tusschenkomst bij het sluiten van
overeenkomsten tusschen de Nederlandsche tooneelkunstenaars mejuffrouw Belder
en de heeren Claus en Meunier en verschillende societeiten.
Met het vormen eener boekerij is een begin gemaakt door het doen van enkele
aankoopen en het plaatsen van eene aankondiging in een der Bataviasche bladen,
waarin een beroep werd gedaan op de medewerking van alle belangstellenden om
eene verzameling bijeen te brengen.
Plannen worden beraamd om een leesgezelschap van Nederlandsche tijdschriften
te vormen.
Het aantal leden steeg van 86 tot 224.

b. Bandjermasin.
Uit het jaarverslag van 1902 blijkt dat van deze afdeeling weinig leven uitging. Alleen
werd op 1 October een fröbelschool opgericht, welke inrichting echter een kwijnend
bestaan leidde, zoodat aan ons Bestuur het verzoek werd gedaan aan de Regeering
vergunning te vragen tot het ten behoeve dier inrichting houden eener geldloterij,
groot f 10.000. -
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Ook in 1903 trad de afdeeling niet in het openbaar op, hetgeen te wijten is aan het
geringe aantal leden.
Met de fröbelschool ging het vooruit. Het aantal kinderen nam steeds toe en zal
dit nog meer doen als de inrichting in een ander, meer in het midden van de plaats
gelegen lokaal zal zijn ondergebracht, hetgeen binnenkort zal gebeuren.
Door de geldelijke ondersteuning van genoemde inrichting door ons Bestuur zijn
de finantieele omstandigheden daarvan veel verbeterd.
Het aantal leden bedroeg 15.

c. Ternate.
Deze afdeeling uitte zich blijkens het jaarverslag van 1902 door het uitbreiden eener
bibliotheek en wel zoodanig dat er vooreerst geen behoefte aan nieuwe lectuur bestaat,
door het steunen van de fröbelschool, door het, in samenwerking met de Vereeniging
‘Vooruitgang door Beschaving’ uitloven van een prijs in geld aan het gezin, waarin
een jaar lang het meest Hollandsch wordt gesproken en voornamelijk door het
aanmoedigen van het Hollandsch spreken onder de bevolking.
Het aantal leden steeg van 10 tot 12.
Uit het jaarverslag1) van 1903 blijkt dat de Fröbelschool zeer goede resultaten
afwerpt. De kinderen die de school voor het eerst bezochten spraken voldoende het
Hollandsch om dadelijk het gewoon onderwijs te beginnen. Toch blijft het voor de
kleinen uit Hollandsche ouders geboren, zwaar om onze taal goed te blijven spreken,
omdat er zooveel Maleisch ook in huis wordt gesproken. Om dat Maleisch spreken
van Europeanen zooveel mogelijk tegen te gaan loofde het Bestuur in 1902 een prijs
uit voor het gezin, waarin een jaar lang het meest Hollandsch wordt gesproken (zie
boven), welk in dit verslagjaar werd uitgereikt en wel aan de familie Kreeuseler.
Verder is besloten boekjes aan te koopen, die zeer gemakkelijke lesjes bevatten
en van duidelijke plaatjes voorzien zijn, om onder de kinderen verspreid te worden.
Het aantal leden bleef hetzelfde.

d. Kedoe.
Deze afdeeling telde bij hare oprichting (1 October 1903) 43 leden welk aantal op
het einde van het verslagjaar was geklommen tot 70.
Er werd eene volksbibliotheek geopend met 530 werken van verschillende
Nederlandsche schrijvers, welke werken waren afgestaan door twee leesgezelschappen
te Magelang. Vooral door onderofficieren werd van deze verzameling veel gebruik
gemaakt.
Het Bestuur heeft zich voorgenomen een zangkoor op te richten om ook op deze
wijze de belangen van het Verbond te bevorderen door het bekend maken van het
Nederlandsche lied.

1) Dit belangrijk verslag wordt in het volgend nummer opgenomen. Red.
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Door een der leden werd de som van f 50. - beschikbaar gesteld ten behoeve van
de bibliotheek.

§ VII. Financiën der Groep.
Hiervoor wordt verwezen naar de bijgevoegde rekening en verantwoording van den
Penningmeester. (Zie blz. 139).
***

Naschrift.
De vertegenwoordigers van de Groep Nederlandsch-Indië in het Hoofdbestuur
veroorloven zich de vrijheid aan het vorenstaande het volgende toe te voegen.
Bij koninklijk besluit van 22 Juni 1904 (Staatsblad no. 123), houdende nadere
aanvulling enz.....
houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts,
tandmeester, enz.....
gelet op de artikelen 2, 3, 6, 8, en 9 der Wet van 25 December 1878 (St. bl. 222),
aangevuld enz.....; gewijzigd bij de Wetten van 12 December 1892 (St. bl. 261), 21
Juni 1901 (St. bl. 157) en 27 April 1904 (St. bl. 81);
is goedgevonden en verstaan dat aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 26
Maart 1895 (St. bl. 37) een tweede en een derde lid worden toegevoegd, luidende:
‘Zij, die na afgelegd examen in de genees-, heel- en verloskunde het
diploma van dokter-djawa en het recht tot uitoefening der geneeskunst in
haren geheelen omvang in Nederlandsch-Indië verkregen hebben
overeenkomstig de regeling van de opleiding van inlandsche
geneeskundigen, kunnen op vertoon van genoemd diploma toegelaten
worden tot het afleggen van het theoretisch geneeskundig examen bedoeld
bij artikel 6 der Wet van 25 December 1878 (St. bl. no. 222), en genieten
vrijstelling van de overlegging van de verklaring en het bewijs, omschreven
in het derdelid van artikel 2 dier Wet.
Zij, die na afgelegd examen in de genees- en heelkunde het diploma van
dokter-djawa en het recht tot uitoefening der genees- en heelkunst in
Nederlandsch-Indië verkregen hebben, overeenkomstg de regeling van de
opleiding van inlandsche geneeskundigen, knnnen op vertoon van genoemd
diploma toegelaten worden tot het afleggen van het theoretisch
geneeskundig examen, bedoeld bij artikel 6 der Wet van 25 December
1878 (St. bl. no. 222) en genieten vrijstelling van de overlegging van de
verklaring, omschreven in het derde lid van artikel 2 dier Wet’.
Daardoor wordt dus aan de dokter-djawa (inlandsche geneeskundigen), die zich
naar Nederland begeven, met het doel zich daar verder te bekwamen, de gelegenheid
gegeven, na het afleggen van eenige aanvullingsexamens den artstitel te verwerven;
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terwijl zij vroeger, vóór het inwerking treden van dit besluit, aan alle examens, van
het eindexamen der H.B.S. af, zouden hebben moeten voldoen, alvorens dien titel
machtig te kunnen worden.
De onmiddellijke aanleiding tot het nemen van dit besluit en tot de verandering
der artsenwet die daaraan moest voorafgaan, mag verondersteld worden gelegen te
zijn in een verzoek van den inlandschen geneeskundige Abdoel Rivai, welke eenige
jaren geleden zich met een verzoekschrift tot den Minister van Binnenlandsche Zaken
wendde, om, met vrijstelling van eenige andere examens, te worden toegelaten tot
het theoretisch geneeskundig examen hooger bedoeld; welk verzoek zoo krachtig
mogelijk door de vertegenwoordigers der Groep Nederlandsch-Indië werd
ondersteund.
Thans is de gelegenheid voor dokter-djawa, die werken willen en die in staat zijn
naar Nederland te komen en daar een drietal jaren te studeeren geopend om den
artstitel te verwerven.
De Minister van Binnenlandsche Zaken, gesteund door de verschillende Colleges,
die in de regeling dezer aangelegenheid hunne medewerking hebben verleend, heeft
door het voorbereiden van dit besluit stellig gewerkt in de lijn, die meer en meer naar
de ontwikkeling der inlanders moet leiden; een woord van dank aan Zijne Exc. en
aan de Volksvertegenwoordiging, die door in eene wijziging der artsenwet toe te
stemmen, het mogelijk maakte dat een hinderlijk struikelblok uit den weg werd
geruimd, is hier zeker niet misplaatst.
De vertegenwoordigers der Groep Nederlandsch-Indië.

Schetsen Land en Volk

Nederland in Boven-Egypte.
‘....... En als je dan te Luxor komt, dan zul je daar nog een Hollander vinden - Insinger
heet hij -; hij woont in een huis als een kasteel.’ Dat was de eerste aanduiding, die
ik van ‘Nederland in Boven Egypte’ kreeg; en het was één der twee Nederlandsche
rechters in de zoogen. gemengde rechtbank*) te Cairo, Mr. De Stoppelaar, uit wiens
mond ik ze vernam.
*) De gemengde rechtbanken, of zooals de officieele naam luidt ‘tribunaux mixtes’, worden
gevormd door rechters, benoemd door dertien Europeesche mogendheden en de Vereenigde
Staten. Zij zijn gevestigd te Cairo, Alexandrië en Mansoera, met een hof van appèl te
Alexandrië.
Hunne oprichting was een gevolg van de eigenaardige rechtstoestanden in het Oosten.
Als in alle Mohamedaansche landen was het recht namelijk gegrond op den Koraan, en de
rechters waren in den regel van dien aard, dat wie het meest betaalde, gelijk kreeg. Zulke
toestanden waren voor Europeanen onduldbaar.
De Turksche overheid stond toen de zoogen. ‘capitulaties’ toe, waarbij o.a. bepaald werd,
dat een Europeaan slechts voor zijn consul gedaagd kon worden.
In het cosmopolitische Egypte werd dit uittermate lastig bij geschillen tusschen onderdanen
van verschillende staten; en men is er toe gekomen de bovengenoemde rechtbanken in het
leven te roepen. De rechtspraak berust er, met eenige kleine afwijkingen, op het Code
Napoléon.

Neerlandia. Jaargang 8

136
Toentertijd liep de spoorweg van Cairo nog niet door tot Luxor en evenmin reden
er, zooals nu, ‘Trains de Luxe’ van de ‘Compagnie internationale des Wagons-Lits
et des grands Expres européens’. Ieder die naar Luxor wilde, moest daar per boot
aankomen.
In den regel kwam men even na zonsondergang aan; zoo was ook met mij het
geval. De hemel in het Westen stond nog in gouden gloed, die aller oogen zich
daarheen deed richten.
Als van zelf viel toen mijn oog op een groot, zonderling gebouw in het Zuid-westen,
ongeveer een halven kilometer stroomopwaarts.
De lezer ziet het op de eerste foto.
Ik hield het voor eene ouderwetsche, Egyptische sterkte. Een vlag was natuurlijk
niet te zien; die was met zonsondergang neergehaald.
Hoe groot was echter mijne verwondering en trots, toen ik den

Nijlgezicht bij Luxor.

volgenden morgen Neerland's driekleur van den toren zag waaien!
Het spreekt vanzelf, dat ik mij dien dag dadelijk naar het ‘huis als een kasteel’
begaf, waar ik in den heer J.H. Insinger

Het kasteel Insinger, landzijde.

vond een man van waarlijk Oostersche gastvrijheid en buitengewone belezenheid,
met groote kennis van land en volk, welke dadelijk blijkt, wanneer hij begint te
verhalen van zijne vier-entwintigjarenlange ondervinding in dit wonderlijk
Boven-Egypte, dat zoo rijk is aan allerlei zaken en toestanden, die men nergens
anders ter wereld vindt.
Om zoo'n groot huis in Europa te bouwen, wordt voornamelijk en bijna uitsluitend
geld vereischt. Hier in Boven-Egypte, is, en, vooral wàs, dat geheel anders. Hier
heeft men in de eerste plaats daartoe volharding, in de tweede plaats kennis, en in
de derde plaats geld noodig, maar bij langen zooveel niet als in Europa, want in
Boven-Egypte zijn de arbeidsloonen laag (een arbeider daar is met fl.-.25 daags
Bij geschillen echter tusschen lieden van dezelfde nationaliteit doet hun consul als rechter
uitspraak op grond van de wetten van zijn land.
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tevreden). Verder vindt men er geen architecten en niet voldoende baksteen. Kalk
wordt niet in toereikende hoeveelheid gemaakt, want de rijke inlander gebruikt
Nijlklei om zijne ongebakken ‘baksteen’ bij elkaar te houden (de massa der inlanders
gebruikt slechts klei en stroo als bouwmaterialen). Goede timmerlieden komen niet
voor; zoodat de heer Insinger zelf voor architect moest spelen, zelf, voor zoover
noodig, zijne steenen moest bakken, zelf een gedeelte van zijne kalk gebrand heeft,
en ten slotte nog eenige jongens tot goede timmerlui moest vormen.
Het huis is niet naar een vooraf gemaakt plan gebouwd. De

Poort van het kasteel. De heer Insinger te paard.

heer Insinger is begonnen met twee kamers en eene keuken te bouwen. Maar zijn
gezin werd grooter en toen moest het huis wel meegroeien; er kwam eene verdieping
op de Zuidelijke helft, daarna werd de toren gebouwd, toen de Noordelijke helft, en
ten slotte werd het terrein afgesloten door de monumentale poort, die men op foto
No. 2 ziet. De poort is een copie van de Puerto del Sol te Toledo.
Van den toren heeft men een prachtig uitzicht; in het Oosten begrensd door de
bergen in de woestijn, in het Westen aan den overkant van de rivier door de Lybische
kalkheuvels, Noord- en Zuidwaarts kijkt men, zooals de boer zegt, een gezicht ver;
dat wil in Egypte met zijn drogen en daardoor helderen dampkring zeggen héél ver.
Dichterbij is alles bouwland, zoover van de rivier afgerekend namelijk, als de kanalen
het water der jaarlijksche overstrooming brengen kunnen.
De titel van dit opstelletje zal menigeen wat overdreven toegeschenen hebben.
Toch geeft hij vrij juist aan, als hoedanig dit ‘huis als een kasteel’ beschouwd moet
worden. Overdrachtelijk is hij volkomen juist, want werkelijk, de heer Insinger heeft
zulk eene warme belangstelling voor den Nederlandschen stam, dat ieder
Groot-Nederlander in dit gastvrije huis vergeet, dat hij zoover van huis is. Maar ook
in de letterlijke beteekenis is er
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weinig op deze betiteling af te dingen. Dit huis is Nederlandsch gebied, krachtens
de capitulaties. Geen Egyptisch ambtenaar mag er zonder verlof van den eigenaar
binnen komen. En zou

Het kasteel Insinger, rivierzijde.

Gang van het kasteel.

de heer Insinger gevangen genomen moeten worden (ik hoop en vertrouw, dat het
nooit gebeuren zal), dan kan dit alleen geschieden door of van wege het Nederlandsche
consulaat te Cairo.
G.v. STOLK.

Afdeelingen

Afdeeling Batavia.
Voor deze Afdeeling is als spreker opgetreden een der oudste ingezetenen van
Insulindes hoofdplaats, een man die nagenoeg een halve eeuw hier heeft geleefd en
gewerkt. Geen wonder dat er vrijwat leden opgekomen waren om te hooren wat deze
oudgediende zou vertellen over het onderwerp ‘Batavia in 1855 en thans’. En zij
hebben zich niet beklaagd! De heer Schröder heeft over dit op zich zelf reeds zoo
aantrekkelijke onderwerp het woord gevoerd op een opgewekte pittige manier, zooals
men dat van iemand van zijn leeftijd niet zou verwachten. Na de rust zegde spreker
eenige verzen, waarvan de brokstukken uit den Gysbrecht mij het best bevielen; ik
dacht mij op een nieuwjaarsavond in den Amsterdamschen Schouwburg.
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Dan hadden we hier Orelio, die grooten opgang maakte met zijn Hollandsche
liederen: zijn optreden zal, neen moet, tot gevolg hebben dat het Nederlandsche lied
tusschen de keerkringen wordt gewaardeerd.
En we hebben het Brondgeest-gezelschap. Er zijn veel vertaalde stukken opgevoerd,
zware Duitsche, lichte Fransche, maar één avond is gewijd geweest aan Nederlandsche
kunst. Opgevoerd werden Drie schetsen uit het leven, van Heyermans: Het kind,
Nummer tachtig en het Kamerschut. De beide eerste hebben zonder twijfel gepakt,
wat voor een niet gering deel te danken is aan het goede spel; het laatste deed de
menschen schudden van plezier, het bewijs leverende dat een Nederlander op het
kantje evengoed succes kan hebben als een Franschman er over.

Afd. Haarlem en Omstreken.
Deze afdeeling heeft plan prof. Fredericq uit te noodigen tot het houden eener lezing.
Afdeelingen die dezen spr. ook wenschen te hooren worden verzocht zich te wenden
tot den secretaris Mr. H.Ph. 't Hooft, Groote Houtstraat 164, Haarlem.

Leidsche Studentenafdeeling.
D e h e e r e n E.J. H a s l i n g h u i s , S. d e M e e s t e r , e n E.C.U. v a n D o o r n
vormen een bestendige commissie tot het geven van alle
mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn
in Leiden te komen studeeren.

Mededeelingen.
Het Vlaanderen-nummer.
Het Nieuws van den Dag gaf kort na het verschijnen een zeer waardeerende
beschouwing over het Vlaanderen-nummer van Neerlandia, eindigend met deze
woorden:
‘Wij kunnen hier slechts eenige algemeenheden zeggen over de zeer eigenaardige
en overvloedig geïllustreerde uitgave van het A.N.V. Ze moge goed onthaal vinden:
niet alleen bij de Vlamingen zelf, omdat het ook voor hen veel nieuws en
wetenswaardigs bevat omtrent de renaissance (lees: herleving, Red.) van Vlaanderen;
nog meer echter bij de overige Nederlanders, welke het zeker zal aansporen eens in
dit onbekende Zuiden een kijkje te gaan nemen.
Aldus verrichtte het A.N.V. niet alleen goed werk, het verrichtte tevens nationaal
werk, en daardoor maakte het zich verdienstelijk tegenover den geheelen stam.’
De Belgische briefschrijver, van wiens hand het artikel is, staat in het bijzonder
stil bij het ‘vreemd-tegen-over-elkaar-staan van de twee broederstammen’, wat hij
betreurt, maar verklaart uit de stroefheid en den ernst van den Noordnederlander
(voor hem deugden) en het luchtiger karakter van de Vlamingen, beide
persoonlijkheden onder den invloed van bodem en lucht, waaraan een volk zich niet
kan onttrekken.
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De Vlaming: een vroolijk opgeruimd druk wezen in de eerste plaats; een wezen
vol enthusiasme (waarom niet geestdrift? Red.) voor het schoone, doch onstandvastig
en veranderlijk, willoos in vele zaken waarin hij behoorde te handelen en zich
overgevend aan de omstandigheden.
Den koppigen Noord-Nederlander wordt veel meer wilskracht toegedicht, wat hij
tot heil van den stam in den loop der eeuwen bewezen heeft.
En dan wordt het voornaamste aangestipt uit het Vlaanderennummer, dat het
Noorden zoo zaakkundig inlicht over het Zuiden.

Sprekers voor de Afdeelingen.
Mej. Ph. Belder en de heer M. Meunier.
Onderwerp: Voordrachtavond, verzen en tooneelstukjes of fragmenten. Men
berinnere zich hun succesvol optreden in Indië. Mej.
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Belder treedt ook alleen op, adres: Van Eeghenstraat 24, Amsterdam.
C.C.A. Croin, Leeraar in Geschiedenis te Dordrecht.
Onderwerp: O.a. Onze handelsbetrekkingen in vroeger tijd; De Verspreiding van
den Ned. Stam over de wereld vroeger en nu.
Coers' Zangkoor: Uitvoering van Liederen uit het Liederboek van Groot-Nederland.
Adres F.R. Coers F.Rzn., Oude Gracht, Utrecht.
Adolf Herckenrath, Ledeberg bij Gent.
Onderwerp: Gudrun, drama in 5 bedrijven, van Albrecht Rodenbach, jong gestorven
Vlaamsch dichter.
Dr. J.B. Schepers, Haarlem.
Onderwerp: Fragmenten uit zijn gedichten Wodan en Loki of Bragi met of zonder
mythologische inleiding; Taalonderwijs en vereenvoudiging van onze schrijftaal; of
een ander letterkundig onderwerp.
Luit. Albert Vogel, Spoorsingel, Delft.
Onderwerp: O.a. Starkadd, drama in 5 bedrijven, van den Vlaamschen dichter
Alfr. Hegenscheidt.
Mej. Sjouk Tigler Wybrandi, 15 Noordvliet, Leeuwarden.
Onderwerp: Lioba, van Fr. van Eeden; Mei, van Herman Gorter; Verzen van
verschillende dichters; Novellen.
Ook voor 't volgend nummer worden opgaven als bovenstaande nog ingewacht bij
de Redactie.

Uit Vlaanderen.
De Tak Gent is aan 't verzamelen van boeken voor ‘Ons Spreekuur’ te Stellenbosch
en verder voor de Zuidatrikaansche Bibliotheken.
Te Gent laat men aan huis de boeken afhalen, welke leden voor dit doel beschikbaar
stellen. Aldus zijn reeds enkele honderden boeken binnengekomen. In Neerlandia
hebben onze leden kunnen lezen wat goeds de Boekencommissie van Groep A van
het Verbond in die richting reeds heeft gedaan. Het past, dat Vlaanderen zich niet
onbetuigd late. We noodigen daarom onze Takken uit, maatregelen te willen nemen
opdat hunne leden ook gelegenheid vinden om de boeken, welke ze voor dat doel
willen afstaan, te laten afhalen, of wel om ze zelf op een bepaalde plaats te kunnen
brengen. De verzamelde boeken worden dan door het Secretariaat ingewacht. Van
onze leden, die tot geene takken behooren, zullen we gaarne rechtstreeks toezendingen
ontvangen aan 't Secretariaat Spiegelstraat 20, Gent.
Wetsvoorstel Coremans. Het A.N.V. Groep B. heeft besloten te doen, wat in zijn
macht ligt, ten voordeele van het wetsvoorstel Coremans. Te Gent zal de Tak in den
loop van de maand November een Openbare Vergadering beleggen, waar het
wetsvoorstel zal besproken, de argumenten er tegen weerlegd zullen worden. Onze
andere Takken worden uitgenoodigd in den zelfden geest te werken en 't zij zelf, 't
zij in samenwerking met andere strijdorganismen dergelijke vergaderingen te
beleggen.
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Liederenavonden voor het volk.
Uit Antwerpen werd d.d. 14 Sept. geschreven:
Gisterenavond had hier een uitstekend geslaagd propagandafeest in de Beurs plaats
van de ‘Liederenavonden voor het Volk.’
Zooals gij weet werden deze hier ingericht onder de vlag van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Naast een 400-tal zingende vrouwen en meisjes, schat ik dat er nog wel een duizend
(misschien meer, daar de Beurs nog al groot is en vrijwel vol was) toehoorders waren.
Het is verblijdend te zien hoe die Liederenavonden pakken. Ik zend U met dezen
een boekje, dat aan al de aanwezigen gratis werd uitgereikt.*)
Hoewel de onkosten of liever gezegd inrichtingskosten 500 frs. bedragen komt
hiervan niets ten laste van onzen tak, daar een lid van het Verbond op zich genomen
heeft het te kort van dit feest te dekken.

Vlamingen in Deventer.
(Ingezonden.)
Een Vlaamse dame vertelde me dezer dagen het volgende: Eind Augustus met een
vriendin naar het Congres te Deventer getogen kwamen ze aan 't Bureau daar
inlichtingen vragen over hun logies. Een der aanwezige heren vroeg hun in 't
Nederlands of ze Belgiese leden van het Congres waren, en op 't bevestigend antwoord
in 't Nederlands, ging de Nederlander dadelik voort in 't Frans: ‘alors vous êtes des
femmes savantes!’
Grote verwondering van de beide Vlaamsen, die bovendien de bedoeling van die
ietwat zonderlinge woorden niet begrepen. In 't Frans werden ze nu naar de Secretaris,
Mr. Kronenberg verwezen, met de voor hen zeer nodige aanbeveling: ‘il parle aussi
bien le français!’
Heel begrijpelik, dat er wat ontstemd geantwoord werd: ‘maar dat is niet nodig,
wij begrijpen heel goed Nederlands.’ Was 't dan ook niet grievend voor hen, hoe
goed misschien ook bedoeld? Met mr. K. werd 't gesprek verder in 't Nederlands
voortgezet.
Toen de Vlaamse dame verontwaardigd 't mij vertelde, dacht ik dadelik met iets
van droefheid: alweer een bewijs, hoe weinig in Noord-Nederland de Vlaamse
Beweging wordt begrepen, laat staan meegevoeld.
De strijd daar geldt toch onze moedertaal en een ons zo nauw verwant volk, waaraan
wij histories zo veel te danken hebben, dat ons onze Vondel heeft gegeven, Vondel
en - Gezelle!
*) Het boekje bevat: Zeg kwezelken, wilde gij dansen? Lentelied, Roosjen uit de dalen, Zoodra
de Mei het dal begroet. Te gemoet gaan, Avondgroet, Heeft het roosje milde geuren, In 't
Zomersche Hoveken, Ik zat te spinnen voor mijn deur, Het looze Visschertje, Ik moet de
minne dragen, Het klooster van Sint Arjaan, De liefde op het ijs, Een trommelaar met rooden
mond.
Het muziekkorps van de firma De Beukelaer & Co luisterde het feest op.
RED.
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Laten wij dat toch nooit vergeten!
Dr. J. ALEIDA NIJLAND.
***

De Wet op het Nederlanderschap.
De heer H.J. Boelen is 6 Oct. aan de Hoogeschool te Amsterdam bevorderd tot doctor
in de rechtswetenschap na verdediging van Stellingen, waaronder deze:
- Art. 7. 5o van de Wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap (12 December
1892 Stbl. No. 268) behoort als volgt te worden gewijzigd: ‘door kennisgeving van
hem, die minstens tien jaar woonplaats heeft gehad buiten het Rijk en zijne koloniën
of bezittingen in andere werelddeelen, dat hij het Nederlanderschap wenscht te
verliezen’. Het voorlaatste lid van art. 7 behoorde dan te vervallen.
- Het laatste lid van art. 7 der wet van 12 Dec. 1892 (Stbl. No. 268) worde in dien
zin gewijzigd, ‘dat in het buitenland geboren en woonachtige kinderen van
Nederlanders, welke eveneens in den vreemde wonen, om Nederlander te blijven
binnen een jaar na hunne meerderjarigheid in den zin van de Nederlandsche wet,
eene verklaring moeten afleggen als bedoeld in 't tegenwoordige art. 7 5o.’
***

Prijsvraag Reclameplaat.
Als derde lid van den Beoordeelingraad voor deze prijsvraag is benoemd de heer
Alfred van Neste, leeraar aan de Academie van Schoone kunsten te Antwerpen, welk
benoeming welwillend is aanvaard.
***

Verhoogde geldelijke steun van 't Rijk.
Op de Begrooting van Binnenlandsche Zaken voor 1905 is de geldelijke steun aan
het A, N.V. verhoogd van f 3000. - tot f 3600. - ‘onder voorwaarde met die verhooging
de instandhouding te steunen van een cursus te Smyrna in de Ned. taal.
***

Bericht.
De leden worden herinnerd aan de Algemeene Vergadering te houden op
Zaterdag 26 November in het Hotel Ponsen te Dordrecht, waarin de ontbinding
en wederoprichting van het Alg. Ned. Verbond zal worden voorgesteld.
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Zie de dagorde in het Augustus-nummer, blz. 115.
De Vergadering begint niet om twee uur, maar HALF TWEE.
Eenige stukken, waaronder de lijst der Nieuwe Leden, moeten wegens plaatsgebrek
tot een volgend nummer blijven liggen.
Red.
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Rekening en verantwoording van den penningmeester der Groep
Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond over het
jaar 1903.
ONTVANGSTEN.
Saldo op 1 Januari 1903

f 1372.93

Contributie over 1901 en 1902

f 244.50

idem over 1903

f 2059.65

idem over 1904

f 5.50

Bijdrage van de Afdeeling Batavia over f 557.42
het 1e, 2e en 3e kwartaal 1903
Bijdrage van de Afdeeling Bandjermasin f 10.335
over 1902
Bijdrage van de Afdeeling Kedoe over
het 4e kwartaal 1903 (voorloopige
afbetaling)

f 21.87

Van het hoofdbestuur ontvangen op de
aan het Groepsbestuur toegekende
subsidie ad f 400

f 2.50

Van de Afdeeling Batavia terugontvangen f 1.50
contributie, welke ten onrechte aan die
afdeeling was betaald
Terugontvangen van de Afdeeling
Batavia het bedrag van een voor die
afdeeling betaalde rekening

f 12.60

Gekweekte rente over 1902

f 10.81
_____

Totaal

f 4299.615

UITGAVEN.
Een rekening betaald voor de Afdeeling f 12.60
Batavia
Aan de liefdadigheidsinrichtingen van
Joh. v.d. Steur

f 6. -

Aan een boekenrek voor den
penningmeester

f 9.44

Aan een Regeerings-almanak voor den
Secretaris

f 5, -
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Aan kleine onkosten volgens
Rekening-Courant van de Ned. Ind.
Escompto Maatschappij

f 0.31

Aan bijdrage aan het Hoofdbestuur

f 645.55

Aan 16 abonnementen Bintang-Hindia

f 48. -

Aan het Fröbelfonds de helft der subsidie f 200. ad f 400
Aan Nederlandsche Spraakkunst voor
Inlanders

f 3.50

Aan terugbet. ten onrechte ingevorderde f 3.10
contributie
Aan een kast voor den Secretaris

f 18.10

Aan post- en plakzgl. voor invordering
contributie enz.

f 66.97

Aan het Post- en Telegraafkantoor voor f 73.085
frankeering van door den Secretaris
verzonden stukken
Aan gedrukten

f 61.60

Aan advertentiekosten (w.o. voor de
prijsvraag)

f 176.53

Aan schrijfloonen ten behoeve van den
Secretaris

f 104.335

Aan schrijfbehoeften

f 15.25

Aan diverse kleine onkosten

f 12.655

Aan Saldo op 31 December 1903

f 2837.68
_____

Totaal

f 4299.615

Weltevreden, 4 Februari 1904.

Rekening en Verantwoording van het Fröbelfonds der Groep
Nederlandsch-Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond over 1903.
ONTVANGSTEN.
Saldo op 1 Januari 1903

f 3556.63

Gedurende 1903 ontvangen bijdragen

f 2012.55
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De helft van de subsidie van het
Hoofdbestuur aan de Groep
Nederlandsch-Indië

f 200. -

Gekweekte rente over 1902

f 7.01
_____

Totaal

f 5776.19

UITGAVEN.
Ondersteuning aan de Fröbelschool te
Magelang over de maanden1) Maart tot
en met December, f 50. - per maand

f 500. -

Idem aan de Fröbelschool te Banda Neira f 250. over Maart tot en met December, f 25. per maand
Idem aan de Fröbelschool te Bandoeng f 500. over Maart tot en met December, f 50. per maand
Idem aan de Fröbelschool te Palembang f 450. over April tot en met December, f 50. per maand
Idem aan de Fröbelschool te Makasser f 200. over Mei tot en met December, f 25. - per
maand
Idem aan de Fröbelschool te
Bandjermasin over October tot en met
December, f 50. - per maand

f 150. -

Onkosten op de geldverzendingen2)

f 3.70

Kleine kosten van de
Escompto-Maatschappij

f 0.14

Saldo op 31 December 19033)

f 3722.35

_____
Totaal

f 5776.19

Weltevreden, 9 Februari 1904.

