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Zoekende het voetspoor der Vaderen,*)
door Maurits Wagenvoort.
Wij zaten de Engelschen dicht op de hielen in dien tijd.
In 1601 geeft q u e e n B e t h haar charter aan de ‘Compagnie van kooplieden,
handel drijvende op Oost-Indië’. Het volgende jaar stichten, onder octrooy van de
Heeren Staten, de kooplieden van Holland, Zeeland en West-Friesland de
‘Nederlandsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie.’ Het wordt een wedloop
wie het eerst dat land zal bereiken en bezetten, waarvan Jan Huygens van Linschoten
kort te voren den rijkdom beschreven heeft. In 1608 komt het eerste Engelsche

Gezicht op de Hollandsche Begraafplaats te Soerat.
(zie blz. 9)

schip voor Soerat, de groote Muzelmaansche handelsstad, in de Golf van Cambay,
hoog aan de Malabaarsche kust. Wij zoeken ons geluk Oostwaarts, aan de kust van
Coromandel, waar wij in 1609 Poelicat bezetten. Wij zitten de Engelschen te dicht
op de hielen, naar hun zin, en die krijgen het land aan ons, en niet zoo'n beetje.
Het is mooi de Engelschen dicht op de hielen te zitten, mooier is het hun voor te
zijn, of zij ook groen en geel worden van nijdigheid! Wij streven den Engelschen
vooruit, te Soerat. Ik moet u vertellen hoe dat in zijn werk gaat, maar eerst een woord
over Soerat zelf. Het was, voor een Indische, geen oude stad, maar aan den breeden,
wild-golvenden Tapti lag zij zeer gunstig. De Parsi's, kleine maar nijvere volksstam
uit Zuid-Perzië, hadden er zich in neder gezet. Door de horden van den Islam uit hun
land, Fars, verdreven, wijl zij hun door Zoroaster geschonken geloof niet wilden
ontrouw worden, hadden zij zich, de Indoesstroomtusschen hen en hun vervolgers
eerst in het land van Sind gevestigd, maar de Islamieten lieten hen daar niet met rust,
Dies trokken zij verder, zuidwaarts, naar Sanzjan, op kleinen afstand, noordelijk,
van Soerat. In de 12e eeuw echter docht 't hun daar ook niet veilig, en zij gingen naar
Soerat, toen nog in Hindoesch bezit, en brachten het tot bloei. Doch in het begin der
*) Deze schets van onze vestiging in Soerat en elders matigt zich niet aan geheel volledig of
onberispelijk juist te zijn. Zij komt voort uit de enkele bronnen, die daartoe in Indië zijn te
vinden.
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16e eeuw kwam het gevaar uit het zuiden, en leerden zij dat christelijke
veroveringszucht en fanatisme erger nog zijn dan woedende Islamietische horden.
In 1510 had Alfons de Albuquerque Goa genomen, maar, eerst weer verdreven, zocht
hij het hooger op, en plunderde Soe-
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rat, dat hij vervolgens in brand stak. Dat was in 1512. Achttien jaren later kwamen
de Portugeezen terug, en roofden en verwoesten wat de bevolking hersteld en verder
opgebouwd had. Intusschen was ook de Islamietische macht, reeds bij haar ontstaan
in geheel noord-westelijk Indië overwinnend, in het zuiden gekomen, maar toen zij
in 1573 Soerat bereikte, gehoorzaamde zij, althans in Indië, een heerscher wiens
naam nog heden door i e d e r met eerbied genoemd wordt: Akbar. Wat zijn wijsheid
en vrijzinnigheid het nijvere Soerat, dat zich na een beleg van anderhalve maand
overgaf, goeds beloofden, verhinderden de Portugeezen, die, sterk nu in Goa
gevestigd, en vandaar uit hun bezittingen uitgebreid hebbend van de Perzische Golf
en de Roode Zee tot Japan en China, onmiddellijk met Akbar een tractaat sloten, dat
hen heeren en gebieders van het Cambische emporium maakte.
Gelukkig voor Soerat duurde hun rijk er niet lang. De klok van hun ondergang
zou weldra slaan: in de eerste jaren der 17e eeuw waren zij er reeds uit verdreven,
en hadden de Engelschen hun plaats ingenomen. Soerat, vooral de Parsi's, herademden,
herleefden, herwonnen hun welvaart, want aan veroveren schenen de Engelschen
niet te denken, en van geloofsvervolging waren zij afkeerig: hun was het slechts te
doen om handel te drijven......voorloopig, om te koopen en te verkoopen. Soerat lag
daarvoor open, de Parsi's en de Hindoe's waren daarvoor klaar.
***
Het is hun bestemd weldra te zien, dat daar in noord-westelijk Europa nog een
ander slag van lieden woont, nog feller op koop en verkoop, nog pinterer dan de
Engelschen, op wie ze overigens veel lijken. Deze lieden noemen zich Wolanda's.
Hun eerste schip komt den tweeden Augustus 1616 den Tapti opvaren, en werpt in
den breeden stroom, dicht bij het kasteel, het anker uit. De ‘opper-coopman'’, die is
meegekomen, heet Pieter van den Broek, en Zoelfikar-chan, de Muzelmaansche
n a w a b - stadhouder - ontvangt hem vriendelijk genoeg, kan hem evenwel geen
verlof geven in de stad een factorij te stichten, zooals de Angrezi's - de Engelschen
- er sedert vier jaar een hebben. Daartoe moet een reis gemaakt worden naar het
binnenland, naar Achmedabad, waar de Groot-Mogol Sjahanghir, die intusschen zijn
vader Akbar is opgevolgd, hof houdt. Van den Broek schijnt daarvoor geen tijd te
hebben. Hij slaat de meegebrachte goederen in Soerat op, laat er vier man bij achter,
en vertrekt, waarschijnlijk met al vast een goede lading Indische goederen. Het
volgende jaar is voor de Wolanda's minder gunstig: twee hunner schepen lijden in
de buurt van Soerat schipbreuk. Geen volk sticht koloniën zonder scheepswrakken
en aanspoelende menschenlijken: de Wolanda's hebben dat reeds ondervonden, en
zijn er ten volle mee bevredigd.
De vier man in Soerat zitten middelerwijl niet stil. In 1618 maken zij de reis naar
Achmedabad, naar het hof van den keizer Sjahanghir, bij wien, juist weer het jaar te
voren, Sir Thomas Roe, als Engelsch gezant is aangekomen. Onze landgenooten,
onder Pieter Gillesen, presenteeren zich voor den keizer, of dingen althans naar die
eer. Zij brengen, naar 's lands wijs, een geschenk mee, een niet te versmaden geschenk:
fijn Chineesch porselein, kostbare houtwerken, papegaaien, welriekende kruiden,
dingen kortom welke bewijzen, dat zij elders in Azië reeds een geregelden handel
drijven. De keizer is wel geneigd hen te ontvangen, de mannen en de geschenken,
de laatsten nog 't liefst, maar eerst vraagt hij aan Roe: ‘wat zijn dat voor lui, die
Wolanda's?’ En ziehier nu hoe de Engelschen reeds het land aan ons hebben: de
groote Sir Thomas Roe haalt minachtend de schouders op, en met medelijdenden
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glimlach antwoordt hij, dat de Wolanda's een soort van natie zijn, onder het gezag
van den koning van Engeland - eerste leugen -, waarvan de lieden met den nek worden
aangezien in alle deelen der wereld - tweede leugen. Misschien geeft dit antwoord
den keizer een oogenblik te denken, misschien doorziet hij er met Oostersche
helderziendheid in het karakter der menschen, de valschheid van. In ieder geval: die
Pieter Gillesen ziet er nog niet zoo onfatsoenlijk uit, en zijn geschenk getuigt van
heel goede manieren. De Groot-mogol merkt waarschijnlijk wel, dat bij Roe de wind
uit den Nijdhoek waait, en die krijgt nog meer het land, als de keizer hem gelast de
Wolanda's, dan toch zijn eigen landgenooten, onderdanen van zijn eigen koning, aan
hem voor te stellen. Sir Thomas Roe heeft dus niets anders te doen dan Pieter Gillesen
en zijn drie volgelingen voor den keizer te brengen, die hen genadiglijk ontvangt,
hun geschenk ook, en hun, dat is aan de ‘Nederlandsche Oost-Indische Compagnie’
een firman verleent, in het Perzisch geschreven, de eerste maar niet de laatste, welke
de Wolanda's weten te verwerven.
Deze firman veroorlooft hun zich te Soerat te vestigen - ofschoon dan eerst niet
in een versterkte factorij, zooals de Engelschen - en goederen in te voeren, die vrij
zullen zijn van inkomend recht, daarmee handel te drijven door geheel het rijk, waarin
zij vrijelijk zullen mogen reizen, zonder dat iemand het recht zal hebben hen te na
te komen, of l a s t i g te vallen vanwege hun godsdienst, terwijl hunne onderlinge
geschillen beslecht zullen worden door hun eigen hoofd. Pieter Gillesen laat over
dezen firman geen zand strooien: zoodan niet in versterkte gebouwen, in het jaar van
den firman heeft onze Compagnie reeds hare kantoren in Soerat, noorderlijker in
Barootsj, Baroda, Achmedabad en in haar voorstad Sirchezj. Voor een begin niet te
kwaad, en Sir Thomas Roe bepeinst eenige effectievere leugens om het bedrijf der
Wolanda's te schaden.
In 1620 komt de ‘oppercoopman’ Pieter van den Broek terug, en heeft alle redenen
om te vreden te zijn over den loop, dien de Soeraatsche zaken hebben genomen. Hij
breidt ze uit: immers in datzelfde jaar vinden wij de Compagnie gevestigd te Agra,
de groote stad in noordelijk Indië, waar Akbar begraven ligt, en Sjahanghir's opvolger,
Sjah Sjahan, eerlang de Tasj-Mahal zal bouwen, de heerlijkste graftombe, welke ooit
door een echtgenoot voor zijn overleden vrouw is gesticht. En wijl de Compagnie
natuurlijk niet enkel naar Soerat schepen uitzendt, maar hen langs de heele kustlijn
van Indië in alle havens en baaien laat binnen loopen om te peilen waar zij zich voor
goed kan vastzetten, bezit zij in dat jaar,
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1620, reeds 15 kantoren, versterkt of onversterkt, waarvan Soerat weldra het
belangrijkste zal worden. Want de factorij daar wordt binnen enkele jaren niet slechts
de voornaamste handelsplaats van geheel Hindoestan, zij is, na Batavia, de
gewichtigste van geheel onzen Indischen handel. Haar zijn de andere onderworpen:
Gambroen, Basorah, Lar, Sjiraz en Isfahan in Perzië; Mocha in Arabië; in Indië
Vingorla, vlak bij Goa, met de bedoeling om Goa den Portugeezen afhandig te maken,
Agra, Achmedabad, Cambay, Barootsj, Baroda en Sirchezj. En dat breidt zich jaarlijks
meer uit, dat wordt met elk komen en gaan der Hollandsche schepen aanzienlijker.
Soerat kan haar gebied weldra niet meer overzien: Gambroen aan de Perzische Golf,
krijgt de kleinere factorijen in beheer en wordt zelf onder Batavia gesteld; Mocha
komt later ook onder Batavia. In 't kort: Soerat wordt voor de Wolanda's zoo
belangrijk, dat zij enkel de omringende factorijen goed kan beheerschen; Barootsj
en omstreken, desnoods Achmed-abad en omstreken. De Wolanda's zijn allengs in
de fout der Portugeezen vervallen, en hebben, begeerlijk, te veel factorijen geopend.
Zij hebben er geen menschen genoeg voor, althans geen rechte menschen, en zijn
ook niet sterk genoeg om al die nederzettingen op den duur te verdedigen.
***
Toch, welk een ontwikkeling van Hollandsche geestkracht in dien tijd!
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2. Graftempel van VAN REEDE TOT DRAKENSTYN te Soerat.
(Zie blz. 9.)