1) De toelage over Januari en Februari 1903 was reeds in December 1902 betaald.
2) Op een paar gevallen na werden de kosten steeds van de toe lage afgetrokken.
3) Daar er f 250. - per maand noodig is, is de subsidie, als er geen scholen meer bijkomen, bijna
voldoende om de thans ondersteunde scholen tegemoet te komen tot en met Maart 1905.
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[November 1904]
Tegenstrijdigs.
Wij hebben in het vorige nummer van dit tijdschrift iets medegedeeld over de
voorstellen tot vereenvoudiging van de Nederlandsche schrijftaal, zooals de Z.A.
Taalbond ze in de Kaapkolonie en overal in Zuid-Afrika ingevoerd zou willen zien;
en verder over den strijd, die daarover aanstonds in Ons Land gevoerd is. Het bleek
ons daarbij, dat de tegenstanders van die vereenvoudiging de mannen zijn, die het
Afrikaansch als de schrijftaal van het Afrikaander volk aanvaard willen hebben,
waarbij het Nederlandsch - maar dan het Nederlandsch zooals zij het kennen en het
in Nederland zelf nog meest gebruikt wordt - als vreemde, zij 't verwante, taal
beoefend zou dienen te worden, vooral om het Afrikaansch, een taal nog in wording
of voor 't minst in hare kindsheid, te voeden, zijn woordenschat te verrijken.
De mannen die zoo pleitten waren Kapenaars. Hun aanhang is nog gering onder
hun landgenooten; zij vormen althans slechts een minderheid. Maar als wij goed
zien, winnen zij veld. De stukken, in het Afrikaansch geschreven, nemen toe in de
Hollandsche bladen. Er zijn medewerkers, die nooit anders dan Afrikaansch gebruiken.
Het denkbeeld, dat men die taal wel kan spreken, maar niet mag schrijven, gaat er
uit. Men mag dit betreuren of niet, 't is zoo.
In Transvaal is er een weekblad, door Afrikaners opgesteld, dat tegenwoordig
vierkant voor het Afrikaansch opkomt, hoewel het in het Hollandsch blijft verschijnen.
In het nummer van dit blad - de Transvaler, te Johannesburg uitgegeven - met de
laatste mail hier te lande aangekomen, pleit de redactie weer in een hoofdartikel voor
het gebruik van het Afrikaansch Daarbij komt nog een andere kwestie ter sprake, die
van belang is.
Het artikel begint met aan te halen wat iemand, die zich
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Pastor noemde, onlangs in Ons Land had geschreven. Pastor verblijdde zich, dat de
liefde voor de eigen taal onder de Afrikaners opleeft, maar ‘hij had een appel te
schillen met de meisjeskostscholen te Stellenbosch, Wellington, Graaff-Reinet,
Worcester en elders, waar bijna niets als Engelsch wordt gebruikt. De toekomstige
moeders leeren daar 't Engelsch verkiezen boven eigen taal, en later is dit het geval
met het opkomend geslacht.’
Zoo vat de Transvaler zijn betoog samen. Woordelijk zegt Pastor o.a.: ‘Nog onlangs
had ik eenige armenscholen bezocht waar geen woord Hollandsch gesproken werd
en zelfs Bijbel-onderwijs door onderwijzeressen uit Bloemhof (Stellenbosch) en het
Hugenoten Seminarie (Wellington) systematisch in 't Engelsch gegeven werd, en dat
op boerenplaatsen en kinderen uit den armen werkmansstand.’
De Transvaler erkent, dat de klacht van Pastor juist is, en zegt zelf: ‘De principale
van de groote meisjesschool (Huguenot Seminary) te Wellington is altijd een
Amerikaansche dame geweest. De Hollandsche kerk van de Kaapkolonie heeft van
jaren af een bijzondere voorliefde getoond voor Amerikaansche en Schotsche
onderwijzers. Aan het hoofd van de Normaalschool, Kaapstad, een inrichting die
van af 1878 onderwijzers onder het volk heeft afgeleverd, staat van begin af een
Schot, de heer J.R. Whitton.’
Is het dan wonder - vragen wij in het voorbijgaan - dat men in Transvaal voor den
oorlog den verengelschenden invloed van onderwijzers, zoo opgeleid, vreesde en
een deugdelijk bewijs verlangde, dat de mannen en vrouwen uit de Kaapkolonie die
de Transvaalsche jeugd wilden onderwijzen, vooral op het stuk der taal behoorlijk
onderlegd waren?
De Transvaler vervolgt dan: ‘Maar de vraag is, wie moet men aanstellen in de plek
van Engelsch sprekende onderwijzeressen der groote scholen? Is Zuid-Afrika in staat
zijn eigen opvoedkundigen te leveren? Indien wel, dan is het tijd dat de Kaap Kolonie
Afrikaansche dames aanstelt. Indien niet, dan is het eenige plan om dames uit Holland
in te voeren als principale. Maar daar willen de Afrikaners in de Kolonie niet van
hooren.’
Liever Engelsch dan Hollandsch. Het klinkt wonderlijk, maar het is al lang zoo
geweest en, naar 't schijnt, nog zoo. Wat hebben landgenooten van ons daar gedaan
om zich zoo weinig aantrekkelijk te maken? Maar voor een groot deel is de taal zeker
de reden geweest. Het Engelsch werd meer en meer als de beschaafde omgangstaal
verkozen; dus wilde men Engelsche scholen, en Engelschen of althans Engelsch
sprekenden aan het hoofd dier scholen. De oorlog heeft wel vele Kapenaars tot andere
gedachten gebracht. Maar de ommekeer gaat langzaam. En van Hollandsche vrouwen
aan het hoofd der meisjeskostscholen, ‘daar willen de Afrikaners in de kolonie niet
van hooren’. Men heeft er zich bij neer te leggen.
Volgens de Transvaler is dat niet zoozeer aan de liefde tot het Engelsch toe te
schrijven, als wel aan den weerzin tegen het Hollandsch, het Nederlandsch. ‘De taal
van den Hollander,’ zegt het blad, ‘is voor een Afrikaansch kind zeer moeilijk. Op
school wordt hij gauw moedeloos van zijn “Dutch grammar”....De talrijke taalregels,
en de talrijke uitzonderingen op de regels enz. wekken niet veel liefde voor de
Nederlandsche taal. De Afrikaner kinderen vinden 't Engelsch maklijker. Al hebben
ze jaren lang grammatikaal Hollandsch geleerd dan is er nog bij hen de vrees dat als
ze “Hoog Hollandsch” spreken of schrijven moeten, er te veel fouten zullen
voorkomen, en dat deze of gene uit die fouten zal opmerken dat de spreker of schrijver
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half opgevoed is. Vandaar dat zoovelen liever Engelsch spreken of schrijven. Dit is
een feit dat geen ontkenning lijdt.’ Of de taalvereenvoudiging ook hard noodig is!
De Transvaler ziet voor de taal van Nederland geen goede toekomst in Zuid-Afrika,
wel voor het Afrikaansch ‘soos ons hom praat.’ Maar voor men dit als schrijftaal
algemeen aanneemt, zullen er nog jaren voorbijgaan, verwacht het blad. Inmiddels
kan het Afrikaansch zijn woordenschat uit het Hollandsch aanvullen, desnoods ook
uit het Engelsch. Trouwens het blad erkent, dat de spreektaal van de Afrikaners
‘tamelijk doorspekt is van Engelsche woorden.’ Het schijnt dat echter jammer te
vinden, want het verwijt de volksleeraars, dat zij de Afrikaner kinderen hun moedertaal
niet beter leeren waardeeren dan nu op die meisjesscholen geschiedt. Komt daar geen
verandering in, dan zal het in Zuid-Afrika gaan als in de Vereenigde Staten en op
Ceylon, waar de Hollandsche kolonisten geheel verengelscht zijn.
Ziedaar het artikel van de Transvaler dat voldoening geeft op zich zelf, maar nog
eens in het licht stelt hoe machtig in Zuid-Afrika het Engelsch nog is. De taal van
den overheerscher, van den verdrukker, van den vijand van de vrijheid en de nationale
toekomst der Afrikaanders heeft bij velen niets van haar oude aantrekkingskracht
verloren. Wonderlijk! Maar, het mag nooit vergeten worden, ‘de talrijke taalregels,
en de talrijke uitzonderingen op de regels enz.’ van het Nederlandsch hebben groote
schuld.
Een ander verschijnsel, waarover men zich verbazen zal, is dat er Afrikaanders
zijn, die vierkant er voor zijn, het Hollandsch, hun eigen taal zoowel als de taal van
Nederland, over boord te gooien en het Engelsch als de taal van den Afrikaander aan
te nemen. Malan, de schoonzoon van wijlen generaal Joubert, heeft het in Land en
Volk, het Transvaalsche weekblad dat te Pretoria verschijnt, openlijk voorgesteld.
In de praktijk heeft menig Afrikaner het alreede gedaan, maar zoo'n stem nu te Pretoria
te hooren, doet toch wel vreemd aan.
Van Land en Volk gesproken: kort na den oorlog begon dat blad zoo goed. Het
had oprechte Afrikaansche redacteurs en sloeg een flinken toon aan. Maar toen ging
het den verkeerden weg op. Het nam als hoofdredacteur een Nederlander, die in
Zuid-Afrika zijn land oneer aangedaan heeft; in den oorlog was hij ergens censor
voor de Engelschen. Onlangs is hij weer van het blad weggegaan, en wie is hem
opgevolgd? Een man, die in den oorlog en daarna, toen de generaals hier waren, uit
Nederland de Engelsche pers voorzag van de zotste en brutaalste leugens over de
voormannen der Boeren, en hen voortdurend belachelijk trachtte te maken of hun
gemeene dingen aanwreef. Die man leidt nu een blad, dat - al wordt het bij het betere
deel der Boeren zeker niet hoog geacht - blijkbaar het orgaan is van nog een
aanmerkelijk deel der oude Transvaalsche bevolking.
Onlangs beroemde de luitenant-gouverneur van Transoranje er zich op, dat een
der Hollandsche predikanten hem geschreven had, dat het onderwijs in het Hollandsch
op de staatsschool - drie uur in de week en veelal door Engelsche onderwijzers of
onderwijzeressen die van het Hollandsch al bitter weinig kennen - hem voldoende
leek. Hoe is 't mogelijk, vraagt gij, dat men dat voor 'slands taal voldoende vindt?
De Vriend, het Bloemfonteinsche blad, klaagde er onlangs in een hoofdartikel
over, dat, terwijl er in en om de stad zooveel gegoede Afrikaanders wonen, er in
Bloemfontein, de hoofdplaats van het land, geen enkele nationale school is verrezen.
Er is geen geld voor te krijgen.
***
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Het is beter, dunkt ons, dergelijke veege teekenen van lauwheid en verblindheid,
waar het de hoogste belangen van het volk raakt, niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan. Het is beter iemands fouten onder de oogen te zien, te trachten ze te verklaren.
Geen echte waardeering, die de dingen niet wil kennen als zij zijn. Welk volk is
zonder gebreken? Het Afrikaansche heeft ze, en verdient achting in veel. Een
aanmerkelijk deel der Boeren is in den oorlog droevig te kort geschoten, maar welk
onvergetelijk heldendicht zijn de daden van de natie in haar geheel geweest. Er is in
sommige kringen een onbegrijpelijk vasthouden aan de Engelsche taal en gebrek aan
liefde voor de moedertaal, maar wat is er toch een sterke herleving na den oorlog ten
gunste van de Dietsche taal, welke groote offers getroosten er zich, in hun kommervol
bestaan, nog duizenden voor.
En is het wel onbegrijpelijk, dat vasthouden van het
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Engelsch? Het heele onderwijs is er in de Kaapkolonie sedert tientallen van jaren op
ingericht geweest om het Hollandsch te verdringen. In den Vrijstaat werkte het in
minder mate evenzoo. Zoozeer was het Engelsch al in het leven der Afrikaanders
doorgedrongen, dat goede opmerkers herhaaldelijk gezegd hebben, dat Zuid-Afrika
hard op weg was geheel Engelsch te worden en het dat in verloop van tijd ook wel
geworden zou zijn, als de politiek van Engeland het Hollandsch niet tot nieuw leven
had gewekt.
En van dat nieuwe leven zijn er teekenen te over. Denk aan het nationale onderwijs
in Transvaal. Welke vlucht heeft dat reeds genomen! Zie ook in den Vrijstaat de
geesten wakker worden. De zending van ds. van Heerden en gen. Kritzinger naar
Nederland is een nieuw bewijs, dat men er met den schoolstrijd ernst wil maken. In
de Kaapkolonie hebben de Afrikaanders helaas hun oude eensgezindheid verloren,
maar als - misschien spoedig - de leiders, die in een eenzijdige verzoeningspolitiek
heil gezocht hebben. weer krachtiger het nationale leven in zich laten spreken, dan
is de eendracht hersteld en dan zal men zien, hoe ook daar het beste deel der oude
bevolking zich van de Engelsche school afkeert.
Reeds heeft de synode van de Gereformeerde Kerk der Kaapkolonie ‘ten ernstigste’
gewaarschuwd ‘tegen de tegenwoordige richting van het gouvernements-onderwijs’
en aangeraden om ‘waar het maar eenigzins mogelijk is, vrije scholen te hebben,
waarin onze godsdienst, taal en geschiedenis in waarde gehouden worden.’
De groote Nederd. Geref. Kerk is zoover nog niet, maar op haar laatste synode
bleek toch overvloedig, dat de meerderheid die richting zal uitgaan, wanneer de
laatste poging tot verzoening, bij de regeering beproefd, mislukt. En zij zal mislukken,
daar is geen twijfel aan.
Aan het Victoria College te Stellenbosch heeft men niet geschroomd tot tweemaal
toe een Nederlander als hoogleeraar te roepen. En de studenten hebben daar gedaan
gekregen, dat de Nederd. Geref. gemeente bij haren kerkeraad aangedrongen heeft
op afschaffing van den Engelschen dienst, die er sedert vele jaren in de Hollandsche
kerk gehouden wordt.
Nog een goed teeken. In een brief aan de Nieuwe Courant uit Kaapstad lezen wij:
De Paarlsche drukkerij van D.F. du Toit is te koop!...Zoolang Rhodes
leefde had de Paarlsche jingo Afrikaander drukkerij een bestaan. Rhodes
zaaide met zijn pondjes verdeeldheid in de Afrikaansche gelederen door
middel van den beruchten ex-dominee S.J. du Toit, die te Paarl met Di
Patriot en Ons Kleintji en te Kaapstad met de Kolonist de Afrikaanderzaak
afbreuk deed. Kolonist en Patriot stierven onder de krijgswet - vreemd
genoeg ook Ons Kleintji, en thans wordt de drukkerij der firma S.J. en
D.F. du Toit ter overneming aangeboden.
Er is dus in de Kaapkolonie geen geld meer te verdienen met Hollandsche kranten
die voor de Engelschen werken.
Een ander teeken, dat moed geeft. Malan, de hoofdredacteur van Ons Land en
tevens lid van de Wetgevende Vergadering der Kaapkolonie, hield onlangs een
redevoering te Kaapstad, waarin hij als het ideaal van de Z.A. partij stelde: een vrij,
vereenigd Zuid-Afrika onder de Union Jack. Daar stak uit den Afrikaander hoek een
storm tegen op. Is dat uw ideaal? vroeg men. Moet dat het ideaal van den Afrikaander
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zijn? Te blijven onder die vlag? Men moest het Malan gewonnen geven, dat hij niets
anders gedaan had dan als ideaal overnemen wat de Z.A. partij in haar program heeft
geschreven. Daarom hebben de Afrikaanders van het oude slag ook zoo'n spijt, dat
hun Bond bij die partij is aangesloten.
Ook gaf men Malan toe, dat de Engelsche vlag nu eenmaal over het land woei.
De republikeinen hadden zich bij het verdrag van Vereeniging neergelegd, waarom
zouden dan de Kapenaars het niet kunnen? Alles goed en wel, maar Zuid-Afrika
onder de Engelsche vlag - gesteld dat 't daaronder waarlijk vrij kon zijn - als ideaal
te aanvaarden, m.a.w. zich voor goed bij den toestand neer te leggen, aan geen
verandering te denken, dat wilde men nooit.
Dat de Stem van Burgersdorp zich onbewimpeld zoo uitsprak, dat ds. Vorster het
in Ons Land deed, en nog anderen met hem, dat was reeds een verblijdend teeken.
Maar misschien meer nog, dat Malan, de volgeling van J.H. Hofmeyr, de voorzichtige
politicus, de stage verdediger van de politiek van verzoening, voor dien aanval van
de onverzoenlijken geweken is, dat bewijst, dat hij gevoeld heeft, op zijn standpunt
zijn volk niet achter zich te hebben.
Toen in een der laatste nummers van Ons Land een zekere J.H. Swanevelder hem
verzocht had ‘zijn bloedbevlekte Union Jack’ thuis te houden, antwoordde Ons Land,
na een vrij zwakke poging om het standpunt van Malan nog te verdedigen, ten slotte:
‘Een vlag is maar een doek, en beteekent voor een bevolking dat wat ze er van maakt.
Laten wij niet over de vlag strijden, maar trachten een vrij, vereenigd Zuid-Afrika
te krijgen.’ Nu, als 't er zoo mee staat, zullen de Stem en ds. Vorster en de anderen
er wel niets tegen hebben.
Er is tegenstrijdigs in de berichten uit Zuid-Afrika, maar die van een aan krachten
winnend nationaal leven gewagen zijn de meeste.

Nogmaals: het gebruik van vreemde woorden.
Reden tot dit schrijven gaf de mij onlangs van geachte zijde gemaakte aanmerking
over het gebruik van eenige ‘vreemde’ woorden in een voor publiciteit bestemd
artikeltje.
Dit feit staat volstrekt niet op zichzelf. Er zijn reeds zoovele ijveraars voor
taalzuiverheid opgestaan, dat men dagelijks dergelijke aan- en opmerkingen op
schertsenden of wel gemoedelijk berispenden toon in zijn omgeving uiten hoort en
dit geschiedt dan ‘in den naam van het Algemeen Nederlandsch Verbond.’
Komt dit ons Verbond ten goede en is er dus hierom reden tot vreugde?
Ik zou willen onderscheiden. Ook de redactie van dit blad onderscheidt. Zij wil
volgens het motto boven het Maartnummer, - waarnaar in het Aprilnummer nog eens
met instemming verwezen wordt1), - niet elk vreemd woord bannen, maar
waarschuwen voor overdrijving. Onopgelost blijft daarmee echter de vraag, welke
maatstaf moet worden aangelegd. Zal men nu lijsten dienen aan te leggen van woorden
die vermeden moeten worden en die te dulden zijn en daarmee een eindeloos gekibbel
verwekken of het een of ander woord misbaar is of niet? Of mogen in elk bijzonder
geval vreemde woorden tot een zekere hoeveelheid toegelaten worden voor er sprake
is van ‘verwaarloozing der eigen rijke taal?’
Het komt mij voor dat men voor alles te letten heeft op de reden, waarom een
vreemd woord gebruikt wordt. Men sta mij toe, al bevat mijn beschouwing mogelijk
1) Dit stukje, oorspronkelijk bedoeld voor de Mei-aflevering, is door bijzondere omstandigheden
eenigen tijd blijven liggen.
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niets nieuws, om het belang der kwestie de hier volgende drieledige indeeling met
nadruk aan te bevelen.
In de eerste plaats het gebruik van een vreemd woord uit ijdelheid, uit zucht tot
voornaam-doen, als middel om zich te verheffen boven hen die de landstaal gebruiken.
Dit moet zoo fel mogelijk bestreden worden, beginnende met overreding. eindigend
zoo noodig met spot en hoon. En zulks niet omdat het vreemde woord ons zoo
barbaarsch in de ooren klinkt, maar omdat in dit gebruik een kleineering ligt van de
eigen taal. Dàt is het eigenlijk waar men tegen op moet komen met alle beschikbare
wapenen, want dáárin juist wordt blijk gegeven van dat droevige gemis aan gezond
nationaliteitsgevoel, dat ons klein maakt in de oogen van een scherpzienden
vreemdeling.
Nauwelijks behoeft te worden gezegd, dat hiermee o.a. gedoeld wordt op het
misbruik van vreemde woorden door winkeliers in de benamingen van hun winkels,
hun vak, hun waren en in hun circulaires. De veldtocht hiertegen in den Haag geopend,
verdient alom geestdriftige navolging.2)
In het bijzonder moet daarbij ook aandacht worden gewijd aan de hotels, daar hier
het misbruik voor vreemdelingen het meest opvallend is. Namen als Queen's Hotel,
Victoria Hotel, The Prince

2) Een lid der Haagsche Commissie schrijft ons d.d. 5 Nov.:
‘Onze strijd hier tegen de opschriften in vreemde talen wordt met ijver voortgezet en wij
winnen werkelijk veld, al gaat dit ook langzaam wat trouwens wel te verwachten was.’
RED.
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of Wales1), doen een Hollandsch hart zeer. Daarnaast en - zoo mogelijk - daarvoor
in de plaats brenge men weer goed-Hollandsche namen, zooals Het Wapen van
Leiden, De Zeven kerken van Rome, in eere.
Onder deze rubriek vallen ook de menu's, de invitatiekaarten en de visitekaartjes.
Ook het gebruik van Fransche woorden uit preutschheid (chemise, pantalon), het
vroeg leeren van Fransch aan kinderen ter wille van zekere distinctie en ten slotte
de tallooze gevallen, waarin men vreemde woorden, al of niet van pas, gebruikt om
zich een air van beschaving te geven.
Op de tweede plaats sta de aanwending van vreemde woorden uit nonchalance,
uit sleur. Ook hier is verweer van pas, al is die strijd minder prikkelend. Het betreft
gevallen, waarin geen enkele reden van voorkeur voor het vreemde woord boven het
Nederlandsche is aan te voeren en enkel eene oude gewoonte in het slechte spoor
houdt. De frisschen van geest zijn hier spoedig tot een ander inzicht gebracht; bij
vele anderen gelukt dit niet, zelfs na de taaiste inspanning.
Ik denk o.a. aan het p.f. en p.r. op kaartjes. Velen schrijven dit, bij wie van ijdelheid
geen sprake is, die nauwelijks er op letten, dat zij een Fransche uitdrukking aangeven.
Talrijke voorbeelden zijn daarnaast te stellen, welke alleen om het karakter van den
persoon die het vreemde woord in den mond neemt, te onderscheiden zijn van de
eerste rubriek - een onderscheid derhalve, dat alleen behoeft uit te komen in de wijze,
waarop men den strijd er tegen aanbindt.
Maar nu de derde en grootste rubriek, waarvoor ik in elk geval een voorbehoud
zou wenschen, n.l. voor de gevallen, waarin bewust gebruik gemaakt wordt van een
vreemd woord, omdat men daarmee zijn gedachte juister, meer teekenend meent uit
te drukken dan met het overeenstemmende Hollandsche woord; - een voorbehoud
dus allereerst voor de schrijftaal, maar in geringer mate toch voor de spreektaal ook.
Verwaarloost men dit, en begeert men hier ondoordacht voor onze taal het monopolie,
dan geschiedt dit onafwijsbaar ten koste eener scherpe gedachtenomlijning en verwekt
men een eindeloozen strijd tusschen menschen, die een verschil in beteekenis wèl,
en hen, die dat niet voelen. De laatsten, in het algemeen gesproken dus de op
taalgebied minst fijnproevenden, maakt men zoodoende tot kampioenen van het Ned.
Verbond, die, gesteund door deze kwaliteit, met zooveel ijver de door hen totaal
overbodig geachte woorden bestrijden zullen, dat zij bij de andere partij ten slotte
slechts wrevel verwekken tegen de op zichzelf goede beginselen, waarmede zoo
voortdurend geschermd wordt. Aan de kans om langs dezen weg slachtoffer te worden
van de algemeen menschelijke eigenschap om een beginsel-beweging te beoordeelen
naar haar consequenties, kan het Verbond m.i. alleen ontkomen door zulke
kampioenen openlijk en plechtig te desavoueeren.
Men ziet toch bij deze kwestie vrij algemeen over het hoofd, dat vreemde woorden
als nu bedoeld worden, gewoonlijk uit behoefte ingehaald zijn, omdat men niet
precies hetzelfde met een Hollandsch woord uitdrukken kon, en dat daarnaast bij
woorden, die inderdaad in den aanvang overtollig waren, steeds de neiging zich op
den duur openbaart, er een eenigszins afwijkende, eigene beteekenis aan toe te kennen.
Wil men nu zoo een in omloop gekomen woord weer gaan verbannen, dan tast men
in den regel ijdel rond naar den rechten plaatsvervanger. Op de jongste vergadering
van het Verbond bleek nog hoe men te vergeefs voor ‘administrateur’ iets anders
1) En Lunch Room, Palace Hôtel, Kurhaus Bar.
RED.
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zoeken ging: het kennelijk vreemde woord heeft een beteekenis, die afwijkt èn van
beheerder, èn van bestuurder. In het laatste nummer van Neerlandia komen in een
debat tusschen een inzender en de redactie, soortgelijke moeilijkheden aan het licht.
Wie bijv.: ‘de acteur vond een dankbaar publiek’ botweg vervangen wil door: ‘de
tooneelspeler vond een dankbare menigte’ doet door zijn purisme aan veel hoogere
taaleischen te kort.
Tot nog toe dacht ik hoofdzakelijk aan gevallen waarin een verschil in beteekenis
tusschen het vreemde woord en het Hollandsche objectief vaststaat, voor zoover dan
bij taal van objectiviteit kan sprake zijn. Ik zou echter nog één stap verder willen
gaan.
De taalwoekeraar die het bovenstaande las, heeft ook daarin menig zondetje kunnen
speuren, en wellicht bedenkelijk het hoofd geschud. Nu is het zeer goed mogelijk
dat ik in de eerste zinsnede bijv. het woord ‘publiciteit’ gebruikende voor
‘openbaarheid’, ten onrechte meende dat het eerste woord meer in 't bijzonder verwees
naar: openbaarmaking door den druk, zoodat het mijn oogenblikkelijke bedoeling
een klein weinigje scherper uitdrukte. Misschien vergis ik mij daarin geheel, doch:
wanneer ik nu eenmaal een dergelijk onderscheid voel, dan meen ik vrijheid te mogen
vorderen om daaraan uitdrukking te geven, de bevoegdheid om dit woord, dat ik
meen noodig te hebben, niet te behoeven af te wijzen op grond dat het toevallig
on-Hollandsch is en dus ook het verlof om de bedilzucht van anderen, die op de
gedachtenvormen doodloopen en dadelijk bereid zijn hun heelen mars vol o zulke
geschikte surrogaten uit te pakken, te behandelen gelijk zij verdient.
Ik geloof hiermee mijn bedoeling voldoende duidelijk te hebben gemaakt. Op deze
wijze onderscheidende trekt men een zuivere grens waarvóór een strijd om het
Nederlandsch slechts toejuiching verdient, waarachter de overdrijving begint. Het
Alg. Ned. Verbond heeft een schoon, een verheven doel, waartoe geen kleine
middeltjes mogen meewerken, zoo zij er al niet aan schaden; het heeft gewichtiger
dingen te doen dan vitten en bedillen en daarin ontaardt een dergelijke censuur
noodwendig. Waarlijk, wij zijn niet op den slechten weg1); er is een goede strooming
die men door overdrijving juist in kracht zal doen afnemen. Wij moeten te velde
trekken tegen minachting van onze taal, ook tegen ongemotiveerde verwaarloozing,
doch het Ned. Verbond dat zich den kloeken Hollander tot ideaal stelt, bedenke ook
hoe in hem, van oude tijden af, een der meest op den voorgrond tredende
eigenschappen was: die zucht naar vrijheid in zijn beweging, welke geen bemoeiing,
veel minder bedillen van anderen, wie het zijn mogen, verdragen kan.
Zwolle.
C.W. VAN DER POT.
Naschrift der Redactie: Mr. van der Pot, die spijtig lang op plaatsing heeft moeten
wachten, zegt in bovenstaand artikel in hoofdzaak de bedoeling van het A.N.V.
Onverschilligheid en sleur moeten worden bekampt, niet het onmogelijke beproefd,
om den taalgroei door stelselmatige wering van uitheemsch bestanddeel te
belemmeren. Rechtstreeks zelfs heeft de vreemde-woordenkwestie met nationaliteit
1) Wat komen bij Wolff en Deken, zelfs bij Hildebrand niet nog veel vreemde woorden voor
dagelijksche dingen voor, die wij thans niet meer kennen. Men denke verder aan de befaamde
‘stadhuistaal’ en vergelijke daarmee de taalzuivere officiëele stukken van dezen tijd. Ook de
wetten zijn veel beter. In de sporttaal, nauwelijks ontstaan, is nu reeds de kentering. Achter
blijft, behalve de militaire wereld, vooral de handelstaal die echter aan allerlei uitheemsche
invloeden blootgesteld is.

Neerlandia. Jaargang 8

niet te maken, zijdelings wel. Immers zij getuigt van eerbied jegens de moedertaal,
voor het wezenlijke kenmerk dus der nationaliteit, al kan deze twee-, zelfs meertalig
zijn.
Het is ook den Heer van der Pot niet gelukt een grens te trekken; die onmacht deelt
hij met elkeen. Zoodra de schrijver of de spreker beweert ter ragfijne onderscheiding
een vreemd woord niet te kunnen missen, is elke tegenwerping machteloos. En wie
voelt wel eens niet de ontoereikendheid van eigen woordklank? Maar wie zoo pijnlijk
nauwgezet zijn, blijken bij de keus van eigen woord en zinsbouw dikwijls slordig;
zij slachten dan den kwibus, die met vuil gezicht in den spiegel tuurt, vanwege zijn
fleurige strikdas.
Grens is er niet, zoodat bedilzucht wordt geacht wat in anderer oog een billijke
opmerking lijkt; de waardeering hangt af van inzicht en prikkelbaarheid. Desavoueeren
zal de een niet kunnen missen, de ander met gemak.
Waar echter, als in het prettige stuk van den Heer van der Pot, in beginsel
overeenstemming heerscht met het A.N.V., daar begroet dit in hem een zeer
gewaardeerden helper.

Vlaanderen

De leden van Groep België, die de minimumbijdrage betalen worden hierbij
verwittigd, dat de post in de maand December hunne bijdragen voor 1903 zal
innen als abonnementsgelden op Neerlandia, zij worden vriendelijk verzocht
de noodige maatregelen te nemen opdat het kwijtschrift, ook in hunne
afwezigheid, kunne betaald worden.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep, die de minimumbijdrage betalen
en die dus Neerlandia als postabonnement ontvangen, worden beleefd verzocht
voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten,
adresveranderingen,
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enz., zich uitsluitend te wenden tot hun postkantoor of hunnen brievendrager.
De andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den
heer Eg. De BACKER, Van Huithemstraat 52 Gent.
De personen, die hunne bijdrage verhoogd hebben, worden hierbij verwittigd,
dat de post last heeft ontvangen bij hen in December geen kwijtschriften voor
een postabonnement te innen, daar hun in Januari door den Penningmeester
een kwijtschrift aangeboden wordt voor hunne verhoogde bijdrage. Zij zullen
Neerlandia dan onder band met persoonlijk adres ontvangen. Mocht de post
het toch verzuimen, dan verzoeken wij die personen de minimum-bijdrage niet
te betalen.
In Januari a.s. worden de hoogere bijdragen dan de minimumbijdragen geïnd.
***

Uit Vlaanderen
De Vlaamsche Beweging streed, sinds de eerste jaren harer opkomst, voor het
verkrijgen van taalwetten, en een aantal taalwetten heeft ze dan ook verkregen,
waarvan de nauwgezette uitvoering ons reeds gedeeltelijk met een normaal, vrij volk
zou hebben gelijkgesteld. Maar onze vijanden zijn nooit voor wetsverkrachtingen
teruggedeinsd om ons onze gewonnen rechten te onthouden en de onverschilligheid
van het Vlaamsche volk werkte de ontduiking van de wet in de hand.
Meer en beter zagen de Vlaamsche strijders dagelijks in, dat hunne uiterlijke
zegepralen slechts dan volledig zouden zijn, als zij door de innerlijke zegepralen
zouden bekrachtigd worden, zegepralen behaald op het Vlaamsche volk zelf, op zijne
onwetendheid, zijne slaafschheid, zijne onverschilligheid. Zij begrepen dat zij moesten
opkomen als de opvoeders van hun volk, door de Franschgezindheid tot geestelijke
armoede, tot zedelijke minderheid gedoemd.
En dat is thans het terrein, waarop de Vlaamsche Beweging het krachtigst werkzaam
is.
Naast den strijd voor de vervlaamsching van ons onderwijs op alle trappen, (strijd,
die zich op dit oogenblik uit in den taaien kamp voor eene Vlaamsche Hoogeschool,
welke ons in Augustus den Vlaamschen Studentenlanddag bracht, en in den veldtocht
voor het wetsontwerp Coremans, op het vrij middelbaar onderwijs. De gewichtigste
gebeurtenis uit dien veldtocht was in den laatsten tijd de Vlaamsche Katholieke
Landdag met zijn manmoedig besluit: ‘De Vl. K. Landsbond eischt de onverminkte
stemming van Coremans' wetsvoorstel in den aanstaanden zittijd. Bij weigering
zullen de Landsbond en alle katholieke Vlamingen hunnen steun en hunne stem
weigeren aan hen, die tegen dat voorstel gestemd hebben, en zij zullen hen desnoods
bestrijden.’) Naast dien strijd komen sinds verscheidene jaren de vreedzamer
strevingen tot geestelijke en zedelijke ontwikkeling van ons volk.
Eerst brachten de leergangen van hooger onderwijs voor het volk aan honderden,
die zich verder wilden ontwikkelen degelijk wetenschappelijk voedsel; daarna leverde
dr. J. Mac Leod, door het inrichten der natuur- en geneeskundige congressen, het
bewijs dat het Vlaamsche kleed volledig past aan de wetenschap, dat de Vlaamsche
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Hoogeschool mogelijk en noodig is, dat er eene rijke Nederlandsche
wetenschappelijke literatuur bestaat, dat honderden onder Vlamingen, die hoogere
studiën mochten doen, niet beter vragen dan zich verder te ontwikkelen door middel
hunner moedertaal, ja, door eigen wilskracht de leemten wisten aan te vullen, die het
gemis aan eene Vlaamsche hoogeschool in den schat hunner kennis had veroorzaakt.
Het achtste dier congressen, dit jaar op het einde van September te Antwerpen
gehouden, telde 500 inschrijvers, waaronder 325 bestendige leden. In zijne vier
afdeelingen werden meer dan 60 voordrachten gehouden, meestal gevolgd door
belangrijke besprekingen.
Een aantal Noordnederlandsche geleerden bewezen door hunne medewerking,
hoe ook op dat gebied de stamgenooten van over den Moerdijk hand in hand gaan
met ons.
Nevens deze twee beschavende uitingen van de Vlaamsche Beweging zien wij
thans ook regelmatig optreden de ernstige, degelijke, Vlaamsche rechtskundige
congressen, waaraan het grootendeels zal te danken zijn, wanneer wij den Vlaming
in rechtszaken eindelijk volledig zullen zien behandelen als de vrije burger van een
vrij land.
Stichten Davidsfonds en Willemfonds sinds lang in vele steden hunne nuttige
biblotheken, thans heeft het denkbeeld der rondreizende volksboekerijen reeds een
begin van uitvoering gekregen en mogen wij ook langs die zijde, de beste vruchten
verwachten voor beschaving en ontwikkeling, van stamgevoel en rechtsbesef van
ontwaakten strijdlust voor Vlaanderen's welzijn, van dichtere aansluiting, van groei
en stijgende macht voor het Vlaamschgezind leger.
Ontwaking van de poëzie, van het kunstgevoel zal in ons volk thans sterk worden
bevorderd door de liederavonden, aan Fl. Van Duyse's initiatief te danken, door
Willemsfonds en Algemeen Nederlandsch Verbond verleden jaar met zoo
schitterenden uitslag ingericht en die dezen winter reeds zijn hervat te Gent,
Antwerpen. St, Nikolaas, Ostende en Brussel.
Weldra zien wij ze, nieuw aangestoken fakkels, lichten in alle steden, in alle dorpen
van ons Vlaamsche land; weldra ook benoorden den Moerdijk, ja zelfs, wie weet, in
de groote landen, die ons omringen.
Maar nog kwistiger moeten de schatten en kunstgenot voor ons herlevend volk
worden uitgestrooid! Onze Vlaamsche schouwburgen van Antwerpen, Brussel en
Gent stellen thans hunne deuren wijd open voor hen, die maar willen komen luisteren:
Volksvertooningen worden er ingericht. Een deel der plaatsen wordt kosteloos voor
het publiek beschikbaar gesteld, de andere tot zeer verminderden prijs, en evenals
de liederavonden door stroomen dankbare menschen worden bezocht, zoo vinden
de gespeelde tooneelwerken een zeer talrijk, aandachtig, aanmoedigend publiek, dat
eens met woekerwinst terug zal vergelden de moeite aan zijne zedelijke opbeuring
besteed.
De toekomst kan nog schoon zijn voor het Vlaamsche Volk.