Hoe zondigden wij toen door overmoed, door te veel durf, waar ons kenmerk nu is
twijfel aan ons zelf en kleinhartige voorzichtigheid ‘De kat uit den boom kijken?’
Onze vaderen deden het nièt; die tastten toe. Thans, nu wij gewoon zijn de kat uit
den boom te kijken, vreet de hond van onzen buurman achter onzen rug de kluiven
op.
Over dat verschil van toen en nu nadenkende, zeg ik mij soms, dat ik de oorzaken
begrijp: de omstandigheden waren toen gunstiger voor kleine natiën. Vier
werelddeeleen van de vijf lagen nog voor het grijpen voor Westersche roofzucht, en,
ongetwijfeld, onze vaderen behoorden tot die ‘blonde Bestiën’, die ‘Uebermenschen’,
waarvan Nietzsche en zijne volgelingen spreken: krachtige kerels, met sterke knuisten,
sterke begeerten, sterke gewetens, nooit geplaagd door overgevoeligheid, door te
véél denken, door de vraag of deze of die handelwijze goed of geoorloofd is? Zij
onderwierpen, grepen toe, roofden en doodden desnoods: hun recht was het recht
van den sterkste, en sterk waren zij, wijl zij niet twijfelden aan eigen kracht, zoodat
zij den nijd, den toorn zelfs durfden trotseeren van Engeland, reeds toen toch vele
malen sterker dan zij.
Maar dan weer moet ik erkennen er niets van te begrijpen. Zijn het alleen de
omstandigheden, en hebben die, gewijzigd, allengs ook ons karakter gewijzigd tot
twijfelaars, vreesachtigen, voorzichtigen, katuit-den-boom-kijkers? Heeft ons
Napoleon zoo neergeslagen, dat wij sedert het hoofd niet meer durven opheffen? Ik
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weiger het te gelooven: ik vlei mij met de gedachte te behooren tot een stoer
ondernemend, vasthoudend volk. Maar hoe komt het dan, dat de naam Wolanda in
Soerat, in Barootsj, in Achmedabad nog op dezen dag met eerbied wordt uitgesproken,
terwijl de post te Bombay een brief als onbekend terug zendt, geadresseerd aan het
D u t c h C o n s u l a t e ? Van Wolanda's zijn wij in Indië D u t c h geworden, en als
D u t c h hebben wij ons volkomen doen vergeten. Zeer tot tevredenheid van velen
onzer, die niets liever wenschen dan die vergetelheid, opdat zij rustig in hun hoekje
hunne centen kunnen tellen.
De Wolanda's in Soerat waren zoo niet. Ik bewonder niet al hunne eigenschappen,
maar de Indiërs, vooral de Parsi's kregen allengs hetzelfde pleizier in hen, als hunne
broeders in Perzië. Voor een Aziatisch koopman zijn handel en bedrog twee woorden
van één beteekenis. Het was niet gemakkelijk de Angrezi's te slim af te zijn, maar
soms lukte het toch. Met de Wolanda's daarentegen lukte het nooit, integendeel, die
waren soms Indiërs en Parsi's te slim af, een ervaring door den ridder Chardijn reeds
van de Perzen te boek gesteld. L e s P e r s a n s d i s e n t q u 'i l f a i t b o n
n é g o c i e r a v e c t o u t e s l e s n a t i o n s d e l 'E u r o p e , e x c e p t é l a
Hollandaise:que les Hollandais sont les plus fins marchands
du monde, qui trompent toute la terre dans le négoce, mais à
q u i i l e s t i m p o s s i b l e d 'e n f a i r e a c c r o i r e . I l s s e s o n t e n e f f e t
rendus les arbitres du négoce en Perse.
Dat was ook het geval te Soerat, en daarom kre-
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gen de inlanders: Hindoes, Muzelmaans, Parsi's zooveel respect, sympathie haast
voor ons, en de Engelschen zoo het land. Wij kwamen allengs in dat bloeiende
tijdperk, grootscher herinnering, waarin alles wat D u t c h was stonk in de neusgaten
van Engeland's God, belachelijk of verachtelijk was in de oogen van God's
Engelschen: den tijd, dat onze vrouwen D u t c h w o m e n werden, heibeiïge,
zwaarlijvige wijven, leelijk van aangezicht, grof van geest; dat onze taal in hunne
ooren was, D u t c h , zelfs d o u b l e D u t c h : uiterste van barbaarsch abacada brah;
toen onze durf en moed D u t c h c o u r a g e werd genoemd, wijl ontstaan door een
stevigen slok uit de jeneverflesch; dat eindelijk de gewone wijze van loopen van den
‘D u t c h M y n h e e r ’, die toch, ondanks zijn ergerlijke sluwheid eer belachelijk
dan gevaarlijk werd geacht, vergeleken werd bij de ongestadigheid der golven van
de ‘Zuyder Zee’ - die moest het ook ontgelden, enkel omdat het een zee was, die
waar de Engelschen niet op varen konden -; toen, eindelijk, lord Shaftesbury, Cato's
herhaalde verwensching van Karthago nasprak in het Engelsche parlement: ‘ik ben
voorts van oordeel, dat Amsterdam verwoest moet worden!’
Ik zeg: een groote tijd was het, en een goede tijd tevens. Nu is Duitschland,
erfgenaam van onze grootheid en van Engeland's afkeer, het groote beest van ergernis,
en zijn de Engelschen met ons zoo bevriend, dat wij geen kwaad kunnen doen in
hunne oogen. Wat D u t c h is nu, is nog wel altijd grotesk en ietwat belachelijk,
ondanks dat ‘Mynheer Van Tromp’ hun toch wel een onvergetelijke les heeft gegeven,
maar het D u t c h is nu meer een rariteit, welke men wel gaarne tegen schade wil
bewaren, wijl zij zoo q u a i n t , zoo snoezig is.
Het Hollandsch volk ‘snoezig’ geworden in Engelsche oogen: is er verdrietiger
een getuigenis denkbaar?
***
In 1627 staan de Wolanda's nog onder Pieter van den Broek, die van Sjah Sjahan
een tweeden, vrijgeviger firman erlangt, waarschijnlijk met het verlof de factorij te
Soerat te versterken. Hunne schepen doen eerst Batavia aan, dan, tusschen Augustus
en October, komen zij voor Soerat, waar zij lood, kwikzilver, kaneel, ivoor, tin,
koper, cubeben, kruidnagelen, nootmuscaat, peper en porselein lossen, en indigo en
geweven goederen laden. Dan gaan zij verder, naar de Perzische Golf, omtrent Januari;
keeren in Maart naar Batavia terug, en aanvaarden vandaar de terugreis naar het
vaderland. In 1630 zijn zij al zoover, dat Jan van Hasselt, hun ‘oppercoopman’, die
een nieuwen firman van den keizer ontvangt, tegen de Engelschen beproeft wat sir
Thomas Roe, 12 jaar geleden, tegen ons mislukt was, namelijk den mededinger in
een kwaad licht te stellen. Maar Jan van Hasselt's poging mislukt óók. Hij heeft echter
doeltreffender middelen om den concurrent het leven onaangenaam te maken.
Ondanks dat de Franschen nu ook op de kust zijn gekomen - maar die hebben in
Indië nooit veel gedaan, zoo min als de Denen - maakt hij zich van de markt meester
door de ingevoerde goederen tegen zoo laag een prijs te verkoopen, en de Indische
goederen zoo duur te betalen, dat de anderen het voor het toezien hebben. Dat gaat
zoo door, natuurlijk niet op volkomen dezelfde wijs, want met verlies verkoopen en
duur inkoopen kan zelfs Jan Companie niet volhouden, maar in ieder geval gaat ons
meesterschap over de Soerater markt door onder Pieter de Graaf, onder Bernard
Pielerszoon - merk op, dat al die stevige Wolanda's Piet heeten - onder Paulus Croock,
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die allen telkens nieuwe en gunstiger firmans weten te erlangen, tot schade van den
Engelschman, die hoe langer hoe geler wordt van nijd.
De concurrentie uit zich op elke wijze. Het is van de twee, Wolanda's tegen
Angrezi's, niet enkel de vraag wie den ander bij den Groot-Mogol in Agra of Delhi
den voet zal lichten, het is te Soerat, aan de hoofdkantoren, een strijd om uiterlijk
vertoon. De factorij der Wolanda's is al gauw even groot, even sterk, even weelderig
als die der Angrezi's. Straks zal zij grooter, sterker, weelderiger, en ook gezonder
zijn dan deze. Wanneer de ‘oppercoopman’ uitgaat, is zijn stoet even talrijk, even
schitterend als die van den concurrent, straks zal hij talrijker, schitterender zijn; straks
zal hij aan één zonnescherm boven zijn hoofd niet genoeg hebben, moeten hem twee,
drie nagedragen worden. Ook in dit opzicht zijn de Wolanda's verstandiger dan de
D u t c h , dat zij den schijn niet verwaarloozen, zooals wij heden, in overmaat van
wijsgeerigheid doen, misschien ook, wijl wij den schijn niet meer betalen willen.
Zelfs wordt, naarmate het licht der Wolanda's in de 18e eeuw duisterder begint te
branden, de schittering van den schijn grooter. Maar nu nog zijn zij tevreden, wanneer
zij de Angrezi's in het halfduister kunnen zetten.
***
Bij den ‘oppercoopman’, of directeur Paulus Croock houd ik even stil.
In tegenstelling met de Engelschen brengen onze kooplieden vaak hunne vrouwen
mede. En de Nederlander, die in dit deel der wereld de reeds half-uitgewischte
voetstappen der vaderen nagaat, en die dan vindt te Soerat, waar zij diep ingedrukt
staan: merkteekens van hun arbeid, welke nog voor langen tijd bewaard kunnen
blijven, die Nederlander vindt de Hollandsche grafsteden.
Jan Companie bezat gebreken, waarover wij, die nu zeer nette menschen geworden
zijn, fatsoenlijk en deugdzaam het hoofd schudden, gebreken zeer groot - ofschoon
toch onze achting, onze eerbied, onze sympathie voor hem steeds grooter zal blijken
dan de gebreken, die wij in hem ontdekken. Hij sprak niet, zooals wij heden doen en er is daarbij evenveel oprechte bedoeling als holle-frazenblazerij - van een c h a r g e
d'a m e s , die hij droeg voor de door hem onderworpen gekleurde volken. Misschien,
met het gezond verstand, dat hem eigen was, begreep hij, heel diep in zijn denken,
zoodat het nooit tot woorden kwam, dat deze volken zeer wel aan zichzelf konden
worden overgelaten, en het grootste ongeluk, hun overkomen, de komst der
blankhuidige bandieten was, of zij zich Portugeezen, Spanjaarden, Engelschen of
Hollanders noemden. Immers van die gebeurtenis dagteekent hun ondergang, hoewel
die in Jan Companie's tijd in Indië nog niet met al de droevige gevolgen was te
bespeuren. En zoo hij dit niet begreep, het gevoel zat hem tegenover die gekleurde
menschen niet dwars: hij gaf zich vol-
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strekt geen moeite hun zieleleven te verstaan, en beschouwde hen als heidenen, die
daarom reeds door de Voorzienigheid bestemd waren, hem als slaven te dienen. Hij
was zich bewust in Indië het werk der Voorzienigheid te doen, allereerst door geld
te verdienen, véél geld als het kon, éérlijk als het kon, maar oneerlijk kwam er ook
niet op aan. De bewindvoerders der Compagnie, in wier dienst hij stond, hadden hem
verboden zaken voor eigen rekening te drijven: hij maalde er net zooveel om als om
Joost. Zij waren zoo ver, in Batavia, of verder nog, in Amsterdam. Voor zij hem op
de vingers konden tikken, ging een paar jaar voorbij, en had hij gelegenheid zijne
zakken vol te stouwen. Hij deed zaken voor de Compagnie,