Oost en West
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Jaarverslag van de Afdeeling Ternate.
(Taal- en Onderwijstoestand op Ternate).
Tot beter inzicht in hetgeen onze Afdeeling ter hoofdplaatse kan verrichten en wat
zij reeds gedaan heeft, om het doel te bereiken, is het niet van belang ontbloot na te
gaan, hoe het, wat het spreken betreft, met de verschillende talen, meer in het bijzonder
de Hollandsche, hier gesteld is en de oorzaken hiervan.
Volgens de in 1900 gehouden volkstelling heeft Ternate 3005 inwoners, waarvan
347 Europeanen, 601 Chineezen, 211 Arabieren, 6 andere vreemde Oosterlingen en
1846 Inlanders zijn. Onder deze laatsten is er geen een, die onze taal spreekt. De
Sultan en zijne omgeving bezigen Maleisch in den omgang met vreemdelingen,
terwijl zij gewoonlijk, wat nog al begrijpelijk is hun moedertaal, het Ternataansch
spreken.
Het Maleisch is, niettegenstaande de Maleiers reeds sinds 1304 een vestiging
‘Maleyo’ genaamd hier hadden en den invloed van Koran en hof, niet zoo
doorgedrongen, als men geneigd is te denken. Van de ruim 1300 woorden toch, die
De Clercq in zijn ‘Bijdragen tot de kennis van de Residentie Ternate’ geeft, zijn 200
aan die taal ontleend terwijl 45 van Hollandschen oorsprong zijn. Dan moet men niet
vergeten, dat de Oud-Resideut zijn kennis voornamelijk bij de hoogste ambtenaren
van den Sultan en dezen zelf verkreeg, die bijna allen met voorwerpen en begrippen
in aanraking komen, waar de gewone inlander geen verstand van heeft en meestal
met Maleische namen benoemd zijn.
Het Ternataansch buiten de hoofdplaats heeft naar mijne meening zooveel vreemde
woorden niet. Oppervlakkig zou men ook denken op dit kleine eiland wel overal met
Maleisch terecht te kunnen, doch dit is geenszins het geval. Op een voettocht door
mij ondernomen rondom het eiland sprak in kampong Tabam mádáhé ongeveer twee
uur gaans ten noorden van de hoofdplaats, alleen het kamponghoofd die taal. Verder
tot Takomé aan de noordpunt hier en daar een enkele en van daar tot Kastèla werd
alleen Ternataansch gesproken.
Er zijn schrijvers geweest en reizigers, die beweerden, dat hetgeen deze lieden
spreken, geen taal genoemd mag worden, daar het slechts een samenraapsel van
Maleische, Portugeesche en Spaansche woorden zou zijn, doch hiervan is men
teruggekomen, nadat de studie van het Galelareesch bewezen heeft, dat reeds voor
de vestiging der Europeanen of Maleiers in deze streken het Ternataansch moet
gesproken zijn. Wel teekenend, hoe een
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volk onder de moeilijkste omstandigheden zijn taal kan bewaren. In het hierboven
genoemd werk verklaart Resident De Clercq dit als volgt:
‘Waar in andere oorden van den Indischen Archipel zich langzamerhand onder de
inboorlingen meerdere werkzaamheid ontwikkelde ging hieraan dwang vooraf met
den gelijktijdig tot meerdere behoeften opgewekten prikkel.
Op de Ternataansche eilandenwereld werd het zelfbestuur aan de inlandsche
vorsten overgelaten, - van een politiek standpunt volkomen juist gezien,1) omdat de
taak der regeering toch al bijna te veel omvat, - en als gevolg daarvan bleef het volk
zijn gewoonten’ - en zijn taal, voeg ik er bij - ‘behouden en zal het wellicht nog
eeuwen duren voordat hierin verandering komt. Men leze hoe Valentijn de Moluksche
toestanden beschrijft en thans twee honderd jaren later, is het heden aan het verleden
nagenoeg gelijk.
Den inlander ontbreekt nu eenmaal de lust voor anderen te werken, hij is tevreden
met de voorziening in eigen behoeften, die hier nog geringer zijn dan elders, omdat
de aankweeking van Musaceeën en Metroxylon, die het hoofdvoedsel opleveren. òf
overbodig is, òf al heel weinig moeite kost.’
Daarom zal hij geen taal aanleeren, die moeilijker is en het Maleisch is moeilijker.
De kinderen spreken dan ook liefst Ternataansch, zoodat de onderwijzers van de
Maleische school straffen moeten stellen op het spreken van die taal onder de
speeluren. Het valt licht te begrijpen, dat het lastig uit te spreken Hollandsch zoolang
mogelijk vermeden wordt. Het antwoord op de vraag: welke taal spreken de inwoners
van het eiland Ternate, moet luiden: het Ternataansch. Dan volgt Maleisch, dat naar
schatting door 1500 personen gekend, maar door ongeveer 1200 dagelijks gebruikt
wordt. De geschiedenis ervan is van belang, omdat langen tijd op de hoofdplaats het
onderwijs in deze taal niet van het Europeesch onderwijs gescheiden was. Zij is in
het kort deze.
Van omstreeks 1610 af heeft de Oost-Indische Compagnie eenige sommen op de
Jaarrekening gebracht voor onderwijs; alleen met het doel den predikanten in Holland
ter wille te zijn, die de inlanders, de heidenen, tot hun geloof wilden bekeeren. Het
bekeeringswerk bracht echter een vestiging in deze streken mede en de Compagnie
had alleen handelsoogmerken, zooals bij voorbeeld blijkt uit het afstaan van veroverde
landstreken op Amboina, Ceram en Hitoe door den landvoogd Van Diemen aan
koning Hamza van Ternate en uit de ontelbare contracten, die zij met Indische vorsten
gesloten heeft. De zorg, die zij voor het onderwijs droeg, was dan ook uiterst gering.
Volgens een manuskript2) zich bevindende in het Rijksarchief en medegedeeld
door Dr. H. Bokemeyer3) had het Gouvernement Amboina naar schatting 56758
zielen, waaronder 1054 Europeanen en 1194 Mardijkers, Makasaren, Kleurlingen
en Chineezen. Valentijn zegt, dat in dien tijd voor de geheele landvoogdij 4
predikanten, 4 krankbezorgers en 61 inlandsche schoolmeesters waren. Deze kregen
maandelijks, de eerste drie jaren 6 gulden en 9 tot 12 gulden bij langeren diensttijd.
Men kan licht begrijpen, dat het gehalte naar deze wijze van bezoldiging was.

1) Het tegendeel beweert Dr. van Rijckevorsel, in zijn ‘Rrieven uit Insulinde’ (1878 Mart.
Nijhoff) blz. 13.
2) De Indische Regeering aan de ‘Heeren Zeventien’ 23 Nov. 1675.
3) Dr. H. Bokemeyer ‘Die Molukken’ blz. 301.
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De school op Ternate ging al heel slecht. In 1627 kwam Gilles Zeist als
‘gevolmachtigde visitateur van de Oostersche Landvoogdijen’ hier en zegt in zijn
rapport:
‘Met de scholen gaat het niet, zooals het behoort. In Maleyo gaan 6 hoogstens 10
kinderen naar school. Nut geeft het niet voor nu noch voor later, omdat de Mardijkers
een samengeraapt volk is, dat vandaag komt en morgen gaat. Te Batjan staat ook
een schoolmeester voor 4 of 5 kinderen. Wij kunnen de kosten sparen; de Gouverneur
moest hen maar ontslaan.’
Uit een brief van den krankbezoeker David Joriszoon aan het kerkbestuur te Batavia
blijkt, dat hij van meening was, dat deze toestand voortvloeide uit een twist tusschen
den predikant Candidius en den Landvoogd Le Fèbre. De kinderen, die in het kasteel
Oranje schoolgingen kregen vier pond rijst en de Landvoogd had deze uitkeering
ingehouden, doch de heer Zeist geloofde, dat zij de taal ‘het Maleisch’ niet verstonden.
Voor die meening pleit wat Ds. Montanus later opmerkte. Het trof dien heer op zijn
kerkvisite, dat de schoolmeesters niet zoo hun best deden, als wel moest. Iets dat met
het oog op hun traktement wel te verklaren was. Zijn verslag aan den Gouverneur
Antonio Hurdt begint hij met: ‘Groot agtbare, manhafte, vrome, zeer wijze,
bescheidene Heer: en zegt dan na eenige plaatsen behandeld te hebben - ‘de domme
manieren van onderwijzingen gehoord hebbende, uitende yder zijn Gebeden etc.
voor den schoolmeester met een stem, die als binnen de tanden en lippen gekluisterd
is, waardoor die van geene der toehoorders gehoord werd, en bijgevolge daardoor
niemand onderwijzing ontfangt, zoo heb ik den schoolmeester aanbevolen, dat hij
bij ieder Artikel des Geloofs, de Thien geboden etc. met een luide stem alle zijne
leerlingen voordraagt; daarop hij dan van alle een naarvolgend antwoord moet
afeisschen.’
Uit dit rapport leert men ook wat de dagelijksche taak van den schoolmeester was,
dáár waar geen Predikanten, Proponenten of Krankbezoekers waren: Ten eerste: zijn
schoolwerk, bestaande in het geven van onderwijs in lezen, schrijven, opzeggen van
groote en kleine vragen, zoo uit de Catechismus, als uit Aldegonde en eenige andere
vragenboekjes en zingen. Ten tweede: het waarnemen van den kerkdienst des
Zondags, het voorlezen van eene predikatie in 't Maleisch, het doen der voor- en
nagebeden, het zingen. het waarnemen van de avondcatechisatie en het doen der
gebeden twee of drie maal per week.
Waren bovengenoemde heeren wel aanwezig, dan werden zij met de Catechisatiën
belast voor de Maleisch sprekende kinderen. De inspecteurs ondervroegen de kinderen
omtrent de Catechismus. Zij deden vragen uit de Aldegondevraagboeken en
onderzochten of zij uit de Genesis en Caspari Wiltens konden lezen. De kleinen
moesten de gebeden kennen en als zij de vijf hoofdstukken der Christelijke Religie
van buiten kenden, dan waren de heeren in de wolken.
In 1689 konden de meeste Christeninlanders, zegt Valentijn, de boeken in de lage
Maleische taal, als zijnde met een Romeinsche of Latijnsche letter gedrukt zeer wel
lezen, overschrijven en ook al vrij wel verstaan, maar de Compagnie stelde er geen
belang in, want de boeken lagen in de pakhuizen te verrotten, terwijl er hier gebrek
aan was.
In 1677 vond Ds. Peregrinus hier één kerk, een meester, een school en 12
schoolkinderen, terwijl in 1695 dus 18 jaar later hier drie predikanten, 5 meesters, 2
scholen, een kerk en 54 schoolkinderen waren. Volgens een statistiek in 1697
opgemaakt bevonden zich in Ternate, de Noordereilanden en Celebes te zamen 33
meesters en 1378 schoolkinderen. Over 't algemeen werd het onderwijs meer voor
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de jongens, dan voor de meisjes noodig geacht, want te Taboecan kwamen 41 jongens
en 2 meisjes ter schole, Te Collor 21 jongens en 4 meisjes, Menala had 25 jongens
en 3 meisjes en Manare 82 jongens en 2 meisjes op school. Te Ternate waren in 1710
van de 66 schoolkinderen twee derden jongens.
In den loop van de 18de eeuw werd de zorg voor kerk en school nog geringer. De
predikanten handelden in slaven en de schoolmeesters waren meerendeels
handwerkslieden, voornamelijk timmerlieden en kastenmakers, die zonder betaling
te ontvangen voor hunne inspecteurs allerlei gereedschappen en meubelen voor den
handel bestemd, vervaardigden.
De regeering was nog steeds op bezuinigen uit, zooals men kan zien uit een brief,
waarin zij aan de Heeren Zeventien de goedkeuring vraagt van een besluit, om het
getal schoolmeesters te verminderen (er waren en toen 65) - omdat zij de Compagnie
op 7300 gld. te staan kwamen, doch de predikanten wisten dit gevaar te keeren. Eerst
sedert het begin der vorige eeuw gaat de toestand langzaam vooruit. Hoewel lang
niet voldoende, daar het aantal Christenen op 56000 geschat werd, was toch in 1876
het aantal scholen 781). De residentie Ternate heeft er nu 2.
Op de hoofdplaats bestaat thans een school voor inlandsch onderwijs met 95
leerlingen. Deze moest met een lokaal uitgebreid worden, terwijl door den inspecteur
van het inlandsch onderwijs de regeering in overweging is gegeven een tweede op
te richten.
Dit onderwijs heeft steeds in de behoeften van de Maleisch sprekende bevolking
voorzien. Naar betrekkingen, waarvoor zij Hollandsch moeten kennen, zien de
leerlingen, als zij de school verlaten hebben, niet uit, om de eenvoudige reden, dat
zij geen zin hebben, het eiland te verlaten en hier komt slechts een gering aantal van
die betrekkingen voor, die dan nog door de leerlingen van de Europeesche school
komende, in beslag genomen worden.
Zij worden visschers, handwerkslieden of handelaars in dienst van Chineezen of
Arabieren, waarbij hun de kennis van de Arabische karakters, welke hun op school
is aangebracht, van dienst is. Wat zij leeren is voldoende hiervoor, voor hun geloof
en om hun stand onder hun medeburgers op te houden. Als zij eenmaal gevestigd
zijn houden zij veel van lectuur.
Dikwijls is mij verteld, dat zij zoo gaarne Maleische boeken

1) Dr. H. Bokemeyer. blz. 328. Tegenwoordig heeft Ambon 24, Saparoea 24, Amahei 3, Kairatoe
9, Kajeli 1, Keieil 7, Banda 3 scholen, of in dat geheele gewest 71 scholen van het
gouvernement of gesubsidieerd.
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hadden, zooals die in het Nederlandsch bestaan. De Bintang Hindia gaat dan ook
van hand tot hand. Uit dit oogpunt beschouwd is het verschijnen van dit blad een
nadeel voor de verbreiding van de Hollandsche taal. Juist dit begin van dorst naar
kennis moet hen het nut van het kennen van onze taal doen inzien.
Deze toestand gegroeid uit vroegere, zou niet anders dan te prijzen vallen, als niet
onder de leerlingen van de Maleische school er voor kwamen van ouders, die als
Europeanen te boek staan. Toch is dit niet zoo erg als het lijkt. Meestal is een hunner
voorouders uit Holland gekomen in vroegere tijden en hebben diens nakomelingen
meer het Maleisch dan hun eigen taal noodig gehad, of zij zijn met inlandsche
vrouwen gehuwd, die natuurlijk haar kinderen haar eigen taal leerden. Daarbij kwam
dat tegen het Europeesch onderwijs, dat sinds de overname van Indië door de
regeering, van de kerk gescheiden was, hoog werd opgezien en in den eersten tijd
de bepalingen van dien aard waren, dat de onvermogende Europeaan moeite had zijn
kinderen er aan te doen deelnemen. Voor inlanders was dit langen tijd onbereikbaar.
Voor het eerst in 1846 werden de hoofden van scholen in de gelegenheid gesteld
deze toe te laten, daar bij Gouvernements besluit van 28 Mei werd bepaald, aan alle
Christenkinderen, die na voorafgaand nauwgezet onderzoek zouden worden bevonden
daarvoor in aanmerking te komen, te verleenen kosteloos onderwijs.
In 1851 werden de kinderen van voorname inlandsche hoofden op de
gouvernementscholen toegelaten. Een paar jaar later wordt het tot wederopzeggens
toe vergund, onderwijs te geven aan kinderen van Javanen onder toezicht van het
Gewestelijk Bestuur. Hoe langer hoe meer begint de overheid op de taal te letten.
Immers bij een circulaire der Hoofdcommissie van onderwijs d.d. 30 Juni 1862 No.
24-148 worden de examencommissies aangeschreven vooral op de taal van de
candidaten acht te slaan.
Tien jaar later wordt een premie gesteld op het Hollandsch kennen, want: inlandsche
kinderen zullen de Europeesche school mogen bezoeken, als zij den leeftijd van 8
jaar niet hebben overschreden en - een weinig Hollandsch verstaan en spreken.

Vergelijkende staat der leerlingen van de Europeesche school.
Europeanen. Inl. Chr

Inlanders.

Vr. Oost.

1875

Aantal
leerlingen.
100

78

-

22

-

1876

108

81

-

27

-

1877

87

74

-

13

-

1878

73

63

-

10

-

1879

69

41

-

28

-

1880

61

38

-

23

-

1881

77

50

-

27

-

1882

74

43

12

-

19

1883

74

40

12

-

22

1884

80

46

11

-

23

Neerlandia. Jaargang 8

1885

80

42

12

-

26

1886

81

42

14

-

25

1887

77

45

7

-

25

1888

68

44

5

-

19

1889

77

53

8

-

16

1890

64

49

5

-

10

1891

64

52

3

2

7

1892

62

47

3

5

7

1893

67

53

8

5

1

1894

68

58

3

6

1

1895

73

59

8

4

2

1896

66

59

5

-

2

1897

83

72

5

2

4

1898

95

88

2

-

5

1899

120

103

11

-

6

1900

116

97

11

1

7

1901

124

110

4

1

9

1902

128

99

14

6

9

1903

138

101

17

8

12

Al deze bepalingen1) hadden tot gevolg, dat ook op Ternate de Europeesche school
bezocht werd door Inlanders en vreemde Oosterlingen.
Voor zoover ik heb kunnen nagaan in het Schoolarchief2) was hun aantal van 1875
tot 1903 schommelende tusschen 14 en 40 zooals uit nevensgaanden staat blijkt,
terwijl het aantal leerlingen van 100 tot 138 klom.
Dit getal zal sterk stijgen als het jongst afgekomen besluit. waardoor het mogelijk
is, dat alle Inlanders, indien zij slechts eenigszins Hollandsch verstaan, zelfs gratis
Europeesch onderwijs kunnen genieten, eenige jaren in werking is.
Of dit voor de Hollandsche taal van belang zal zijn moet de toekomst leeren. Het
gehalte der leerlingen wat het spreken der taal betreft zal er niet op verbeteren. Er
zal waarschijnlijk zoo'n Indisch-Hollandsch taaltje ontstaan, waarvan nu al de sporen
te ontdekken zijn. Vroeger evenals nu, hebben de onderwijzers last gehad van de
omstandigheid, dat de ouders der leerlingen thuis Maleisch spraken, hoeveel te meer
zal dit zijn, als er veel inlanders bij komen. Weinige jaren geleden verstonden kinderen
van 6 jaar, die toegelaten moesten worden geen woord Hollandsch, zoodat minstens
een paar jaar verliepen, eer zij tamelijk konden meedoen. Vandaar het streven om
voorbereidend onderwijs te krijgen. In het begin van 1886 bood de plaatselijke
schoolcommissie3) het hoofd der school een rekest aan, waarin het oordeel gevraagd
werd van het hoofd en het onderwijzend personeel omtrent het al of niet wenschelijke
1) Ook nog het Gouvernementsbesluit van 11 September 1879 omtrent de Inlandsche Christenen.
2) Mij bereidwillig door het hoofd der school toegestaan.
3) Schoolarchief Europeesche school.
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van voorbereidend onderwijs. Als antwoord hierop kwam het volgend schrijven,
hetwelk wij hier geheel overnemen, omdat het ook van algemeen nut is en de
gevoelens van het tegenwoordig personeel op dat punt evenzoo teruggeeft.
‘Onder terugzending van bijgaand rekest heb ik de eer uwe commissie als het
gevoelen der onderwijzers mede te deelen, dat voorbereidend onderwijs, al bepaalde
zich dat alleenlijk tot het leeren spreken der Hollandsche taal, hoogst wenschelijk
is.
Zij meenen tevens, dat het der ouderen plicht is, inzonderheid die der moeder,
daarin te voorzien en alzoo mede te werken aan het welzijn hunner kinderen en den
bloei van het onderwijs - en niet alles en nog wat te verwachten van het verblijf van
kinderen in eenige school. Men verlange niet alles van een school onder welken
naam ook. De school helpt den ouders in het werk der opvoeding door middel van
onderwijs.
Dat onderwijs is gebaat met kinderen, die bij hun komst op school de taal waarvan
men zich daar bedienen moet, verstaan en spreken. Een onderzoek in Europeesche
gezinnen naar de taal, waarvan de ouders zich bedienen in den omgang met hunne
kinderen, zou tot verrassende uitkomsten leiden. Het euvel waarvan de
schoolcommissie spreekt,4) bepaalt zich niet enkel tot kinderen van Inlanders en
vreemde Oosterlingen, maar het is een euvel, waaraan de meeste kinderen mank
gaan. Van de 84 leerlingen, die thans mijne school bezoeken zijn er 5, die voldoende
Hollandsch spraken bij hun komst, om het onderwijs te kunnen volgen.
Nog eens - men verwachte niet alles van een school De school helpt alleen. Waar
school en huis samenwerken wordt dubbel gearbeid aan het welzijn des kinds; waar
de huiselijke opvoeding wordt verwaarloosd, moeten de resultaten gering zijn. Ieder
ouder doe in zijne omgeving, wat zijne dierste plicht is; hij arbeide zelf aan de
ontwikkeling zijner kinderen en eische verder goede hulp van de school, - zij het ook
al met eenige opoffering van rust en genoegen. De “struggle for life” van den
Europeaan hier is niet zoo zwaar of hij kan zich in den omgang met zijn kinderen
wel van zijn moedertaal bedienen.
Bovendien meenen ze (d.z. de onderwijzers) dat in beginsel bij de Directie is
besloten zich niet met bewaarschoolonderwijs in te laten. Dit laat ze (d.i. de Directie)
aan particuliere krachten over.’
In die richting is het ook gegaan. Tijdens het Bestuur van Resident Horst is hier
de vereeniging: ‘Vooruitgang door Beschaving’ opgericht. Door de ijverige
bemoeiingen van den secretaris, den heer Schippers en den resident kwam zij in het
bezit van een Fröbelschool, welke nu zeer goede resultaten afwerpt. De kinderen,
die Juli 1.1. de school voor 't eerst bezochten, spraken voldoende het Hollandsch om
dadelijk het gewoon onderwijs te beginnen.
Toch is het voor de kleineren, uit Hollandsche ouders geboren,

4) Van Maleisch te spreken, zoodra ouderen uit het gezicht zijn.
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een ware heksentoer om goed onze taal te blijven spreken. Gaarne bekennen ouderen,
dat zij in dezelfde omstandigheden - nl. in Indië geboren te zijn en voortdurend met
inlanders in aanraking te komen - aardig wat Maleisch zouden hebben overgenomen.
Het gaat zoo vlug en buiten de school en hun huiskamer hooren zij niets anders. Een
groote factor wat dat betreft is voor hen, het bedienend personeel. Wie begint er mee
te eischen, dat huisjongen en kokkin minstens Hollandsch verstaan?
Sommigen schermen, als men hierover begint, met het woord ‘prestige’ alsof dit
verhoogd wordt, als men zich slechts in 't Maleisch uitdrukt.
De leden van onze afdeeling, die zooveel mogelijk het Hollandsch spreken
bevorderen, zijn te gering in aantal, om tegen den stroom op te roeien. Alles moet
hierin van onze volharding afhangen - maar daarvoor heeten wij Nederlanders.
Om dat Maleisch spreken van Europeanen zooveel mogelijk tegen te gaan, heeft
de Afdeeling verleden jaar een prijs op het gebruik van 't Hollandsch gesteld en deze
in het afgeloopen jaar uitgekeerd aan de familie Kreeuseler. Tevens werd besloten
boekjes aan te koopen, die zeer gemakkelijke lesjes bevatten en van duidelijke plaatjes
voorzien waren, om onder de kinderen verspreid te worden. Vóór dit besluit tot
uitvoering kwam, ontvingen wij eene circulaire, waarbij medegedeeld werd, dat het
Groepsbestuur een wedstrijd uitschreef om eenvoudig gestelde verhalen te verkrijgen,
doch daar wij meer het oog op de kinderen hadden werd het besluit ten uitvoer
gebracht.
Tot nog toe behandelden wij alleen het onderwijs aan kinderen; gedachtig aan de
spreuk: geef mij het kind en gij geeft mij de toekomst.
Voor de volwassenen kan weinig meer gedaan worden, wat het Hollandsch spreken
betreft, dan nu reeds geschiedt.
Zij die de taal kennen, vinden in de bestaande bibliotheken genoeg voorraad, om
er jaren mee te doen en zij, die geen Hollandsch verstaan, kunnen dit tegen betaling
of gratis op een door mij opgerichten cursus leeren.
De meeste belangstellenden vindt men hier onder de Chineezen. Zij hebben een
heilzamen angst om voor strafzaken aan den weg te moeten werken en de meer
ontwikkelden onder hen vinden het eene vernedering voortdurend met een pas te
moeten reizen; zoodat die allen er naar streven gelijkgesteld te worden. Deze
omstandigheden zijn in het voordeel van onze taal, doch wij mogen daarvan geen
gebruik maken.
Om het kaf van het koren te scheiden, zou het dunkt mij aanbeveling verdienen
een examen voor 't Nederlanderschap in te stellen, af te nemen door een commissie
van onderwijzers in overleg met het hoofd van het plaatselijk bestuur. De voordeelen,
die zoo'n examen Europeaan zou genieten, konden bestaan in het toelaten tot de
lagere Bestuursbetrekkingen, zooals klerk, commies, opzichter en het recht op
Europeesch onderwijs voor zijne kinderen, zonder dat voorloopig de nadeelen aan
hun afkomst verbonden, werden opgeheven. Het zou een belangrijke maatstaf van
beoordeeling kunnen worden voor de hoofden van Bestuur, waar zij uit Vreemde
Oosterlingen enz. een keuze hebben te doen voor eventueele betrekkingen.
De kern van de Hollandsch sprekende inwoners van Ternate wordt gevormd door
een twintigtal familiën, waarvan het grootste deel slechts tijdelijk hier verblijf houdt.
De invloed, die hiervan uitgaat, kan uit den aard der zaak slechts gering wezen, want
zij komen alleen in aanraking met het Maleisch sprekend gedeelte - om van de
Ternatanen niet te spreken - als hun betrekking het medebrengt. De maatschappelijke
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afstand, die er bestaat, wordt van beide zijden te zeer in het oog gehouden, dan dat
hieruit iets goeds voor de Hollandsche taal zou kunnen voortvloeien. Gebeurt het
soms, dat op het een of ander openbaar feest deze twee elementen in elkanders
gezelschap zijn, dan houden zij die onze taal niet goed spreken zich stil, evenals wij
in het buitenland in die omstandigheden zouden doen. Bescheidenheid en angst om
zich verkeerd uit te drukken, doen hen gesloten lijken, doch dat is gelukkig maar
schijn. Integendeel geloof ik, dat bij een goede ontwikkeling na verloop van tijd heel
wat te verwachten is van de levendigheid van- en de ontvankelijkheid voor indrukken
van dit deel der Nederlandsche natie. Hopen we dus op de toekomst en doen wij wat
onze plicht in deze is in onze Afdeeling.
Ten slotte dient nog vermeld, dat in Juli onze president Dr. D.W. Horst aftrad,
wegens vertrek naar Europa.1) De afdeeling bracht hem bij monde van den secretaris
haren dank voor zijne leiding. Voorloopig bleef het presidium onvervuld.
Ook dit jaar liet de opkomst ter vergadering veel te wenschen over. De stand der
geldmiddelen is gunstig daar er een batig saldo van f 37.08 in kas is.
Heeft men door dit jaarverslag eenig denkbeeld gekregen van den toestand alhier,
wat betreft het gebruik der verschillende talen, dan acht de ondergeteekende zijn
doel bereikt. Het lijdt echter geen twijfel of de stot laat een behandeling toe welke
grooter ruimte beslaat, doch daarvoor is dit verslag niet de aangewezen plaats.
Ternate, 3 Maart 1904.
De Secretaris der Afdeeling tevens waarnemend President,
(w.g.) M. CHRISTIAANSE.

Ingezonden

Onze taal in 't Zuiden van Limburg.
Eenigen tijd geleden werd er in ‘Neerlandia’ op gewezen, dat men te Maastricht op
de borden bij het begin van de Maasbrug leest: ‘piétons à gauche’ en ‘voitures à
droite’ met de Nederlandsche vertaling er onder. Dus bekleedt hier het Nederlandsch
de tweede plaats in een, blijkens het opschrift: ‘Gemeente Maastricht’, officieele
waarschuwing.
Als een merkwaardigheid kan ik hierbij nog de mededeeling voegen, dat ik in het
bezit ben van een prentkaart, voorstellende den stoet, die aan de koets van de koningin
voorafging, toen deze bij haar bezoek aan de stad in het vorige jaar over de brug zou
rijden. En hoe vertoonen zich nu hierop de bedoelde borden? Men heeft vermoedelijk
tegen den tijd, dat de koningin op de brug zal komen, de Fransche opschriften met
een zwart plaatje bedekt, daar men er zich waarschijnlijk voor geschaamd heeft aan
H.M. de borden te laten zien, zooals zij er in werkelijkheid uitzien. Die schaamte is
1) De Redactie moet hieraan de treurige tijding toevoegen, dat Dr. Horst, kort na zijn aankomst
in Holland, overleden is.
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echter jammer genoeg niet in staat geweest een blijvende verbetering aan te brengen.
De borden prijkten ten minste later weer - en zoo zag ik ze ook dezen zomer - met
de oude opschriften; het Fransch boven aan, het Nederlandsch daaronder. Zou van
wege ons Verbond in dezen niets te doen zijn?’
Verder meen ik nog het volgende hierbij te mogen voegen. Ik was dit jaar bij mijn
bezoek aan het zuidelijk gedeelte van Limburg ook te Vaals, een Nederlandsch dorp;
maar een dorp, dat voor het Nederlandsch taalgebied geheel verloren dreigt te gaan.
Wat toch is het geval? Om Vaals op de gemakkelijkste wijze te bereiken, moet men
eerst naar Aken reizen en daar van den tram gebruik maken, die deze belangrijke
stad met het dorp verbindt. Van deze lijn nu wordt, naar men mij mededeelde, in
hoofdzaak druk gebruik gemaakt door de vele inwoners van Vaals, die hun werk te
Aken of in den omtrek daarvan hebben, en die op deze wijze natuurlijk hoe langer
hoe meer verduitschen; zoodat men in de plaats zelf veel meer Duitsch dan
Nederlandsch hoort spreken en daar ook tal van Duitsche opschriften op de winkels
enz. vindt. De inwoners zijn anders, naar het mij voorkwam, niet tegen het
Nederlandsch gekant en zij zouden ook gaarne zich van die taal willen bedienen,
maar 't valt hen hoe langer hoe moeilijker zich tegen den toenemenden invloed van
het Duitsch te verzetten. Hadden wij maar een verbinding met Valkenberg, zeiden
sommigen tot mij, dan zou het hier wel spoedig anders zijn! Welnu, een paar dagen
geleden las ik in de N.R. Crt., dat de plannen, die er bestaan om een tram te leggen
van Vaals over Heerlen naar Valkenberg en verder naar Maastricht kans van slagen
hebben. Laten wij hopen, dat spoedig deze verbinding tot stand mag komen, dat zou
niet alleen voor de welvaart der bewoners van Vaals en omstreken van belang zijn,
maar ook zou een gedeelte van ons land - al is dit gedeelte ook maar klein, doch wij
hebben niets te missen - voor het Nederlandsche taalgebied behouden kunnen blijven
of daarvoor teruggewonnen kunnen worden.
Den Haag.
Mr. A. TELTING.

Neerlandia. Jaargang 8

153

Vlamingen in Deventer.
Aan de Redactie van Neerlandia.
Naar aanleiding van het stukje ‘Vlamingen in Deventer’. van Dr. J. Aleida Nijland,
voorkomende in het Octobernummer van Uw blad, verzoek ik U beleefd het volgende
te willen opnemen. De beide in genoemd stukje vermelde Zuid-Nederlandsche dames
- ik zal geen namen noemen - spraken zulk allererbarmelijkst Nederlandsch, dat de
door die dames aangesproken heer zeer juist de dames in het Fransch verder
voorthielp.
Ik zelf zoude, indien ik niet begrepen had met welk doel de dames zich bij mij
vervoegden, niet in staat geweest zijn, dit uit het door haar gesproken
quasi-Nederlandsch op te maken. Wat deze kwestie bovendien te maken heeft met
het weinig meevoelen van de Vlaamsche beweging in Noord-Nederland is mij niet
recht helder. Het geldt hier eenvoudig een zaak van beleefdheid door 2 dames voort
te helpen in een taal die zij blijkbaar beter spraken en verstonden dan de onze.
Ik heb de eer te zijn:
Uw dienstw. dienaar
Mr. H. KRONENBERG.

Allerlei.
Een Regeeringsdaad.
De Saksische regeering heeft, bij ambtelijke aanschrijving, een groot aantal
bastaardwoorden in den ban gedaan en verduitscht; daartoe behooren o.a. aequivalent,
departement, emballage, fiskaal, fonds, formulier. gratifikatie, inventaris,
legitimitatie-bewijs, materiaal, meteorologisch, netto, premies, provisies, remuneratie,
tantième en transitoir, verder een aantal bastaardwoorden die alleen in het Duitsch
in zwang zijn.

Onze straatjeugd.
De heer L. Simons zal dezer dagen in Ons Huis te Amsterdam spreken over onze
straatjeugd, en wel naar aanleiding van eenige stellingen. Oorsprong en voorwaarde
van alle tucht zijn, volgens deze, eerbied en verantwoordelijkheidsgevoel; eerbied
voor de persoonlijkheid, de menschheid en de gemeenschap. Wij Hollanders, komen
moeilijk tot echten eerbied, tengevolge van aanleg en historisch beloop. Heil is te
verwachten van de georganiseerde vakvereenigingen en de school.
Het is zeer te wenschen dat de heer Simons wil krijgt van zijn optreden. Gebrek
aan tucht, in den zin waarin hij die bedoelt, is een weerzinwekkend en gevaarlijk
verschijnsel bij ons volk, niet bij onze straatjeugd alleen.
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De Stadsbibliotheek van Grand Rapids.
Ds. Henry Beets schrijft in De Standaard, verschijnend te Grand Rapids:
Het schijnt velen der Hollandsche ingezetenen van Grand Rapids onbekend te
zijn, dat er in onze groote, nieuwe Stadsbibliotheek niet alleen Engelsche boeken
zijn, maar ook Hollandsche.
Er zijn meer dan twaalfhonderd Nederlandsche boeken. En wel van allerlei aard
om binnen gepaste grenzen aan onze burgerij ‘elck wat wils’ te verschaffen; boeken
van schrijvers als: Andriessen en Brakel, Bosboom-Toussaint en Busken Huet,
Bilderdijk en Conscience De Liefde en Louwerse, Cremer en Jonckbloet, Hooft en
Holdijk - kortom voor jong en oud voor man en vrouw.
De heer Beets laat dan een lange lijst volgen van in September aangeschafte werken
en wekt alle Nederlandsch-kennenden te Grand Rapids op een druk gebruik van de
bibliotheek te maken.