3. Factory-gebouw der N.O.-I. Compagnie te Barootsj met naamcijfer der Compagnie boven den
igang.
(Zie blz 10.)

maar evenveel, soms meer, voor zich zelf. Oneerlijk? Als 't er op aan was gekomen,
zou hij in Indië zijn eigen vader bestolen hebben; de eerlijkheid was goed voor
Holland, trouwens ieder weet hoe zwak het ook daar met de eerlijkheid stond.
Eerlijkheid in den handel is een eigenschap groeiende met de innerlijke beschaving
van volk of individu.
Maar indien Jan Companie dan oneerlijk, ruw, ongevoelig was, en nog eenige
andere gebreken meer bezat, waarover wij nu deugdzaam het hoofd schudden, hij
wist, dat wanneer hij naar ‘den Oost’, naar Indië ging, hij vijftig kansen in de honderd
had, misschien zelfs meer, om er zijn huid bij te verliezen. Onze opoffering van
menschenlevens in de 17e eeuw was niet zoo ontzettend als die der Portugeezen en
Spanjaarden, honderd jaar vroeger, maar het is geen overdrijving te zeggen, dat elk
der koloniën, welke eenig volk nu bezit, gegrondvest is op de gebeenten der vaderen.
Wat is het ‘naar Indië gaan’ nu? Een pleizierreis. Men neemt afscheid van de zijnen,
ja, met eenige zorg, maar die is half-conventioneel: het woord Indië schrikt de
menschen in Europa nog af, daaraan is in hun denken allerlei gevaar en narigheid
verbonden. De tijgers loeren er op je om je te bespringen; je vindt er de ratelslangen
in je bed; wanneer je tijgers en ratelslangen ontkomen bent, loop je gevaar in handen
te vallen van koppensnellers en menscheneters; zoo niet, en je valt als een offer van
vreeselijke in Europa ongekende ziekten. Welnu, lieve vrienden, dat is allemaal larie
op dezen gezegenden dag van het jaar. Maar dat was het in Jan Companie's tijd niet.
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Onze officieren, onze ambtenaren in Indië klagen er over, dat de regeering hun niet
genoeg verlof geeft om ‘huis toe’ te gaan, en vinden een keer in de tien jaar, in de
acht jaar te weinig. Waarom niet alle vijf jaar een langdurig verlof, zooals die in
Engelschen dienst genieten? Wel zeker, waarom niet om de twee jaren, waarom niet
om het jaar? Waarom zijn zij niet liever thuis gebleven, die erkennen, dat een verblijf
langer dan vijf jaar hen ongeschikt of minder geschikt maakt voor den Indischen
dienst? Om de vijf jaar ‘huis toe?’ Je hadt dat eens aan Jan Companie moeten zeggen.
Hij kwam in Indië, en was blij als hij er na een kwart eeuw weer uit weg kon gaan.
En je hadt hem ook eens moeten zeggen, dat hij in een kwart eeuw dienens ‘minder
geschikt’ of ‘ongeschikt’ voor den dienst werd. Wanneer hij er niet het leven bij
inschoot, was hij na twintig, na dertig, soms zelfs na veertig jaren dienst - maar 't is
waar, slechts een op de honderd hield het zoo lang uit - nog zoo monter en frisch als
geel goud in de bank. Al was zijn lichaam half gesloopt
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door malaria: Jan Companie's geest was een sterke, gebiedende geest, die, zelfs indien
hij het lichaam met Wijntje en Trijntje deed fuifen, er een gehoorzamen dienaar van
maakte, koorts of niet. En indien men ter vergoêlijking van onze tegenwoordige
dienaren in den Oost zegt, zooals de waarheid is, dat hun dienst veel aanhoudender,
zoo niet veel inspannender is dan die van Jan Companie, daar staat tegenover, dat
het hedendaagsche leven oneindig veel gemakrijker en hygienischer is geworden.
Niet enkel zijn geestkracht, ook de zelfverloochening die Jan Companie toonde zij 't dan niet in de nastreving van een schoon doel - maakt hem, nu wij hem nazien,
eerbiedwekkend. Daar gaat hij in het verleden, en hij verwijdert zich verder en verder
van ons. Wij zien zijn stevigen stap, zijn opgericht hoofd, zijn kranige houding, en
wij wuiven hem na met den hoed, wij, die weten, dat hij wellicht recht op zijn graf
afgaat.
Want in Soerat, Barootsj, Achmedabad zijn de Hollandsche graven, en ik dwaal
tusschen hen rond en tracht de namen te ontcijferen, die nog leesbaar, of slechts half
uitgewischt zijn. Grootsche monumenten zijn het. De concurrentie met de Angrezi's
hield bij het graf niet op, integendeel begon daar opnieuw, alsof de twee partijen
elkander tegenover dien Grooter Mogol, den Dood, ook den loef wilden afsnijden,
zooals zij het gepoogd hadden bij den Groot-Mogol te Achmedabad, te Delhi, te
Agra.
Even buiten de stad liggen de twee begraafplaatsen op geringen afstand van
elkander, en waarlijk het zijn metropolen in den volsten zin van het woord. De twee
zonderlingste begraafplaatsen, die ik ooit gezien heb. Toch indrukwekkend, wijl de
Dood overal en altijd indrukwekkend is, ook wijl zij getuigen van een indrukwekkend
verleden. Maar in de stilte en verlatenheid dezer graven is iets rumoerigs, iets dat
kleiner is dan de Dood zelf. Iets van het leven dier concurreerende kooplieden is er
in en over en om deze graftempels, welke men grootscher en rijker heeft zoeken te
maken dan die van den buurman. Het zijn geen graven - immers dat wordt
veronderstelt dat wat in de aarde is nedergelegd - het zijn ‘hecht en sterk en
welgemetselde heerenhuizen’, de levenden zouden er in kunnen wonen: gekoepelde
tempels, gesteund door zware pilaren. En ofschoon dan de meeste in Moorsche stijl
zijn gebouwd, is dat vertoon meer Engelsch dan Hollandsch, wijl toch een kenmerk
van den Hollandschen aard is - zeker niet het kwaadste - zijn liefde tot eenvoud,
vooral in het ernstige aangezicht van den Dood. De Engelschen zijn begonnen met
het stichten van overbluffende graftempels: wij hebben enkel hun voorbeeld gevolgd.
Zij begonnen in 1659 met den graftempel van de gebroeders Christopher en George
Oxenden: een prachtig gekoepeld gebouw, twee verdiepingen hoog, groot als een
dorpskerk. En het schallende grafschrift! Die Oxenden's waren de hoofdlieden der
Engelsche ‘Company’. Nu, die der Hollanders moesten toen wel toonen, dat zij voor
den Dood evenveel te zeggen hadden. Wat zouden de ‘inlanders’ gedacht hebben
van eenvoudige Hollandsche graven naar vaderlandschen aard?
De Engelsche begraafplaats te Soerat is grooter dan de Hollandsche, immers zij
omvat drie eeuwen, en de onze slechts twee. Beide schijnen, tot voor eenige jaren,
vrij verwaarloosd te zijn geweest. De eerbied voor en daarmee het onderhoud van
historische monumenten zit er bij de Engelschen in Indië nog niet lang in. Lord
Curzon, de vorige onder-Koning, heeft daaraan in 't algemeen veel gedaan, ook ten
bate van het eigenlijk Indische verleden. De meeste graftomben zijn van een soort
zandsteen gebouwd, die geen weerstand heeft kunnen bieden aan de vereenigde
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vernietigingskracht van Indische zon en de Indische moessonregens. De steen
schilferde af, en voor zooveel de grafschriften aan deze vernielende invloeden waren
blootgesteld, zijn zij geheel of gedeeltelijk uitgewischt. Wat er nog van over was, is,
toen de lust om deze oude en veelbeteekenende graven voor verder verval te bewaren
bij de Britsche overheid opkwam, onder een dikke laag cement of, zooals te Barootsj
en Achmedabad, onder de witkalk gelegd. Engelsche of Hollandsche, deze trotsche
grafmonumenten zijn dus anoniem: veel meer het graf der twee machtige
handelscompagniën dan van de ijverige en ondernemende dienaren, die zij uitzonden.
Slechts enkele namen zijn bewaard gebleven, nog leesbaar of voor een Nederlander
ontcijferbaar, enkele andere hebben vroegere bezoekers opgeteekend.
Het moet dankbaar erkend worden, dat de Britsche overheid aan de Hollandsche
graven thans evenveel zorg voor onderhoud besteedt als aan de Engelsche. Zij heeft
er trouwens alle redenen voor deze grafsteden te eeren: ten slotte zijn zij de
welsprekendste gedenkteekenen van Britsche macht. De Wolanda's uit Indië
verdrongen te hebben: het is van geen geringe beteekenis, want gemakkelijk was dat
niet, en langen tijd leek het alsof veel eer deze de Angrezi's zouden, verdringen.
Zeker, een Nederlander, die deze graven bezoekt, voelt zich erkentelijk gestemd door
op te merken, dat de nagedachtenis der Vaderen door de vreemden, hunne
overwinnende concurrenten, geëerd wordt. Maar de gedachte is niet zonder bitterheid.
Er ligt niets beschamends in, dat wij onze macht, ongeevenredigd als zij was, niet
hebben kunnen handhaven. Integendeel, wij erkennen gaarne van goede afkomst te
zijn, en hebben elk recht ons zelf en vreemden aan vroegere grootheid te herinneren.
Niet ieder volk heeft gelijke historische beteekenis. Maar de bitterheid komt, wanneer
wij zien hoe onze natie de herinneringen aan haar verleden verwaarloost. Wij zijn
uit Indië verdreven, onze concurrenten hebben er het laatste recht gehad. Wij hebben
er onze bezittingen opgegeven. Maar was 't niet onze plicht tegenover de Vaderen
geweest, die ons volk gemaakt hebben wat het eens geweest is, althans hunne graven
te bewaren en te onderhouden? Hadden wij niet tot de Engelschen moeten zeggen:
‘goed, wij geven alles op, maar laat dit althans in ons bezit: onze doodenakkers en
hunne monumenten?’ Wij hebben dat niet gezegd, wij hebben de graven onzer
Vaderen aan hun onverschilligheid overgelaten eerst, en wij laten ze nu over aan
hunne goede zorgen. Dat is goedkoop, maar het is beschamend. Weet het
Nederlandsche volk, weet onze regeering van die graven àf? En moet het blijven als
het is? Is het onmogelijk, dat de regeering deze begraafplaatsen terug verzoekt van
de Engelschen, om zelve den vromen plicht te vervullen hen te onder-
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houden, zoo niet herstellen, zoo niet te pogen of onder het cement en de witkalk de
namen der dooden nog op te halen zijn? Zooals ik zeker weet, dat onder Hollandsch
toezicht te Barootsj en te Achmedabad zou kunnen geschieden.
***
In de verlatenheid dezer Hollandsche grafsteden in Indië dwaal ik rond, schaduw
en schut tegen het felle steken der tropische zon zoekende in de schaduwen van het
zwaar geboomte, dat te Soerat den Hollandschen doodenakker siert, of in de koele
gewelven der graftempels zelf, en ik vind als oudste grafschrift, dat van Paulus
Croocq's huisvrouw.
‘H i e r l e y t B e g r a v e n D e E e r b a e r e D e u g t r y k e j u f f r o u w
M a g d a l e n a H a y e r s . I n H a e r L e v e n H u i s v r o u w e v a n D.E. Hr.
D i r e c t r P a u l u s C r o o c q . O v e r l e d e n A d i : 2 9 N o v e m b e r Ao 1642,
S i j n d e : o u d t 2 7 J a r e n ’.
Ongelukkig ligt ‘Mejuffrouw Hayers’ niet begraven, waar haar grafschrift te lezen
is, immers dat is opgehangen in den graftempel van baron Van Reede tot Drakensteyn,
die een halve eeuw later werd opgericht. Het graf van Magdalena Hayers is dus zoo
anoniem als de andere.
Na haar dood blijft haar echtgenoot Paulus Croocq niet lang directeur der factorij,
wier belangen hij krachtig heeft behartigd: hij verwierf toch van Sjah Sjahan drie
firmans, welke de rechten der Compagnie bevestigden. In 1645 vinden wij hem
opgevolgd door Bernard Muiskens Gelijk met de steeds groeiende macht onzer
republiek en haar positie in het verre Oosten, breidt onze Soerater factorij steeds
wijder haar invloed uit, fundeert zij hare rechten dieper, doet zich met temeer
zelfbewustzijn gelden. In 1664, zij staat dan onder het bestuur van Thedoor Van
Adrichem, die nu tevens bij keizer Aurengzebe den rang van ambassadeur Hunner
Hoogmogendheden bekleedt, voelt zij zich sterk genoeg om in antwoord op ik weet
niet welke daad van den n a w a b van Soerat het jaarlijksche Muzelmaansche
pelgrimschip, dat juist naar Dsjeddah in zee denkt te steken, te bemeesteren, en zij
geeft het niet vrij voor dat van den keizer den last komt om de Wolanda's te verzoenen
door de uitbetaling van 50.000 ropijen.
In dien tijd komen de Engelschen er rond voor uit - en het laat zich denken hoezeer
hun gal daarbij overloopt - dat zij tegen ons in den handel in Soerat niet op kunnen.
Over de geheele Malabaarsche kust bezitten wij het monopolie van de fijne specerijen,
welke zij wel kunnen leveren maar niet tegen onzen prijs. Erger nog: over geen korrel
peper hebben zij te beschikken, niet al hadden zij er een ‘souvereign’ voor kunnen
krijgen. Al wat peper is komt door onze handen, en wij misbruiken ons monopolie
door deze specerij spreekwoordelijk duur te maken. Dat moet, tusschen ons en de
Engelschen, uitloopen op een oorlog, en het loopt daarop uit. Maar hoe daarvan de
uitslag zij, en met wisselend geluk geven zij ons en wij hun klop, in en aan de
Arabische Zee hebben zij voortdurend onder te duiken: daar ontvangen zij meer
slagen dan zij er geven. In één opzicht zijn zij ons toch de baas: zij zien veel verder
dan wij, die voorzichtig, dat is kortzichtig zijn. Zij weten, bij het huwelijk van Karel
II met Katharina van Braganza, zuidelijker van Soerat, Bombay, het eilandje, te
erlangen, en ofschoon het hun veel moeite kost zich daar als zeemacht te vestigen,
zoodat wij, zoolang zij er bezig zijn, kunnen profiteeren in de Perzische Golf, zij
handhaven er zich, en bezitten van dien tijd af tegen ons, tegen ieder, het vaste punt
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waarop zij den hefboom hunner macht zullen plaatsen om geheel de Indische wereld
uit hare voegen te lichten.
***
Jan Splinter Stavorinus, de koopvaarder geworden zee-kapitein, hij zelf nog een van
het oude slag onzer zeelieden, beschrijft in de tweede helft, bijna aan het einde der
18e eeuw, de administratieve machine, welke de machtige nederzetting der Wolanda's
te Soerat in haar werkzaamsten en machtigsten tijd heeft gedreven, en voortgaat te
drijven, terwijl alles, machine en machinegebouw, reeds begint te kraken en te
knarsen. Hij ziet ons licht in de Soerater factorij uitgaan, en hem gewordt de treurige
opdracht hare kostbaarheden en archieven naar Batavia te brengen.
Daar staan onder den ‘Directeur’, die de ‘Groote Heer’ der factorij is, als
ambassadeur bij den Groot Mogol geaccrediteerd, twee raden van bijstand, de eene
met algemeene bevoegdheden, de andere slechts voor gerechtszaken, want men
herinnert zich: de Compagnie oefent haar eigen recht uit, tot zelfs aan den lijve. De
algemeene raad heeft den directeur tot voorzitter, den ‘senior-koopman’ tot
onder-voorzitter en den ‘koopman-fiscaal’ en zes jongeren tot raadsleden. De
rechtsraad is op gelijke wijze gefundeerd, behalve dat de directeur geen deelneemt
aan de beraadslagingen. Onder het gezag der raadsleden staan de boekhouder, de
controleur der uitrusting, een arts, een magazijnmeester, ‘winckelier’ genaamd, soms
ook een geestelijke herder, die zich moest vergenoegen met den schralen titel van
‘zieken-oppasser’. Natuurlijk is aan de factorij een geheele stoet inlandsche dienaren
verbonden - honderden zelfs - maar de voornaamste hunner zijn de makelaars, uit
de Hindoesche handelskaste der Bania's, die twee controleurs over zich hebben. In
1740 - de factorij heeft, hoewel het verval zich reeds aankondigt, nog geheel haar
beteekenis weten te handhaven - denkt men de Bania's niet meer geheel te kunnen
vertrouwen, en bij den dood van een der twee wordt een Parsi in zijn plaats benoemd,
in de verwachting, dat deze den Bania en de Bania den Parsi zal controleeren. Weldra
blijkt het echter, dat men met die slimheid niet verder is: Parsi en Bania, ondanks
het verschil in godsdienst, zijn als twee vingers aan een hand. Onder deze twee
inlandsche chef-makelaars staat de kassier, ook een inlander, die zooveel vertrouwen
bezit, dat onder zijn zegel zakken met 1200 gulden in zilver ongeopend van hand tot
hand gaan. Geweven en gedrukte goederen zijn, heb ik reeds vroeger gezegd, een
der voornaamste, zoo niet het voornaamste stapel-artikel, dat de Compagnie van hier
uit vervoert, en tot diep in het land zitten de huiswevers dag in dag uit voor haar aan
hunne getouwen, en weven de goederen, waarvoor de Compagnie hun, door
bemiddeling van aannemers, de patronen levert. Gedurende den Moessontijd, wanneer
de schepen uitblijven, is dat een drukke arbeid. De moesson over, en de voorraden
worden op oli-

Neerlandia. Jaargang 11

8
fanten, kameelen, met ossenwagens naar de kust gebracht, naar de opslagen waar zij
gekeurd worden. De stukken, die niet naar den zin der keurmeesters zijn, worden
den aannemers teruggegeven.
De hoofden der factorij ontvangen, behalve hun salaris, een bepaald bedrag ten
honderd van alle transactiën; de lagere beambten krijgen een vast bedrag tot onderhoud
hunner afdeeling: wat zij daarop uitsparen is voor hen. De laagstgestelden:
handwerkslieden, soldaten, zeelieden, Europeanen toch, ontvangen een toelage in
natura: peper, brandhout, zout, olie en azijn, en 10 stuivers per dag. De Hollanders
maken veel vertoon, meer zelfs dan de Engelschen, meer vertoon ook naar mate in
de 18e eeuw de zaken der factorij een bedenkelijken keer nemen... ‘opdat de Indische
bevolking hen soude respecteeren’. Wanneer de directeur uitgaat zijn er altijd een
of meer opgetuigde olifanten in zijn stoet, een groot getal paarden, statie-karossen
en palankijnen met gareelen van zilver en goud. Tehuis en aan tafel is, zelfs indien
er geen gasten zijn, het tafelgerij van goud en zilver tot een waarde van f 36.000. -:
Stavorinus getuigt het. Men zou zoo zeggen, dat de gewoonte der Hollanders om
hunne vrouwen mee uit te brengen het gezellig verkeer in hun factorij grootelijks
moet bevorderen, maar het tegendeel is het geval. De dames zijn zoo zeer te paard
op etiquette en voorrang, dat er voortdurend wrijvingen, woorden, onaangenaamheden,
standjes zelfs ontstaan. In 1755 geeft het bewind der Compagnie een reglement uit,
waarbij ieder zijn plaats en rang wordt aangewezen met die van zijn gevolg aan
dienaren; beschreven wie fluweel mag dragen en wie niet; wie zijn fluweel of zijde
met goud borduren mag, en wie niet; voor welke waarde de verschillende dames zich
met juweelen mogen tooien, en hoeveel goud en fraai schilderwerk er besteed mag
worden... aan de kinderwagens!
Baldaeus, een eeuw vroeger, de factorij is nog in haar groei, geeft ons een nog
intiemer kijkje in het leven onzer landgenooten. Maar zijn het wel allen landgenooten?
Zij, die de belangrijkste posten bekleeden, zeker. Maar de anderen? Stavorinus
beweert, dat hij in Batavia, in dienst der Compagnie, drie vierden Duitschers vond.
Sinds het begin onzer koloniale geschiedenis komt een groot deel der menschen,
waarmee wij onze nederzettingen handhaven, uit de Spaansche Nederlanden, uit
Duitschland, uit Zwitserland, en wat voor lieden zijn dat dikwijls? Maatschappelijke
verworpelingen, verloren zonen ternauwernood aan het tuchthuis of galg en rad
ontsnapt, avonturiers, menschen vaak, zoozeer verzwakt door uitspattingen, dat zij
de moeilijke en lange reis niet eens kunnen doorstaan, en voor dat de Kaap bereikt
is, een graf vinden in de golven. En wanneer zij dan aankomen - de Engelschen
kunnen het ook voor hun volk getuigen - dan kunnen zij, verzwakt door de reis, het
klimaat niet verdragen, en zij sterven spoedig aan een der vele ziekten van het land.
Gebroken menschen zijn het meest, vooral moreel gebroken of beschadigd. Maar zij
die nog een ietsje verstand en goeden wil hebben overgehouden, die zich lichamelijk
en geestelijk kunnen voegen naar het wel zeer gestrenge leven ‘in den Oost’, die
worden er soms weer hééle menschen door, die langzaam opklimmen tot belangrijke
betrekkingen van vertrouwen, gezag en winst.
Dat zijn in ieder geval toch maar enkelen. Baldaeus zal wel gelijk hebben door te
beweren, dat de meesten van het lagere personeel te Soerat alles behalve voorbeeldig
leven, en een enkele maal zelfs een hooger beambte een slecht voorbeeld geeft. Van
Java brengen wij naar Soerat een drank, samengesteld uit vijf deelen: brandewijn,
rozenwater, specerijen, citroen en suiker. Hoe dit mengsel op Java wordt genoemd
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is mij onbekend, maar te Soerat wordt de lekkernij in Hindoestaansch, p u n c h *)
genoemd, naar de vijf deelen, waaruit zij bereid wordt. Die ‘punch’ heeft zooveel
succes, dat weldra niet enkel de Hollanders er teveel van drinken, maar, blijkens den
gegeven naam, de inlanders ook. Wat den Engelschen aangaat, tot dusverre gewoon
zich aan s a c k te buiten te gaan - s a c k , waarop Falstaff zoo verlekkerd was - zij
laten hun s a c k voor de ‘punch’ staan, en sommigen drinken er zich dood aan,
trouwens sommige Hollanders ook. Zelfs heeft de ‘punch’ bij hen nog meer succes
dan bij ons; zij brengen den drank naar Engeland en doopen met zijn naam den
nationalen ‘Hans Worst’. Dan, later betrekken wij de ‘punch’ uit Engeland, en er is
geen Hollander meer, die weet, dat hij, wanende een Engelschen drank te drinken,
zich verlekkert met een drank zijner eigen koloniën. Het gemis aan zelfbewustzijn
uit zich bij een volk soms in de zonderlingste dingen.
Een bezienswaardigheid in Soerat, in de tweede helft der 17e eeuw en in de eerste
der 18e, maar reeds in verval in Stavorinus' tijd, en in 't begin der 19e eeuw
verdwenen, is juist een grafmonument op de Hollandsche begraafplaats. Een der
directeuren van de Compagnie, gestorven waarschijnlijk juist door de ‘punch’,
misschien was hij ook de man, die haar naar Soerat had gebracht, en dan is 't jammer,
dat zijn naam is verloren gegaan, heeft zich een graftempel besteld met vier groote
punch-kommen er boven op. En jaarlijks, op zijn sterfdag, komen zijne vrienden en
navolgers daarin bijeen en drinken er zich zat. Zoo beweert althans de r e v e r e n d
J. Ovington, die in 1689 Soerat bezoekt, maar men weet, dat Engelsche dominé's,
misschien ook de andere, wel eens wat zeggen wat niet waar is, vooral waar het
lieden geldt, waarmee hun natie niet al te wel is.
Het komt anders wel overeen met wat Baldaeus meedeelt, althans ten opzichte
van de lagere beambten onzer nederzetting. Die bedrinken zich vaak aan arak en
andere sterke dranken en slapen dan soms aan den openbaren weg hun roes uit. Geen
wonder, dat zij dikwijls slachtoffers zijn van congestiën en ‘krampen’: hij bedoelt
waarschijnlijk cholera. Gunstiger licht, ja zelfs een te gunstig licht steekt hij op over
de hooger aangestelden. Die staan met de zon op, wijl het ongezond wordt geacht
na zonsopgang nog te slapen. Dan, zoodra zij opstaan, wasschen enkelen - niet allen?
- gezicht en handen met koud water, is zelfs het geheele lichaam! Inderdaad, het
Indische klimaat leert den ‘zindelijken’ Hollanders zich te wasschen lager dan hun
hemdsboord. Anderen geven de voorkeur aan leuk water, wat beter is, zegt Baldaeus,
alle dagen, of, nog beter, drie of vier keer in de

*) = punzj of panzj = Arabisch, Perzisch, en Hindoestaansch voor ‘vijf’.
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week. Ik geloof, dat hij hierin gelijk heeft. Tegen noen wordt gemiddagmaald, en
dan doen brave Hollanders een tukje. Tegen drie of vier uur drinken zij thee, en zoo
tegen zonsondergang doen zij een wandelingetje of een rijtoertje. Het avondeten
wordt om zeven of acht uur opgebracht, maar men geniet het steeds met mate. Dan
om tien of elf leggen zij zich te rusten, op een deken, althans een hard bed, want
vederbedden worden in Indië niet gebruikt. Het gewone voedsel bestaat uit gebraad
van geiten, schapen, gevogelte, hazen, pauwen, enz. Behalve thee, Chineesche of
Japansche, waarop zij juist toen bijzonder verlekkerd zijn - is er in de 18e eeuw niet
een Leidsch professor, die beweert het dagelijks tot 150 kopjes te brengen? - drinken
zij koffie en chocolaad. Een veel genoten drank is suiker en water tezamen gekookt,
en nu moogt gij dat van onze voorvaderen gelooven, maar ik doe het niet. Ik beweer,
dat de brave Baldaeus hier uit pure braafheid de braafheid van Jan Companie te ‘laf’
maakt. Jan Companie en suikerwater! Ik herken in dat ‘suikerwater’ de ‘punch’ en
geef U mijn woord, dat hij er wat hartigers in deed. Dààr, laat Baldaeus gelijk hebben
in zijn zeggen, dat de verstandigsten der nederzetting zelden brandewijn of anderen
drank drinken, of het moest zijn een ‘lepel vol’ - hum! hum! - voor het eten, of een
‘druppel’ - hum! hum! - voor het naar bed gaan. Wel laat de zoete Baldaeus op deze
mededeelingen volgen, dat Rhijnsche wijn èn aangenamer èn gezonder wordt geacht...
jammer maar, dat die zoo schrikkelijk duur is.
Het is bijna te braaf, zoo braaf als die ‘verstandigste’ hollanders leven, en ik geloof,
dat Baldaeus teveel rozenwater en suiker in hun ‘punch’ doet.
***
Uit dien tijd, ietwat later, vind ik twee grafteekens: het eerste is de grootsche tempel
- het prachtigste monument van den Hollandschen doodenakker te Soerat - van baron
van Reede tot Drakensteyn. Hij was jarenlang gouverneur van Cozjin geweest,
zuidelijk aan de Malabaarsche kust, dat wij in 1663 van de Portugeezen hadden
genomen, en niet enkel g r a n d s e i g n e u r , maar ook een man met groote en breede
opvattingen, had hij die nieuwe aanwinst van ons koloniaal bezit zoo zeer verbeterd
en versterkt, dat er, naar de meening van de Heeren Bewindvoerders der Compagnie
teveel geld aan besteed was. Misschien was een gedeelte van dat geld in zijne eigen
zakken terecht gekomen, maar indien dit waar is - en men beschuldigde hem er van
- deed hij niet anders dan wat ieder in dien tijd placht te doen, wanneer hij er toe in
de gelegenheid was. Hij schijnt nog al een ongemakkelijk heer geweest te zijn, die
zich vele vijanden maakte, maar zijn naam verdient met achting genoemd te worden,
en dat geschiedt ook, om zijn studie en kostbare uitgave van den H o r t u s
M a l a b a r i c u s , een standaardwerk, dat ook nu nog door plantkundigen wordt
geraadpleegd. Van zijn ambt ontheven, stierf hij in zee, en men beweerde, dat vergif
niet vreemd was aan zijn dood. Maar een vijand vergif toe te dienen is nooit bijzonder
naar Hollandschen aard geweest en wij wenschen te gelooven, dat Van Reede een
natuurlijken dood stierf.
Zij zijn wel sterk gebouwd, die grafmonumenten te Soerat, en zouden zeker al
hunne versieringen nog heden kunnen toonen, indien men vroeger er aan gedacht
had ze te onderhouden. Het trotsche grafmonument van Van Reede, bestemd dat der
gebroeders Oxenden op de begraafplaats van den concurrent in grootschheid en
luister te overtreffen, is slechts eenmaal hersteld geworden, maar toen gaf de
Compagnie er ook 6000 ropijen voor uit. Het is een koepelbouw van twee
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verdiepingen, Moorsch natuurlijk, steunende op zware kolommen, zich openende in
sierlijke bogen. Nog heden is het de pronk van de Hollandsche begraafplaats. Maar
op één na zijn de kunstig gesneden Moorsche ramen in den binnenbouw verdwenen,
en het overgeblevene bevat niets meer van het veelkleurige glas, dat eertijds zulk
een rijk licht naar binnen liet; de schilderingen a l f r e s c o zijn grootendeels gewit,
de wapenschilden der doorluchtige familie verdwenen, en de grafkelder is ledig. Het
is dus niet enkel de tijd, die hier verwoest heeft, niet enkel de vaderlandsche
onverschilligheid en ‘welk-nut-heeft-'t-vragerij’, die heeft laten vervallen, daar zijn
waarschijnlijk inlandsche grafschenders geweest en hebben de hand geslagen aan
het stoffelijk overschot van een man, die beter verdiend heeft dan dit. Toch hangt
daar binnen, wit op zwart geschilderd, nog zijn grafbord.
Hier Rust
Het Lichaam van
Zijn Hoog Edelheyt
D' Hr Hendrik Adriaan
Baron Van Reede
Tot Drakensteyn Heere Van
Meydrecht,
Onder de ordre van de Ridder
Schap en uyt deselve ordre
Gecommitteerd in de Ordinaris
Gedeputeerde van D' Edle Mogende
Heeren Staaten S Lands van
Utregt,
Commissaris van de Generale
Nederlandse Geoctroyeerde
D' Oost Indische Compagnie over
India,
Representerende in dier qualiteit
De Vergaderinge der Edle Hren
XVII en
Overleden den 15 December
Ao1691
Op 't Schip Dregerlant (?) Zeylende
Van COCHIM naar SOURATTA
Op de Hoogte van de Engelsche
Sterkte bombai,
Oud Ongeveer
56 Jaaren.
Ik heb reeds gezegd, dat het grafbord van Magdalena Hayers in dezen tempel naast
dat van Van Reede is opgehangen. Een ander, dat er ook naast hangt, hoort er
evenmin:
‘D i t a a n s c h o u w e n d e , L e s e r , g e d e n k t d a t h i e r t e r s a l i g e n
opstandinge rust het lichaam van wijlen Den Edelen Agtbaren
H e e r P a u l u s d e R o o Va n A l d e w e l t (?). I n s y n E d e l e l e v e n
C o m m i s s a r i s v a n We g e n s d e b e l a n g e n d e r Ve r e e n i g d e
Nederlandse geoctroyeerde Oost Indische Compagnie in
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Souratta, en langs de Custe Mallabar, mitsgaders Geëligeert
Gouverneur van het weyt uytgestreckte Eyland Ceylon.
Overleden den 9 Augustus Anno 1695. In den Ouderdom van
- J a a r e n , - M a a n d e n , - D a g e n ’.
***
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Iedere opvolgende directeur onzer factorij ontvangt wel van iederen opvolgenden
keizer: Sjahanghir, Sjah Sjahan, Aurengzeb, Bahadoer Sjah, nieuwe en vrijgeviger
charters, maar tusschen de vrijgevige schenking van den Groot-Mogol te Delhi, en
de toepassing er van door zijn stadhouder, den N a w a b , te. Soerat is dikwijls het
verschil groot. Zoo, schijnt het, genieten de Wolanda's niet altijd van de gunstige
bepaling in den eersten aan Pieter Gillesen geschonken firman, goederen te mogen
invoeren vrij van inkomend recht. Het is nog in Paulus de Roo's tijd - 1694-'95 - dat
onderhandelingen worden aangeknoopt over een monopolie van Europeeschen handel
met Soerat op voorwaarde van vrijdom van invoerrechten tegen garantie der veiligheid
van onzen kant van het pelgrims' vervoer naar de Roode Zee. Deze door ons
aangeboden garantie is te geestiger, wijl men zich herinnert, dat wij juist 30 jaar
geleden zulk een pelgrimsschip hebben vastgehouden. Maar de voorgeslagen garantie
is nu bedoeld tegen Arabische en Mahratta'sche zeeschuimers. Waarschijnlijk zeer
terecht, wijst de Indische overheid het voorgestelde monopolie af: in 1699 geeft zij
gelijke handelsrechten aan de Hollandsche, Engelsche en Fransche Compagniën, die
de veiligheid ter zee onderling zullen verdeelen, met dien verstande, dat wij de politie
van de Roode Zee op ons nemen. Bij deze onderhandelingen toont de n a w a b meer
onafhankelijkheid van zijn leenheer den Groot-Mogol Aurengzebe, en minder achting
voor onze positie dan wij kunnen toestaan, wij die omtrent dezen tijd de eenige groote
mogendheid zijn, die het hoofdkantoor harer Compagnie te Soerat handhaaft, immers
de Engelschman heeft het wijzer gevonden er ons de plaats te ruimen en, hoewel te
Soerat vertegenwoordigd, in 1687 te Bombay zijn hoofdkantoor gevestigd. En hij
wist wel wat hij deed óók.
Soerat ligt onbeschermd tegen de aanvallen der zeeroovers, erger nog tegen die
der Mahratta's, die sedert langer dan een halve eeuw, onder den grooten rebel
Sjivadsji, thans een der nationale helden van Indië, zoowel van Muzelmaans als van
Hindoes, tegen de macht van den Groot-Mogol waren opgestaan met steeds groeiend
succes. Weldra zullen zij een Mahratta-rijk stichten, dat zich over geheel Indië
uitbreidt. In 1664 hadden de Mahratta's Soerat reeds zes dagen lang geplunderd, en
in 1670, ondanks dat de muren der stad, voorheen van leem, van baksteen waren
gebouwd, kwamen zij terug. De keizer was te ver weg om met zijn legermacht de
stad te beschermen. Dat was de taak van den N a w a b , die daardoor reeds van zelf
onafhankelijk werd en maling kreeg aan de charters, welke te Delhi werden uitgereikt.
In 1696 rijst het geschil tusschen ons en den Nawab, wij, die natuurlijk niet te vreden
zijn met de verwerping van ons monopolie-voorstel, zoo hoog, dat wij dreigen de
stad te verlaten. Dit meenen wij natuurlijk niet, de bedreiging is een flater van den
directeur, die Paulus de Roo opvolgde, en onder Jan Grotenhuis, in 1702, schijnt
alles pais en vree. Maar dan, in 1703, geschiedt er iets ongehoords, iets dat onze
nationale trots, wij bezaten dien toen nog - nu zijn wij nederige menschen geworden
in ons ‘kleine landje’ - niet kon dulden: de nawab deed de bewindvoerders onzer
factorij gevangen nemen. Het gevolg is, dat een Hollandsche vloot in 1704 de monding
van den Tapti blokkeert; de n a w a b biedt ons een schadeloosstelling aan van f
100.000, maar wij weigeren; de moesson verdrijft ons natuurlijk, maar wij komen
het jaar daarop terug en blokkeeren Soerat opnieuw, terwijl wij natuurlijk alles in
beslag nemen wat wij krijgen kunnen. In 1706 opnieuw een blokkade, van October
tot Januari 1707; dan geeft de n a w a b toe, hij betaalt ons een millioen gulden,
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verlaagt het inkomend recht met 1%, en laat onzen handel vrij met het naburige
Barootsj, waar de Compagnie juist een nieuwe factorij-handel gebouwd heeft.
(Slot volgt).