Het Nederlandsch in Indië in de 17e eeuw.
Nu in den laatsten tijd de kwestie van het leeren der Ned. taal aan inlanders zoo op
den voorgrond treedt, is het niet onaardig kennis te nemen van de maatregelen welke
de Ind. Regeering in 1641 nam om de beoefening van het Nederlandsch in Indië aan
te sporen.
In het Ned.-Indisch plakaatboek, uitgegeven door Mr. J.A. van der Chijs (dl. I,
1885, blz. 459) lezen wij onder bovenstaanden titel:
‘Door toedoen van slaven en slavinnen nam het gebruik der Portugesche taal te
Batavia en op andere kantoren van de Compagnie zoozeer toe, dat de Regering
voorzag, ‘deselve eyndelyck d' overhant nemen ende onse vaderlantse tale 't eenmaal
onderdrucken zoude, dat om vele ende gewichtige polytycque consideratien soodanich
niet en behoort.’
De Regering nam dientengevolge haré toevlucht tot de navolgende beperkende
maatregelen:
1o. aan slaven was ‘in voortyden, tot onderscheyt’ verboden hoeden te dragen.
Thans werd hun vergund hoeden en mutsen te dragen, indien zij de Ned. taal ‘redelyck
verstaen ende spreecken’ konden, waarvan zij een schriftelijk bewijs, afgegeven door
de Commissarissen voor huwelijksche zaken, moesten kunnen vertoonen. Anders
werd hun hoed of muts verbeurd verklaard en zij zelve strengelyck gegeesseld;’
2o. aan slaven of slavinnen, toebehoorende aan Christen eigenaren, mogten geene
vrij-brieven verleend worden, tenzij dezen ‘bescheyt’ hadden de Ned. taal redelijk
te kunnen spreken;
3o. inlandsche vrouwen, ‘die onze Nederlantse tale niet redelyck verstaen ende
spreecken,’ mogten niet trouwen met Nederlanderen;
4o. bij het ‘verkiesen der borgerlycke wacht’ (schutterij) moest er op gelet worden,
‘dat onder de Mardijkers geene g'eligeert en werden, als die matelijck Nederlantsch
connen spreecken.’
(O. en W.)

Het Nederlandsch in de Kaapkolonie.
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Als een bewijs, leerzaam in menig opzicht, hoe Ons Spreekuur te Stellenbosch werkt,
volgt hier nog de Rooster van Werkzaamheden over de maanden Juli tot October
1904.
De inrichting der vergaderingen vindt men aangegeven in het Augustus-nummer
van Neerlandia, blz. 113.
25 Juli. Poëzie van Beets: - De Conducteur, Roodkapjes Thuiskomst, Groothouden,
De Damiaatjes, Coovert Oom, Blinde Elze.
Jantje, Stoomen, Zaansch Liedeken, Met zen achten, Het boertje van Heemstede,
Jan Janszen.
Maartje van Schalkwijk, Guurtje, Het Portret, Vaders Vedeldeuntje, Wanneer de
Kinderen groot zijn, Matrozen Lied.
1 Aug. Klikspaan - Studententypen: - Flanor, De Aflegger, Examen en Promotie.
5 Aug. Jaarlijksch Concert.
8 Aug. Willem Messchert: De Gouden bruiloft.
15 Aug. De Veer - Kerstvertellingen: - Neef de Makelaar, Neef de Oosterling.
22 Aug. Bogaers: - De Togt van Heemskerk naar Gibraltar,
29 A u g . Vrije Voordrachten.
5 Sept. Piet Paaltjens: - Liefdewraak, Des Zangers min, De Zelfmoordenaar, De
Friesche Poëet, Jan van Zutphen's Afscheidsmaal, Drie Studentjes.
De Schoolmeester: - De Boterham en de Goudzoeker, De Kat.
12 Sept. Voordracht.
19 Sept. G e e n Z i t t i n g .
26 Sept. Cremer: - Kruuzemuntje, Het Kriekende Kriekske, Deine Meu.
3 Oct. G e e n z i t t i n g .
10 Oct. Van Lennep - Karakterschetsen: - Deodaat, Reinout, Madzy, uit de Roos
van Dekama,
17 Oct. Algemeene Vergadering. Kiezing van Ambtenaren.
21 Oct. Officiëele sluiting.

Uit de oude doos.
Mededeeling van prof. J.E. Heeres te Leiden:
Geknipt uit de Resoluties der Staten-Generaal, 27 December 1624:
‘Ontfangen een missive van den Orateur (hier = gezant) Haga, geschreven te
Constantinopelen den XVen Octobris lestleden ...., dat hij met dancksegginge
aennemende d'eer die Haer Ho. Mo, bij haere brieven van den XXVen Januarij
lestleden hem gedefereert hadden, om te Aleppo, Cyprus enne andere plaetsen van
Levanten Consuls te mogen stellen, binnen Aleppo tot Consul over de Nederlantsche
natie gestelt heeft Eduardo Kircham, Consul van de Engelsche natie aldaer...; waerop
goetge vonden is te rescriberen. dat hij hadde behooren te stellen een Nederlander,
ende dat hij tzelve alsnoch sal hebben te doen....’

Mededeelingen.
Wet op het Nederlanderschap.
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Ook de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen heeft aan de Tweede
Kamer een uitvoerig adres gezonden over onze
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wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap. Zij vult daarin aan wat de Ned.
Kolonie te Parijs in haar adres aan H.M. de Koningin en het Alg. Ned. Verbond in
zijn adressen aan de Ministers van Binnenl. Zaken en Justitie hebben betoogd.
In het Weekblad van het Recht van 11 Nov. komt Mr. W.H. de Beaufort tegen het
Londensche adres op, om de mogelijke lasten aan andere regeling verbonden. Hij
wenscht enkel zoodanige wijzigingen in de bestaande wet, als waardoor bij
onwillekeurig verzuim, de gevolgen zonder den omslag en de kosten eener
naturalisatie, ongedaan kunnen worden gemaakt.
Daar Mr. H.J. Boelen, wiens Stellingen aangaande dit punt in het vorige nummer
zijn afgedrukt, heeft beloofd zijn betoog in Neerlandia te zullen houden, wacht de
Redactie diens inzending af.
***
Eene mededeeling van De Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Australasia,
moest tot het volgende nummer worden uitgesteld.

Afdeeling Parijs.
Het bestuur der Afdeeling Parijs heeft een Hollandsche boekerij gevestigd in het
lokaal 39 Rue Joubert.
De heer W. Zeehandelaar, bestuurslid der Afdeeling, zal alle Vrijdagavonden van
8½-10 uur een cursus in de Hollandsche taal houden in de ‘Ecole des Langues
Etrangères, 6 Rue Louvois’. De toegang is voor ieder vrij.
Aangemoedigd door den bijval in het vorig jaar, richt de Afdeeling ook dezen
winter weer gemeenschappelijke maaltijden in van Nederlanders te Parijs. De eerste
maaltijd had plaats Zaterdag 22 October.
Nog zal deze Afdeeling in den winter eenige lezingen doen houden, terwijl zij ook
plannen heeft voor het aanstaande St. Nicolaasfeest.
Midden November is door haar in de Galerie Vollard, 6 rue Laffitte, eene
tentoonstelling geopend van een 100-tal werken van Kees van Dongen.
Hoogelijk te waardeeren is de werkzaamheid van deze jonge Afdeeling, die zoo
goed haar roeping begrijpt.

Boekerij op Aruba.
De bibliotheek van het A.N.V. op Aruba telt reeds 164 nummers. Er wordt een druk
gebruik van gemaakt.

Spekers voor 't Verbond.
Als spreker voor de Afdeelingen heeft zich nog opgegeven:
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De heer W.J.G. Van der Veur, Oud-Kapitein der artillerie, Gevers Deynootweg
16.
Onderwerp: De Staat- en krijgskundige beteekenis van den Koning- Stadhouder
Willem III in de wereldgeschiedenis.

Uit Chicago.
Te Chicago (V.S.) wordt een Afdeeling van het A.N.V. opgericht.

Uit Steynsburg.
Aan De Stem van Burgersdorp is het volgende ontleend:
Daar de Debatsvereeniging ‘De Goede Hoop’ te Steynsburg steeds het gemis heeft
gevoeld van het gebrek aan degelijke Hollandsche lectuur, welke binnen het bereik
kan vallen van alle leden, benoemde zij eene Commissie, bestaande uit de heeren
ds. Ph. Snijman, O. Oosthuizen en W. Hovy om in briefwisseling te treden met het
Algemeen Nederlandsch Verbond in Nederland, van welke het bekend was, dat het
aan verschillende corporaties in Zuid-Afrika boeken gratis ter beschikking stelde ter
bevordering van de Hollandsche taal en de Hollandsche tradities.
Het gevolg was dat van Dr. W. van Everdingen, Secretaris der Boekencommissie
van het Alg. Ned. Verbond, te Rotterdam, spoedig twee kisten boeken werden
ontvangen. De inhoud, eene waarde van £ 30, heeft in alle opzichten verre de
verwachtingen overtroffen. De keuze is een zeer gelukkige, en de boeken zijn alle
van eene goede strekking, en van godsdienstigen, letterkundigen of geschiedkundigen
aard. De heele bibliotheek bestaat nu uit 500 boeken.
Op de laatste Vergadering der Vereeniging werd dan ook door den heer Jan Snijman
eene motie van dank voorgesteld aan het Alg. Ned. Verbond, welke algemeen
aangenomen werd. De heer Hovy werd ook bedankt voor zijne bemiddeling in deze
zaak.
De heer C. Hennings stelde aan de Vereeniging een kamer ter beschikking, waar
de Bibliotheek opgesteld kon worden, welk aanbod met dank door de Vereeniging
aanvaard werd.
Tot bibliothecaris werd aangesteld de heer J.H. Veldhuizen, die reeds een fraaien
catalogus voor de Bibliotheek heeft samengesteld, zoodat de boeken thans voor de
leden der vereeniging beschikbaar zijn.
Het lidmaatschap bedraagt slechts 2/6 per jaar waarvoor elkeen de vrije beschikking
heeft over de bibliotheek. Het ledental bedraagt thans 52.
Het verslag eindigt met te wijzen op het groote belang dezer zaak voor onze taal,
die dreigt verloren te gaan door gebrek aan beoefening, en dringt er op aan dat geen
Debatsvereeniging verzuime van het gunstige aanbod der Nederlandsche
stamverwanten gebruik te maken.

Nieuwe Leden.
(15 Sept. - 15 Nov.)
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Groep Nederland.
Gewone Leden.
J.N. van Hesteren, Hoofd der school,

Ambt-Delden.

Mej. M.L. Peelen, Heerengracht 540,

Amsterdam.

Opgegeven door den heer Amsterdam.
H.L. Reysenbach,
C. George Griss, 2e Jan Steenstraat 112,

Amsterdam.

Opgegeven door den heer
J.J. Griss, Rotterdam.
C.G.P. van Goor, Cadet Genie K.M.A.,

Breda.

Opgegeven door den heer Breda.
C.W.v.d. Ven,
C.S. van der Hegge Spies, Meerweg 10,

Bussum.

Opgegeven door mej. G.
van Groos, Gouda.
L. Alberts *, Koopman, Graaf van Burenstraat 10,

Deventer.

G.J. Lugard *, Exporteur, Melksterstraat 1,

Deventer.

*Opgegeven door den heer
W.J. Lugard, Twello.
Mej. E.G. Ulrich, Groenmarkt,

Dordrecht.

Opgegeven door den heer Dordrecht.
C. Plokhooy,
G.T. Harloff, Wilhelminastraat,

Den Haag.

Opgegeven door Dr. N.
Japikse,
C.R.F. André de la Porte, Wilhelminastraat 5,

Den Haag.
Den Haag.

Opgegeven door den heer Den Haag.
Mr. P.A. Francken,
B.H. Vos, Stationsweg 44,

Den Haag.
Opgegeven door den heer Den Haag.
B.J.F. Varenhorst,

G.T. Harloff, Emmastraat 7,

Den Haag.

J.C. van Eerde, Direct. van ‘het Vaderland’,
Mauritskade,

Den Haag.

Opgeg. door den heer
P.A.M. Boele van
Hensbroek,
JaC.J. Son, Jansweg 46,

Den Haag.

Haarlem.
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Opgegeven door Dr. J.B.
Schepers,
Dr. J. Boeke, Dijkstraat 10,

Haarlem.
Den Helder.

Opgegeven door Dr. W.P. Den Helder.
Jorissen,
Mej. M.E. Ver Loren van Themaat, Asterstraat 7,

Hilversum.

Mej. Sjouk Tigler Wijbrandi, 15 Noordvliet,

Leeuwarden.

Aug. Mühlenfeld, Noordeinde 81,

Leiden.

Opgegeven door den heer Leiden.
J. Brinks,
Th. Figee, Nieuwstraat 42,

Leiden.

A.J.A.v. Herzeele, Apothekersdijk 34,

Leiden.

D. Zijp, Hoogewoerd 41,

Leiden.

J.J. Ferf, Breestraat 104,

Leiden.

G.A. Voûte, Breestraat 3,

Leiden.

E. Polak Daniels, Rapenburg 90,

Leiden.

A.Th. Neeb, Boommarkt 11,

Leiden.

M.W.G.v.d. Veur, Nieuwe Rijn 14,

Leiden.

J.H. Scholten, Noordeinde 30,

Leiden.

O.G. Heldring, Apothekersdijk 34,

Leiden.

J. van den Ban, Rijnsburgerweg 12a,

Leiden.

C.J. François, Hooigracht 32,

Leiden.

H.C. Leemhorst, Morschsingel 21,

Leiden.

H. Neijs, Apothekersdijk 21,

Leiden.

H. van Wensen Jr., Breestraat 81,

Leiden.

Ch.A.E. Maitland, Noordeinde 11,

Leiden.

S.A.v. Vriesland, Rapenburg 8,

Leiden.

R.W.v. Lynden, Aalmarkt 4,

Leiden.

J.A. Rijkers, Noordeinde 44,

Leiden.

A. Reigersman, Aalmarkt 4,

Leiden.

A. Massink, Wittesingel 27,

Leiden.

L.H.v. Lennep, Noordeinde 30,

Leiden.

W. Nolen Jr., Noordeinde 3,

Leiden.

J.A.v.d. Staep, Hoogewoerd 26,

Leiden.
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W.J.L.v.d. Es, Hartesteeg 5,

Leiden.

K.H. Korff, Nieuwe Mare 25,

Leiden.

A.J. van Hengel, Rapenburg 58,

Leiden.

J. Bentz v.d. Berg, Oude Vest 31.

Leiden.

H. van Trigt, Rapenburg 58,

Leiden.

C.T. de Ruyter de Wildt, Oude Vest 33a,

Leiden.

C. Spoelder, Bloemmarkt 24,

Leiden.

C.C. Tieleman. Hoogewoerd 42,

Leiden.

F.L.J.E. Rambonnet, Botermarkt 20,

Leiden.

J. Bentfort, Papengracht 14a,

Leiden.

Gerardina Courbois, Spaarbankstraat 29,

Nijmegen.

Opgegeven door Dr. P.J.J.
Honig, Nieuwendam.
Mvr. Wed. J. Beijers, geb. Hoogewerff, Diergaardel.
58,

Rotterdam.

Opgegeven door Mej. Em. Rotterdam.
Wijt,
P.T. van den Berg van Os, Oostvestplein 89,

Rotterdam.

Opgegeven door den heer Rotterdam.
J.J. Griss,
Dr. L.B. de Monchy, Westerstraat 6,

Rotterdam.

De Nieuwe Amerikaansche Handelsvennootschap,

Rotterdam.

Adelbert Vorstman, Wolfshoek 6,

Rotterdam.

G.J. van Dorsser, A 698,

Sliedrecht.

L.C. Lugard, Rijksstraatweg,

Twello.

Opgegeven door den heer Twello.
W.J. Lugard,
H.J.A.v. Son,* Minrebroederstr. 11, p a v. Emmerik,

Utrecht.

T. Coolsma,* Predikheerenstraat 2bis,

Utrecht.

W.H. Jolles*, Oud Kerkhof 44,

Utrecht.

A.J. de Beaufort,* Achter St. Pieter 16,

Utrecht.

G.C. van der Horst,* Weesbrug 79,

Utrecht.

E.H. Jannink,* Twijnstraat 3,

Utrecht.

J.E. van der Pot,* Schroeder v.d. Kolkstraat 19.

Utrecht.
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J. Spijkerboer,* Breedstraat 15,

Utrecht.

K.H.E. Gravenmeyer,* Kromme Nieuwe gracht 25,

Utrecht.

B.v.d. Mersch,* Oude Gracht 93,

Utrecht.

P. Talma,* Janskerkhof 25,

Utrecht.

M. Tijdeman,* Korte Nieuwstraat 23,

Utrecht.

J. Blom,* Oude Gracht Tz. 61,

Utrecht.

W. Roosenburg,* Schoutenstraat 17,

Utrecht.

*Opgegeven door den heer Utrecht.
F.R. Coers F. Rzn.,
B. Koens, Stoomvaartmaatschappij Zeeland;

Vlissingen.

Jetsko Faber,

Zaandam.

Groep Ned. Indië.
Gewone Leden.
N. van Goens,

Bandoeng.

J.R.G.L. van Rhijn, Boekhouder Standard Batavia.
Oil Company,
Mevr. van Rhijn - Andreas,

Batavia.

W.B. Barbe, Beambte
Handelsvereeniging Amsterdam,

Batavia.

J.E. Snellen van Vollenhoven, 1e Luit.
Infanterie,

Batavia.

Mevr. E.C. Snellen v. Vollenhoven Andrée Wiltens,

Batavia.

J.W. de Groote, Hoofd eener school m.d. Batavia.
Bijbel,
A.H.A.G. Helledoorn, Ambtenaar K.P.
Mij.,

Batavia.

D.A. van Waardenburg,

Batavia.

Mevr. van Waardenburg - Gallas,

Batavia.

Mej. P. Kappelle, Leerares,

Batavia.

F. Salomonson, Gang Scott,

Batavia.

Mevr. Salomonson, Gang Scott,

Batavia.

J.M. van Valkenburg, 2e Commies Dept. Batavia.
v. Fin.,
Mevr. van Valkenburg - Schippers,

Batavia.
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J.A. Mulder, Klerk B.O.W.

Batavia.

W. Eduard, Klerk Alg. Rekenkamer,

Batavia.

W.F.J. Mühlnickel, Beambte Factorij
N.H.M. Gang Passar Baroe,

Batavia.

K.C. Barkey, Controleur in commissie.

Batavia.

Mej. F.Th. Mensinga.

Batavia.

Mej. A.L. Mensinga,

Batavia.

W. Zwalsma, Sergeant-schrijver Dept. v. Batavia.
Oorlog,
Mas Achmad, Leerling Gymn. Willem
III, p/a P.A. Rijlart. Pegansaän,

Batavia.

Ch.J. Cohen, 1e Commies, Alg.
Rekenkamer,

Batavia.

J.E. Drayton Lee, Houtvester,

Blora.

Mej. A. Steenbakker,

Grobag (Kedoe).

J.K.v. Gorkum, Administrateur Semen, Grobogan.
Groendik,
E.J.W. van Dijk,

Indramajoe.

W.F. van Heemskerck, IJsfabriek,

Kediri.

L.C. van Gunster, Administrateur
Kalinjamat,

Koedoes.

C.J. van Kempen, Controleur B.B.,

Loeboeg Pakam.

Th. van Aarem, Sergeant,

Magelang.

J. Franken, Sergeant,

Magelang.

J. Jarna, Sergeant-majoor, schrijver,

Magelang.

J.G. Annyas, Sergeant 1e bat.,

Magelang.

W. Luyt, Sergeant 1e bat.,

Magelang.

A.J. Spoel, Luit. Inf.,

Magelang.

O. Benen, Korporaal-schoenmaker res.
bat.,

Magelang.

H.J. van Bremen, Adj. onderofficier,

Magelang.

J. van de Graaf,

Malang.

L.J. Godefroy, Administrateur Soemboer Malang.
Bokar,
W.F.J. Keuchenius, Agent Java-bank,

Semarang.

H.F. Tillema, Apotheker,

Semarang.

Mr. J.W. Kool,

Semarang.
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Dr. J.P.J. van Gorkom,

Singkep.

B. van Gelder, Onderwijzer,

Soemenep.

W. Assé,

Soerabaia.

J.K. Fauser,

Soerabaia.

J.A.C. Kaayk,

Genteng, Soerabaia.

W.A. de Kanter,

Tandjong Pinang, (Riouw).

G.W.L. Benz, Agent Escompto Mij.,

Tandjong Priok.

J.M.P. Koorema, Aspirant Controleur,

Tasikmalaja.

Dr. J.H.J. van Barmen 't Loo,

Tosari.

Groep Suriname.
Gewone Leden.
H.C. Simons,* Landmeter, Gravenstraat,

Paramaribo.

J.D. Abercrombi,* Onderwijzer Gonggrijpstraat,

Paramaribo.

S.E.J. Demarchi,* Aannemer van Openb werken,

Paramaribo.

*Opgegeven door den heer Paramaribo.
J.A. Dragten,
J.Th. Duyker, Onderwijzer, Wanicastraat,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer Paramaribo.
C.R. Frowein,
B. Bilgen, Gouvernements-Secretaris.

Paramaribo.

Opgeg. door den heer Fred. Paramaribo.
Oudschans Dentz,

Buitenland.
a. Beschermend Lid.
Jac. A.J.v. Haaren, Ingenieur, Sargento Cabrol 176,
Opg. door den h.H.G.
Duyns,

Rosario de Santa Fé
(Argentinia).
Rosario de Santa Fé
(Argentinia).
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b. Gewone Leden.
R. Beekman*, Sarg. Cabrol 176,

Rosario de Santa Fé
(Argentinia).

J.J. Luijs de Norfalk*, Ingen.,
Rioja 1969,

Rosario de Santa Fé
(Argentinia).

*Opg. door den h.H.G.
Duyns,

Rosario de Santa Fé
(Argentinia).

W. van den Brink,* Leeraar b/d Protest. Gem.,

Aruba.

J.A. de Veer,* Koopman.

Aruba.

Gerard de Veer,* Koopman.

Aruba.

L.J.M. Henriquez,* Koopman,

Aruba.

R.J, Beaujon,* Quarantaine-loods,

Aruba.

J.H.P. Schrils,* Onderwijzer,

Aruba.

*Ogegeven door den heer Aruba.
J. Scheuerman,
Vogel, Fostoffice Box 461,

Cairo.
Opgegeven door den heer Ermant (Egypte).
H.H. Borel,

Dautsenberger, (in religie pater Ambrosius), Nag
Hamadi

(Egypte).

Opgegeven door den heer (Egypte).
J.H. Insinger, Luxor,
Vele namen van nieuwe leden, waaronder 35 op Curaçao wachten op plaatsruimte.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.

Verzoek.
De leden van het Alg. Ned. Verbond die met hunne gelezen dagbladen een nuttig
werk willen doen, worden verzocht ze te zenden aan de Boekencommissie, van
het Alg. Ned. Verbond, Van der Duynstraat 63, Rotterdam, liefst wekelijks in
één pak en vóór Zaterdag.
De dagbladen zullen gebruikt worden om Nederlandsche leesinrichtingen in
het Buitenland, vooral die in havenplaatsen en andere streken met een niet
bemiddelde Hollandsche kolonie, geregeld van kranten te voorzien.
Ook boeken zijn steeds welkom.
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Bericht.
De leden worden herinnerd aan de Algemeene Vergadering te houden op
Zaterdag 26 November in het Hotel Ponsen te Dordrecht, waarin de ontbinding
en wederoprichting van het Alg. Ned. Verbond zal worden voorgesteld.
Zie de dagorde in het Augustus-nummer, blz. 115.
De Vergadering begint niet om twee uur, maar HALF TWEE.
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Zeer moeilijk
is het in den tegenwoordigen tijd uit de tallooze kinderboeken welke thans de
boekenmarkt overstroomen een geschikte keus te doen. Op het keurig uiterlijk alleen
kan men niet afgaan, want gelijk ook bij vele andere artikelen dikwerf het geval, ziet
men menigmaal de meest waardelooze waar in den mooisten of bedriegelijksten tooi.
En als wij zoo eens nagaan wat voor zoutelooze of hersenoverprikkelende lectuur
onder aanlokkelijke titels en bandjes geboden wordt, dan ziet men dadelijk de
noodzakelijkheid in om het publiek omtrent de degelijkheid van sommige auteurs
in te lichten.
De moeilijkheid voor vele schrijvers is, zich te verplaatsen in den gedachtengang
van het publiek waarvoor zij schrijven. Een droog leerboek te schrijven is lang zoo
moeilijk niet, als een goed leesboek, dat onbemerkt tegelijkertijd leerzaam en
opvoedend moet zijn. Boeien en niet prikkelen, beschrijven en niet vervelen, tot het
goede aansporen en niet zedemeesteren, voor de jeugd schrijven en toch niet
kinderachtig zijn, dat is een kunst, welke maar weinig schrijvers verstaan, dat is
echter de kunst waarin schrijvers als Dr. KARL MAY en WÖRISHÖFFER, wier beste
werken uitgegeven worden door de Uitgevers-Maatschappij ‘Nederland’ te 's
Gravenhage, buiten allen twijfel het zeer ver gebracht hebben.
Het is hier de plaats niet om lang daarover uit te wijden. Laat ons liever het woord
laten aan de Commissie van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, die
aldus deze werken beoordeelt:
‘Deze schrijver moet inderdaad veel weten van de streken, waarin zijn verhalen
spelen, anders zou hij zoo niet kunnen vertellen, de jongens komen geheel onder de
bekoring. De figuren zijn sympathiek, de jongens kunnen er ridderlijkheid, eerlijkheid
en flinkheid van leeren.’
‘IN KOERDISTAN. Het is een aaneenschakeling van interessante
reisavonturen; onderhoudend beschreven door iemand die den indruk
geeft, zeer veel van vreemde landen en menschen te weten. In den held
van het verhaal is de idee der Beschaving belichaamd; dit maakt, dat het
boek zich gunstig onderscheidt van andere even avontuurlijke verhalen,
en dat het naar waarheid weergeven van sommige echt-Turksche toestanden
(drinken en omkoopen) niet zooveel aanstoot geeft als men denken zou.
Voor 12-jarigen en ouderen beveelt de Commissie het degelijk uitgevoerde
boek van harte aan,
HET GEHEIM VAN DEN WITTEN BISON. Met vele “Indianen
geschiedenissen” vormt dit boek een aangename tegenstelling, doordat
het bij vele hoogst spannende avonturen geen bloedige
menschenslachterijen bevat. De helden bestrijden de Indianen, maar dooden
zoo zelden mogelijk. De prairieroovers zijn hun vijanden, die ze zonder
genade verdelgen. Het is een Indianengeschiedenis van de beste soort.
Komische en hartstochtelijke tooneelen wisselen elkaar af en goed
geslaagde beschrijvingen van natuurtafereelen beslaan een vrij groote
ruimte. De schrijver toont geen voorliefde te hebben voor ijselijke
tooneelen; het menschendooden is tot een minimum beperkt. De bloedige
botsingen op groote schaal tusschen blanken en roodhuiden, die in de
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meeste boeken van dit genre schering en inslag vormen, zijn handig
vermeden, zonder dat daardoor het boek minder boeiend is geworden. De
aantrekkelijkheid wordt bovendien verhoogd door het aanhoudend dialoog.
Dit werk is zonder voorbehoud aan te bevelen voor de bibliotheek van het
laatste schooljaar.’
Hetzelfde kan gezegd worden van de WÖRISHÖFFERS, bij ons verschenen.
Ook geldt dit eveneens aan de andere met zorg uitgezochte Jongens- en
Meisjesboeken door de Uitgevers Maatschappij ‘Nederland’ te 's Gravenhage
uitgegeven; boeken van schrijvers zooals TROMP, ANDRIESSEN, HOFFMANN, KAPT.
FLINT, MAINE REID en anderen.
Voor kleine meisjes verdienen CORRY's werken zooals ‘Een Poppenfannlie’, ‘Een
Wereld in het klein’, ‘Zwarte Hanna’ en voor iets ouderen ‘Sheila Josselin’ VAN
MOLESWORTH een warme aanbeveling, terwijl aankomende jonge dames met groot
genoegen zullen kennis maken met ‘Kitty O'hara’ VAN MEADE, ‘Freule Ulli’ VAN
BILLER of ‘de Stiefzusters’ VAN SCHELTEMA.
Wij verwijzen overigens naar de in dit blad voorkomende bijzondere
aankondigingen.
Al die werken zijn tegen den daar achter aangegeven prijs door bemiddeling van
elken solieden boekhandelaar te verkrijgen of anders kan ook de bestelling direct
gedaan worden aan de
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ ‘NEDERLAND’
's Gravenhage.

Onze premie.
Wij hebben de eer ter kennis te brengen van de Leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, dat wij besloten hebben dit jaar uitsluitend voor hen eene premie bij het
Maandblad Neerlandia beschikbaar te stellen.
Voor eenigen tijd werd door ons uitgegeven ‘HEROES OF THE BOER WAR’
een standaardwerk, populair geschreven, naar officieele en betrouwbare bronnen
samengesteld, dat beoogt aan alle Natiën het volk der Boeren in zijn beste zonen,
zijn voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren kennen en te doen eeren, en
om die reden waren wij wel verplicht ons van andere talen te bedienen dan de
Nederlandsche.
De pers in binnen- en buitenland is eenparig vol lof over dit werk van groote
verdienste, hetwelk ter bereiking van het door ons beoogde doel in verscheidene
talen het licht zag zooals in het Engelsch, Duitsch, Noorsch, Russisch en Italiaansch.
Uit den aard der zaak heeft, de Engelsche uitgave hoofdzakelijk zijn weg gevonden
in Engeland en Amerika, waar het grooten opgang gemaakt heeft, maar aangezien
er vooral onder de Leden van het Verbond bijzondere belangstelling in het aan den
Nederlandschen stam verwante volk bestaat, meenden wij hen aangenaam te kunnen
zijn, door dit prachtwerk waarvan de prijs is f 3.90 fr. p. p. aan hen tegen beduidend
lageren prijs als premie bij Neerlandia aan te bieden.
Om die reden is dan ook voor de premie bij ‘Neerlandia’ onze keus op dit
Standaard-Werk en Gedenkboek gevallen en zullen wij het aan ieder lid van het
A.N.V., die het bij ons aanvraagt, zoolang de voorraad strekt, franco per post
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toezenden voor f 1,75 door geheel Nederland en voor f 2.- naar het Buitenland. Voor
niet-leden blijft de prijs f 3.90.
Het boek is van de hand van FREDERIK ROMPEL, den welbekenden oud-redacteur
en oorlogs-correspondent van de Volksstem te Pretoria.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen
causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard
en godsvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.
De korte geschiedkundige inleiding van de hand van Generaal-Majoor PFISTER,
geeft een duidelijken blik op de geschiedenis der laatste honderd jaar en op de
oorzaken en aanleiding tot den oorlog, terwijl de 2 kaarten alsmede een 150tal
prachtige afbeeldingen, met uitvoerige bijschriften, naar photographiën op de
slagvelden genomen, de voornaamste krijgsverrichtingen in beeld en schrift
vereeuwigen. Het is groot royaal formaat, op zwaar papier en keurig uitgevoerd
gebonden in linnen stempelband.
Wij laten hier den Inhoud (vertaald) volgen.
Voorwoord. - Hoe Zuid-Afrika tot zijne tegenwoordige beteekenis gekomen
is. - I. Indien de Koningin alles eens wist! - II. Zeden en gewoonten der
Boeren. - III. De Boer in den oorlog. - IV, Oom Paul en Tante Sanna. Het Transvaalsch Volkslied. - V. President M.T. Steyn. - Volkslied van
den Oranje-Vrijstaat. - VI. Dr. W.J. Leyds. - VII. A.D.W. Wolmarans, VIII. Cornelis Wessels. - IX. Abraham Fischer. - X. Schalk Willem Burger.
- XI. F.W. Reitz. - XII. Wijlen Comm.-Generaal P.J. Joubert. - XIII.
Generaal P.A. Cronjé, - XIV. Comm.-Generaal Louis Botha. XV.
Hoofd-Comm., Generaal Christiaan de Wet. - XVI. Generaal J.H. de la
Rey. - XVII. Generaal Ben Viljoen. - XVIII. Wijlen kapitein Danie Theron.
- XIX. Rechter J.B.M. Hertzog. - XX. J.C. Smuts. - XXI. De drie meest
bekende Commandanten in de Kaapkolonie: Generaal S.G. Maritz, wijlen
Commandant G.J. Scheepers, Generaal G.H. Kretzinger. XXII. Vrouwen
en dochters van Zuid-Afrika. - Geographisch overzicht der plaatsnamen.
Men kan hieruit reeds zien hoe hoogst interessant dit werk is.
De Duitsche uitgave, mede bij ons verschenen onder den titel ‘DIE HELDEN DES
BURENKRIEGS’, is eenigszins beknopter en bevat 119 illustraties. Deze stellen wij
verkrijgbaar voor f 1.65 franco per post voor het Binnen-, f 1.90 Buitenland.
Wij maken er echter opmerkzaam op dat deze aanbieding alleen geldig is op
voorwaarde dat de bestelling uiterlijk 31 December 1904 aan ons adres verzonden
wordt.
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ ‘NEDERLAND’
's-Gravenhage.
P.S. Gemakshalve ontvangt elk lid bij dit nummer van ‘Neerlandia’ een bestelbiljet
Wanneer men daarop het gewenschte boek aanstreept en alléén zijn adres invult, kan
het als drukwerk gefrankeerd worden en ontvangt men het verlangde omgaand franco
per post.
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[December 1904]
16 December 1904.
Heden wordt het stoffelijk overschot van President Kruger te Pretoria aan den schoot
der aarde toevertrouwd. Wij weten dat allen en hebben het lang te voren vernomen.
Velen onzer namen met woord of daad deel aan den plechtigen begrafenisstoet, die
van Zwitserland naar Oud-Holland en van Oud-Holland onder Nederlandsche vlag
over zee naar het zuidelijk halfrond trok en wij allen begeleidden den droeven tocht
met onze gedachten en gebeden. Toch trilt heden in aller harten een snaar van smart,
van trots en van hoop.
Van smart, dat een der grootste zonen van den alouden Hollandschen stam, door
zijne landgenooten uit hun midden verkoren en hoogverheven, van zijn voetstuk
werd gerukt, voordat zijn loopbaan was geëindigd en door valsche staatkunde en
ruw geweld werd ten val gebracht.
Van trots, omdat deze kloeke en groote Afrikaner, wiens hand nooit faalde, wiens
moed nimmer wankelde, wiens geloof bergen verzette, behoorde tot den
Nederlandschen stam, wiens roemrijk verleden balsem giet in de wonden van het
heden en een lichtstraal werpt in eene duistere toekomst.
Van hoop, omdat Kruger en zijn volk ons hebben geleerd niet moedeloos te worden
bij schijnbaren ondergang, onwrikbaar pal te staan voor eenmaal aanvaarde beginselen,
goed en bloed te offeren voor edeler goederen, en uit de puinhoopen van het verleden
bouwsteenen te vormen voor eene nieuwe toekomst.
Met ontbloot en gebogen hoofd scharen ook wij ons in lange rijen onder de
tienduizenden landgenooten van den grooten doode en staren in het zwijgende graf.
Wij hebben
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aanspraak op een bescheiden plaats, want ook wij hebben hem gekend, geëerd en
bewonderd, toen hij bij herhaling vertoefde in ons midden en blijkbaar nergens liever
verwijlde dan in het land, dat zijne taal sprak en zijn geloof beleed. Terwijl wij
luisterden naar de woorden van rouw en van troost, tot zijne verslagen bondgenooten
gericht, en onze gedachten afdwalen naar het rijk verleden, dat langzaam wegzinkt
in het graf, is het ons alsof eene diepe stem daaruit oprijst en tot ons spreekt:
‘Wat staat gij en treurt als mannen, die geen hoop hebben?
Gaat heen en leert van mij, nimmer te rusten, noch te wanhopen, zoolang het dag
is; helpt veeleer mijn volk met uwe kennis, met uw geld, met uw goed; arbeidt aan
de wedergeboorte uwer stamverwanten, die een ongeschreven recht verwierven op
uwe liefde en eerbied; en uit den afgehouwen tronk zal een rijsken voortkomen, dat
eenmaal mijne taak weder opneemt en onder gunstige omstandigheden voltooit. Gaat in vrede. - Wie gelooven, haasten niet.’
Namens het Hoofdbestuur der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging:
Jhr. J.A. VAN KRETSCHMAR VAN VEEN,
wd. Voorzitter,
K.F. VAN DEN BERG,
Penningmeester,
PAUL DEN TEX,
Secretaris.

De wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap.
Eenige dagen na mijn promotie in de Rechten verzocht de heer Dr. H.J. Kiewiet de
Jonge, onder-voorzitter van het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond, mij of ik
twee mijner stellingen XIII en XIV wilde bespreken in Neerlandia. Daar ik eenige
mijner aanteekeningen reeds had weggedaan en slechts weinige dagen had om me
gereed te maken voor mijn vertrek naar Indië, zoo had ik daar eenig bezwaar tegen
- gaarne voldoe ik echter aan het tweede verzoek om op de boot iets te schrijven over
beide stellingen Aangezien ik hier niet genoeg boeken heb en dus eenige aanhalingen
uit 't hoofd zal doen, vraag ik de welwillendheid voor mogelijke onnauwkeurigheden.
Mijne stellingen luiden:
XIII. Art. 7.5o van de wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap (12 Dec.
1892 Sb. No. 268) behoort als volgt te worden gewijzigd: ‘door kennisgeving van
hem, die minstens 10 jaar woonplaats heeft gehad buiten het Rijk en zijne koloniën
en bezittingen in andere werelddeelen, dat hij het Nederlanderschap wenscht te
verliezen’. Het voorlaatste lid van art. 7 behoorde dan te vervallen.
XIV. Het laatste lid van art. 7 der wet van 12 Dec. 1892 (Sb. No. 268) worde in
dien zin gewijzigd, dat in het buitenland geboren en woonachtige kinderen van
Nederlanders welke eveneens in den vreemde wouen, om Nederlander te blijven
binnen een jaar na hunne meerderjarigheid in den zin van de Nederlandsche wet,
eene verklaring moeten afleggen als bedoeld in 't tegenwoordige art. 7.5o.

Neerlandia. Jaargang 8

Het art. 7.5o1) luidt: Het Nederlanderschap wordt verloren door, behalve ter zake
van 's landsdienst, woonplaats te hebben buiten het Rijk en zijne koloniën of
bezittingen in andere werelddeelen gedurende 10 achtereenvolgende jaren, tenzij de
afwezige vóór het verstrijken van dien termijn aan den burgemeester of het hoofd
van het plaatselijk bestuur zijner laatste woonplaats in het Rijk of zijne koloniën of
bezittingen in andere werelddeelen of aan de Nederlandschen gezant of een
consulairen ambtenaar in het land waar hij woont, kennis geve, dat hij Nederlander
wenscht te blijven.
Van den dag waarop die kennisgeving ontvangen is, begint de tienjarige termijn
opnieuw te loopen.
Ten opzichte van minderjarigen begint de tienjarige termijn te loopen met den dag
hunner meerderjarigheid in den zin der Nederlandsche wet.
Het artikel zegt dus in het kort: ‘tien-jarig verblijf in 't buitenland doet het
Nederlanderschap verloren gaan, tenzij men kennis geve, dat men Nederlander wil
blijven’.
Van ouds was deze regeling bij ons anders: was men Hollander, dan bleef men
het, hoelang men ook in 't buitenland was. Aldus het Oud-Holl. Recht, aldus het
B.W. in 1838 en de wet van 28 Juli 1850 (Sb. 44) ‘ten uitvoering van art. 7 der
Grondwet’.
Een geheel nieuw standpunt nam het ontwerp van den minister in (24 Februari
1892): Nederlanderschap wordt verloren door vestiging buiten het Rijk of zijne
koloniën en bezittingen in andere werelddeelen, zonder oogmerk om terug te keeren.
Het gemis van oogmerk om terug te keeren wordt ondersteld bij hem, die buiten het
Rijk enz. vijf jaar gevestigd bleef, tenzij hij enz. vóór het verstrijken van dien termijn
van zijn voornemen om terug te keeren aan den burgemeester of 't hoofd van het
plaatselijk bestuur zijner laatste woonplaats in 't Rijk enz. kennis gegeven heeft.
Deze nieuwe bepaling was in 't Buitenland al bekend. In Noorwegen1) en Zweden
moet men zich elke drie jaar opgeven; in Duitschland elke 10 jaar2).
De Memorie van Toelichting luidde o.a.: ‘In het vestigen van woonplaats buiten
zijn land enz. toont men, aan den band met 't vaderland niet meer te hechten; althans
zich daarvan zoo los te gevoelen, dat 't voortduren der nationaliteit niet meer mag
worden aangenomen’.
In 't Voorloopig verslag van de Tweede Kamer is men hiertegen opgekomen; zoo
werd de termijn van 5 jaar te kort gevonden; en noodzakelijk geacht meerdere ruimte
omzich op te geven.
De minister gaf een gewijzigd ontwerpartikel, dat geheel als 't tegenwoordige art.
7.5o (zie boven) luidt. De memorie van antwoord ging dan ook in op de bezwaren
en zei: ‘men vertrouwt, dat de gewijzigde redactie en de gewenschte verlenging van
den termijn tot tien jaar aan de gerezen bedenkingen tegemoet zal komen’ Voorts
nog de belofte: door administratieve voorschriften het daarheen te leiden, dat hij, die
werkelijk prijs stelt op het Nederlanderschap, den 10-jarigen termijn niet ongebruikt
behoeft te laten voorbijgaan.’

1) Zie over deze wet: L.F.G.P. Schreuder: Wet op 't Nederl. schap en Ingezetenschap. Zutfen,
Thieme en Co.; waar men een zeer nauwkeurig overzicht vindt, met eene belangrijke inleiding.
1) Zie Schreuder p. 221:
2) Amerika en Engeland kennen dergelijke bepalingen niet.
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Daarop volgden de Beraadslagingen in de Tweede Kamer. Intusschen waren hier
reeds ingekomen 8 adressen3), waarvan dat van de Kamer van Koophandel te Londen
en van den Heer A. Marckx c.s. te Frankfort a/M. de belangrijkste zijn.
Het Londensche adres zei in 't kort:
a. Slechts éénmaal geve men op dat men Nederlander wil blijven.
b. Zoo men 't Nederlanderschap aldus heeft verloren; gunstige bepalingen om het
spoedig terug te krijgen.
De Heer Marckx heeft tweërlei voorstellen:
I. Behoud van Nederlanderschap in 't buitenland, tenzij men te kennen geeft ‘niet
terug te komen’, óf
II. Bij kennisgeving ‘dat men zal terugkeeren’ behoudt men zijn Nederlanderschap.
In de 2e Kamer heeft Jhr. Beelaerts van Blokland toen (18 Oct. 1892) een reden
gehouden, waarin hij blijk gaf zeer juist de positie der Nederlanders in 't buitenland
in te zien; welke reden dan ook te Parijs4) en elders veel opgang heeft gemaakt onder
de Hollanders. Hij prijst eerst de verbeteringen in 't gewijzigde ontwerpen ‘'t
wegvallen van den esprit de non retour’ ‘de verlenging van den termijn’ en ‘de
meerdere ruimte van het afleggen van de verklaringen aan de autoriteiten’. Maar dan
komen zijn grieven. Ik zal kortheidshalve

3) Ik ken deze alleen uit Schreuder p. 12, 13 en 14; zelf heb ik ze niet gelezen.
4) Zie: het Parijsche adres geaun de R. en St. Gen. (Mei 1903).
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slechts hier en daar iets aanhalen, hoewel de redevoering - ook uit het oogpunt van
onze consulaire regeling - waard is geheel te worden gelezen. ‘Waarom toch bestaat
in het wetsontwerp eenigermate de neiging om de Nederlanders, die lang in 't
buitenland vertoeven, af te snijden van onze nationaliteit. Juist zij, die zeer langdurig
in het buitenland wonen, bewijzen vaak onwaardeerbare diensten aan landgenooten,
die zich daar gaan vestigen. Juist zij zijn het best bekend met land en volk, juist zij
zijn in vele gevallen de ziel van de nuttige instellingen, die bepaaldelijk in de laatste
tijden in het buitenland ten bate van de Nederlanders zijn tot stand gekomen, en die
voor onze nationaliteit goede vruchten afwerpen. Het schijnt mij toe, dat voor het
gevoelen van hen, die de zaak hadden willen omkeeren en alleen eene kennisgeving
vorderen van degenen die geen Nederlander willen blijven, redelijk goede gronden
waren aan te voeren’ enz.
Het antwoord van den minister was o.a., ‘de goede indruk door de ingediende
vertoogen aangebracht, heeft er ook toe bijgedragen om aan alle zijden de zaak
zooveel mogelijk nader te bezien en voor zoover het de Regeering voorkwam, in
overeenstemming met 's lands belang doenlijk te zijn, aan de wenschen van onze,
buitenslands verblijvende stam- en landgenooten tegemoet te komen.’ - Men ziet dat
is reeds véél gematigder, dan 't boven aangehaalde uit de Memorie van Toelichting.
In de Eerste Kamer is over deze quaestie niets gezegd; noch in de Mem. v. Toel.
en Mem. v. Antwoord noch in de debatten (10 Dec. 1892).
Angezien de slotbepaling laatste lid van de wet van 1892 zegt: Deze wet treedt in
werking op 1 Juli 1893, zoo was 1 Juli 1903 de eerste maal het 10-jarig tijdperk
verstreken. Toen is in 't Buitenland gebleken, hoe nadeelig en hoe onbedoeld hard
de bepaling van art. 7.5o werkte; vandaar het adres van de Nederlandsch-Fransche
Vereeniging in Parijs aan onze Regeering - en, naar ik meen, een dergelijk adres uit
Hamburg en Londen.
Het Fransche adres geeft alle grieven duidelijk op en zegt o. a:
1o. dat men zeer licht de opgave kan vergeten; 't zij doordat er geen consul in de
buurt is of door afwezigheid,
2o. dat 't verlies van nationaliteit niet mag afhangen van 't vergeten van een
formaliteit;
3o. dat 't onbillijk is, om als regel aan te nemen, dat men na 10 jaar verblijf in 't
buitenland óf zelf zijn Nederlanderschap wenscht te verliezen, óf 't niet meer waardig
is;
4o. dat een klein volk niet voorschriften moet uitvaardigen, die a priori zijn zielental
verminderen;
5o. dat de minister het karakter van in 't buitenland wonende Hollanders heeft
miskend, waar hij zeide: ‘dat bij eene voortdurende afwezigheid van eenige jaren de
oude betrekking met ons land, zoo niet verbroken, dan toch uitermate verzwakt
wordt’;
6o. dat is toegenomen de invloed van Nederlanders op handels- en intellectueel
gebied en dat de woorden van Jhr. Beelaerts v. Blokland (zie boven) nog meer dan
vroeger instemming verdienen;
7o. dat men liever de zaak moest omkeeren en alleen eene kennisgeving van hen,
die geen Nederlanders willen blijven, moest vorderen.
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8o. dat, waar men in Nederland geen ‘verbanning’ en ‘deportatie’ kent, men niet
een, in 't oog van menigeen oneindig zwaarder, straf moet stellen op 't vergeten van
eene formaliteit: n.l. verlies van nationaliteit enz.
Dit laatste is misschien wat gekleurd; de andere argumenten hadden echter evenmin
uitwerking; de zaak is op het doode punt gebleven.
Mijne stelling XIII behoeft na al 't voorgaande weinig verklaring. Het Londensche
adres, dat ééns kennisgeving vraagt, is reeds een schrede op den goeden weg; wat
de beide voorstellen van den heer Marckx betreft: 't eerste lijkt me nogal vreemd in
zijne consequenties b.v. in geval men wel is waar van plan is ‘niet terug te komen’,
maar daarvan geen kennis geeft; 't tweede lijkt me onpractisch, aldus zou een elk die
voor een poosje gaat reizen, zijn Nederlanderschap verliezen als hij geen kennis gaf.
Het beste lijkt me 't Fransche adres (zie boven 7o), en wat de heer Beelaerts zei in
de Tweede Kamer, aldus ook mijne stelling XIII. Het schijnt me natuurlijk, ja logisch,
dat men in 't Buitenland Nederlander blijft, al wil men niet terugkeeren. Onduidelijk
is mij het nadeel, dat kan voortvloeien uit 't hebben van eenige duizenden ‘lauwe’
of ‘onverschillige’ Hollanders in 't Buitenland1); groot is 't voordeel van goede
patriotten in den vreemde. De kennisgeving is eene hinderlijke formaliteit; niemand
zal toch beweren, dat b.v. een Hollander in Parijs die een briefje schrijft - 't mag zelfs
mondeling - aan den consul en dus weer voor 10 jaar zijn Nederlanderschap heeft
‘ingehuurd’, dáárdoor zooveel meer waarde aan zijn nationaliteit hecht, dan een
ander, die misschien een paar honderd kilometer van den naasten consul afwoont en
't vergeet.
Zeer juist acht ik de Parijsche circulaire, aan de Hollanders nevens bovenstaand
adres gezonden, die o.a. zegt: ‘Nederlanders in 't Buitenland voelen voor alles wat
Nederlandsch is veel meer, dan menig Nederlander, die zelden of nooit de grenzen
van zijn land overschreed’ en verder: ‘dat 't aantal te klein is, dan dat er slechts één
zou kunnen worden gemist.’ Voorts 't geen de heer Beelaerts zeide (zie boven). Deze
argumenten neem ik gaarne tot de mijne.
Waar er nu Nederlanders zijn, die zonder zich in een ander land te willen laten
naturaliseeren, tòch hun Nederlandschap willen verliezen - geef hun gelegenheid een
verklaring af te leggen: ‘ik wil geen Hollander meer zijn’; maar eerst na 10 jaar, ter
voorkoming van overijling.
Aldus de verdediging mijner stelling; dat 't voorlaatste lid van art. 7.5o dan moet
vervallen, behoeft geen betoog.
Voor mijne stelling XIV slechts dit: kinderen van Hollanders in den vreemde
woonachtig zijn dikwijls door omgeving of huwelijk weinig Nederlander. Laat die
dus éénmaal eene verklaring afleggen.
Jhr. Beelaerts van Blokland zei (18 Oct. 1892) ‘men moet maar hopen, dat wanneer
er eenmaal is gebroken door middel van dit wetsontwerp met het
dubbel-Nederlanderschap, later gemakkelijker bij Novelle zal kunnen worden voorzien
in de practische leemten en bezwaren, die de nieuwe regeling mocht opleveren’. De
wet was zeker eene verbetering, na 42 jaar waren we verlost van het
dubbel-Nederlanderschap, maar toch had de vreugde hierover de nadeelen niet mogen
doen over 't hoofd zien - die Novelle laat nu al 12 jaar op zich wachten!

1) Ik werd bij mijne promotie op deze stellingen niet aangevallen.
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Hiermede heb ik, hoop ik, mijne stellingen verdedigd. Slechts moet ik, nu ik mijne
verdediging hier neerschrijf(2). nog melding maken van de welwillende hulp mij
destijds bij 't bestudeeren door de heeren Joh. Pierson te Parijs; dr. H.J. Kiewiet de
Jonge te Dordrecht en Th.G. van Hoogenhuizen, oud-secretaris van den Oranje
Vrijstaat te Parijs - thans te Amsterdam, verleend, waarvoor ik hen hier mijn dank
zeg.
Tusschen Aden en Colombo,
a/b Prinz Eitel Friedrich.
H.J. BOELEN.

Verslag der Algemeene Vergadering van het A.N.V. op Zaterdag 26
November 1904 te Dordrecht.
Aanwezig: Van het Hoofdbestuur: de heeren dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
onder-Voorzitter, mr. C.Th. van Deventer, H.D.H. Bosboom, dr. J.J.A. Muller, G.D.
Minnaert, H. Meert, mr. W. Thelen en P.J. de Kanter, Algemeen
Secretaris-Penningmeester.

(2). Men ontneemt toch onverschilligen Hollanders. binnenslands, ook niet hun Nederlanderschap.
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Van de leden: mej. E. Baelde (Rotterdam), Mart. J. Müller (Amsterdam), S. van Lier
(Amsterdam), J. Tideman (Zwijndrecht), mr. K.M. Phaff (Dordrecht), W.J.A.
Roldanus Jr. (Dordrecht,) C. van Son (Dubbeldam.)
Daar de voorzitter, mr. W.v.d. Vlugt, door ambtsbezigheden verhinderd was aanwezig
te zijn werd de vergadering geleid door den onder-voorzitter, dr. H.J. Kiewiet de
Jonge.
De notulen der Alg. Verg. van 26 Maart werden goedgekeurd.
Daarna stelt de voorzitter onmiddellijk aan de orde de voorstellen tot opheffing
van het oude en tot oprichting van het nieuwe Alg. Ned. Verbond, en leest de
ontwerp-besluiten met toelichting en onderschrift in hun geheel voor zooals een en
ander is opgenomen in het Augustusnummer van Neerlandia (1904), luidende:
‘In de Statuten van 1897 komt voor een artikel 18, luidende: De bepalingen van
art. II, XVI en XVIII dezer Statuten zijn niet voor wijziging vatbaar.
Bij de Statuten-wijziging in 1901 is dat art. 18 vervallen.
Thans valt de aandacht van den Minister van Justitie op dat bewuste artikel en
wordt verlangd dat art. 18 weder wordt ingevoegd, alsook dat de twee onveranderbaar
verklaarde artikelen onder hetzelfde artikelnummer weder worden opgenomen. Men
meent dat de fout in 1901 door de Regeering over 't hoofd gezien, niet mag worden
gehandhaafd, omdat de weglating onwettig is.
Het is moeielijk, zoo niet onmogelijk, aan den wensch der Regeering te voldoen,
omdat dan het logisch verband van de verschillende deelen der Statuten zou worden
verbroken. Ook met het oog op de toekomst is handhaving van het bewuste artikel
18 bedenkelijk, omdat de ontwikkeling van het Verbond er door kan worden
belemmerd.
In deze omstandigheden ziet het Hoofdbestuur de eenige oplossing in het volgende
voorstel aan de leden van het Verbond: het Verbond te ontbinden en onmiddellijk
opnieuw op te richten op de nieuwe statuten.
Voorts met de volgende wijzigingen:
Art. 1, eerste lid te lezen: “Op 1 Januari 1905 is voor den tijd van 29 jaren enz.”
Art. 3, 10e, te lezen: “elk ander geoorloofd tevens wettig middel, dat enz.
Deze wijziging wordt door de Regeering verlangd.
Ten einde een goeden gang van zaken zooveel mogelijk te bevorderen noodigt het
Hoofdbestuur bij dezen alle leden, groepen en afdeelingen, voorts allen die eene
betrekking bij het Verbond bekleeden, uit, geheel op de bestaande voorwaarden in
de bestaande verhoudingen en onder de bestaande bepalingen over te gaan in het
nieuwe Verbond met handhaving van alle besturen in hunne tegenwoordige
samenstelling en van allen, die thans eene betrekking bij het Verbond bekleeden.
Een ieder wordt geacht hierin toe te stemmen, die aan het Hoofdbestuur niet van
het tegendeel doet blijken vóór 15 November 1904.
Het Hoofdbestuur vertrouwt te meer dat niemand zich tegen deze voorstellen zal
verzetten, omdat het hier uitsluitend geldt eene zaak van vorm, die met het wezen
van ons Verbond niets heeft te maken’.
De heer S. van Lier zegt te spreken namens de afd. Amsterdam en acht de gronden,
waarop de ontbinding en wederoprichting van het Verbond wordt voorgesteld niet
voldoende om zulk een maatregel te rechtvaardigen. Hij vraagt of het Verbond zich
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in moeielijkheden bevindt en verwacht van het Hoofdbestuur grondiger uiteenzetting
van de noodzakelijkheid. Daarvan zal het afhangen of hij en de heer Mart. J. Müller
hun stem er aan zullen geven.
De Alg. Secretaris geeft uitvoerig verslag van de redenen die het Hoofdbestuur
tot de voorstellen hebben geleid. De handhaving der bewuste artikelen onder dezelfde
artikel-nummers, zooals de Minister wilde, is niet mogelijk, daar de nieuwe richting
die het Verbond heeft ingeslagen, een andere omschrijving van het doel noodzakelijk
maakte. Het oude art. 2 te behouden zou het Verbond belemmeren in zijn
ontwikkeling, die het voorop zetten der stoffelijke belangen tot een onmisbaren eisch
maakt. Bovendien later zou kunnen blijken dat de artikelen, waarom het gaat, toch
weder verandering behoefden en dan zou de onveranderbaarverklaring daarvan,
zooals in de eerste Statuten geschied is, het Verbond andermaal met verlamming
slaan. Bovendien, al wilde men de bewuste artikelen onveranderd handhaven, zulks
zou in geen geval onder dezelfde artikel-nummers kunnen geschieden, zonder het
logisch verband in de nieuwe Statuten geheel te verbreken.
De Voorzitter wijst er op dat men de heele zaak niet anders dan als een vormkwestie
moet beschouwen.
De Afgevaardigden van de afd. Amsterdam zijn van oordeel dat de oude redactie
van art. 2 alles bevatte wat het A.N.V. zich ooit ten doel zou kunnen stellen.
Mr. van Deventer verdedigt nader de nieuwe redactie die de zedelijke en stoffelijke
kracht van den Ned. Stam als hoofddoel aangeeft en de taal meer als middel
beschouwt.
De heer Meert herinnert er nog aan, dat de oude vorm van art. 2 ontleend is aan
de oorspronkelijk Vlaamsche Statuten. Namens zijn Groep spreekt hij ook voor de
nieuwe redactie.
Van de Bestuurstafel wordt er nog de nadruk op gelegd, dat ofschoon de maatregel
van ontbinding en wederoprichting zeer tijdig (Augustus) ter kennis van alle leden
is gebracht, geen enkele stem zich vóór den 15en Nov. tegen de voorstellen heeft
verheven en dat omtrent de onderwerpelijke voorstellen zelfs geen enkele opmerking
officieel of officieus ter kennis van het Hoofdbestuur is gebracht, zoodat mag worden
aangenomen, dat alle leden zich er mee vereenigen.
Hoewel niet overtuigd, verklaren de afgevaardigden van de afd. Amsterdam niet
tegen te zullen stemmen, omdat zij de ontwikkeling van het Verbond, door het
Hoofdbestuur alleen in de nieuwe richting mogelijk geacht, geen belemmering in
den weg willen leggen.
Daarop wordt met algemeene stemmen besloten:
1e. H e t A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h Ve r b o n d m e t i n g a n g v a n 1
J a n u a r i 1905 t e o n t b i n d e n , d e l e d e n v a n h e t H o o f d b e s t u u r a a n
te wijzen als de personen, aan wie de vereffening van de
b a t e n e n l a s t e n v a n h e t Ve r b o n d w o r d t o p g e d r a g e n e n h e t
saldo der hoofdkas over te dragen aan het nieuw op te richten
‘A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h Ve r b o n d ’.
2e. M e t i n g a n g v a n d e n z e l f d e n d a t u m o p t e r i c h t e n e e n e
n i e u w e v e r e e n i g i n g , g e n a a m d ‘A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h
Ve r b o n d ’, e n z u l k s o p d e S t a t u t e n z o o a l s d e z e a a n d e n o t u l e n
zijn gehecht en gewaarmerkt.
Het Hoofdbestuur wordt daarop door de vergadering
gemachtigd de Koninklijke goedkeuring op de nieuwe
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S t a t u t e n a a n t e v r a g e n e n d a a r i n d i e r e d a c t i e -w i j z i g i n g e n
aan te brengen, die de Regeering mocht noodig achten.
De Voorzitter constateert, dat niemand zich heeft verzet tegen de verdere
voorstellen te dezer zake zoodat alle leden, groepen en afdeelingen, voorts allen die
eene betrekking bij het Verbond bekleeden, geheel op de bestaande voorwaarden in
de bestaande verhoudingen en onder de bestaande bepalingen overgaan in het nieuwe
Verbond met handhaving van alle besturen in hunne tegenwoordige samenstelling
en van allen, die thans eene betrekking bij het Verbond bekleeden.
De vergadering wordt hierop gesloten.
De Alg. Secretaris
P.J. DE KANTER.

Verslag der Hoofdbestuursvergadering,
gehouden Zaterdag 26 November 1904, te Dordrecht.
Aanwezig: de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Onder-Voorzitter, Mr. C.Th. van
Deventer, Dr. J.J.A. Muller, H.D.H. Bosboom, G.D. Minnaert, H. Meert, Mr. W.
Thelen, en P.J. de Kanter, Secretaris.
Afwezig met kennisgeving: de heeren Mr. W.v.d. Vlugt, Jhr. Mr. O. van Nispen
tot Sevenaer, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, L.H. Smeding en J. van
Kerckhoven-Donnez.
Voorzitter: Dr. Kiewiet de Jonge.
De notulen der vergadering van 14 Juli 1904 worden door den Secretaris
voorgelezen en goedgekeurd. Een voorstel van den Voorzitter om de notulen voortaan
aan de leden van het Hoofdbestuur rond te zenden, wordt met algemeene stemmen
aangenomen.
De Secretaris doet naar aanleiding dezer notulen enkele mededeelingen over het
verstrekken van lectuur aan de Tehuizen voor zeelieden o.a. voor Genua, waaruit
blijkt, dat de Regeering hare medewerking verleent en dat nader bericht moet worden
afgewacht.
Ingekomen stukken:
1e. Jaarverslag 1903 der afd. Batavia. Kennisgeving.
2e. Jaarverslag 1903/04 van de Ned. Kamer van Koophandel te New-York.
Kennisgeving.
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3e. Dankbetuiging van de familie van wijlen President Kruger voor betoonde
deelneming. Kennisgeving.
4e. Brief van den heer Mr. C.Th. van Deventer in zake de begrafenis van wijlen
President Kruger. Aan de leden van het Hoofdbestuur, die namens het A.N.V. de
begrafenis bijwoonden, wordt daarvoor dank betuigd.
5e. Ontwerp-Statuten voor de nieuwe Groep Nederlandsche Antillen. Goedgekeurd.
6e. Brief van den heer G. Pon te Chicago, houdende bericht van de oprichting
eener afdeeling aldaar. Kennisgeving.
7e. De Voorzitter herinnert, dat volgens de nieuwe Statuten iedere Groep 6 leden
in het Hoofdbestuur kan benoemen, en dat o.a. de Groep Nederland daarvan zal
gebruik maken. Naar aanleiding daarvan vestigt hij de aandacht op het groote belang
dat in de keuze der nieuwe leden is gelegen met het oog op de nieuwe richting, die
het Verbond uitgaat, in 't kort hierop neerkomende, dat niet alleen geestelijk verkeer
de verschillende deelen van den Nederlandschen Stam meer tot elkaar moet brengen,
maar dat ook zeer ernstig moet worden gewerkt, om de stoffelijke welvaart dier deelen
te bevorderen, vooral door het handelsverkeer tusschen de verschillende Stamdeelen
te doen toenemen, die daardoor zich vast aan éénsluiten en elkaar steunen in den
economischen strijd der volken, op die wijze - zij 't ook niet in Staatkundigen zin vormende één Groot Nederland.
Daarom is het noodzakelijk dat invloedrijke personen uit de handelskringen in het
Hoofdbestuur zitting nemen, en wordt door de vergadering het vertrouwen
uitgesproken, dat de Groep Nederland bij de kenze der nieuwe leden hiermede zal
willen rekening houden.
Kan daarmee samengaan een vertegenwoordiging der verschillende staatspartijen,
dan zal dit zeer worden toegejuicht.
8e. Aan de orde komt nu het voorstel van den heer H. Tiedeman te Londen om
hem te benoemen tot Vertegenwoordiger van het Verbond te Londen. Hij stelt zich
daarvoor beschikbaar tegen een vast bedrag per jaar.
De vergadering besluit vast te houden aan den zonder uitzondering geldenden
stelregel, dat alle bestuursleden kosteloos hun diensten verleenen, maar werkelijk
betaalde onkosten bij de vervulling der betrekking worden vergoed. Al is hiermede
geenszins gezegd, dat het voorstel van den heer Tiedeman met dezen stelregel in
strijd is, het toekennen van eene vaste som per jaar zou toch eene afwijking zijn.
9e. Na een toelichting van den Secretaris wordt besloten niet in te gaan op het
voorstel van den heer Dr. H.C. Muller te Utrecht om zijne lezingen over Ned.
Letterkunde in den vreemde te steunen, en zijne geschriften te verspreiden.
10e. Mr. Thelen voert het woord over het plan van den Tak Brussel om voor den
Prins van Oranje (Willem II) te Quatre-Bras een gedenkteeken op te richten en
waarvoor de steun van het Hoofdbestuur werd verzocht.
Wordt besloten den gevraagden steun niet te verleenen, omdat de betrekkelijk
belangrijke som, met het plan gemoeid, beter op andere wijze voor het streven van
het Verbond kan worden gebruikt.
11e. Verspreiding van een portret van H.M. de Koningin in de Nederlandsche
koloniën enz. Hiertoe wordt besloten nadat o.a. is opgemerkt, dat o.m. de
aanwezigheid in vele Indische woningen van het portret van den Duitschen Keizer
en de afwezigheid van dat onzer Koningin het plan hebben doen opperen. Er zal

Neerlandia. Jaargang 8

worden uitgezien naar a. een gekleurd portret voor West-Indië, b. een mooi zwart
voor Oost-Indië.
12e. Het aanstellen van onbezoldigde Consuls in den geest als bij den Ned.
Wielrijdersbond gebruikelijk is, en voorgesteld op het Deventer-Congres, vindt geen
genoegzamen bijval, stuit in elk geval thans nog op te veel bezwaren. Bovendien
wanneer een Nederlander vertrekt naar een plaats waar leden van het Verbond zijn,
wordt hem desverlangd altijd een aanbeveling meegegeven.
13e. De toestand der afd. Constantinopel in hare verhouding tot het Nederlandsche
Gezantschap, komt hierna ter sprake.
14e. Begrooling voor 1905 sluitende in ontvangst en uitgaaf met f 10595. De Alg Seer. Penningmeester licht een en ander nader toe en geeft een uiteenzetting
van de voordeeliger exploitatie van Neerlandia.
De heer Meert spreekt zijn voldoening uit over den goeden toestand der kas en
verwacht nu ook een milde houding tegenover groep België. Evengoed als 2
studiebeurzen voor West-Indiërs zijn beschikbaar gesteld, konden voor
Zuid-Nederland gelden gegeven worden om jongelui in Noord-Nederland te laten
studeeren. Voor de werkzaamheden in België blijft bovendien altijd geld noodig.
De Voorzitter erkent het billijke dier aanvragen. Bij den overgang van den zetel
van het A.N.V. uit Gent naar Dordrecht is wel degelijk beloofd Vlaanderen
voortdurend krachtig te steunen. Vlaanderen heeft in de moeielijke jaren geduld
getoond. Nu mag het steun eischen.
De Penningmeester gaat wel van de stelling uit dat het geld niet bewaard moet
worden, maar toch blijft voortdurende voorzichtigheid zeer noodig, daar voor eene
vereeniging als het A.N.V. met zóo uitgebreiden werkkring nog in de verste verte
niet van ‘ruime geldmiddelen’ kan worden gesproken. Vroeger was de toestand
treurig, nu heeft het A.N.V. althans geen schulden meer. Spr. is evenzeer overtuigd,
dat ook de Vlamingen recht hebben op steun uit de hoofdkas, maar vestigt er de
aandacht op, dat deze steun telken jare tot zekere hoogte reeds wordt verleend, omdat
groep België aan de hoofdkas per saldo per jaar bijdraagt f 0.47 per lid, terwijl blijkens
de Begrooting voor 1905 alleen de kosten van Neerlandia - gezwegen van alle andere
noodzakelijke uitgaven - reeds op f 0.64 per lid worden geraamd.
De heeren Bosboom en van Deventer komen voor Oost-Indië op dat evenvele
honderdduizenden als West-Indië duizenden telt. Studiebeurzen zijn ook voor O.I.
zeer welkom.
Het Dagelijksch Bestuur verklaart aanvragen van welken kant ook komende gaarne
te zullen overwegen.
15e. Met het oog op het besluit van het Deventer-Congres om de leiding der Ned.
Taal- en Letterkundige Congressen voortaan aan het Hoofdbestuur van het A.N.V.
op te dragen wordt besloten in overleg met den Brusselschen Tak voor het 29e
Congres, in 1906 te Brussel te houden, voorbereidende maatregelen te nemen.
Inmiddels zal het Hoofdbestuur uit zijn midden een commissie benoemen om een
plan voor het Congres te ontwerpen en aan het Hoofdbestuur ter beoordeeling voor
te leggen.
16e. Het ontwerp voor een huishoudelijk Reglement van het Hoofdbestuur wordt
na een opmerking van den heer Bosboom over de verantwoordelijkheid der
Hoofdbestuurders als Redactie, welke bedoeld is met betrekking tot de groepen, die
zij vertegenwoordigen, onveranderd goedgekeurd, volgens de aan deze notulen
gehechte en gewaarmerkte redactie.
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17e. Brief van de afd. 's-Gravenhage in zake geldelijken steun aan de Christelijke
nationale school te Roodehoek. Wordt besloten zich van steun te onthouden, en in
verband met den uitgebreiden werkkring van het Verbond, wat Zuid-Afrika betreft
zich te beperken tot het verspreiden van Nederlandsche boeken en muziek.
18e. Legaat f 2000. - van Mej. I. Rikkers te Rotterdam, voor de studie van
Zuid-Afrikaners in Nederland.
Wordt besloten het legaat dankbaar te aanvaarden. De vergadering spreekt hare
voldoening uit voor deze eerste schenking op deze wijze en hoopt dat zij navolging
zal vinden.
19e. Ten slotte wordt nog ter sprake gebracht de in de bladen behandelde Perzische
kwestie, n.l. of onze handel daar weer kan opleven.
De steun van het Hoofdbestuur is hiervoor ingeroepen. Het Dagelijksch Bestuur
had bereids hare onderzoekingen in dezen aangevangen. De vergadering besluit aan
het Dagelijksch Bestuur over te laten zoo noodig maatregelen te nemen om de
belangen van Nederland in Perzië mee te helpen behartigen.
De Voorzitter sluit na rondvraag de vergadering.
De Algemeene Secretaris,
P.J. DE KANTER.

Zuid-Afrika.
De Begrafenis van Kruger.
Terwijl wij dit schrijven brengt een trein het lijk van Paul Kruger door Zuid-Afrika
naar Pretoria. De correspondent van een Engelsch nieuwsagentschap zegt in een
telegram, dat het Afrikaansche volk een reusachtige, maar tevens een zwijgende
betooging houdt om den gestorven voorman te eeren. En zoo is het. Bij duizenden,
zoo hebben wij gelezen, zijn zij gestroomd, door geen verren afstand weerhouden de buitenmenschen uren en uren te paard afleggende voor zij het treinspoor bereiken
- eerst naar de Saldanhabaai, waar de Batavier VI aanlegde; meest naar Kaapstad en
dan naar de stations, waar de trein telkens stilhoudt om aan het volk uit de buurt
gelegenheid te geven hun Psalm te zingen en hun krans neer te leggen.
Te Kaapstad ging de stoet zonder vertoon van het schip naar het
Hugenootengebouw, maar de straten waren vol en het wemelde in de stad van
Afrikaanders van buiten, - zonder vertoon, een stille, eerbiedige hulde, grootsch door
de menigte die haar brengt en door hare beteekenis.
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Met Kruger heeft Engeland den oorlog uitgelokt die het Afrikaanderdom moest
breken. Maar de oorlog heeft eerst recht het Afrikaanderdom sterk gemaakt, want
het heeft de Afrikaanders gebracht tot het bewustzijn van hun kracht en van hun
eenheid. Voor den oorlog stonden Transvalers en Vrijstaters naast elkaar; alleen de
voormannen begrepen dat zij bijeen hoorden. De Kapenaars voelden zich als een
afzonderlijk volk, verzoend voor een goed deel met het gezag der Engelsche kroon
en van de Z.A. Republiek maar matige vrienden. De Afrikaanders van Natal stonden
vrijwel op zich zelf. De oorlog heeft ze allen bijeengebracht. Zij voelen zich nu een
volk, door staatkundige grenzen nog gescheiden, maar samen zonen van één stam.
En nu huldigen zij allen de nagedachtenis van Paul Kruger; niet den gewezen
president van de Z.A. Republiek, maar den grooten voorman van het Afrikaander
volk. Wat men tegen hem had, wat men in zijn politiek afkeurde, zijn staatkundige
tegenstanders van vroeger denken er niet meer aan. ‘Nu we zoo langzamerhand
beginnen te beseffen’, schreef er een aan de Volksstem, ‘wat we verloren hebben,
nu begrijpen we ook dat de geschillen die er soms waren, niets beteekenen, dat zij
in een oneindig niet wegzinken, en nu wordt onze oude president hoog vereerd’.
Zoo hebben de Afrikaanders zich dan opgemaakt om bij de begrafenis van Paul
Kruger te toonen, dat zij nu één zijn in de erkenning, dat hij gewerkt heeft in het
welzijn en voor de grootheid van heel het Afrikaander volk, één volk nu, dat het
onrecht, een deel aangedaan, in zijn geheel voelt, en - want waar worden op het
oogenblik de Afrikaanders niet achteruitgezet? - dat Engeland, als het voortgaat zijn
Zuid-Afrikaansche onderdanen van Hollandsche sprake als een onderworpen stam
te behandelen, het zal moeten rekenen op het verzet van heel dien stam.
Daarom is de grootsche betooging, die op het oogenblik in Zuid-Afrika aan den
gang is, meer dan een hulde, aan Paul Kruger gebracht; het is een openbaring van
de eenheid en het zelfbewustzijn van het Afrikaander volk. En dat geeft er de grootste
beteekenis aan. Maar toch is die betooging ons ook lief om de wille van Paul Kruger.
Hoe is hij door het Engelsche volk gesmaad; hoe hebben gedurende den oorlog de
ministers van Engeland met uitgezochte bewoordingen zijn bedoelingen en zijn
eerlijkheid in twijfel getrokken, zijn moed verdacht gemaakt! Hoe klein en laag was
dat - hoort men zoo de Russische ministers nu den keizer van Japan en diens
raadslieden in hun persoonlijk karakter aantasten? heeft men het de Japansche
staatslieden tegenover de Russische hooren doen? - en dubbel onedel, toen de oorlog
reeds in Engelands voordeel geëindigd was en de smaad aanhield. En aldoor heette
het, dat de Boeren zelf van den president niets meer wilden weten, hem van alles de
schuld gaven, ook zijn trouw verdachten, - en ziet hier nu! Heel het Afrikaander volk
staat aan den langen weg, die het lijk van Kaapstad naar Pretoria moet afleggen.
Stilte en geen vertoon, maar met wat machtige stem spreekt die uitvaart van den
dooden president tot onze verbeelding.

De Vrijstaters in Congres.
Ware 't niet, dat de begrafenis van Kruger 't eerst onze aandacht moest trekken, wij
hadden nu over Zuid-Afrika niet kunnen spreken zonder het dadelijk over het congres
van de oude burgers van den Vrijstaat te hebben.
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De Transvalers hebben hun congres al in Mei gehad. Maar hoe geheel anders is 't
daar geweest. Daar spanden de voormannen er zich voor, en het was het congres der
trouwe burgers, der bitter-einders in de eerste plaats. Zij getuigden van hun grieven
en hun eischen, maar het hielp niet veel.
De voormannen in den Vrijstaat volgden dat voorbeeld niet. Zij vonden den tijd
voor politieke handeling van de Boeren nog niet gekomen, of wilden vermijden, dat
hun regeering, gelijk die in Transvaal, zou zeggen dat de heele beweging door de
voormannen was opgezweept. Toen begon het onder de Vrijstraters zelf te roeren,
en, vreemd genoeg, niet 't eerst onder de bitter-einders, maar onder de tamme Boeren,
zij die zich op de proclamaties van Lord Roberts onderworpen hadden, en onder de
Nationale Verkenners.
Politiek of niet politiek, zoo redeneerden zij, er moet iets gedaan worden, want
we gaan financieel te gronde. Als de nood nog lang duurt wordt het volk der Boeren
een volk van niets-bezitters, armlastigen, en dan is er, ook politiek, voor de
Afrikaanders in den Vrijstaat geen toekomst meer. En daaraan heeft de regeering
schuld. Zij betaalt niet wat zij schuldig is, schuldig krachtens de proclamaties van
Roberts, schuldig krachtens de bewijzen van genoten waarde door de Engelsche
officieren afgegeven, schuldig krachtens de vredesbepalingen.
En de tamme Boeren, de zwakken en de verraders, voelden daarover den wrok
het felst. Om hun lieve goed 't meest hadden zij tegen hun eigen volk gezondigd, en
nu was ook hun loon weg! Maar zij voelen tevens, voor 't meerendeel reeds tot besef
van hun schuld en tot inkeer gekomen, nu weer mede als deelen van dat volk, en
voelen dus het onrecht dat het ook in hoogeren zin moet lijden.
Zoo is de grievenbeweging niet een beweging gebleven om het geld te krijgen,
waarop men aanspraak mag maken, maar tegelijk een beweging voor een beter bestuur
van het land, voor een onderwijs dat rekening houdt met de taal en het karakter van
de meerderheid der bevolking, voor erkenning van de rechten dier taal ook buiten
de school, voor eerlijke uitvoering van het vredesverdrag, ook waar het zelfbestuur
belooft.
Het is niet te verwachten, dat de Vrijstaters spoedig krijgen zullen wat zij te
Brandfort gevraagd hebben. Misschien zal hun dat vierkant te verstaan gegeven
worden, wat Milner, de gouverneur, waarschijnlijk 't liefst zou doen; misschien - en
dan zou Goold-Adams, de luitenant-gouverneur, die de Boeren tot nog toe met
vriendelijkheid stil heeft gehouden, zijn zin hebben - zal men hun met een kluitje in
't riet sturen.
Maar de beteekenis van het congres steekt niet zoozeer in de uitkomsten die het
belooft; maar in de betooging die het is, betooging van de herwonnen eenheid van
het Vrijstaatsche volk: in de politiek werken nu de trouwe burgers weer met het
ontrouwe deel der natie samen; zelfs de voormannen hebben, op het aandringen van
het congres, hun onthouding laten varen - generaal de Wet en Hertzog, en zeker ook
anderen, zijn er geweest - betooging in de tweede plaats van de volstrekte
ontevredenheid van de Vrijstaters met het Engelsche bewind, nadat men hun stilzitten
had misbruikt om in Engeland de openbare meening wijs te maken, dat in de
Oranjerivier-Kolonie de oude bevolking zich met den nieuwen toestand verzoend
had en tevreden was; een betooging eindelijk van het gevoel van eigenwaarde en
kracht van het Afrikaander volk; het wil zich zelf blijven, het wil zijn taal behouden,
het wil weer baas zijn in eigen huis.
De Engelsche regeering moge nu doen of zij in waardeering van Kruger bij niemand
achterstaat en haar persorganen mogen verkondigen, dat het congres van Brandfort
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weer een uiting is van den nijd en den woelgeest van heerschzuchtige oud-officieren
en predikanten, en het volk zelf er b ten staat, - het zijn met dat al onaangename
dagen voor het Engelsche volk.

Vlaanderen

Coremans' Wetsvoorstel.
Door den heer Coremans, volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, werd op 8
Augustus 1901 een wetsvoorstel neergelegd

Neerlandia. Jaargang 8

167
luidens hetwelk de getuigschriften van middelbaar onderwijs die toegang verleenen
tot de hoogeschool en in de verkiezingen bijgevoegde stemmen verzekeren, voortaan
de bevestiging zouden moeten inhouden: ‘dat de titularis van het getuigschrift ten
minste twee leergangen, behalve het Nederlandsch, het Duitsch en het Engelsch, in
't Nederlandsch heeft aangeleerd, overeenkomstig de wet van 15 Juni 1883; of dat
hij een bijzonder examen in 't Nederlandsch heeft afgelegd, in ten minste twee vakken
die hem, behalve het Nederlandsch, het Duitsch en het Engelsch, in 't Nederlandsch
onderwezen werden.’
De dringende noodzakelijkheid van een dergelijk wetsvoorstel hoeft inderdaad
geen lang betoog. Vooreerst, wat betreft de staatsgestichten van middelbaar onderwijs,
wordt het na twintig jaar, eindelijk tijd dat al de voorschriften der taalwet van 1883
over het Nederlandsch in die officieele gestichten, er eerlijk nageleefd worden en
toegepaste stelregels vertolken; de partijdige verklaring dier taalwet heeft ten andere
in meer dan een officieel gesticht van middelbaar onderwijs aanleiding gegeven tot
het oprichten eener bestendige Fransche afdeeling, waarin van dergelijk onderwijs
in de moedertaal geen sprake is. Dit wil echter niet zeggen, dat de taalwet van 1883,
hoe gebrekkig zij ook doorgaans toegepast wordt, geen goede vruchten afgeworpen
heeft; integendeel! En dat juist wordt niet het minst bewezen door de taal zelf van
den eigen letterkundigen arbeid van sommige oppervlakkige beoordeelaars der
Vlaamsche Beweging, in wier oogen enkel de beweging voor een Vlaamsche
Hoogeschool genade vindt - zonder dat zij evenwel tot zelfs voor die beweging een
vinger verroeren. Wierp een dier oppervlakkige veroordeelers der Vlaamsche
taalwetten zijn eigen stelling niet omver door de bekentenis dat, zoo Vlaanderen aan
hem een Nederlandsch - en niet een Franschschrijvend letterkundige bezat, zulks
uitsluitend de taalwet Coremans - De Vigne te danken was? Maar het nieuwe
wetsvoorstel Coremans zou, wat betreft de officieele gestichten, nog heel wat meer
goede vruchten afwerpen daar het feitelijk de afschaffing der Fransche afdeelingen
zou ten gevolge hebben.
Van veel grooter beteekenis nochtans is het wetsvoorstel Coremans met het oog
op het onderricht der moedertaal in de vrije gestichten van middelbaar onderwijs.
De vrije gestichten genieten immers, buiten de enkele dusgenaamde ‘gepatroneerde
colleges’, van den staat geene ondersteuning hoegenaamd en de taalwet van 1883 is
er bijgevolg niet toepasselijk. In de meeste vrije gestichten wordt nu het Nederlandsch
op onbevredigende wijze aangeleerd; in vele gestichten is het aanleeren van het
Nederlandsch feitelijk niet eens verplichtend.
Onpartijdigheidshalve dient het echter gezegd, dat Vlaamschgezinde leerlingen
en oudleerlingen dier gestichten het mogelijke, en soms wel het onmogelijke beproefd
hebben om door eigen initiatief verbetering in dien toestand te brengen; sinds veertig
jaar vooral werden er studentenbladen gesticht, vereenigingen tot beoefening der
moedertaal opgericht, letterkundige prijskampen uitgeschreven; de
strijdend-Vlaamschgezinde studentenbeweging bracht een letterkundige -, de
letterkundige zelfs een kunstbeweging voort: zoo werd, voor eenige jaren nog, het
tijdschrift Jong Dietschland gesticht, 't welk zich uitsluitend met kunst en letterkunde
onledig houdt. Dit moest hier met nadruk vermeld worden om aan te toonen dat er
wel degelijk, ook in de studentenbeweging, positief werk verricht werd. Maar de
leemte is te diep om uitsluitend door eigen initiatief der Vlaamschgezinde leerlingen
en oudleerlingen aangevuld te worden. Waarheid is het dat de studentenbeweging
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eenige knappe letterkundigen voortbracht, waarvan we niemand vermelden om
niemand te vergeten, en dat meer anderen het door noesten arbeid ver genoeg brachten
om met woord en pen hunne Vlaamsche beginselen te verdedigen: maar waarheid
is het evenzeer dat de meeste oudleerlingen der vrije gestichten hunne taal noch
behoorlijk spreken, noch zonder fouten schrijven kunnen; van dit laatste draagt ook
wel, terloops gezegd, de moeilijkheid der Nederlandsche spelling groote schuld, ten
andere, in de goed bevolkte gestichten uit de verfranschte centrums werft de
studenten-beweging doorgaans weinig, soms wel geen partijgangers aan. Coremans'
wetvoorstel wil nu dien onduldbaren toestand verhelpen, zonder daarom de vrijheid
van onderwijs te krenken: willen vrije gestichten hun huidig leerprogramma
ongewijzigd behouden, zij zullen er van staatswege niet om afgeschaft noch zelfs in
hunne rechten gekrenkt worden; maar in die veronderstelde wezenlijkheid, zou de
Staat de door die gestichten aangevraagde gunst, het door hen verkregen voorrecht
niet langer meer verleenen diploma's af te leveren die van staatswege als deugdelijk
en geldig erkend worden; zooals dit nu reeds het geval zou zijn indien aan de daartoe
van staatswege reeds gestelde voorwaarden, als b.v. grondig onderricht in Latijn,
Grieksch en Fransch, niet beantwoord werd. Het beslui ligt dan ook voor de hand.
Sinds lang wordt, vooral in de officieele wereld, tegen Coremans' wetsvoorstel
een uiterst gevaarlijken strijd gevoerd; niet dat men de wenschelijkheid eener
uitbreiding van het onderwijs in en door de moedertaal zou durven betwisten, o neen!
Maar men komt hier met allerhande nevenzaken en drollige dingen voor den dag.
En jammer genoeg, blijkt de werking der Vlamingen nog niet bestand te zijn tegen
die hardnekkige tegenkanting; door de gedurige uitstelling van de bespreking in de
Kamers is de vroeger gevoerde propaganda reeds ontijdig geraakt; zooals ten tijde
der ‘Gelijkheidswet’ kon enkel een algemeene en krachtige volksbeweging aan de
Vlamingen de overhand verzekeren; maar daartoe is een groot aantal werkende
krachten onontbeerlijk: weinig bate brengt het mede dat men hier of daar de handen
aan 't werk slaat als men elders werkeloos blijft; en wat geestdrift kan de Vlamingen
uit deze of gene streek, die het bestaan durven voor het Coremans' wetsvoorstel op
te treden, bezielen, wanneer de laksheid in omliggende streken in hen een gevoel
van onmachtige afzondering opwekt? Veel kan er in de steden gedaan worden, maar
vooral op den Vlaamschen buiten dient de volkswil zich krachtig te laten gelden:
daar dient de zaak in de gemeenteraden gebracht, in de weekbladen verdedigd, in
volksvergaderingen besproken te worden; daar dient men de volksvertegenwoordigers
aan 't verstand te brengen dat zij hun kamerzetel in gevaar brengen.
Veel minder als verbonden door collectief optreden, dan wel door
vermenigvuldiging van individueele werkzaamheid kan de groep België van het Alg.
Ned. Verbond, waarvan de duizend leden over heel het Vlaamsche land verspreid
zijn, het zijne bijdragen tot verkrijging van Coremans' wetsvoorstel, 't welk aan de
Vlamingen een onverhoopt machtigen factor geven zou tot wering der taalslavernij
die de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van het Vlaamsche Volk belemmert.
Daartoe is het slechts noodig dat alle rustende krachten der Vlaamsche Beweging
nu werkdadigen arbeid voortbrengen; daartoe is het slechts noodig dat elk Vlaamsch
lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond zich herinnere dat ook hij een taal- en
stamgenoot is dier Zuid-Afrikaansche Boeren die steeds zoo manhaftig goed en bloed
voor land en taal wisten op te offeren.
Brecht, den 3den November.
JAN SEBRECHTS.
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Algemeen Nederlandsch Verbond.
Groep B.
Met het winterseizoen hebben onze Takken hun werkzaamheden hervat.
Antwerpen gaat voort met zijn Liederavonden voor het Volk, die thans tweemaal
in de week gehouden worden: 's Zondags te 5 uur in het Gesticht voor verlaten
kinderen, Lange Batterijstraat en 's Woendags te 8½ uur 's avonds in de feestzaal
van de fabriek De Beukelaer, Ploegstraat. Deze liederavonden verheugen zich in een
ongemeenen bijval.
Te Brussel vergastte het Gemengd Koor van den Tak de leden op een puik zangen muziekfeest met de medewerking als solisten, van mevr. E. T'Sjoen - Kindermans,
J. Drubbel, violist, uit Gent, Bernard Ten Cate en Floris T'Sjoen.
Het feest werd bijgewoond door tal van leden uit de Hollandsche kolonie, bij wie
het Verbond al meer en meer steun vindt.
Te Gent trad mej. Gatharina van Rennes uit Utrecht op en gaf een muziekavond
voor Kinderen en Kindervrienden.
Sedert langen tijd, schrijft het Volksbelang, is te Gent geen muziekfeest zoo
algemeen in den smaak van het publiek gevallen. Gedurende een paar uur heeft de
begaafde zangeres, in de eivolle zaal van den Kunst- en Letterkring de kinderen der
leden evenzeer als de ouders door hare echt betooverende voordracht geboeid
gehouden. De ervaren muziekcriticus W. van de Flandre Libérale zegt dat hare
kinderliederen geschreven zijn met groote distinctie. Zij draagt hare liederen voor
met een zegsters- en zangsterstalent, 't welk ons aan dat van Céline Chaumout of van
Jeanne May doet denken. Mej. Van Rennes moet wel wezenlijk ook de verfranschte
leden van den Cercle Artistique bekoord hebben: ‘C'est une révélation,’ hoorde men.
In de Letterkundige Afdeeling van dezen Tak traden op: Professor Vercoullie met
De Woonplaats der Indo-Germanen, Dr. Maurits Basse: Piet Paaltjens; Raphaël
Verhulst: Jezus de Nazarener; Karel van de Woestijne: Geschiedenis van het Gedicht;
Leeraar O. Hauwaert: Bij de Oude Germanen; Adolf Herckenrath: Goedroen.
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De Tak Oostende hervatte zijn lessen van Hooger Onderwijs voor het volk met een
voordracht met lichtbeelden van Medard Verkest over de Vlaamsche Primitieven.
Te Mechelen zijn de reeksen leergangen de volgende:
E. Van den Berghe, Ingenieur te Brussel: Vondel in verband met zijn tijd (4 lessen).
M. Brants, leeraar aan het koninklijk Athen. te Brussel: Germaansche Mythologie
en Heldenleer (5 of 6 lessen).
M.C. Stoffels, advocaat, Antwerpen: Kunstreis door Italië (lichtbeelden).
Te Oudenaarde geeft Dr Maurits Basse zes lessen: Vrouwen in de Nederlandsche
Letterkunde.
Aalst is de jongst opgerichte Tak, waar de werkzaamheden ingeleid werden door
de voordracht van E. Hullebroeck over Peter Benoit en zang van fragmenten uit het
werk van den Meester door mevr. Van Kerckhoven, soprano en de HH. Hullebroeck
en De Vos. Deze muziekavond maakte een buitengewonen indruk, die nog blijft
nawerken.
De werkzaamheden van de Letterkundige Afdeeling van dezen Tak werden ingeleid
door een voordracht van H. Meert, die behandelde: De Uitgebreidheid van het
Nederlandsch Taalgebied met kaarten en een verzameling Nederlandsche bladen
van buiten Europa.

Oost-en-West

Nog eens ‘Verduitsching der Bataks?’
In no. 194 van de Java-Bode, 18 Augustus 1904, komt onder het hoofd ‘'t Algemeen
Nederlandsch Verbond’ een met R. geteekende waarschuwing voor tegen de neiging
der zendelingen in de Bataklanden, die meestal tot den Hoogduitschen stam behooren,
aan het onderwijs hunner jeugdige leerlingen een Duitsch tintje te geven; de grieven
zijn o.a. dat in de boekjes welke de zendelingen bij hun onderwijs gebruiken, de
oeklank wordt aangeduid door een u, dat op de school veelvuldig een liedje wordt
gezongen op de melodie van een Duitsch volkslied; dat op een, door het
Gouvernement gesubsidieerde, school in de leerboekjes Duitsche letterteekens
voorkomen en het ‘Heil Dir im Siegerkranz’ het best bekende lied was; dat, ten slotte,
op de door R. bezochte scholen, een tiental, geen enkel onderwijzer in staat was de
melodie van het ‘Wien Neerlandsch bloed’ door de kinderen te doen zingen.
Reeds in het Maartnummer (1902) van Neerlandia werd deze zaak ter sprake
gebracht, in het Meinummer werd daarop geantwoord door den zendeling, den heer
J.H. Meerwaldt, een Nederlander toen reeds 18 jaren in dienst van het Rijnsche
zending genootschap, werkzaam in de Bataklanden, terwijl ten slotte in het September
nummer (1902) een ambtelijke geruststelling tegen de vrees van verduitsching der
Bataks voorkwam.
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Hoewel R's mededeelingen geenszins in twijfel worden getrokken en er moet
worden toegegeven, dat het zeker wenschelijk zoude zijn, dat het onderwijs aan de
jeugdige Bataks geheel een Nederlandsch karakter droeg, zoo behoeft toch het
spooksel, zooals de heer Meerwaldt het noemt, van die verduitsching ons niet al te
zeer te verontrusten; een herlezing van het schrijven van den heer Meerwaldt zal
zeker tot kalmte stemmen.
Op de school voor zonen van hoofden te Naroemonda (Oostelijke Bataklanden)
wordt onderwijs in het Nederlandsch, en verder wordt aan de Bataksche jeugd, indien
wij ons niet sterk bedriegen, toch alle onderwijs in het Bataksch als voermiddel - om
die geijkte uitdrukking te bezigen - gegeven. Die jeugd leert toch geen Nederlandsch
en evenmin Duitsch. De aanduiding van de oeklank door u zou dus alleen betrekking
kunnen hebben, op het gebruik daarvan bij de weergave van het Bataksch in Latijnsche
karakters; dit nu achten wij niet zoo'n groot gevaar; nog niet zoo heel lang geleden
vond men tal van geographische namen als Madoera, Soemenap, Soematra, Soenda,
met u geschreven in Nederlandsche atlassen en boeen; en Nederlandsche geleerden
als Prof. Kern,1) Dr. J. Brandes1) en Prof. Poensen2) gebruiken evenzeer de u om de
oeklank aan te geven bij hunne weergave van het Javaansch en het Maleisch in
Latijnsche karakters. Waar deze heeren voorgaan is het den Batakschen
zendelingonderwijzers niet euvel te duiden, dat zij hetzelfde doen.
In het gebruik van Duitsche melodiën kan dezerzijds evenmin zoo bizonder veel
gevaar gezien worden, mits daarnaast ook Nederlandsche zangwijzen geleerd worden.
Het kan niet over het hoofd. gezien worden, dat de zendelingen in de Bataklanden,
nu eenmaal voor een groot deel Duitschers van oorsprong zijn, waardoor het
begrijpelijk is dat ze aan die zangwijzen uit de ‘Heimath’ de voorkeur geven, en zou
daardoor nu de opvoeding een Duitsch karakter krijgen? hoofdzaak is toch dat de
Bataksche jeugd ontwikkeld worde, en die ontwikkeling wordt hun gebracht in de
Bataksche taal.
Intusschen, het is goed dat dit onderwerp nog eens ter sprake wordt gebracht;
indien op de inlandsche scholen in de Bataklanden liederen worden gezongen, mag
daar de zangwijze van het Nederlandsche volkslied zeker niet ontbreken; wellicht
vinden Nederlandsche ambtenaren door dit schrijven aanleiding, in hunne aanrakingen
met de zendelingen van het Rijnsche genootschap, die reeds zooveel deden voor de
uitbreiding van den Nederlandschen invloed in de Bataklanden, op het wenschelijke
en billijke van het gebruik ook van Nederlandsche zangwijzen de aandacht te vestigen.

Onderwijs aan Chineezen.
In het Augustusnummer van den 7den jaargang (1903) van Neerlandia werd een
opstel uit ‘Het Onderwijs’ overgenomen van den heer L. Hazelhoff, waarin vooral
werd opgekomen voor regeling van het onderwijs aan kinderen van Chineezen, die
hun kroost een betere of een andere ontwikkeling willen geven, dan die, welke op
de Chineesche inrichtingen van onderwijs te verkrijgen is. De Redactie teekende
daarbij aan, dat het vraagstuk van het onderwijs voor de Chineezen afgescheiden
moest blijven van dat betreffends het onderwijs in het Nederlandsch aan een deel
1) Zie o.a. Bijdragen T.L.V.v.N.I., 1901, 6: 8: 1 en 2: 381.
1) Zie zijne Babad Tanah Jawi en zijn Pararaton; Verhandelingen Bat. Gen. v.K. en W. deel LI
en deel XLIX.
2) Zie o.a. Bijdragen T.L.V.v.N.I., 1901, 6: 8: 1 en 2: 223.
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der inlandsche bevolking, maar dat in geval van onderricht, aan Chineezen in onze
Oost, in een hun vreemde taal, het Nederlandsch vóór moet gaan, aan eenige andere
Europeesche taal.
Thans werd uit no. 244 van de Javabode van 17 October 1904 vernomen, dat de,
te Batavia gestichte Vereeniging ‘Tiong Hoa Kwe Koan’, die zich het onderwijs aan
Chineezen ten doel schijnt te stellen, op haar verzoek aan de Regeering om een
onderwijzer voor de Nederlandsche taal, afwijzend werd beschikt, terwijl er voor
vreemde talen dadelijk krachten te vinden waren. Ook blijkt uit het Soerabajaasch
Handelsblad van 11 October 1904 dat zich te Bandoeng eene vereeniging van
Chineezen gevormd heeft, die een Chineesche school zal oprichten, waar de Engelsche
en Chineesche talen zullen worden onderwezen.
Van deze berichten kennis nemende, vraagt de Redactie zich af, of de drang van
Chineesche zijde naar onderricht, de Regeering niet te machtig wordt, of die Haar
niet boven het hoofd groeit. Waar zooveel dringende economische belangen der
inlandsche bevolking op leiding en regeling wachten, kan wellicht niet alle aandacht
gewijd worden aan een punt van betrekkelijk ondergeschikt belang, als het onderwijs
aan Chineezen. De vraag mag echter worden gesteld, of leiding ook in deze
aangelegenheid niet noodzakelijk wordt, althans verstandig zou zijn; het gaat toch
niet aan, dat de Chineezen in onze Oost, bij voorkeur Engelsch, of welke Europeesche
taal ook, leeren, terwijl aan het Nederlandsch geen aandacht wordt geschonken.
Kan, nu de eerste schreden op den weg naar decentralisatie gedaan worden, nu
Batavia, Mr. Cornelis en Buitenzorg eerlang gemeentelijke raden zullen erlangen,
de regeling van het onderwijs aan Chineezen, niet aan die raden worden overgelaten.
Vermoedelijk zullen afgevaardigden uit de Chineesche natie daarin zitting hebben;
zou tot de taak dier raden niet moeten gerekend worden de leiding van het onderricht
aan de Chineezen op die hoofdplaatsen, voor zoover dat een Europeesch karakter
gaat dragen, wanneer de Regeering zelve die zaak niet ter hand kan nemen. Wij
kunnen deze aangelegenheid hier slecht beoordeelen, maar voelen toch dat er iets
moet gedaan worden. Thans is er wellicht nog leiding te geven, over eenige jaren
kan het onderwijs aan Chineezen in eene richting gevoerd zijn, waarover men zich
later
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zou beklagen. Mogen de welhaast in het leven te roepen gemeentelijke raden, bij de
vele belangen welke aan hun beheer, van Regeeringswege zullen worden
toevertrouwd, deze aangelegenheid zelf ter hand nemen.