Van het Hoofdbestuur.
Algemeene Vergadering
v a n 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 Wo e n s d a g 26 J u n i
1907, 's n a m . 2 u u r , i n H o t e l P o n s e n , S t a t i o n s p l e i n , D o r d r e c h t .
Dagorde.
1o. Wijziging der Statuten;
2o. Bij aanneming van sub. 1o.: Vaststellen van het reglement, bedoeld bij het
ontworpen art. 5 der Statuten.
De algemeene Secretaris:
P.J. DE KANTER.
Zie voor de toelichting Neerlandia, December 1906, blz. 295.

Nieuwe Zelfstandige Afdeeling.
Te Smyrna is een afdeeling tot stand gekomen.
Het Hoofdbestuur benoemde tot Bestuur, voor de eerste maal de heeren: Alf.
Lavino, Ed. Graaf de Hochepied, Alf. A. van Lennep, Alf. A. Keun en Ds. L. Le
Bouvier.
Aan
Zijne Excellentie den Heer Minister van Justitie,
's Gravenhage.
Excellentie,
Reeds enkele malen namen wij de vrijheid ons tot de Regeering te wenden in zake
de Wet op het Nederlanderschap.
Meer dan vele anderen zijn wij in de gelegenheid de stemming onder de
Nederlanders in den vreemde, ten opzichte dier wet, na de laatste wijziging, waar te
nemen. Wij meenden dan ook goed te doen aan de Regeering over te brengen hetgeen
ons dienaangaande werd meegedeeld. Te meer achtten wij ons daartoe verplicht,
omdat zij die onzen steun inroepen, ten einde te beproeven de Regeering te overtuigen
van de noodzakelijkheid van wijziging der wet, behooren tot de e e r s t e n onder
onze landgenooten in den vreemde. Wij kunnen Uwe Excellentie verzekeren, dat
men zich zeer ernstig gegriefd gevoelt door de wetsbepaling die onze landgenooten
voor de kans plaatst onbewust hun nationaliteit te hebben verloren. De wijze, waarop
Uwe Excellentie zich voorstelt aan de bezwaren tegemoet te komen, voldoet
allerminst. Men wijst er op, dat de voornaamste grief is, dat men op een oogenblik,
waarop men de bescherming zijner Regeering noodig heeft, voor 't feit kan staan niet
alleen geen Nederlander meer te zijn, maar ook geen andere nationaliteit te bezitten,
zoodat men geheel onbeschermd is. Aan dit bezwaar wordt niet tegemoet gekomen
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door de wijziging die Uwe Excellentie op 't oog heeft, immers men heeft de
nationaliteit niet
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zóó snel terug als in bepaalde omstandigheden noodig kan zijn.
Onze zegslieden - zooals wij opmerkten: de allerbesten onder onze landgenooten
in het buitenland - zijn dan ook voornemens zich te laten naturaliseeren, wanneer de
zaak niet in dier voege wordt geregeld, dat men de nationaliteit behoudt, wanneer
men binnen zekeren termijn na vestiging in het buitenland verklaard heeft Nederlander
te willen blijven.
Waar het ongetwijfeld een voordeel is van de tegenwoordige wet, dat men door
haar ontslagen wordt van vele minder gewenschte elementen onder de Nederlanders
in den vreemde, verdient het volgens onze bescheiden meening wel overweging of
die prijs mag worden gekocht tegenover het verlies van zoovelen, die de kracht van
ons volk in den vreemde verhoogen.
Wij veroorloven ons Uwe Excellentie te verzoeken eene mildere wijziging der
wet op het Nederlanderschap te overwegen.
Met den diepsten eerbied, namens het Hoofdbestuur van Uwe Excellentie de
dienstwillige dienaren.
(w.g.) H.J. KIEWIET DE JONGE,
algemeen Voorzitter.
(w.g.) P.J. DE KANTER,
algemeen Secretaris.
D o r d r e c h t , 27 December 1906.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
De Hollanders te Karlsbad.
Mijn eerste jaarverslag kan uit den aard der zaak niet veel nieuws noch belangrijks
over de Hollanders te Karlsbad en Mariënbad mededeelen; misschien zal het in 't
vervolg beter gaan.
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Toen ik acht jaar geleden met dominé V. over het voornemen sprak, te Karlsbad
een Hollandsche Club aldaar op te richten, kreeg ik het typische antwoord: Maar
beste dokter, hoe kunt gij den joodschen sigarenhandelaar X, mijn persoon en den
graaf Y in één club bij elkander krijgen en houden?
Dezelfde vrees kreeg ik bij 't aanvaarden mijner betrekking als Vertegenwoordiger
van het A.N.V. en ik wist weg nòch steg, om iets in deze hoedanigheid aan te pakken
of te beginnen. Op 29 Augustus 11. las ik echter in de Karlsbader couranten het
bericht, dat de Hollanders van plan waren, op den verjaardag van onze geëerbiedigde
Koningin in 't Stadspark (fig. 1) een gemeenschappelijke maaltijd te geven. Bij nader
onderzoek bleek dit een proef-ballon van den houder dezer mooie inrichting te zijn;
tevens was de tijd te kort, om nog de te Karlsbad en Mariënbad aanwezige Hollanders
te kunnen uitnoodigen; maar ik zag den weg om iets te kunnen doen.
Vooreerst verzocht ik den ‘Burgemeister der Stadt Karlsbad’ op den 31sten
Augustus door de Kurcapelle bij den ‘Sprudel’ (fig. 2) het ‘Wien Neêrlands bloed’
en ‘Wilhelmus’ te laten spelen. Op den feestdag ging ik met mijne vrouw en een
paar Hollandsche patiënten om 8 uur naar den ‘Sprudel’, allen met het oranje-strikje
op de borst. Wij ontmoeten aldaar nog een tiental onzer landgenooten. Mijn voorstel
dezen dag met een feestmaal in 't Stadspark te vieren, werd gaarne aangenomen en
het geheele gezelschap bleef tot laat 's avonds bij elkaar.
Het getal der feestvierende Nederlanders was dit jaar klein; maar in aanmerking
genomen, dat er op dien dag geen 20 Hollanders te Karlsbad vertoefden en dat er
tevens geen tijd was, hen en onze landgenooten te Mariënbad uit te noodigen, zoo
was ik met dezen uitslag tevreden; ja nog meer; ik heb het bewijs gekregen, dat het
wel degelijk mogelijk is, ook in 't buitenland de Hollanders voor een gezellig verkeer
bij elkaar te krijgen en ik hoop den volgenden zomer er werk van te maken om in de
‘haute saison’ de pl m. 100 gelijktijdig aanwezige Hollanders

te Karlsbad en pl. m. 50 te Mariénbad wat meer bij elkaar te brengen.
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De verjaardag van de Koningin-Moeder b.v. zou hiervoor een zeer geschikte dag
zijn, zooals ook de ondervinding heeft geleerd. In 't jaar 1898 werd voor het laatst
te Karlsbad deze dag feestelijk gevierd. Wijlen Jhr. Schorer, vice-President van den
Raad van State, de gepensioneerde Resident Schmidt auf Altenstad en een notaris
uit Den Haag (wiens naam mij ontvallen is), vormden de commissie, welke dit feest
in 't Stadspark inrichtte. De ‘Burgemeister’ en de ‘Bezirkshauptmann’ werden
‘eingeladen’ en de Hollandsche ‘Kurgaste’ door plakaten opmerkzaam gemaakt om
aan 't feestmaal deel te nemen. Toen zaten wij, pl. m. 50 Hollanders, aan een tafel,
die prachtig versierd was met bloemen en linten in de nationale kleuren, de Kurkapelle
speelde aardige stukken en mooie toasten werden er gehouden. Geestig was de speech
van dominé Böhringer op de gezondheid van den voorzitter, Jhr. Schorer; uit de
letters van zijnen naam maakte hij een anagram, hetwelk de goede hoedanigheden
van den kranigen vice-President van den Raad van State beschreef.
Een volgende maal hoop ik nog wel eens enkele bijzonderheden uit het verblijf
der Hollanders in dit bekende herstellingsoord mee te deelen.
Dr. H. BREITENSTEIN.
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Uit Londen.
In de kerk in Austin Friars zal 20 Januari Ds. J.C. Kylstra, predikant te Otterleek een
preekbeurt vervullen, terwijl Dinsdag daaraanvolgende Dr. Baart de la Faille een
voordracht zal ten beste geven over ‘Shakespeare's Othello’.
Dan zal het feest door het Kerkbestuur den kinderen der gemeenteleden aangeboden
reeds achter den rug wezen. Dit zal namelijk Zaterdag 19 Januari om half 5 beginnen.
Het wordt, als naar gewoonte gegeven in de ‘Memorial Hall’. Dit is een ruime en
toch gezellige zaal, die goed in 't midden der stad ligt, in Farringdon Street, dus dicht
bij alle mogelijke stations en stopplaatsen van omnibussen en trams.
Dienzelfden Zaterdag zal door een groot aantal vrienden een feestmaal worden
aangeboden aan den heer C. Rozenraad, onlangs door H.M. de Koningin benoemd
tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Onze landgenoot bekleedt in
Londen een zeer belangrijke plaats; hij is een vaak en graag gehoord spreker in het
Instituut van Bankiers en in de Koninklijke Societeit voor Statistiek.
De internationale vereeniging van buitenlandsche Kamers van Koophandel koos
hem tot haren voorzitter en in het bestuur der Nederlandsche Kamer oefent hij groot
gezag door zijn helderen blik, groote kennis en voortvarende werklust.
Dat hij zijn vaardige pen ook geregeld ter beschikking van de Nederlandsche pers
stelt is overigens wel bekend.
De benoeming van den heer Rozenraad heeft om al deze redenen dan ook een
hoogst gunstigen indruk in de Nederlandsche kolonie gemaakt.
Het Kerstfeest voor de kinderen van de werkliedenvereeniging ‘Eensgezindheid’ is
zeer goed geslaagd. Er waren tusschen de 40 en 50 kleinen, die wel bedacht met
geschenken een recht gelukkigen avond sleten.
Men was bijeengekomen in het Swiss Hotel in Old Courpton Street, waar een
mooi versierde Kerstboom was opgericht. Het portret van onze Koningin ontbrak
niet en het onthaal op chocolade (door Van Houten gul geschonken) en taart werd
door de jeugd zeer gewaardeerd.
Het bestuur van ‘Eensgezindheid’ is nu weer voltallig en bestaat uit de heeren:
Th. Miljoen, voorzitter; N. v.d. Steen, penningmeester; Th. de Bueger, bibliothecaris;
W. v. Straten, commissaris en J. de Haan, secretaris.
Op de dezer dagen gehouden vergadering der Nederlandsche Vereeniging (Dutch
club) is besloten de gewone jaarvergadering te houden op den 25sten Jan., terwijl
het feestmaal, indertijd ingesteld ter eere van den geboortedag van wijlen Z.M.
Koning Willem III, van het jaar op den 16den Februari zal plaats vinden.
Naar men weet is een jaar of wat geleden door de Londensche Kamer van Koophandel,
gesteund door onze Nederlandsche K.v.K. te Londen, de gelegenheid voor jonge
Engelsche kantoorbedienden geopend om onderwijs te krijgen in de Nederlandsche
taal.
Langzamerhand heeft zich die beweging uitgebreid en de Londen County Council
- die het lager en m.u.l.o. in Londen regelt - heeft bij zijne herhalings- en avondscholen
ook het Nederlandsch als leervak opgenomen.
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Het zijn meestal jongelui, die willen trachten naar Zuid-Afrika te komen, welke
van deze gelegenheid gebruik maken. Het moge voor onze Hollandsche jongens,
welke naar dat heerlijk land willen, eene aansporing wezen om goed Engelsch te
leeren, dan komen ze er zeker goed terecht.
In dit verband is 't trouwens belangwekkend er op te wijzen, dat de beroemde
leerbibliotheek van Mudie, nu ook eenige Nederlandsche boeken heeft opgenomen,
van oudere en nieuwere schrijvers. De lijst is nog maar klein en onze landgenooten
kunnen veel ruimer keuze vinden in de tegenwoordig uitstekend voorziene boekerij
der Dutch club. Als daaraan goed de hand wordt gehouden, zoodat die op de hoogte
des tijds blijft, zal de Club voor velen een groote aantrekkelijkheid meer hebben
gewonnen. De lijst telt om en bij de 500 boeken en dat is dus een flink begin.
De Nederlandsche kunst doet zich dezer dagen ook gelden. In de ‘Royal Academy’
zijn heel wat stukken van onze groote meesters: Rembrandt en Hals, Rubens en Van
Dijck. Eigenaardig is 't, dat men juist van 't jaar het portret van Michiel de Ruyter
door Hals, heeft tentoongesteld.
En ook de nieuwe kunstenaren komen tot hun recht in de ‘New Gallery’, waar de
‘International Society of Arts’ tal van onze hedendaagsche oudere en jongere meesters
heeft genood: Mesdag, Breitner, Bauer, Storm van 's Gravensande, Witsen, Bruckman
maken er bij hunne Fransche, Duitsche en Engelsche kunstbroeders lang geen slecht
figuur.
Londen.
C. THIEME.

Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn.
Onze afdeeling had in hare vergadering van 6 November besloten het St. Nicolaasfeest
te vieren. Zij hoopte daardoor, vooral bij de kinderen uit gezinnen van Nederlanders,
het gevoel van Nederlanderschap op te wekken. Wij noodigden bekende landgenooten
uit en plaatsten een advertentie in een paar dagbladen met het verzoek in grooten
getale aan dit feestje deel te nemen en vooral de kinderen mee te brengen. Maar,
helaas, de kleutertjes bleven weg, en zoo vond St. Nicolaas op den 5 December 1906
in Berlijn 52 volwassenen en 8 kinderen bijeen.
Om half tien des avonds van dien dag, we zongen juist ‘Zie de maan schijnt door
de boomen’, komt de mededeeling, dat St. Nicolaas met zijn knecht aangekomen is.
Ten spoedigste snellen hem twee leden tegemoet, en onder gezang en gejuich hield
hij zijn intocht in de feestelijk getooide zaal. De goede man werd hartelijk door het
bestuur begroet en de aanwezigen hieven te zijner eere een nieuw lied aan. St. Nicolaas
richtte eenige woorden tot het gezelschap en eindigde met de mededeeling, dat hij
voor ieder een kleine verrassing had meêgebracht. Jan de knecht begon dapper te
strooien. Dat was een vreugde voor de kleinen, maar ook voor de grooten. Geschenken
had St. Nicolaas voor ieder; de kleinen werden in 't bijzonder bedacht. De goede Sint
had veel te doen, want met een ieder sprak hij een woordje en wees er op, dat we
onze Moedertaal vooral niet zouden vergeten.
Jan de knecht was al bijzonder vroolijk en vooral de jonge dames hadden schik in
hem. Om ongeveer half elf werd er koffie geschonken en daarvoor had die beste St.
Niklaas echte Hollandsche St. Niklaaskoekjes meegebracht.
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Eén der leden las toen ‘De Sinterklaasvrijer’ van W. van Zuylen voor. Daarna
leidde ons een ander lid met hulp van een ‘tooverlantaarn’ in alle deelen der wereld
rond en we hadden daarbij een goeden verteller, die de lachspieren in werking zette.
Een dansje besloot dien gezelligen avond.
We wenschen, dat St. Nicolaas het volgend jaar terug zal komen en dat we dan
weer zooveel genoegen mogen smaken.
We zouden niet zooveel genoten hebben, wanneer het feest-comitié zich niet
zooveel moeite gegeven had.
C.H.F. VAN HEUSDEN, Secretaris.
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Van de Boeken-Commissie
Adres van den 1en Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van den Duynstraat, Rotterdam.
In 't afgeloopen jaar werden evenals in 1905 een 140-tal kisten verzonden, waardoor
't geheele aantal verzonden kisten gestegen is tot 455.
***
Het dezer dagen uit te geven Jaarverslag zal ter verduidelijking van ons werk een
aantal staten bevatten, die een volledig overzicht geven van de uitgebreidheid van
onzen werkkring. Ieder jaar toch nemen onze werkzaamheden toe. Wij bevelen
opnieuw onze Commissie in de belangstelling van leden en afdeelingen aan. Tot
onze groote teleurstelling laten de meeste afdeelingen ons nimmer taal of teeken
hooren. De ondergeteekende is te allen tijde bereid persoonlijk 't werk der B.-C. te
komen uitleggen en aanbevelen.
***
Het doet ons groot genoegen te kunnen berichten, dat 't geschil met een enkele
boekhandelsfirma over den aard van ons werk - waarvan ook Neerlandia gewaagd
heeft - voor goed uit den weg is geruimd en - tot wederzijdsche voldoening. Bij elke
bezending boeken naar Z.-A. wordt door ons voortaan een schrijven gevoegd van
den volgenden inhoud:
RAADGEVING.
Indien de U bij deze gelegenheid gezonden boeken bij U den wensch mochten doen
ontstaan in 't vervolg meer Hollandsche boeken te verkrijgen - waardoor de beoefening
van en de liefde voor onze Taal en Letteren ten zeerste worden aangewakkerd zouden wij U den raad willen geven de volgende punten in 't oog te houden:
I. Indien U boeken wenscht te koopen: U in de eerste plaats te wenden tot de in
Z.-A. (o.a. te Burgersdorp, Kaapstad, Potchefstroom en Pretoria) gevestigde
Holl. Boekverkoopers, die U gaarne inlichtingen over de boeken zullen geven.
II. Indien U in 't algemeen raad of steun wenscht bij aankoop of 't verkrijgen van
nieuwe boeken: U te wenden tot onze Commissie.

***
Een dezer dagen ontvangen prentbriefkaart uit Kaapstad - waarin 5 Nederl.
matrozen hun dank betuigden voor de kranten, die zij aldaar van onzentwege in 't
Zeemanshuis vonden - gaf ons opnieuw een bewijs, hoezeer onze geregelde
couranten-zendingen op prijs gesteld worden.
Maandelijks gaan reeds 9 ex. van 't geïllustr. tijdschrift ‘Boon's Magazijn’ naar
Holl. kolonies in den vreemde.
***
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Welke afdeeling en welke leden verrassen ons nu eens met toe te treden als
contribuant?... Onze kas heeft dringend versterking noodig, nu wij van 't Hoofdbestuur
f 200. - minder subsidie over 1907 zullen ontvangen.
De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 3 Jan. '07.
Noord-Nederlanders,
schrijft Uw brieven voor Vlaanderen in het Nederlandsch!

Wederkeerig Dienstbetoon
Reglement.
Art. 1.
Het doel van W.D. is den leden nuttig en aangenaam te zijn, door hen desverlangd
in briefwisseling te brengen met zoo vele leden van 't A.N.V. als mogelijk is, in alle
deelen der wereld.

Art. 2.
Dit doel wordt bereikt:
a. door het samenstellen van eene lijst, waarin de leden worden opgenomen en
waaruit blijkt, op welke wijze zij elkaar nuttig of aangenaam kunnen zijn;
b. door te trachten den kring harer leden steeds uit te breiden.

Art. 3.
De aard der briefwisseling is geheel ter beoordeeling der leden.

Art. 4.
Alleen leden van 't A.N.V. kunnen zich persoonlijk bij W.D. aansluiten. Zij vragen
een formulier aan bij den administrateur van het A.N.V. De toetreding is kosteloos.

Art. 5.
Opgaven, welke na den 5en der maand inkomen worden eerst in de aflevering der
volgende maand opgenomen.
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Art. 6.
Alleen verandering van woonplaats wordt maandelijks
opgenomen. Alle andere wijzigingen, toevoegingen, enz. moeten vóór 15 December
aan den Administrateur bekend zijn, om in de J a a r l i j s t te kunnen worden vermeld.
Deze Jaarlijst met Reglement en Onderwerpregister wordt aan alle leden van W.D.
in Januari toegezonden.

Art. 7.
Men kan te allen tijde als lid bedanken. Het is echter wenschelijk zulks tegen 1 Januari
en 1 Juli te doen.

Art. 8.
Het bestuur heeft te allen tijde het recht tot vervallenverklaring van het lidmaatschap,
wanneer het oordeelt, dat een lid n i e t voldoet aan de eischen door W.D. gesteld.
Dit zal schriftelijk aan de(n) belanghebbende worden medegedeeld en worden
opgenomen in het eerst verschijnend nummer van Neerlandia.

Art. 9.
De uitgeslotene kan mondeling of schriftelijk in beroep komen bij 't Hoofdbestuur
van het A.N V.; in dien tusschentijd moet hij (zij), zich echter als uitgesloten
beschouwen.

Art. 10.
Een uitgesloten lid kan, na verloop van minstens een jaar na den dag der uitsluiting,
opnieuw lid worden, mits voldoende aan de bepaling van art. 13.

Art. 11.
Hij (zij), die vrijwillig uittreedt, kan te allen tijde weder als lid worden toegelaten.

Art. 12.
De rechten der leden zijn aan ieder lid een schrijven te richten en van hem (haar) te
verlangen, dat
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hij (zij) krachtens art. 13, daarop antwoorde.

Art. 13.
De verplichtingen der leden zijn:
a. zich te houden aan de bepalingen en aan de besluiten van 't bestuur en de
belangen van W.D. zooveel mogelijk te behartigen;
b. de ontvangen brieven der leden welwillend, en zoo spoedig mogelijk, te
beantwoorden;
c. aan den adminstrateur van 't A.N.V. hun nauwkeurig adres op te geven, alsmede
zoo spoedig mogelijk, de blijvende wijzigingen daarvan.

Art. 14.
De leden moeten in hun brieven aan de leden of aan het bestuur, behalve hun
nauwkeurig adres, het nummer vermelden, waaronder zij zijn ingeschreven (z.g.
Stamboeknummer, S.N.).

Art. 15.
De regeling van de verbintenissen, die voortvloeien uit de onderlinge briefwisseling
der leden, is aanhenzelven overgelaten en wordt beschouwd als hun persoonlijke
aangelegenheid.

Art. 16.
Leden van W.D. kunnen in een vragenrubriek, voor een vraag om inlichtingen over
een bizonder onderwerp kosteloos plaatsing verkrijgen, ook in verband hiermede,
dat in den loop van het jaar geen veranderingen of toevoegingen van onderwerpen
geoorloofd zijn.

Rubrieken
(in te vullen op het aan te vragen formulier, zie art. 4 van het Reglement).
I. Vo o r g e n o e g e n , g e d a c h t e n w i s s e l i n g , b e z i g h e i d .
Deze rubriek behoeft weinig verklaring. Ieder ontwikkeld mensch beseft het genoegen
te kunnen briefwisselen over onderwerpen op het gebied van kunst, wetenschap, enz.
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of om op papier met beschaafde lieden van beide seksen in alle deelen der aarde te
gezelsen.
II. Vo o r h e t g e v e n e n v r a g e n v a n i n l i c h t i n g e n i n z i j n b e r o e p .
III. Vo o r h e t g e v e n e n v r a g e n v a n i n l i c h t i n g e n b u i t e n z i j n
beroep.
IV. Vo o r h e t g e v e n e n v r a g e n v a n i n l i c h t i n g e n o p k o l o n i a a l
ekonomisch gebied.
V. L e t t e r k u n d e e n P e r s .
VI. Vo o r d e v e r v u l l i n g v a n k l e i n e o p d r a c h t e n i n d e p l a a t s
der inwoning.
VII. Vo o r v e r z a m e l a a r s .
VIII. Vo o r b e z o e k o f p e r s o o n l i j k e h u l p .
Een lid, dat zich hierbij aansluit, is bereid een vreemd lid dat de plaats zijner (harer),
inwoning bezoekt, met inlichtingen van zakelijken aard enz. van dienst te zijn.