Afdeelingen

Jaarverslag van de Afdeeling Parijs.
Mijne Heeren.
Teneinde U een duidelijk overzicht te geven van hetgeen tot dusverre door onze
Afdeeling is verricht, geloof ik, dat het nuttig zal zijn U met een paar woorden het
ontstaan onzer Afdeeling in het geheugen terug te roepen.
Bij het oprichten van de Nederl. Fransche Vereeniging in de maand Januari 1903,
was het besluit genomen eene Afdeeling te stichten die, indien de omstandigheden
dit toelieten, eene Afdeeling zou vormen van het A.N.V. te Dordrecht, niet voor het
eind echter van de maand Juni van dat zelfde jaar, kwam onze Afdeeling werkelijk
tot stand.
De vertraging in de oprichting werd veroorzaakt door de voorafgaande besprekingen
die noodig waren teneinde overeenstemming te krijgen met het hoofdbestuur van
het A.N.V., omtrent de wijze waarop onze Afdeeling zou werkzaam zijn en de
verhouding die zij tegenover het A.N.V. behoorde in te nemen.
Ik wil niet nalaten hierbij te wijzen op de ijverige bemoeiingen in dezen van den
heer Von Hemert, voorzitter van de Nederl. Fransche Vereeniging en van den heer
Pierson, voorzitter onzer Afdeeling, welke deze eerste besprekingen met het
hoofdbestuur leidden.
Ten slotte waren de voorloopige werkzaamheden in zooverre gereed, dat in de
vergadering van de Nederl. Fransche Vereeniging den 23en Juni 1903 ten kantore
van den heer Von Hemert gehouden, kon worden overgegaan tot de oprichting der
Afdeeling A en tot de benoeming van het Bestuur.
Voor de eerste maal werden, in alfabetische volgorde, hiertoe benoemd de heeren;
baron Collot d'Escury, von Hemert, Hoyer, Pennink, Pierson, Scharten, Schroeder,
Snabilié, Stortenbeker en Zeehandelaar. Uit deze bestuursleden werd daarop gekozen
de heer Pierson tot voorzitter, de heer baron Collot d'Escury tot
secretaris-penningmeester en de heer Snabilié tot bibliothecarisarchivaris.
Een voorloopig reglement, opgemaakt door het bestuur van de Nederl. Fransche
Vereeniging werd dien zelfden avond nog door de Vereeniging aangenomen.
Eenmaal op deze wijze overeind gezet, zoude men gelooven, dat de Afd. A
onmiddellijk hare werkzaamheden ongestoord kon beginnen, maar ongelukkigerwijze
bleef er nog éen punt met het A.N.V. te regelen, hetwelk een aanzienlijk tijdverlies
met zich zoude brengen. Ik bedoel hier de kwestie van de bijdrage onzer Afdeeling
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aan de algemeene kas van het A.N.V., waartoe onze Afdeeling volgens de Statuten
van dat Verbond, verplicht was.
Het hoofdbestuur te Dordrecht stelde deze bijdrage op f 1.50 per lid, doch onze
meer dan beperkte geldmiddelen lieten eene dergelijke bijdrage ongelukkigerwijze
niet toe.
Na over en weerschrijven, en dank zij de bemoeiingen van onzen Voorzitter en
den toenmaligen Secretaris, den heer Baron Collot d'Escury, werd eindelijk met het
A.N.V. eene overeenkomst getroffen, waarbij de bijdrage onzer Afdeeling op 1
gulden per lid werd teruggebracht, terwijl tevens genoemd Verbond ons voorloopig
eenen geldelijken steun over 1903, ten bedrage van 80 gulden, toezegde, met het
vooruitzicht deze toelage in volgende jaren nog verhoogd te zien.
Zoo was dan ten slotte deze laatste moeilijkheid overwonnen en kon de Afdeeling
Parijs van het A.N.V. als werkelijk geboren beschouwd worden.
Met bovenbedoelde onderhandelingen was echter helaas een kostbare tijd verloren
gegaan en kon tengevolge daarvan eerst op den 22 Juni 1904, op eene daartoe
bijeengeroepen Buitengewone Algemeene Vergadering het definitieve reglement
aan de goedkeuring van de leden der Afdeeling A worden onderworpen.
Een en ander had echter niet verhinderd, dat de Afd A, voor zooverre haar dit
mogelijk was, reeds nuttig werkzaam was geweest.
Het eerste teeken van leven onzer Afdeeling werd gegeven door het overnemen
van de Nederl. Fransche Vereeniging van de beweging tegen de wet op het
Nederlanderschap van 1892. Op haar aanstichting werd een rekest opgesteld en, van
een groot aantal handteekeningen voorzien, aan de regeering te 's-Gravenhage
ingezonden. Deze beweging, door de Nederl. Fransche Vereeniging op touw gezet,
vond ook in andere plaatsen, zoowel in Frankrijk, als in het buitenland, grooten bijval,
en hoewel onze pogingen tot dusverre niet met gunstigen uitslag werden bekroond,
is het toch niet onmogelijk, dat zij later de gewenschte vruchten zullen dragen.
Een tweede daad der jonge Afdeeling was het vormen eener commissie voor het
oprichten van eene Hollandsche leesbibliotheek, terwijl tegelijkertijd de hand werd
geslagen aan het tot stand brengen van eenen, zooveel mogelijk, maandelijkschen
maaltijd, waaraan alle te Parijs verblijf houdende Nederlanders zouden kunnen
deelnemen.
De eerste dier maaltijden had plaats ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest, op
5 Dec. 1903, en mocht zich verheugen in de aanwezigheid van onzen geachten
Consul-Generaal, den heer van Lier.
De oprichting eener Hollandsche leesbibliotheek had in den aanvang met veel
moeilijkheden te kampen, doch dank zij de werkzaamheid van onzen ijverigen
Bibliothecaris, den heer Snabilié, en het geschenk van een groot aantal boeken door
het A.N.V., was het ten slotte toch mogelijk het beoogde doel te bereiken.
De Bibliothecaris, de heer Snabilié, zal u straks zelf nadere mededeeling omtrent
de Bibliotheek doen, ik behoef dus in dit verslag niet verder daarover uit te weiden.
Een van de meest aangename herinneringen die de leden onzer Afdeeling aan het
straks afgeloopen jaar zullen behouden, is zeker wel de avond van den 7en April,
waarop zij het voorrecht genoten eene lezing aan te hooren van den heer dr. Kiewiet
de Jonge, gewezen Secretaris van het Hoofdbestuur van het A.N.V. Op verzoek onzer
Afdeeling daartoe naar Parijs overgekomen, wist hij met een boeiende en geestige
voordracht over ‘Nederlanders in en buiten Nederland’ de opgekomen leden der
Holl. kolonie, met hunne dames, een groot gedeelte van den avond bezig te houden.
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Dat zijne woorden ingang gevonden zullen hebben bij de meeste aanwezigen,
mogen wij niet betwijfelen en wij vertrouwen dan ook, dat zijne opwekking tot het
behoud (in het buitenland) van ons nationaal karakter en tot liefde voor onze taal,
nog lang hare vruchten voor onze Afdeeling moge afwerpen.
Een voorrecht dat onze Afdeeling dien avond te beurt viel, en dat zeker op niet te
hoogen prijs gesteld kan worden, was de aanwezigheid van onzen Gezant, Z.E. Ridder
de Stuers, die daardoor een duidelijk bewijs gaf van zijne belangstelling in onze
Afdeeling.
Eveneens een woord van oprechten dank aan de artisten, de dames Kalff en Van
den Heuvel, alsmede aan den heer Blitz, die door hunne medewerking veel bijdroegen
tot het welslagen van den avond, alsmede aan het Bestuur der Afd. C der Nederl. Fr.
Vereeniging, welke zich welwillend met het inrichten van dit gedeelte van het
programma had belast.
Als een gevolg van dezen welgeslaagden avond mocht onze Voorzitter enkele
dagen daarna een schrijven ontvangen van onzen Gezant, Z.E. Ridder de Stuers,
waarbij deze zijne instemming betuigt met het streven onzer Vereeniging en haar
zijnen hooggewaardeerden steun toezegt.
In verband met den wensch uitgesproken door enkele Hollanders te Parijs om den
prijs van de gemeenschappelijke maaltijden meer in het bereik van allemans beurs
te brengen, mocht het onze Afdeeling gelukken eene overeenkomst met den eigenaar
van het Hôtel Montaigne alhier te treffen, waarbij deze zich bereid verklaarde een
maaltijd ad 6 fr. per hoofd te bereiden. De eerste maaltijd in genoemd hôtel had plaats
op 6 Juli 1904 en mocht ruim 30 Nederlanders te zamen brengen.
Nadat de zomermaanden uit den aard der zaak een einde hadden gemaakt aan deze
maaltijden, werd 22 Oct. jl. deze poging tot het meer samenbrengen van Hollanders
hervat met een maaltijd in hetzelfde hôtel. Ook ditmaal mochten wij ons in de opkomst
van een betrekkelijk flink aantal gasten verheugen.
Hoewel de zomermaanden tevens een onvermijdelijk eind maakten aan de geregelde
werkzaamheden onzer Afdeeling, werd de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina
op 31 Augustus toch niet daardoor vergeten. Met het oog op het seizoen, waarin een
groot deel der Hollandsche kolonie het voorbeeld der Parijzenaars volgt en de warme
stad voor een koeler verblijf aan de zee of in de bergen verlaat, zoo was het niet
mogelijk bijzondere feestelijkheden op dien dag te doen plaats hebben. Onze
Afdeeling
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bepaalde er zich daarom toe, per circulaire de te Parijs wonende Nederlanders uit te
noodigen zich op den 31en Aug. in te schrijven in het register aan het Gezantschap
of door het inzenden van een naamkaartje blijk te geven van hunne instemming in
dezen voor Nederland zoo aantrekkelijken feestdag.
Ik wensch in dit verslag ook nog met een enkel woord de aandacht te vestigen op
het zeer lofwaardig initiatief van een onzer bestuursleden, den heer Zeehandelaar,
tot het geven van kosteloos onderwijs in de Nederlandsche taal. Dat zijn streven tot
verbreiding en betere kennis onzer moedertaal den gewenschten uitslag moge hebben,
wenschen ongetwijfeld alle Nederlanders die hunne taal liefhebben, hem van harte
toe.
Ten slotte wijzen wij nog even op de medewerking door onze Afdeeling verleend
aan het oprichten van eenen leeskring, door het afvaardigen van twee harer
bestuursleden in de daartoe benoemde commissie, alsmede op het door haar genomen
initiatief ter feestelijke viering van het aanstaande St. Nicolaasfeest, om daarna over
te gaan tot het geven van eenige cijfers met betrekking tot het aantal onzer leden en
den toestand onzer geldmiddelen.
Wat het ledental betreft kunnen wij tot onzen spijt op geen vooruitgang bogen.
Waar in de maand der oprichting, Juni 1903, het aantal leden 72 bedroeg, daar ging
dit aantal door ontslag en overlijden van enkele leden op 64 terug. Daarentegen
verheugen wij ons sinds enkele maanden in de toetreding van 5 nieuwe leden, zoodat
op heden het aantal weder 69 bedraagt.
Met het verslag over den toestand onzer geldmiddelen kunnen wij uit den aard der
zaak ook zeer kort zijn. Zooals U bekend is heeft onze Afdeeling, behalve de bijdrage
van het A.N.V. en de gedeeltelijke bijdragen der onmiddellijk toegetreden leden,
geen eigen inkomsten, zoodat wij voor onze uitgaven bijna uitsluitend aangewezen
zijn op vrijwillige giften en bijdragen der Nederl. Fransche Vereeniging.
Het totaal onzer ontvangsten, van den datum der oprichting af bedraagt Frs. 512.70,
waarvan wij hier de volgende posten willen vermelden: Een bijdrage van het A.N.V.
over 1903, groot 80 gulden, een bijdrage van dat zelfde Verbond in de kosten der
lezing, groot 120 francs 60, een bijdrage voor dit zelfde doel van de Nederl. Fr.
Vereeniging, groot 50 frcs, dito van onzen Voorzitter den heer Pierson, groot 50
frcs., een bijdrage van de Nederl. Fr. Vereeniging ter versterking onzer kas, groot
84 fr. 65.
Daarentegen bedragen onze uitgaven tot op 25 dezer 526.90, waarvan wij als
voornaamste posten willen vermelden: Een bedrag van 72 gulden, als bijdrage onzer
Afdeeling aan de Hoofdkas van het A.N.V. over het jaar 1903, een bedrag van 236
francs als kosten van de lezing van dr. Kiewiet de Jonge.
Onze kas wees dus op voornoemden datum een nadeelig saldo aan van 14 fr. 20,
hetwelk nog vermeerderd moet worden met het bedrag van eenige kleine rekeningetjes
die nog uitstaan.
Waar deze stand onzer geldmiddelen zeker niet schitterend genoemd kan worden,
daar behoeft de toestand, met het oog op den steun dien wij recht hebben te
verwachten van de kas der Nederl. Fransche Vereeniging, geen bijzondere zorg te
baren en hopen wij trouwens, dat door een sterkere vooruitgang van ons ledental,
onze geldmiddelen het volgend jaar een gunstiger aanblik mogen geven.
Parijs 25 November 1904.
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J. STORTENBEKER, Secretaris.

Afdeeling Parijs.
Het Bestuur der Ned.-Fransche Vereeniging heeft de in Frankrijk gevestigde
Nederlanders, en Nederlandsch sprekenden, instaat gesteld op goedkoope en
eenvoudige wijze Nederlandsche tijdschriften en boeken te kunnen lezen.
Verschillende leden der kolonie hebben inderdaad dezen wensch geuit. Bovendien
zijn de Bestuurders overtuigd, dat velen onzer landgenooten, die de Nederlandsche
letterkunde reeds eenigszins moesten verwaarloozen, nu deze gelegenheid zich
aanbiedt, gaarne weder de kennis met onze schrijvers zullen willen hernieuwen.
In een desbetreffend rondschrijven verklaren zij het, uit een vaderlandschlievend
oogpunt hun plicht te achten, aan alle Nederlanders een dringend verzoek te richten
om toch door het lezen van Nederlandsche dagbladen, tijdschriften en boeken niet
alleen den band met het moederland te versterken, maar ook de taal d.w.z. de basis
van ons nationaal eigenbesef te behouden.
Maandagavond 5 Dec. was er ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest een
gemeenschappelijke maaltijd van een 50-tal Nederlanders in het Café de la Paix te
Parijs, waarbij men zich mocht verheugen in de tegenwoordigheid van President
Steyn en echtgenoote als gasten der Afd. Parijs van het A.N.V.
De maaltijd werd voorgezeten door onzen Consul-Generaal, den heer Van Lier.
Onze gezant. Z.Ex. Ridder de Stuers, die zijne komst eveneens had toegezegd, werd
op het laatste oogenblik door ongesteldheid verhinderd.
Voorts werd den armen der Ned. kolonie een weldadigheidsfeest bereid.

Leidsche Studentenafdeeling.
Het Bestuur dezer Afdeeling bestaat thans uit de heeren C.J. Poortman, Voorzitter;
S. de Meester, Onder-Voorzitter; R.E. Kielstra, Schrijver; A. le Cosquino de Bussy,
Penningmeester.
D e h e e r e n T h . J o e k e s , H a a g w e g 8 9 , A.H. v a n O p h u y s e n , W i t t e
S i n g e l 37 en J.C. B r i n k s , R a p e n b u r g 2 0 , v o r m e n e e n b e s t e n d i g e
commissie tot het geven van alle mogelijke inlichtingen aan
vreemdelingen, die van plan zijn in Leiden te komen
studeeren.

Ingezonden

Spitsbergen.
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Een van m'n vrinden - geen Nederlander - kwam laatst van de reis terug, een zomerreis
naar Spitsberg. Hij verhaalde mij een treurige geschiedenis.
In de baai van Smeerenburg, heel op den Noord-Westhoek van 't verlaten eiland,
ligt een grafsteen, aldaar geplaatst door de bemanning van den Hollandsen schoener
‘Willem Barents’, in 't jaar 1878, naar ik meen.
Op dien steen prijkt het volgende opschrift:
‘In memoriam. Spitsbergen of Nieuwland ontdekt tot 79o, 30' N. breedte
door de Hollanders’.
‘Hier overwinterden 1633-1634 Jacob Seegersz en zes anderen’.
‘Hier overwinterden en stierven 1634-1635 Andries Jansz. van Middelburg
en zes anderen’.
De grafsteen is er nog - misschien wel de noordelikste op aarde -, maar....de graven
zijn er niet meer. De zeven zerken, open en bloot, zijn langs het strand verstrooid;
de deksels zijn er af, de witgeschuierde beenderen liggen verspreid, twee schedels
in dezelfde met water, modder en sneeuw half gevulde kist, een der schedels nog
bedekt met een nauwelijks versleten pet..... De zerken zelf schijnen nog nieuw ....
Hier en daar in de zomerweken legt een toeristenschip in de baai aan, en de
nieuwsgierige reizigers nemen een vrolijk kijkje (soms ook meer dan een enkel kijkje)
naar de blootgelegde overblijfselen.
Het schouwspel is hartverscheurend en de somber tragiese natuur der Spitsbergen
verhoogt nog den weemoedigen indruk ...
Nu is mijn vraag: Kan de Hollandse Regering geen schip naar 't hoge noorden
zenden en zorg dragen dat de zeven koene zeelui ofwel behoorlik begraven of, indien
dit op den duur door de werking van ijs en sneeuw ondoenlik zou blijken, dat de
zerken naar Nederland teruggevoerd worden?
Me dunkt, ze hebben 't wel verdiend. Zij, en veel anderen nog, om niet van de
allerbekendsten te spreken zooals Barents, Gerrit de Veer, Willem van Muyden, Joris
Carolus, hebben toch op Spitsberg, ondanks de rooftochten - ook op histories gebied
- der Engelsen een beslist Hollandsen stempel gedrukt. Van de Haaitanden in 't Zuiden
tot den Verlegen Hoek in 't Noorden zijn alle benamingen Nederlands, al trachten
ook de Engelsen op de jongste landkaarten, elke Hollandse herinnering uit te wissen
en hun namen van lateren datum in de plaats te dringen. Begon Hudson niet de
‘afzetterij’ met zich de ontdekkingen van Barents toe te eigenen?
Aan de Spitsbergen kleven Nederlandse herinneringen, kleeft Nederlandse
ondernemingsgeest en Nederlands durven. De zeven slachtoffers daar in 't Noorden
getuigen nog - post mortem - van dien geest en zij hebben recht op onzen eerbied ....
Ligt het niet op den weg van het A.N.V. de zaak in handen
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te nemen, of, ten minste, de aandacht van de Hollandse Regering op een toestand te
vestigen die nog weinig bekend is, maar die èn van een zuiver menselik èn van een
Nederlands standpunt niet langer mag geduld worden?
Brussel, 4 Nov. 1904.
W. THELEN.
Voorzltter v.d. Brusselschen Tak.

De politie te Brussel.
In een der vorige nummers van Neerlandia stelde ons medelid de heer Piet Goedkoop
Jr. uit Parijs, de volgende vraag: ‘Is de politie te Brussel verplicht ook Vlaamsch te
kunnen spreken?’
De toestanden bij de politie der Belgische hoofdstad zijn ons goed bekend en wij
kunnen op de hooger bedoelde vraag bevestigend antwoorden. Slechts enkele
Waalsche inspecteurs die voor 25-30 jaren in dienst traden zijn met de Vlaamsche
taal onbekend. Alle jongere elementen hebben eene voldoende kennis van de taal
om zich daarin te kunnen uitdrukken. Voor ons ligt het ‘programma der vereischte
voorwaarden om bij de politie te Brussel aanvaard te worden’. Het 6e der algemeene
voorwaarden luidt: ‘Vlaamsch kunnen spreken’.
Voor de politiedienaars op den openbaren weg bevat het examen o.m. ‘een zeer
eenvoudig dictaatje in 't Vlaamsch’; voor de bizondere agenten: ‘dictaat over de
gewone rechtschrijving der woorden’; hulp-commissarissen: eveneens ‘dictaat over
de gewone rechtschrijving der woorden’; politie-commissarissen: ‘Vlaamsch opstel
tot het waardeeren der rechtschrijving’.
In de algemeene voorwaarden staat: ‘Het examen der officieren van politie wordt
voorafgegaan door eene proef bedragende een dictaat in 't Fransch en een in 't
Vlaamsch’.
Graag zouden wij de verplichte kennis der Nederlandsche taal bij de hoogere
politie-ambtenaren wat uitgebreider zien en dit zal wel komen onder de drukking
der Vlaamsche Beweging.
Intusschen meenen wij den Heer Piet Goedkoop Jr. te hebben voorgelicht.
J.S. WILLEMS.
Laken-Brussel, 29 Oct: 1904.

Ned. Docters in de Kaapkolonie.
WelEdele Heer.
Bij dezen neem ik de vrijheid mij tot U te wenden met eenige letteren. Het doel toch
van het Algemeen Nederlandsch Verbond is bij den Nederlandschen stam de taal in
eere en alle Hollandsch sprekenden bijeen te houden en zoo mogelijk de taal te
verbreiden, ook hier in Z. Afrika. Ik wil onder Uwe aandacht brengen, dat hier voor
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Hollandsche doktoren eene zeer goede toekomst bestaat. Toen eenigen tijd geleden
in Somerset East een Hollandsche dokter (Dr. Klots), eenige dagen vertoefde, met
het doel, om te zien, of daar kans bestond, om zich te vestigen werd hem door vele
Afrikaanders verzocht, om toch daar zich te vestigen, daar ze hem alle hulp zouden
verschaffen, want in 't algemeen stelt een Afrikaander maar zeer weinig vertrouwen
in een Engelschen dokter.
Dr. Klots heeft zich dan ook daar gevestigd en het resultaat is, dat van heinde en
verre de menschen hem komen raadplegen niet alleen Boeren, doch ook Engelschen,
zoodat hij in zeer korten tijd een zeer drukke practijk heeft.
Nu is het doel van mijn mijn schrijver dit: zou er van den kant van het Alg. Nederl.
Verbond aan de studeerende jongelui of nog beter aan HH. doktoren onder hun
aandacht gebracht kunnen worden, dat voor hen zich hier een ruim arbeidsveld
bevindt, en dat ze zich hier op vele dorpen spoedig een groote praktijk kunnen
veroveren, ten koste van de Engelsche doktoren.
Menigmaal hoort men hier een Afrikaander zeggen, dat ze hopen, dat er spoedig
nog meer Hollandsche doktoren zullen uitkomen.
Om u een voorbeeld te noemen. Bearston, is een dorp waar de bevolking bijna
uitsluitend uit Boeren bestaat, en waar een Holl. dokter aanstonds alle Boeren als
klanten zal krijgen, daar de 2 Engelsche doktoren aldaar geen vertrouwen inboezemen.
Het grootste bezwaar voor een Holl. dokter zal zijn, dat hij in Engeland het
doctoraal examen zal moeten doen, daar een dokter hier anders niet mag praktiseeren.
Mochten er Holl. doktoren zijn, die hun examen ook in Engeland willen doen en
zich hier vestigen, dan zal daardoor menige Eng. dokter er geheel uitgewerkt, de
toevloed van Engelsche doktoren gestuit, en aan den anderen kant het Holl. element
versterkt worden.
Ik heb mij opzettelijk, tot U gewend daar ik meen, dat het op den weg ligt van het
A.N.V., om het onder de aandacht van belanghebbenden te brengen.
Hopende, dat U eenige aandacht aan mijn schrijven zult wijden teeken ik mij met
de meeste hoogachting
Somerset East
Kaapkolonie.
Uw Ed. Dw. Dn.
J.J. DE RAADT.

Boekbespreking

Historische Atlas van Hettema.
Meer dan een schoolatlas; ook een voor wie op een kaart, in lijn dus en kleur, de
ontwikkeling wenscht na te gaan van land en grens. Een atlas die meegaat met zijn
tijd, waarvan de bewerker nieuwe wegen zoekt en dapper het lastige aandurft.
Lastig b.v. is het om in klein bestek aanwinst en verlies van onze koloniën te
toonen, vooral waar de bewerker baanbreker is, zooals bij onze West. Dankbaar is
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dan ook de beschouwer o.a. voor de herinnering aan lang vervlogen bezit
zuidoostwaarts van Suriname de kust langs, waar nu Cayenne ligt, Fransch Suriname.
Daar hadden eenmaal volgens dezen atlas de Staten van Holland een eigen kolonie,
Aprouaque, en de Nieuwe Geoctroyeerde Guajaansche Compagnie de nederzetting
Oyapoc. Dit laatste zal voor menigeen nieuw zijn. Hartsinck brengt Oyapoc onder
de Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit van Holland (bl. 923). Volgens
Hartsinck verder is het eerst Engelsch geweest (1604), toen van ons (1627), daarop
verlaten; in 1675 werd het weer bezet, omdat onze voorouders na de zware
oorlogsjaren behoefte hadden de vlag allerwege te vertoonen; redeloos, radeloos
noch reddeloos waren zij meer en daarvan wilden zij doen blijken.
Bij onderwijs zijn noodig leeraar, leerling en leermiddel. Dit laatste zij nog zoo
uitstekend, een vadsig leeraar verwaarloost het. In den leeraar schuilt de kracht; hij
maakt nog van een dom boekje iets goeds. Bij den atlas echter zijn factoren, die ook
de beste leeraar niet kan overwinnen: onduidelijkheid en onoogelijkheid. Hettema's
Atlas is duidelijk, misschien iets te flets, is oogelijk tevens; voor een goed leeraar is
hij een leerzame en opwekkelijke gids. In dien atlas is een hoofddoel verwezenlijkt
van het A.N.V.: belangstelling te wekken in den Nederlandschen stam. Afzonderlijke
kaartjes wijzen ons taalgebied in Amerika en Afrika, wijzen waar wij zijn
weggeslonken. Een kleine stap verder en de aanwijzing volgt van onze
beroepsconsulaten; ook op de volste kaart kunnen die er nog wel bij, zonder vrees
helaas, voor overlading.
Op het titelblad staat Historische Atlas enz. door H. Hettema Jr. 4e verbeterde en
vermeerderde druk. Zwolle Tjeenk Willink. Prijs f 2.90, gebonden f 3.90.

Allerlei

Verbetering van den volkszang.
Vrijdagavond, 18 November 11. was in de groote zaal een gratis ontvangen publiek
van ongeveer 130 personen, allen volwassen, samengekomen, terwijl het gemengd
koor, onder leiding van Joh. Oostveen, op het podium en tooneel, rondom den vleugel.
zich had geschaard. Het publiek was niet door openbare oproeping in de bladen,
maar door bekendmaking aan de geregelde bezoekers en bezoeksters van ‘Ons Huis’
opgekomen en ontving, bij het binnenkomen den gedrukten tekst van twee liedjes:
Mijne Moedertaal, woorden van Frans de Cort, muziek van Ludwig Felix Brandts
Buys en Lentelied, woorden G. Antheunis, muziek van W. de Mol. Na een inleidend
woord van genoemden directeur, waarbij hij het doel der bijeenkomst uiteenzette en
de wijze. waarop hij het zou trachten te bereiken, zong het gemengd koor
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het eerste lied, waarvan de melodie, evenals die van het tweede, met overal goed
zichtbare noten op een groot blad papier, naast het tooneel, te zien was. Het zong het
niet één - maar driemaal. De mannen een koeplet afzonderlijk en de vrouwen
afzonderlijk. De heer Oostveen, die eerst, om zijn gemengd koor te dirigeeren, aan
het publiek zijn rug had moeten toonen, had zich nu gewend en sprak het publiek als
zijn tweede, zijn groot gemengd koor aan. En de nieuwe koristen deden hun best;
telkens klonk de zang duidelijker en beter. Ter afwisseling zong het koor van het
tooneel enkele liederen, die het in den loop van het jaar had ingestudeerd en die met
genoegen werden gehoord. Daarna werd het tweede lied op dezelfde wijze ingestuurd
en daar de melodie gemakkelijker in 't oor viel dan die van 't eerste, was de uitslag
nog gunstiger. Blijkbaar zong elk met lust mee. In de zaal heerschte een prettige
opgewekte stemming, die den binnenkomende trof. Iemand, die van den aanvang af
‘Ons Huis’ bezoekt en vele gezellige avonden bijwoonde, verklaarde, zelden zooveel
genoegen te hebben gehad als op dien zangavond. Ja, toen het uur van scheiden was
gekomen, werden op sommiger verlangen, waarmede allen instemden, de beide
liedjes nog eens gezongen. Die avond was een succès en dat succès is voor een groot
deel te danken aan de prettige manier waarop de heer Oostveen het publiek toesprak
en den zang leidde. Hij gaf aan 't geheel den stempel van gezelligheid en huiselijkheid,
die zich aan allen mededeelde. Op Maandag 12 December ll. had een herhaling dezer
zangoefening plaats.
Ons Huis.

Regeeringstaal.
Men heeft niet het recht te smalen op krantentaal, zoolang de Staatscourant zelf tegen
onze taal zondigt, door onkunde of onverschilligheid. Bewijs dat zij dit doet, geve
de volgende, op de tast gekozen bekendmaking van het Departement van
Buitenlandsche Zaken:
‘Blijkens mededeelingen van het consulaat-generaal der Nederlanden te Kaapstad
komt het in de laatsten tijd herhaaldelijk voor, dat niettegenstaande waarschuwingen
van regeeringswege, Nederlanders in de Kaapkolonie landen zonder te voldoen aan
de bepalingen der Kaapsche Emigratiewet van 1902, welke wet o.a. eischt, dat
iedereen, die in de Kaapkolonie wil toegelaten worden, in het bezit moet zijn van p.
st. 20 (pl. m. f 240), of van voldoende, door eenen Britschen consul in Nederland te
teekenen bewijzen, dat hij in Zuid-Afrika eenen vasten werkkring vindt.
Belanghebbenden wordt er nogmaals op gewezen dat, wie aan de bovengenoemde
vereischten niet voldoet, per eerste scheepsgelegenheid weder naar Engeland wordt
teruggebracht.
Voor toelating in Transvaal en de Oranje-Rivierkolonie blijft een speciaal permit
vereischt.’
Om te beginnen zal met de Kaapsche Emigratiewet wel de Kaapsche Immigratiewet
zijn bedoeld; immers het geldt hier het komen in de Kolonie, niet het gaan er uit.
Dan is een denkfout: de wet eischt dat iedereen in het bezit moet zijn, voor in het
bezit zij of desnoods is, want het eischen sluit het moeten in.
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Minder fout dan verdachte ongewoonheid is: p. st. 20 voor £ 20, maar bepaald
onzuiver is: te teekenen bewijzen, waar bewijs zou moeten staan, en te teekenen niet
de beteekenis kan hebben van geteekend moetende worden, zooals de bedoeling
schijnt te zijn, maar geteekend kunnende worden. Een niet uit te spreken getal, is
een getal dat niet uitgeproken kan worden, niet een dat niet uitgesproken moet worden.
Maar stel het kon hier zijn een bewijs dat door een Britschen Consul geteekend moet
worden, dan zou het nog dubbel en dwars verkeerd zijn, omdat het een door den
Britschen Consul geteekend bewijs moet wezen. Als de houder van het papier, dat
dan nog geen bewijs zou zijn, dit in Kaapstad toonde met de opmerking, dat de
Nederlandsche Regeering hem op het hart heeft gedrukt voor een papier te zorgen,
dat de Britsche Consul nog moet teekenen, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk door
diezelfde Nederlandsche Regeering worden opgeofferd. Hij had dan maar beter
moeten lezen wat er niet staat.
Iets verder getuigt ‘weder teruggebracht’ van slap taalgevoel; weder toch is
volmaakt overbodig, dus verkeerd, terwijl Oranje-Rivierkolonie Oranjerivier-Kolonie
moet zijn. Maar dat de Nederlandsche Staatscourant spreekt van speciaal permit,
waar het Hollandsch-Afrikaansch het woord pas heeft, en dus bijzondere pas de
aangewezen uitdrukking is, dat doet de deur der ongerechtigheden toe.
Kleine ongerechtigheden? Niet in de verschijnselen een voor een schuilt het groote
kwaad, maar in de onzichtbare bron, in de onverschilligheid; bij eigen taal komt het
er immers minder op aan; als het fransch was of engelsch, dan! En wie onze taal eert
en verzorgt naar beste vermogen, die schudt bedenkelijk het hoofd en zucht: aan
onze Ministeries moest het zóó niet zijn; daar wel het allerminst!

De Stadsbibliotheek van Grand Rapids.
Ds. Henry Beets schrijft in De Standaard, verschijnend te Grand Rapids:
‘Het schijnt velen der Hollandsche ingezetenen van Grand Rapids onbekend te
zijn, dat er in onze groote, nieuwe Stadsbibliotheek niet alleen Engelsche boeken
zijn, maar ook Hollandsche.
Er zijn meer dan twaalfhonderd Nederlandsche boeken. En wel van allerlei aard
om binnen gepaste grenzen aan onze burgerij “elck wat wils” te verschaffen: boeken
van schrijvers als Andriessen en Brakel, Bosboom-Toussaint en Busken Huet,
Bilderdijk en Conscience, De Liefde en Louwerse, Cremer en Jonckbloet, Hooft en
Hofdijk - kortom voor jong en oud, voorman en vrouw.’
De heer Beets laat dan een lange lijst volgen van in September aangeschafte werken
en wekt alle Nederlandsch-kennenden te Grand Rapids op een druk gebruik van de
bibliotheek te maken.

Mededeelingen

De Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Australasia.
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Evenals in den Staat Victoria, is nu ook in New South Wales eene Afd. opgericht
van ‘De Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Australasia’, en wel 5 Augustus
l.l. te Sydney opde voor dat doel aldaar door den voorzitter van het hoofdbestuur
gepresideerde vergadering, bij welke gelegenheid hartelijke instemming werd betuigd
door alle aanwezigen.
De samenstelling van het Hoofdbestuur der Kamer is thans als volgt:
Voorzitter: Consul Generaal, W.L. Bosschart, Melbourne (Victoria),
Vice-Voorzitter: Vice-Consul, N.H. Paling, Sydney (N.S.W.); J.C. van Cooth,
Melbourne (Victoria); Penningmeester: J.J. Schuh, Melbourne; Commissarissen:
Consul O. van Assche, Melbourne; Consul, Edm. B. Resch, Sydney (N.S.W.); Consul,
R.A. Paxton, Adelaide, (S.A.); C.J. Johnston, Wellington (N.Z.); Vice-Consul R.
Alan Wallace, Newcastle (N.S.W.); Vice-Consul, G. de Vries, Christchurch (N.Z.);
Vice-Consul John Hendrie, Port Darwin (S.A.); Vice-Consul, Joseph Mitchell,
Thursday Island (Q); E.B.A. Falk, Sydney (N.S.W.); D. Gerges, Melbourne (Victoria);
J.E. Kyzer, Sydney (N.S.W.); Vertegenwoordigers: R.M. Voullaire, Mildura
(Victoria); Jhr. Fred. A. de Kock, Melbourne, (Victoria).
Algemeen Secretaris: L. Reens, Melbourne.
Het Bestuur van de Victoria-Afdeeling te Melbourne is samengesteld uit de volgende
heer en:
President: W.H. Felstead (Beath Schiess & Co.); 1ste Vice-President. R.J. Larking
(Peterson & Co.); 2de Vice-President: C. Franklin, (J. Kronheimer & Co. Prop. Ltd.);
Commissarissen: Consul-Generaal, W.L. Bosschart; Consul, Oscar van Assche; C.L.
Pinschof (Pfaff, Pinschof & Co.); Hugo Wertheim; Hon. F.T. Derham, (Swallow &
Ariell Ltd.); Fred. H. Scarlett, (Scarlett & Co.): F. Vanderkelen, (F. Vanderkelen &
Co.); J.J. Schuh.
Secretaris: L. Reens.
Het Bestuur van de New South Wales-Afdeeling te Sydney is samengesteld uit de
volgende heeren:
President: Hon. James Inglis, (James Inglis & Co. Ltd.); 1ste Vice-President: James
Burns, (Burns Philp & Co. Ltd.); 2de Vice-President: William Clarke.
Commissarissen: Consul, Edm. B. Resch; John Spencer Brunton, (Brunton & Co.);
Robert Forbes, (G.H. Adams & Co.); George J. Littlejohn (Scott Henderson & Co.);
P. Chas. Lucas, (Lucas Lock & Co.); John A. Moore, (Dalton Bros. Ltd.); Dr. A.
Hardman, (Bros. Ltd.); D.A. Scott, (Commercial) Banking & Co. of Sydney Ltd.);
W. Scott Fell, (Scott Fell & Co. Ltd.); G. Reimer, (German Australian Steamship
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Co. Ltd.); George G. Kiss, (G.G. Kiss); J.E. Kyzer, (J.E. Kyzer & Co.); E.B.A. Falk;
Vice-Consul R. Alan Wallace, Newcastle; Secretaris: Vice-Consul, N.H. Paling,
Sydney;
Het dagelijksch Bestuur der Kamer bestaat uit den:
Voorzitter: Consul-Generaal, W.L. Bosschart, Melbourne;
Algemeenen Secretaris: L. Reens, Melbourne;
Penningmeester: J.J. Schuh, Melbourne;
***

Het Nederlandsch Lied.
Opgericht de Vereeniging: Het Nederlandsch Lied. Zij wil:
1o. doen uitgeven en zoo goedkoop mogelijk verspreiden Liedboeken voor
Groot-Nederland,
2o. opsporen of doen opsporen verspreide liedekens,
3o. volksliederen doen zetten in Nederlandsche pianobewerkingen,
4o. liederen doen bestudeeren en ten gehoore brengen,
5o. propaganda maken voor het doel der Vereeniging.
Bestuur: Prof. Dr. Jan te Winkel, Voorzitter; Prof. Jhr. Dr. B.H.C.K. van der Wijck,
Onder-Voorzitter; Mr. J. Hamburger A. Dzn., Penningmeester; Prof. Mr. J.C. Naber,
Eerste Schrijver; F.R. Coers Frzn., Tweede Schrijver; Prof. Dr. H. Kern; Mej. Cateau
Esser, Directrice van de Vereeniging tot Beoefening van Vocale en Dramatische
Kunst te Amsterdam; Wouter Hutschenruyter W.Jzn.; Dr. W.J. Leyds, Oud-Gezant
der Z.-A. Republiek; Jhr. H. de Brauw; H.B. Ver Loren van Themaat.
***

Geschriften der Groep Ned. Indië.
De firma G. Kolff en Co. te Batavia bericht, dat de door Groep Ned.-Indië van het
A.N.V. bekroonde geschriften: Een Indisch Letterpraatje, De Stommeling, Iets over
Opvoeding, De Jeugd van Djimin, Ieder denkt het zijne, De bewoners van het oude
Java, Javaansche arbeiders te Suriname, door haar zullen worden uitgegeven en voor
een kleinen prijs in den handel zullen worden gebracht.
***

Verwording onzer taal.