Zuid-Nederland.
In onze Takken.
A a l s t . In de Letterkundige Afdeeling zette de heer Dr. Is. Bauwens zijn onderwerp
over de bijrollen in ‘Iwein van Aalst’ voort. Dit gaf hem gelegenheid een prachtige
brok uit de geschiedenis van Vlaanderen in de 12e eeuw te doen kennen en tevens
merkwaardige bijzonderheden over de geschiedenis van de stad Aalst mede te deelen.
Het Kerst- en Kinderfeest, dat de Tak voor de kinderen van leden gaf, had dit jaar
weer een buitengewonen bijval.
Op 6 December werd een reeks lessen van Hooger Volksonderwijs geopend.
Eenige leden van den Tak hebben zich welwillend ten dienste van die zoo beschavende
inrichting gesteld, om het Volk van hoogere wetenschap te laten genieten.
Reeds gaf de voorzitter, de heer Achille Brijs twee lessen over de ‘Volksklassen
in de Middeleeuwen’ en de heer Dr. L. Scharpé, professor aan de Hoogeschool te
Leuven één over ‘Kerstvreugde’ (kerkelijk en wereldlijk tooneel).
De lessen worden trouw door een honderdtal belangstellenden gevolgd, een teeken
dat ze zeer in den smaak vallen.
A n t w e r p e n . Den 6en December hield de heer Dr. M. Rudelsheim in het Hooger
Handelsgesticht zijn belangwekkende voordracht over het Hollandsch-Belgisch
Verbond, waarmede hij op het 29e Taal-en Letterkundig Congres te Brussel zulken
verdienden bijval behaalde. Hij is de eerste geweest, die de ontwerpers van de
‘entente’ in een waar daglicht heeft gesteld en hun verholen bedoelingen
geschandvlekt. Door een aaneenschakeling van onweerlegbare bewijsgronden,
alsmede door een streng doorgevoerde objectiviteit heeft hij iedereen overtuigd, dat
een Verbond tusschen Noord- en Zuid-Nederland voor de Vlamingen onaannemelijk
is, zoolang met dat Verbond een versterking van den Franschen en een verslapping
van den Nederlandschen invloed wordt beoogd.
Den 9en December trad de heer Dr. P. Tack in onzen Tak op om over de
vereenvoudiging van de spelling te handelen. In een reeks pittige voorbeelden toonde
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hij vooreerst de talrijke tegenstrijdigheden aan van de spelling van De Vries en Te
Winkel. Daarmede deed hij een flinke uiteenzetting en verklaring gepaard gaan van
de voorstellen van de ‘Commissie tot Vereenvoudiging der Spelling’, terwijl hij op
meesterlijke wijze de argumenten van zijn tegenstanders weerlegde.
De voorstellen van die Commissie schenen de aanhangers van het ‘dooie boekje’
lang zoo overdreven en aanstellerig niet meer. Vele onverschilligen verklaarden zich
voor de V.S. en dit mag voorzeker een mooie belooning voor den spreker genoemd
worden.
Vooral belangrijk was het levendig debat, dat door den heer Dr. P. Tack werd
uitgelokt. Bewijsgronden tegen de voorgestelde spelling-hervorming werden niet
aangevoerd; maar door personen, - die jaren lang in het onderwijs werkzaam waren
en van wien men 't dus allerminst mocht verwachten - werden zonderling-naïeve
gedachten ontwikkeld over beschaafde omgangstaal. Deze heeren werden door meer
dan één gloedvollen spreker terechtgewezen.
Na een gulhartig woord van dank door den heer A.C. Van der Cruyssen, werd de
spreker warm toegejuicht.
G e n t . Zondag 23 December verduidelijkte Pol de Mont voor de leden van den
Gentschen Tak ‘Hoe een Lied wordt’. Eerst het lied bij onbeschaafden, in klanken
zonder beteekenis, tot begeleiding van rhythmische beweging, rhythmisch volbrachten
arbeid; het lied bij spel en dans. Met rijke grepen uit den folkloristischen liederschat
wist de dichter dat prachtig na te wijzen. Zoo kwam hij geleidelijk tot het kunstlied,
waarin door rhythmus beweging geschilderd en geluid nagebootst wordt. De
voordracht was iets heerlijks.
L o k e r e n . In dezen Tak werd op Zaterdag 22 December door den heer V. Sterck
een leerzame voordracht gehouden over R e m b r a n d t , zijn leven, zijn werken; met
lichtbeelden. De voordracht was omlijst door een programma van muziek en zang.
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Vo o r d r a c h t a v o n d m e v r . A r n t z e n - Wa f e l b a k k e r . Deze bekende
voordraagster zal optreden in de Takken Antwerpen 18 Jan., Mechelen 19, Aalst 20,
Gent 21, Lier 22, Oostende 23, Brussel 24.

Het Fransch te Brussel.
Uit een correspondentie in de N.R. Ct.:
De heer de Mot, gij weet het, is onze burgemeester. Hij heeft alle gaven, en slechts
één gebrek: hij kent het Nederlandsch niet. En dat is heel jammer bij iemand die
heerscht over een meerderheid van Fransch-onkundigen, Fransch-onkundig in zoover,
dat in de Brusselsche nijverheidsscholen - school voor typographie, voor
decoratieschilderen, enz. - de o f f i c i e e l -F r a n s c h e l e s s e n g e g e v e n
m o e t e n w o r d e n i n 't V l a a m s c h om de goede reden dat de l e e r m e e s t e r
zich i n d i e t a a l slechts door de leerlingen v o l d o e n d e k a n d o e n v e r s t a a n .
Het v o l k v a n B r u s s e l , tot i n d e g e g o e d e b u r g e r i j toe, i s V l a a m s c h
g e b l e v e n . De heer de Mot kent het Vlaamsch niet; hij heeft ongelijk; - maar
behalve deze dwaling bezit hij genoeg scepticisme en genoeg wilskracht, om een
uitmuntend grootestads-burgemeester te mogen heeten.

Het Nederlandsch op de Antwerpsche scholen.
Het Hbl. v. Antw. vestigt de aandacht op de volgende uitlating van den Antwerpschen
burgemeester Hertogs bij de prijsuitdeeling in het Athenaeum:
Die uitslagen, zeide hij, bewijzen dat het gebruik van het Nederlandsch als voertaal
bij de lessen in enkele vakken weldoende heeft ingewerkt op heel het onderwijs. We
mogen het wel bekennen: in vroeger tijd stond ons Athenaeum op verre na zoo hoog
niet als thans en maakten wij in den Palmarès van den algemeenen wedstrijd een
heel schamele figuur. Het is slechts na de toepassing der wet van 1883, dat de toestand
van lieverlede verbeterde, tot we eindelijk heelemaal aan de spits kwamen van al de
gestichten van middelbaar onderwijs in het land.
Die verbetering geschiedde geenszins ten nadeele van het onderwijs der Fransche
taal, waarin gij niet minder dan 26 onderscheidingen behaaldet, tegen 29 in het
Vlaamsch, dus ongeveer evenveel, en die onderscheidingen in het Fransch werden
behaald in gelijke verhouding door de leerlingen van 't Vlaamsch regiem zoowel als
door die van het Waalsch regiem. Daarentegen hebben op de 34 leerlingen van het
Vlaamsch regiem er 14 een onderscheiding in de beide talen, terwijl er op de 14
leerlingen van het Waalsch regiem slechts één in dit geval is.
En zelfs in de vakken die nog uitsluitend in het Fransch worden onderwezen,
komen de leerlingen van het Vlaamsch regiem ver vooruit; in de wiskunde behaalden
de eerste 11 onderscheidingen, tegen 2 gegeven aan de laatste; in de
handelswetenschappen 10 tegen 2.
Eindelijk van de 48 medekampers zijn er maar drie die geen onderscheiding
bekwamen; deze zijn alle drie leerlingen van het Waalsch regiem. Zijn deze feiten
niet leerrijk en wijzen zij niet gebiedend op de verplichting af te breken met een
stelsel van opvoeding en onderricht dat indruischt tegen de natuur?
Burgemeester Hertogs, zoo teekent het H.v.A. hierbij aan, is niet wat men noemt
een flamingant; doch als Vlaamsch burger voert hij de taal der gezonde reden door
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het Fransch onderwijs van Vlaamsche kinderen als indruischend tegen de natuur te
bestempelen,

Zuid-Afrika

F.S. Malan.
Verleden maand is de heer F.S. Malan, lid van de Wetgevende Vergadering der
Kaapkolonie en hoofdredacteur van Ons Land, een paar weken hier te lande geweest.
De vrienden van Zuid-Afrika - en hun naam is hier nog legio - hebben zich beijverd
hem te toonen, hoe hoog zij hem achten. Zij kenden hem uit de Kaapsche
volksvertegenwoordiging en uit zijn blad als een ijverig en bekwaam voorvechter
voor zijn volk. Zij wisten, dat men ginds voor de toekomst veel van hem verwacht,
en nu zij hem hier hebben leeren kennen begrijpen zij dat.
Al wie het voorrecht hebben gehad hem op een bijeenkomst of aan een feestmaal
over Zuid-Afrika te hooren spreken, of in besloten kring met hem van gedachten
gewisseld hebben, zijn onder den indruk moeten komen, dat het dezen man waarlijk
ernst is; ernst met den strijd voor het behoud van de taal der Afrikaanders, van hun
volksbestaan, hun volkskarakter. En waar hij hoopt en reden heeft om te vertrouwen,
mogen wie hier twijfelden met hem hopen en in hem en de andere voormannen
vertrouwen.
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Het beter verstaan van vele dingen zal, dunkt ons, aan weerskanten als gevolg van
's heeren Malan's verblijf in Nederland aangemerkt kunnen worden. Heerscht er hier
wel eens misverstand aangaande hetgeen in Zuid-Afrika gebeurt, ginds begrijpt men
bij geval ook verkeerd wat er hier omgaat. De heer Malan is nu in staat betere
inlichtingen te geven. Hij heeft ook gezien, wat de Afrikaanders hier voor hun eigen
nut kunnen leeren. Zijn wij dus blij hem hier gehad te hebben, hij is over zijn verblijf
in Nederland tevreden.
Mogen meer voormannen van Afrikaanders doen als hij: wanneer zij in Engeland
komen, ook de Noordzee oversteken en kennis maken of de kennis hernieuwen met
het land, waar men de taal der Afrikaanders spreekt en de belangstelling voor hun
lot bij lange na niet uitgeput is. Wij meenen, dat niet alleen wij er bij zouden winnen.

Zelfbestuur.
Transvaal kent nu zijn nieuwe grondwet; de tekst is ervan openbaar gemaakt. De
teleurstelling zou grooter geweest zijn, als men er niet reeds op voorbereid was, dat
op allerlei belangrijke punten de macht aan de regeering te Londen gehouden zou
worden.
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Wordt Transvaal dan ook nog geen heer en meester in eigen huis, in de
volksvertegenwoordiging, die het weldra kiezen zal, heeft het het middel om op den
duur daartoe te geraken. En de Boeren weren zich al om zich te laten gelden. In
bondgenootschap met een gematigde partij van Engelschen hebben zij hoop bij de
stembus de machtige progressieve partij, dat is de partij der goudmijn-bestuurders
en der imperialistische Engelschen, te verslaan.
In de grondwet is het Engelsch tot de ambtelijke taal van het land verklaard, maar
in de volksvertegenwoordiging kan er in het Hollandsch gesproken worden. Mogen
de Boeren alvast van dat recht volledig gebruik maken!
Het congres van het Volk, de politieke vereeniging der Boeren, heeft zich voor de
algemeene staatsschool uitgesproken. Het vrije nationale onderwijs zal dan met hun
goedvinden verdwijnen. Het heeft dan geen lang bestaan gehad, niet de hoop vervuld,
die men er op gevestigd heeft, maar het zal niet zonder roem ondergaan, want een
aanmerkelijk deel van het Boerenvolk heeft er in zijn armoede geld en opoffering
voor over gehad, en niet zonder nut, want duizenden Boerenkinderen heeft het in
den rechten geest opgeleid en zelfs op de Engelsche staatsschool heeft het ten bate
van de Hollandsche taal invloed gehad.
Als beginsel nam het Volk ook aan, dat het Engelsch een verplicht leervak op alle
scholen moest wezen, maar het Hollandsch niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat
het Volk het Hollandsch voor de Boerenkinderen niet noodig acht. Integendeel wil
het aan de schoolcommissies, door de ouders gekozen, de keuze laten, wat bij het
onderwijs de voertaal zal wezen, en het rekent erop, dat op de scholen, waar de
meerderheid Boerenkinderen zijn, Hollandsch die taal zal wezen. Het wil alleen de
Engelschen niet dwingen (omdat die er voor bedanken), hun kinderen Hollandsch
te laten leeren.
Wij hopen, dat onze vrees beschaamd zal worden, en het niet stellen van den eisch,
dat beide talen van het land op de lagere school geleerd moeten worden - reeds in
beginsel niet gesteld! - voor het Hollandsch van het Boerenvolk niet verderfelijk zal
blijken.
De grond voor die hoop is ons ongeschokte vertrouwen in de voormannen.
De Vrijstaat heeft de belofte gekregen, dat hij zijn grondwet spoedig krijgt, en het
in de tweede helft van het jaar zijn volksvertegenwoordiging zal kunnen kiezen.
Men weet ook reeds in groote lijnen wat die grondwet zal bevatten: ongeveer
hetzelfde als die van Transvaal. Dus ook geen volledig zelfbestuur, maar toch is 't
een meevaller. Men was er beducht voor, dat de Engelsche regeering de groote
Boerenmeerderheid in den Vrijstaat door nog straffer beperkingen onder den duim
zou trachten te houden.
Het zal voor de oude republieken een gewichtig jaar worden.

Oost-Indië
Afdeeling Batavia.
Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op 25 October 1906.
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Vo l k s l e e s g e z e l s c h a p p e n . Medegedeeld wordt dat de van de
Boeken-Commissie ontvangen werken voor een deel zeer geschikt zijn en dat van
een der abonnë's 10 goede romans ten geschenke zijn ontvangen.
N i e u w e b e s t u u r s l e d e n . Met algemeene stemmen gekozen de Overste
F.W.A. Neeteson en de hoofd-onderwijzer P. Veen, oud-lid van het Groepsbestuur.
T i t e l P e n v o e r d e r . De heer Koopman stelt voor dezen te vervangen door
secretaris; hij heeft ondervonden dat het gebruik van het woord ‘penvoerder’ de
meening heeft doen ontstaan, dat de afdeeling zich schuldig maakt aan overdreven
taalzuivering, wat het werven van nieuwe leden bemoeilijkt. ‘Secretaris’ moge
oorspronkelijk een vreemd woord zijn, het is het nu niet meer. Hiertegen wordt
aangevoerd, dat penvoerder een zeer gelukkige vondst is en dat als die titel behouden
blijft, het woord er wel in zal komen, waardoor de afdeeling de taal met een goed
woord zal verrijkt hebben. Noch deze tegenwerpingen, noch een beroep op art. 15
R.R. kunnen baten. Het voorstel wordt aangenomen met 5 tegen 3 stemmen.
Het uitnoodigen van de leerlingen der middelbare scholen
t o t d e l e z i n g e n . In beginsel aangenomen.
A a n g e d r o n g e n w o r d t op het verzamelen van g e b r u i k t e p o s t z e g e l s
v o o r G r o e p B., een middel om met weinig moeite en zonder kosten een
levenskrachtige Groep in haren zwaren strijd bij te staan.
I n b e g i n s e l wordt besloten den 3 0 0 s t e n g e b o o r t e d a g v a n M i c h i e l
d e R u y t e r niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
We r e l d b i b l i o t h e e k . Besloten dat van elk nieuw werkje een exemplaar in
rondlezing zal worden gezonden bij het Bestuur en dat een van de leden een
aankondiging ervan zal schrijven voor O n s Vo l k s b e s t a a n . Men hoopt op deze
wijze de leden er toe te brengen zich deze goede en spotgoedkoope boeken aan te
schaffen, waardoor steun wordt verleend aan een onderneming die krachtig kan
meewerken om het door het Verbond nagestreefde doel te bereiken.
R.v.J.
(O n s Vo l k s b e s t a a n ).