Neerlandia. Jaargang 8

In den Gulden Winckel van 15 November slaakt de stylist I. Esser, in een
aankondiging van prof. Chantepie, de la Saussaye's boek over Beets, de volgende
klacht over de verwording van onze taal: ‘De strijd tegen de tallooze “ismen” en
vooral de germanismen, waarin juist Beets zich zoo uitnemend verdienstelijk maakte,
dunkt mij een verloren strijd.
Het Bargoensch van “na '80” is van den Duitschen zuurdeesem doortrokken en
de voorheen “spraakmakende” gemeent' slokt dag aan dag de veelsoortigste
verfoeiselen, door journalisten, schrijvers, redenaars en winkeliers haar toegeworpen,
voor klokspijs op. Ja, de redactie, - of moet ik zeggen: een redacteur? - van “Het
Woordenboek der Nederlandsche taal” is sinds eenige jaren bezig haren vroegeren
medewerker Beets de oneer aan te doen van de eene door hem gebrandmerkte
uitdrukking voor, de andere na, in hare kolommen op te nemen en te ijken, met een
simpel: “naar het Duitsch”, of zonder eenige opmerking in het geheel. Ja, de strijd
is verloren; en zoo het waar is dat “de taal gansch het volk” is, staat het te vreezen
dat de Nederlanders hard op weg zijn om “zich aan te passen”, gelijk zij tegenwoordig
zoo gaarne zeggen, bij het groote Duitsche Rijk.’
***

Mejuffrouw I. Rikkers. †
Mej. I. Rikkers, die, zooals in het verslag der Hoofdbestuursvergadering, voorkomende
in dit nummer, wordt meegedeeld, f 2000,- aan het A.N.V. vermaakte, overleed den
7en Oct. te Rotterdam. Zij was aldaar Hoofd eener voor het M.O. voorbereidende
Openbare Meisjesschool.
In Nieuw Leven, geïllustreerd weekblad voor Opvoeding en Onderwijs in school
en huis, werd haar portret afgedrukt met een levensbericht, waarin o.m. wordt gezegd:
‘Vol ijver wijdde zij zich steeds aan de belangen van de school en van de aan hare
leiding toevertrouwde kinderen. Velen harer leerlingen houden dan ook den tijd, dat
zij onderwijs van de lieve overledene mochten ontvangen, in blijde herinnering.
Bijna 25 jaar heeft Mej. Rikkers - niettegenstaande een zwakke gezondheid - als
Hoofd aan hare school gearbeid. Groote energie en veel wilskracht hebben haar
daartoe in staat gesteld. Onvermoeid heeft zij hare zware, maar schoone taak
volbracht; ten einde toe zich vol lust en toewijding aan haar werk gegeven.
Jammer dat zij zich, om redenen van gezondheid, in Aug. 1896 genoodzaakt zag
hare betrekking neer te leggen. Dit ging niet zonder strijd gepaard, de school toch
was haar leven, maar ook hier stond het belang der school bij haar bovenaan.
Velen herinneren zich nog haar afscheid, getuigenis afleggend van de groote
genegenheid, die men haar toedroeg.
Acht jaren heeft de overledene de welverdiende rust mogen genieten, doch
arbeidzaam als zij was, kon zij niet onledig blijven.
Zooveel hare krachten het maar toelieten, is zij ten nutte van anderen werkzaam
gebleven en heeft zij o.a. veel geijverd in het belang van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, vast overtuigd als zij was, dat in de Taal de kracht van een Volk schuilt.
Met de overledene is een voortreffelijke Vrouw heengegaan, die zeker niet
tevergeefs geleefd heeft en velen als voorbeeld gesteld mag worden.’
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***

Frans de Potter.
In de Dietsche Warande en Belfort heeft de heer A. Siffer een waardeerende hulde
gebracht aan de nagedachtenis van den heer Frans de Potter, in leven Secretaris van
de Koninkl. Vl. Academie; dit opstel is met bijlagen uit het tijdschrift overgedrukt
en geeft een overzicht van de Potter's letterkundigen en geschiedkundigen arbeid,
welke laatste op 't gebied der geschiedenis van de Vlaamsche gemeenten reusachtig
is; ook wijdt de Schrijver er op dat de gedachte (zoo niet de daad) tot oprichting van
het David-Fonds van De Potter afkomstig is, die, als Algemeen Secretaris aan die
Vereeniging zijn beste krachten heeft gewijd. In Onze tijd van Brussel wordt het
denkbeeld geopperd om als tegenhanger van het Julius Vuylsteke-fonds door
Katholieken een Frans de Potter-fonds te zien tot stand brengen. Men weet dat voor
het eerste een kapitaal van nagenoeg 25.000 fr. werd samengebracht. Kon voor het
tweede evenveel gedaan worden, dan had de Vlaamsche Beweging een krachtig
wapen te meer.
***

De Nederlandsche kerk op Ceylon.
Zondag 2 October is het herstelde kerkgebouw van de Hollandsche gemeente
Wolfendahl op Ceylon heropend met een godsdienstoefening waarbij ds. R.J.M. Park
voorging. In zijn preek bracht de predikant in herinnering dat ook buiten Ceylon
velen, o.a. Koningin Wilhelmina en dr. Kuyper, giften hadden geschonken, om het
herstel mogelijk te maken. Hij gewaagde in een geschiedkundig overzicht met
erkentelijkheid van hetgeen onze vaderen voor den protestanten godsdienst en het
onderwijs. sedert het midden van de zeventiende eeuw, hadden gedaan.
***

Uit Caïro.
Men vestigt onze aandacht op het feit, dat aan het Consulaat te Caïro geen enkel
ambtenaar is verbonden die Nederlandsch of Vlaamsch spreekt, ofschoon toch
verscheidene onzer landgenooten in Egypte consulaire hulp of voorlichting kunnen
noodig hebben.
***

Tehuizen voor Zeelieden.
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Met betrekking tot deze zaak is door het Hoofdbestuur van het A.N.V. een schrijven
ontvangen van den Min. van Buitenlandsche Zaken, waarin Z.Ex. verklaart, de
oprichting van afzonderlijke tehuizen niet noodig te achten. Aan de Nederlandsche
consuls in de voornaamste havenplaatsen is echter opgedragen om, met opgave van
de tehuizen die in hun ressort bestaan, mede te deelen of Nederlandsche zeelieden
zich in genoegzaam aantal en gedurende voldoenden tijd in de havens waar die
tehuizen zijn, plegen op te houden om den toegang voor hen van belang te doen
achten, voor
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welk geval den consuls mede verzocht is voor zooveel noodig te bevorderen dat deze
aan onze zeelieden worde verleend. De uitkomsten van het onderzoek zullen aan het
A.N.V. worden medegedeeld, hetwelk alsdan naar omstandigheden de tehuizen van
lectuur kan voorzien.
***

Geschenk Bizio.
De heer L. Bizio, Consul der Nederlanden te Venetië, heeft een nieuw bewijs gegeven
van zijn groote belangstelling in het streven van het A.N.V. door het de geheele
oplaag, 150 exemplaren, aan te bieden van het door hem geschreven werk: Maladie,
Mort et Sépulture de S.A. le Prince Guillaume George Frédéric d'Oranje Nassau,
documents officiels publiés à l'occasion du premier centenaire de sa mort.
Exemplaren van dit smaakvol uitgevoerde geschrift,
voorzien van merkwaardige afbeeldingen, zijn, zoolang de
v o o r r a a d s t r e k t , t e v e r k r i j g e n t e g e n i n z e n d i n g v a n f 1,00.
Adres: C. van Son, Dubbeldam.
***

Groep Nederlandsche Antillen.
Het bestuur der nieuwe Groep Nederlandsche Antillen is samengesteld als volgt:
J.P.E. Gaerste, Voorzitter. J.C. Wahlen, Onder-Voorzitter. J.A. Snijders Jr.,
Secretaris-Penningmeester.
Leden: J. Möller, Ed. Lansberg, A.A. Correa, Mozes S.L. Maduro, H.J.T.
Boomgaart, L. van der Veen Zeppenfeldt.
De Gouverneur van Curaçao, Jhr. J.A. de Jong van Beek en Donk heeft zich bereid
verklaard het eere-voorzitterschap te aanvaarden.
***

Groep Ned.-Indië.
Het Bestuur der groep Ned.-Indië is thans samengesteld als vogt:
Mr. J.W.Th. Cohen Stuart, Voorzitter. J. Dinger. 1e Ondervoorzitter. Ds. A.S.
Carpentier Alting, 2e Ondervoorzitter. Mr. W.L. Borel, Secretaris. F. Reijsenbach,
Penningmeester.
Leden: Mr. J.H. Abendanon. H.M. la Chapelle, Mr. A.A. van Oven, J.J. van de
Geijn, D.F.W. van Rees, J.P.C. Hartevelt, K.A. Kooy.
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Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
H.F. Wesenhagen,

vroeger

Amsterdam.

F.W. Weigel,

vroeger

Haarlemmerstraat 31,
Amsterdam.

T. Gerdes Oosterbeek,

vroeger

Majoor Intendant,
Soerabaia.

F.J. Hagen,

vroeger

Off. v. Gez. 1e kl.
Amoentai.

S. Schoggers,

vroeger

Commies Alg. Rekenk.
Weltevreden.

K. Reynsdorff,

vroeger

Hoofdcom. Alg. Rekenk.
Weltevreden.

C.W. Thöne,

vroeger

J.S. Langebrug 43, Leiden.

J.H.C. ter Kuile,

vroeger

p/a Dr. E. Bänziger,
Romanshorn (Schweiz.)

J. Braakman,

vroeger

Particulier, Soerabaia.

Raden Mas Soetandar,

vroeger

Pontianak.

J. Anderson,

vroeger

Adj. Boekh. Droogdok Mij.
Batavia.

J.W. Meerburg,

vroeger

Contr. b/h. Binnenl.
Bestuur, Res. Menado.

Mr. J.D. Bas,

vroeger

Nieuwstraat 50,
Leeuwarden.

P. Lelsz.

vroeger

Roelof Hartenstraat 151,
Amsterdam.

Mevr. Gravin A. van
Bijlandt,

vroeger

J. Pz. Coenstr. 12, Den
Haag.

H. Ermeling,

vroeger

Stadhouderskade,
Amsterdam.

R.H. Wijmaars,

vroeger

Luit. ter zee, Helder.

Piet Goekoop,

vroeger

Parijs en elders.

***
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Secretarissen der Afdeelingen van Groep Nederland.
Amsterdam, Mr. P.W. de Koning, Weesperzijde 21.
Arnhem, W.G. Wieringa, Eusebius Buitensingel 16.
Fivelingoo, Mr. A.T. de Vos, Appingedam.
Dordrecht, J. de Koning, Van Beverenstraat.
's-Gravenhage, Mr. C.Th. van Deventer, Surinamestraat 20.
Schiedam, Mej. H.H. van Katwijk, Broersvest 126,
Hoorn, R. van Duinen, Leeraar H.B.S.
Leerdam, Ds. de Groot.
Leiden (Burgerafd.), W. Draaijer, Leeraar H.B.S.
Leiden (Studentenafd.), R.E Kielstra, Oude Singel 52.
Nijmegen, Mr. H. Lübbers.
Oostelijk Flakkee, C.F. Köhler, Onderwijzer, Oude Tonge.
Rotterdam, Mej. Dr. H.C.H. Moquette, Noordsingel 112.
Haarlem, Mr. H.P. 't Hooft, Groote Houtstraat 164.
Utrecht(Burger afd.), Mej. Dr. C.C.v.d. Graft, W. Barentzstr. 18bis.
Utrecht (Stud afd.), F.R. Coers, F. Rzn., Oude Gracht Tz. 25.
***

Uitgaven van het A.N.V.
Vanwege het A.N.V. zijn tot heden uitgegeven de volgende geschriften:
1. Inleiding tot een Alg. Ned. Verbond, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
2. Het gebruik onzer taal in Ned-Indië, door prof. dr. H. Kern.
3. De Ned. Taal in Zuid-Afrika, door prof. dr. J. te Winkel.
4. De toekomst van den Ned. Stam, door prof. Paul Fredericq.
5. Een algemeen Ned. Verbond, door dr. F. Buitenrust Hettema.
6. Het Ned. Element in den Vreemde, door dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
7. Ambtelijke verslagen van generaal J.H. de la Reij en generaal J.C. Smuts, alsook
andere stukken betreffende den oorlog in Zuid-Afrika.
8. Een nieuw rapport van Generaal Smuts, Staats-procureur en assistent
commandant-generaal der Z.-A. Republiek, aan Z.H. Ed. Staatspresident Kruger.
9. De afkomst der Boeren, door dr. H.T. Colenbranden.
1, 2, 3, 4 en 6 worden tegen 10 cent per boekje toegezonden.
5 is uitverkocht.
7 en 8 kosten elk 25 cent.
9 is verkrijgbaar voor 1 gulden.
Behalve deze genummerde reeks verschenen nog:
De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs (het bekende
Groenboek) en de Buitengewone Staatscourant der Z.A.R., loopende van Juni tot
September 1900, benevens de ambtelijke oorlogsberichten, telegrammen,
gouvernementskennisgevingen, proclamatiën, enz.

Nieuwe Leden.
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Groep Nederland.
Dr. H.J. Boelen, Raadhuisstraat 53.

Amsterdam.

Mr. C.W. Wormser, Singel 230.

Amsterdam.

Dr. E. van Everdingen Jr. Emmalaan 1,

de Bilt.

Opgegeven door Dr. W.v. Everdingen, Rotterdam.
Mevrouw E. van Geer-Noordendorp, Willemstraat,

Breda.

J.H. Fuchter,*

K.M.A.

Breda.

J.W. van Gogh,*

K.M.A.

Breda.

L.A.A.H. Weijtlandt,*

K.M.A.

Breda.

P.J. van den Briel,*

K.M.A.

Breda.

J.J. Rutgers,*

K.M.A.

Breda.

A. de Rijk,*

K.M.A.

Breda.

W. Stevels,*

K.M.A.

Breda.

A.G. van Tricht,*

K.M.A.

Breda.

F.E. Everwijn Lange,*

K.M.A.

Breda.

E. Hogewind,*

K.M.A.

Breda.

J. Boot,*

K.M.A.

Breda.

A.F. Oxenaar,*

K.M.A.

Breda.

F. van Hutten,*

K.M.A.

Breda.

G.J. Berenschot,*

K.M.A.

Breda.

J. Rückert,*

K.M.A.

Breda.

E.J.A. Hubert v. Blyenburgh,*

K.M.A.

Breda.

J.P. Brasser,*

K.M.A.

Breda.

*Opgegeven door den heer Jhr. F.J.A. Calkoen,
B.H. van der Linden, Pol. Stud., (Beschermend lid).

Breda.
Delft.

Opgegeven door Jhr. J.W. Six, 's-Gravenhage.
F.W. Kobus, Nieuwe Markt 37.

Deventer.

G. Wilkens, Klinkenbeltsweg 18.

Deventer.

G.L. Sirks, Knolhaven 42a rood,

Dordrecht.

Opgegeven door den heer C. Plokhooy.
M. van Westrienen, Leeraar R.H.B.S.

Dordrecht.
Gouda.

Opgegeven door den heer Dr. J. Heinsius.
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W.A.H. Doorman, Sweelinckplein 6,

Den Haag.

Opgegeven door den heer Den Haag.
C.E.L.G. van Leeuwen.
Prof. Dr. G.C. van Walsem,* Directeur van het
Provinciaal Krankzinnigen Gesticht Meerenberg bij

Haarlem.

Mej. H.C. Duker,* Wilhelminastraat 42,

Haarlem.

Mej. C.M.P.A. Fleck,* Langedijkstraat 12,

Haarlem.

*Opgegeven door Mej. J.A. Haarlem.
van Walsem.
E. van de Velde, Med. Stud. Breestraat 147,

Leiden.

Opgegeven door den heer Leiden.
Th. Joekes.
R.E. Kielstra, Oude Singel 52.

Leiden.

J.E. Hoekstra, Student, Breestraat,

Leiden.

A. de Kat,* 1e Luit. Art.

Naarden.

J.J.v.d. Valk,* 2e Luit. Inf.

Naarden.
*Opgegeven door den heer
R.L. Scholten, Bussum.

W.A. Rikkers Jr., Baan 17.

Rotterdam.

Mej. A.H. van Borssum-Waalkes,* Saftlevenstraat 23, Rotterdam.
Mej. H. de Jager,* Boezemsingel 118,

Rotterdam.

*Opgegeven door den heer
J. Wielinga, Leiden.
Mr. H.J. Knottenbelt*, Schiekade 214.

Rotterdam.

Mevr. W.S.J. van Stolk-Quintus*, Kon. Emmakade 4, Rotterdam.
*Opgegeven door den heer Rotterdam.
G.v. Stolk.
Mr. L.E. van Petersom Ramsing,

Schagen (N.H.)

Opgegeven door Mej.
S.J.C. Buddingh, Utrecht.
Jacob Beukers Wzn., Nieuwe Haven,

Schiedam.

Opgegeven door den heer Schiedam.
A. Dirkzwager,
Dr. W.D. Cramer.

Twelloo.

D.J. van Schaardenburg,* Oud Kerkhof 46,

Utrecht.
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J.H.A. Dubois,* Achter St. Pieter 20,

Utrecht.

P.H.W.G. van den Helm,* Moreelsepark 4.

Utrecht.

P.A.J. Hal,*

Utrecht.

S. Naayen,* Lange Jansstraat 20bis.

Utrecht.

H.G. Römer,* Kromme Nieuwe Gracht,

Utrecht.

F. Conrigh Roessingh,* Kromme Nieuwe Gracht,

Utrecht.

J.R.A. Fabius,* van Wijckskade 22bis.

Utrecht.

F.C.J.A.M. Baron van Lamsweerde,* Voorstraat 110bis. Utrecht.
M.J.L. Baron Taets van Amerongen,* van Wijckskade Utrecht.
22b.
*Opgegeven door den heer Utrecht.
F.R. Coers FRz.
Mevr. van Kuijk, Maliesingel 47,

Utrecht.

Opgegeven door Mej.
S.J.C. Buddingh.

Utrecht.

Dr. W. Caland, Buys Ballotstraat 17,

Utrecht.

Mej. A. Dalhuisen, van Brakelstraat 1,

Utrecht.

Mej. H.C. Breijer, Wittevrouwensingel 35,

Utrecht.

Opgegeven door Mej. Dr. Utrecht.
C.C.v.d. Graft,
Mej. E. Hallo, F.C. Dondersstraat 26 bis,

Utrecht.

Opgegeven door Mej. C.
Middelveld Viersen,
Mej. W.C. Meihuizen.

Utrecht.
Wildervank.

Opgegeven door den heer Mr. N.F. Wilkens, Veendam.
H.J. Bakker, Bedrijfsleider a/d. Internat. Guano en
Superphosphaatwerken,

Zwijndrecht.

Opgegeven door den heer Zwijndrecht.
J. Tideman,

Groep België.
Ds. Th.A. Mooy, Dorpsplaats,

Hoboken
bij
Antwerpen.
Opgegeven door den heer E.J. Mooy, Nijkerk.
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Groep Ned. Indië.
Beschermend Lid.
A.F. van Suchtelen, Directeur Javasche Bank,

Batavia.

J.G.v.d. Laan, Adelborst 1e kl. K.N.Z. a/b. Hr. Ms.
Pantserdekschip ‘Holland’ Batavia.
Dep. v. Marine,
Gewone Leden.
Jhr. W.A.P.F.L. Storm van 's Gravensande, Lid Alg.
Rekenkamer

Batavia.

Jonkvr M. Storm van 's Gravenzande.

Batavia.

Mr. C.A. Wienecke, Ambt. t/b. Dir. Justitie,

Batavia.

C.B. Velds. Wd. Leeraar Gymn. Willem III,

Batavia.

G.A. Fransz, Klerk Alg. Rekenkamer,

Batavia.

Jhr. Mr. N.R. Hora Siccama, Ambt t/b. Dir. O.E.N.
Berendrechtslaan,

Batavia.

P.J. Jager, Adelborst 1e kl. K.N.Z. a/b. Hr. Ms.
Pantserdekschip ‘Holland’ Dep. v. Marine,

Batavia.

Opg. door den heer W.H. Heeris, a/b. Hr. Ms. ‘Holland’ Batavia.
Dep. v. Marine,
H.A. Kuijper, Ambt. Ned. Handel Mij.

Batavia.

A. van Lennep,* Ingenieur,

Samarang.

W.F.K. Anemaet,*

Samarang.
*Opgegeven door den heer Samarang.
J. Dirkzwager,

Mej. W.J. Bosch, Tijd. Leerares H.B.S.,

Samarang.

A.G.M. van Heumen, Arts Civiel Geneesheer,

Bandoeng.

J.C.F.v. Sandick, Civ. Ing. S.S., Tagog Apoe (Pr. Regentschappen).
W. Droogleever Fortuijn,

Bandoeng.

D.C.J. Kool, Ambt. Societa Commissionaria,
d'Esportazione di Milano

Salatiga.

Groep Suriname.
C.E. Volkers. Klerk, Costerstraat L A No. 18b 17,

Paramaribo.
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M.H. Nahar, Tolk in de Maleische en Javaansche talen Paramaribo.
op het Immigratie Departement,
A.E. Westmaas, Handelsbediende, Saramaccastraat,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer Paramaribo.
Julius J. Gemmel,
D. Hartogh, Arts, Districtsgeneesheer,

Paramaribo.

Opgegeven door den heer Paramaribo.
Fred. Oudschans Dentz,
J. Douglas, Klerk op het Parket van den Proc.-Generaal, Paramaribo.

Groep Ned. Antillen.
Pater J.P. Wahlen, redacteur v.d. Amigoe di Curaçao,

Willemstad.

M.S.L. Maduro, Voorzitter van den Kolonialen Raad, Willemstad.
J.P.E. Gaerste, Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

C. Gorsira, Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

Mr. J.B. Gorsira. Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

H.H.R. Chapman Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

M.E. Curiel, Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

Mr. Ph.F. de Haseth Evertsz, Lid van den Kolonialen
Raad,

Willemstad.

M.C. Henriquez, Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

J.B. Boer, Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

H. Boomgaart, Lid van den Kolonialen Raad,

Willemstad.

J.L.Ph. Heldewier Vignon, Lid van den Kolonialen
Raad,

Willemstad.

A.A. Correa, Koopman,

Willemstad.

J.W. Brandas, Koopman,

Willemstad.

James Corsen, Boekhouder,

Willemstad.

H. Manuel, Conducteur 2e kl. der Art..

Willemstad.

H.J.T. Boomgaart, Waarn. Griffier Hof van Justitie,

Willemstad.

L. van der Veen Zeppenfeldt, Advocaat Generaal

Willemstad.

E.M. Penso, Koopman,

Willemstad.

Dr. Th.J.G. Gaerste, Gem. Geneesheer,

Willemstad.

Mevr. J. van Grol-Meyers,

Willemstad.
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Allen opgegeven door Luit. Willemstad.
J.A. Snijders Jr.,
P.L. Gorsira, Officier van Justitie,

St. Eustatius.

Opgegeven door Mevr. J.v. St. Eustatius.
Grol-Meyers,
D.M. Baiz, Koopman,

Willemstad.
Opgegeven door den heer Willemstad.
Ed. Lansberg,

Mgr. J.J.A. van Baars, Bisschop van Teuchira, Vicaris Willemstad.
Apostolicus van Curaçao,
Pater A. ter Maat, Vicaris Provincialis der Eerwaarde Willemstad.
Paters Dominikanen in de Kolonie,
Pastoor G. Willems, Kathedraal Overzijde,

Willemstad.

Pastoor J.M. van Weerelt, Rozenkranskerk Pietersmaai, Willemstad.
Rector F. van den Donk, Pensionaat Welgelegen,

Willemstad.

Rector V.M. Zwijsen, Collegio St. Thomas,

Willemstad.

Allen opgegeven door
Pater J.P. Wahlen,

Willemstad.

M.C. Prince, Klerk,

Willemstad.

L. Voortman, Mr. geweermaker,

Willemstad.

J.P. Boskaljon, Serg. Majoor Stafhoornblazer,

Willemstad.

J.C.W. Olivier, Klerk,

Willemstad.

H.E.C. de Jongh, Fourier der Infanterie,

Willemstad.

H.C. Broekman, Serg. Majoor Tit. der Infanterie,

Willemstad.

C.G.v. Werkhoven, Serg. Majoor Tit. der Infanterie,

Willemstad.

C.N. Winkel, Koopman,

Willemstad.

C.B.J. Wijtenburg, Cipier der Gevangenis,

Willemstad.

J.P.C. Echer, Koopman,

Willemstad.
Allen opgegeven door den Willemstad.
heer H. Manuel,

Buitenland.
Th.F. van Vloten,

Caïro.
Opg. door den heer H.H.
Borel, Ermant.
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A. Ceysens, Onderchef a/d Suikerfabriek, Nag Hamadi (Egypte).
Opgegeven door den heer W.J. Penard, Nag Hamadi
(Egypte).
J. Carp, 3 rue Scribe,

Parijs.

Mej. Marie Kalff, Hôtel du Châtelet, Quai de la
Régisserie,

Parijs.

Jhr. C.G.S. Sandberg, 16 Rue Stanislas,

Parijs.

Mevr. Sandberg 16 Rue Stanislas,

Parijs.

W. van Herwijnen, Calle Tucaman 990, Rosaria de Santa Fé (Argentina.)
Opgegeven door den beer
H.G. Duyns, Rosario.
J.F. Visscher, Empresa Hersent, Obras del Puerto del Rosario de Santa Fé
(Argentina.)
Mr. G. Pon, 11224 Michigan Ave,

Chicago III.

Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.
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Bericht.
Aan de Leden van Groep Nederland.
In Januari zal de kwitantie voor 1905 worden aangeboden.
Ieder wordt dringend verzocht ze bij eerste aanbieding te voldoen.
De Afdeelingen innen zelf de bijdragen harer leden.
Algemeene Leden ontvangen een postkwitantie.

Verzoek.
De leden van het Alg. Ned. Verbond die met hunne gelezen dagbladen een nuttig
werk willen doen, worden verzocht ze te zenden aan de Boekencommissie, van
het Alg. Ned. Verbond, Van der Duynstraat 63, Rotterdam, liefst wekelijks in
één pak en v ó ó r Z a t e r d a g .
De dagbladen zullen gebruikt worden om Nederlandsche leesinrichtingen in
het Buitenland, vooral die in havenplaatsen en andere streken met een niet
bemiddelde Hollandsche kolonie, geregeld van kranten te voorzien.
Ook b o e k e n zijn steeds welkom.

Boeken-Commissie.
Adres voor Briefwisseling:
206 MATHENESSERLAAN,
Rotterdam.
Adres voor Boeken:
63 VAN DER DUIJNSTRAAT
Rotterdam.
De Boeken-Commissie van het ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND, gevestigd
te Rotterdam:
handelend in overleg met de N.Z.A.V. en andere vereenigingen,
beveelt haren arbeid dringend in den zedelijken en stoffelijken steun van alle
Nederlanders aan,
ontvangt gaarne te allen tijde Nederlandsche boeken voor elken leeftijd en voor
alle doeleinden,
verzendt, liefst op omschreven aanvraag, Nederlandsche boeken ‘naar alle oorden,
waar het Nederlandsch element met een Nederlandsche boekerij gebaat is’, (Art. 1
van het Huishoudelijk Reglement.)
en verzoekt mitsdien beleefd belangstellenden zich steeds voor alles, wat tot haar
taak gerekend kan worden, te wenden tot bovenstaande adressen van de
Boeken-Commissie v/h A.N.V.
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De 1e Secretaris,
DR. W.V. EVERDINGEN.

Verkorte begrooting van het Algemeen Nederlandsch Verbond voor 1905.
Ontvangsten:
Saldo op 31 December
1904:

Memorie.

Nog te ontvangen van
1904:

Memorie.

Bijdragen van de Groepen
volgens Groepsreglement

f 6745. -

Bijdragen van de
zelfstandige Afdeelingen

f 140. -

Rente van deposito gelden

f 60. -

Subsidie van de
Nederlandsche Regeering

f 3600. -

Buitengewone ontvangsten

f 50. _____
f 10595. -

Uitgaven:
Redactie en uitgave
van Neerlandia:
a.

Salarissen

b.

Uitgaaf en
f 3460. verzending, de
oplaag berekend op
7000 exemplaren

f 1040. -
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_____

f 4500. -

Algemeene
onkosten:
a.

Salarissen

b.

Kantoor, belasting f 150. en onderhoud

c.

Drukwerk,
f 550. kantoorbehoeften en
porti

d.

Verschotten van
bestuursleden

f 425. -

f 400. _____

Verschillende
lidmaatschappen en
kleine bijdragen

f 1525. f 150. -

Buitengewone
uitgaven:
a.

Crediet aan de
f 1100. Boeken-Commissie

b.

Hollandsche school f 600. te Smyrna

c.

Groep België fr. 1 f 470. per lid berekend op
1000 leden

d.

Twee
à f 500. Studie-beurzen voor
jongelui uit
Curaçao, die in
Nederland zullen
studeeren en daarna
in de kolonie eene
betrekking willen
vervullen

e.

Bijdragen aan
Groepen en
zelfstandige
Afdeelingen ter
bereiking van
bijzondere door

f 1000
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f 1000. -

haar beoogde
doeleinden; en
ondersteuning van
Nederlandsch
onderwijs buiten
Nederland

f.

het saldo op 31
December 1904
Memorie

f 1000. -

Prijsvragen voor
reclame-plaat en
reclame-boekje

f 250. -

_____

f 4420. _____
f 10595. -

Goedgekeurd in de vergadering van het Hoofdbestuur, gehouden te Dordrecht 26
November 1904.
De Algemeene Onder-Voorzitter:
(w.g.) H.J. KIEWIET DE JONGE.
De Algemeene Secretaris-Penningmeester:
(w.g.) P.J. DE KANTER.
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Inhoud van den 8sten Jaargang (1904).
Bladz.
30

Beets, Ds. Henry. - Het A.N.V. in de
V.S. van N.-Amerika
Boelen, Dr. H.J. - De Wet op 't
Nederlanderschap en Ingezetenschap

162

Bultijnck, A.V. - De Vlaamsche dag- en 91
weekbladpers van 1830 tot heden
Christiaanse, M. - Jaarverslag der Afd. 149
Ternate
Cohen Stuart, A.B. - Het Gentsche A
capella-koor onder Oscar Roels in
Noord-Nederland

60

Coomans, de Ruiter, Dr. A. - Voorstel

49

Emants, Marc. - Misbruik van vreemde 28
woorden
- Kellner

112, 129

Emous, H.J. - Het Nationaal Onderwijs 57
in Zuid-Afrika
Fredericq, Prof. Paul. - Een blik op de 74
geschiedenis van de Vlaamsche gewesten
- De Vlaamsche Westboek van Fransch 99
Vlaanderen
Fris, Dr. V. - Beoefening der
Geschiedenis in de Moedertaal sedert
1830

90

Groep België. - Uit Vlaanderen

22, 149

- Verslag der Alg. Verg. van Groep B. op 45
6 Maart 1904
- De Vlamingen in het Walenland

58

- Beoefening der Wetenschap in het
Nederlandsch in België

123

- Alg. Ned. Verbond, Groep B.

167

Groep Ned.-Indië. - Verslag der Groep 132
N.-I. over 1903.
- Rekening en Verantwoording van den 139
penningmeester over 1903
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- Rekening en Verantwoording van het
Fröbelfonds over 1903

139

Hofstede Crull, Mr. P. - Jaarverslag over 46
1903 der groep Suriname
Hoofdbestuur der N.Z.A.V. - 16
December 1904

161

Hoon, H. de - De Nederlandsche Taal in 89
het Rechtswezen
James, K.A. - Een waar Nederlandsch
belang

15

Jong, Mr. H. de - Holland in Parijs

39

Joosten, T. - Ervaring van een
Hollandsch Onderwijzer in Amerika

7

- Amerika en het Alg. Ned. Verbond

59

Kanter, P.J. de. - Jaarverslag van den
Alg. Secretaris.

53

- Rekening en Verantwoording van het
Hoofdbestuur over 1903

62

- Vergadering van het Hoofdbestuur op
14 Juli 1904 te Dordrecht

107

- Algemeene Verg. van 26 Nov. 1904

163

- Hoofdbestuursvergadering van 26 Nov. 164
1904
- Verkorte Begrooting voor 1905

176

Kronenberg, Mr. H. - Vlamingen in
Deventer

153

Laman Trip, W. - Ingezonden

49

Lijke, J. van de - Nog eens
Boerenkolonisatie

109

Lybaert, Karel M.J. - Het Ned. Tooneel 79
in Vlaamsch België
Meert, H. - Verslag over de
werkzaamheden van Groep B. in 1903

29

- De Taalgrens in België (met kaart)

66

- Rechtstoestand der Ned. Taal in België 92
Meyer Ranneft, W. - De bakens worden 17
verzet
Minnaert, G.D. - Het Land der
Vlamingen

67
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Moquette, Mej. Dr. H.C.H. Nederlanders in den Vreemde

8

Nieuwe Rotterdamsche Courant. - De 6
Taalstrijd in Vlaamsch België
Nieuws van den Dag, - Holland in
Smyrna

2

Nijland, Dr. J, Aleida. - Vlamingen in
Deventer

138

Nolen, Th.c.s. - Verslag der
Boeken-Commissie van het A.N.V.

16

Peeters, Constant H. - Kaart van het
Ned. Taalgebied.

8

Pot, Mr. C.W. van der - Nogmaals het 147
gebruik van vreemde woorden
Raadt, J.J. de. - Nederlandsche Dokters 171
in de Kaapkolonie
Raet, Lod. de. - Vlaanderen's
94
economische ontwikkeling en toekomst
Rasch, J. - Onze hedendaagsche dichters 112
Redactie. - Hoofdartikel (Nederlanders 1
in den Vreemde)
- De Kunstavond der Haagsche Afdeeling 2
- Zuid-Afrika

3, 13, 26, 40

- De brief aan handelaars en
neringdoenden

5

- Allerlei

8, 20, 33, 49, 112, 124, 153, 171

- Afdeelingen

8, 22, 48, 60, 111, 137, 170

- Nieuwe Leden

10, 22, 34, 50, 62, 99, 114, 126, 154, 174

- Berichten

11, 23, 35, 63, 103, 115, 127, 138, 155,
176

- Mededeelingen

21, 33, 50, 61, 102, 114, 124, 137, 153,
172

- Jozef Israels

19

- Rassen, Volken, Staten

25

- Alg. Verg. v.h.A.N.V. op 26 Mrt. te
Dordrecht

37

- Nederlanders in den Vreemde

39

- Adres

40

- Om het Volksbestaan

55

Neerlandia. Jaargang 8

- Paul Kruger

65, 105

- Zou het waar zijn?
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