Onze Volksleesgezelschappen.
In der tijd werden door de Afdeeling Batavia van het Algemeen Nederlandsch
Verbond Volksleesgezelschappen opgericht, met de bedoeling tegen den laagst
mogelijken prijs Hollandsche en Indische tijdschriften beschikbaar te stellen voor
personen voor wie de bestaande leesgezelschappen te uitgebreid en te kostbaar zijn.
Nu de Volksleesgezelschappen ongeveer twee jaar hebben bestaan, komt het
wenschelijk voor hieromtrent een en ander mee te deelen, in de hoop, dat deze poging
om de leeslust bij minvermogenden op te wekken en gaande te houden ook elders
navolging zal vinden.
In elk der dertien uit 20 lezers bestaande lees kringen zijn de volgende tijdschriften
in rondlezing:
Aarde en haar Volken
Hollandsche Illustratie
Ware Jacob
Hollandsche Revue
Nederlandsche Illustratie
Nederland
Boon's Magazijn
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De Huisvriend
Eigen Haard
Kikeriki
Voor 't jonge Volkje
Dames Weekblad
De Week
De Prins
Het Stuiversblad
Ons Blaadje
Album der Natuur
De Huisvrouw
Dames- en Kindermode
Elseviers Maandschrift
Weekblad voor Indië.
Indische Pluimgraaf
Voor onze Jeugd
Indische Sport.
In elke trommel wordt ook een leesboek - roman, vlugschrift - gelegd.
De verzending heeft wekelijks plaats, zoodat als het aantal lezers volledig is,
ongeveer 260 trommels in de wandeling zijn. Het leesgeld bedraagt 50 cent per
maand.
Met het algemeen beheer is onder toezicht van twee Bestuursleden de volijverige
heer H. Schutte belast, die niet alleen de rondzending regelt, maar ook het leesgeld
int en elke maand verrekent, waarvoor hij
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de beschikking over twee inlandsche loopers heeft.
De onkosten aan het beheer verbonden bedragen ongeveer f 60. - per maand. Als
alle leeskringen volledig zijn, is de inbreng f 130. - en blijft er dus een f 70. - over,
waaruit de leesstof betaald moet worden.
Dit bedrag is echter niet voldoende; indien het Groepsbestuur de
Volksleesgezelschappen niet met een toelage te gemoet kwam, zouden ze op den
tegenwoordigen voet niet kunnen blijven bestaan.
Naar middelen om uitgaven en inkomsten meer in evenwicht te brengen wordt
uitgezien.
(O n s Vo l k s b e s t a a n ).

Ned.-Antillen.
Portugeesch of Caraïbisch?
Voor de zooveelste maal is in de Curaçaosche pers de vraag opgeworpen, of
C u r a ç a o eene Portugeesche of eene Caraïbische benaming is.
Veroorloof mij eene poging tot beantwoording dier vraag.
Mijne overtuiging is, dat het eene Caraïbische benaming is. Ziehier op welke
gronden mijne meening steunt.
Vooreerst op de getuigenis van G o n z a l o F e r n a n d e z d e O v i e d o . Deze
Spaansche geschiedschrijver werd geboren te Madrid in 1478. Hij werd benoemd
tot ‘veëdor’ (opzichter) van de goudsmelterijen op het Vaste Land en kwam naar
Amerika in 1513. Hij keerde naar Spanje terug in 1515 om aan den Koning van
Spanje verslag te geven omtrent den toestand der Indiën, die hij in alle richtingen
had doorkruist. Daarenboven legde hij zijne bevindingen neer in tal van werken. O.a.
schrijft hij: I s l a s y F e r r a f i r m e d e l m a r O c e a n o , - H i s t o r i a n a t u r a l
de las Indias, - Historia de las cosas sucedidas en las Indias,
- alsmede: H i s t o r i a n a t u r a l y g e n e r a l d e l a s I n d i a s . Welnu, in dit
laatste werk, vinden wij het volgende getuigenis: Lib. XXI. ‘Meer naar het Westen
van het eiland der Av e s , bevindt zich het eiland “Boynare”; meer nog naar het
Westen bevindt zich een ander, dat “Corazante” heet; meer nog naar 't Westen ligt
het eiland: “Aruba” geheeten. Deze namen worden door vele nieuwere cosmografen
in sommige brieven anders geschreven...... Het eiland, dat in den brief genoemd
wordt C o r a z a n t e noemen de Indidianen C u r a z a o en de admiraal, die het
ontdekte*), liet het zijn naam behouden’.
In dit getuigenis blijken vooral twee zaken. Vooreerst, dat de twistvraag over den
naam van Curazao, niet van vandaag of gisteren is; dewijl Oviedo aldus schreef in
het eerste vierendeel der z e s t i e n d e eeuw. Maar ook vooral blijkt er zonneklaar
uit, dat Portugeesche invloed op die benaming zoo goed als onmogelijk is. Niet Ojeda
gaf bij de ontdekking aan het eiland een naam, maar hij nam den naam over van de
Indianen, die tot dan met geen enkelen Europeaan in aanraking waren geweest.
Een tweede getuigenis, - zoo er na de aanhaling van Oviedo nog een noodig is is dat van B a r t o l o m é d e L a s C a s a s , die reeds in 1502 op deze zeeën
rondzwalkte en in Santo Domingo voet aan wal zette. Ook deze later zoo befaamde
*) Don Alonzo de Ojeda in 1499.
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man schreef een boek: H i s t o r i a g e n e r a l d e l a s I n d i a s . Daarin zegt hij
o.a. (Lib. II. Cap. II) sprekend van de eilanden der Reuzen: ‘Dat moet geweest zijn
het eiland, hetwelk de Indiërs C u r a ç a o noemen, de voorlaatste smalle strook’.
Maar als de Indiërs in den tijd van Las Casas het eiland al Curaçao noemden, dan
blijkt daaruit ten duidelijkste, dat Portugeesche invloed aan die benaming geheel
vreemd is.
‘Maar die uitgang ç a o dan!’ zoo hoort men dikwijls opwerpen. Is die niet zuiver
Portugeesch? Ja, geschreven met ç a o heeft dat wel den s c h i j n van Portugeesch;
doch men bedenke, dat de b e n a m i n g bestond voor de s c h r i j f w i j z e en dat die
uitgang ook teruggegeven kan worden door z a u of z o , zooals blijkt uit de boeken
der West-Indische Compagnie; de Kamer van Zeeland schreef zelfs in 1634-1636:
C u r a k a u , C o r a s o u , C a r a z u **).
Dat er in het Portugeesch woorden bestaan b.v. C o r a ç a o , hart, en andere, die
veel op Curaçao gelijken, geef ik gaarne toe; doch dat de benaming van ons eiland
daar eenigszins mede overeenkomt, is alleen toe te schrijven aan toeval of aan eene
speling, waardoor men met hetzelfde woord in een andere taal, soms de meest
verschillende dingen uitdrukt.
Gaarne geef ik mijne meening voor eene betere; doch vooralsnog meen ik mij aan
de getuigenissen van Oviedo en Las Casas te mogen houden.
M. VICTOR ZWIJSEN.
C u r a ç a o , 16 Nov. 1906.

Van 't Groepsbestuur.
Bestuursvergadering op Maandag 19 November, des avonds ten 7½ ure, ten huize
van den heer Moses S.L. Maduro.
Ingekomen stukken:
Brief van de firma E. Lammens Boutman, bloemist te St. Amandsberg bij Gent,
met het verzoek om inlichtingen betreffende de hoeden-industrie op Curaçao en
omtrent de mogelijkheid om den handel in dat artikel uit de handen der Engelschen
te doen overgaan in die van stamgenooten. Door het Dagelijksch Bestuur is een brief
gericht aan de Curaçaosche maatschappij tot bevordering van landbouw, enz. met
het verzoek zich met bovengenoemde firma in verbinding te stellen en haar de noodige
inlichtingen te geven.
Aan dat verzoek wordt voldaan.
Brief van de firma Dienske & Goslinga, exporteurs te Rotterdam met het verzoek
om inlichtingen ten einde in handelsbetrekking te komen met de kooplieden in de
Kolonie.
Aan genoemde firma is de ledenlijst onzer Groep gezonden met aanteekening van
de namen der kooplieden, zoodat genoemde firma zich met enkelen of allen in
verbinding kan stellen.
Brief van de firma Ten Brink & Buisman, exporteurs van thee te Leeuwarden met
eenzelfde verzoek als boven.
Deze brief werd op dezelfde wijze beantwoord.
Brief van de Boeken-Commissie te Rotterdam, meldende de afzending van 3
aanvullingskisten voor de boekerijen op Bonaire, Aruba en St. Eustatius. Deze kisten
zijn in goede orde ontvangen en daarvoor is namens het Groepsbestuur en de leden
der betrokken eilanden, dank betuigd aan de Boeken-Commissie.
**) Zie Resolutiën der Kamer Zeeland 1634-1636. 30 Juni 1635.
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Brief van de Muziek-Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam onze aandacht
vestigende op een nieuw verschenen werkje met Hollandsche kinderliedjes: getiteld:
‘Het boekje van tante An’ door Anna Lambrechts-Vos.
Wordt besloten met bovengenoemde firma in overleg te treden ten einde op eene
goedkoope wijze een groot aantal dezer boekjes door de Groep te kunnen verstrekken
aan alle scholen in de Kolonie.
Na eenige mededeelingen wordt tot voorzitter gekozen de heer Mordy C.
Henriquez, terwijl de heeren P.A. Euwens (Nijmegen), en Dr. J. Boeke (Leiden) tot
vertegenwoordigers der Groep in het Hoofdbestuur worden benoemd.

Neerlandia. Jaargang 11

18

Allerlei en mededeelingen.
Holland op zijn best.
Het Tijdschrift voor Geneeskunde, orgaan der Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst, vierde deze maand zijn 50-jarig bestaan.
Aan de lezers is een feestgave aangeboden, bevattende eenige belangrijke oude
geneeskundige geschriften, die tevens in het buitenland de herinnering zal wakker
roepen aan het aandeel dat onze landgenooten hebben gehad in de ontwikkeling der
geneeskundige wetenschap: Erasmus' L o f d e r G e n e e s k u n d e , Antoni van
Leeuwenhoek's Wa a r a g t i g e o m l o o p d e s B l o e d s , a l s m e d e d a t d e
A r t e r i e n e n Ve n a e g e c o n t i n u e e r d e B l o e d v a t e n z i j n ,k l a a r v o o r
d e o o g e n g e s t e l t ; Boerhaave's N u t d e r m e c h a n i s t i s c h e m e t h o d e
i n d e g e n e s k u n d e ; Gaubius' I n a u g u r e e l e R e d e , waarin wordt aangetoond
dat de scheikunde met recht een plaats verdient onder de akademische wetenschappen,
en Donders' D e h a r m o n i e v a n h e t d i e r l i j k e l e v e n .

Simon Stevin als taalzuiveraar.
In het Programma van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem,
voor het jaar 1906, wordt een en ander verteld uit het leven van Simon Stevin. Er
wordt daar medegedeeld, dat hij o.a. een werktiug samenstelde, dat tegelijk als spade
voor lossen grond, als houweel voor harden grond en als bijl voor het omkappen of
doorhakken van wortels kon dienen. Stevin noemde het gereedschap een
s p a b y l h o u , aldus in toepassing brengende zijn stelling, dat de Nederduitsche taal
juist daarom zoo voortreffelijk was, wijl zij meer dan eenige andere woorden van
één lettergreep bevat, die naar vaste regelen tot samengestelde woorden waren te
vereenigen. In zijn vurige vaderlandsliefde was hij niet alleen een bekwaam pleiter
maar ook een standvastig bevorderaar van de zuiverheid zijner moedertaal. In geen
zijner geschriften, hoe vervuld ook van kunsttermen, treft men een aan vreemde talen
ontleend woord aan. Hij schreef een vertoog om aan te toonen, dat het Nederlandsch
alle andere talen in bruikbaarheid overtrof en beweerde dit boven Archimedes voor
te hebben, dat hij zich in het Nederlandsch kon uitdrukken, terwijl Archimedes zich
met het Grieksch moest behelpen.
In zijn ijveren voor het Nederlandsch had hij tot bondgenoot zijn vriend en
bewonderaar Hugo de Groot.
Indien deze beide groote mannen tot ons konden wederkeeren, hoe zouden zij te
moede zijn, indien zij vernamen dat een paar jaar geleden ambtenaren van
Buitenlandsche Zaken den Minister wisten wijs te maken, dat een met een vreemde
mogenheid gesloten en naar gezanten-gebruik in de Fransche taal gesteld verdrag,
niet in onze landstaal onder de Nederlandsche staatsstukken moest opgenomen
worden, omdat het Hollandsch zich niet leende tot het uitdrukken van collectieve
begrippen.

Amerika's Schuld aan Holland.
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Dit in elk opzicht, maar inzonderheid voor Hollanders belangwekkend onderwerp,
werd door Dr. T.L. Ketman van Chicago, onlangs in het Auditorium op eene
meesterlijke wijze behandeld voor een aandachtig gehoor. De zoo geheel eenzijdige
voorstelling als zouden de Vereenigde Staten, haar opkomst en bloei, haar instellingen
en wetten aan Engeland, en aan haar alleen te danken hebben, werd door den spreker
grondig bewezen ten eenenale onwaar te zijn.
De Puriteinen die hier het eerst aanlandden, zoomede de Pelgrim Vaders van
Plymouth Rock waren in hoofdzaak afstammelingen van uit de Ver. Provinciën
gevluchte Nederlanders bij het begin van den 80-jarigen oorlog; toen duizenden
hunner in Engeland met open armen werden ontvangen.
Deze personen bestonden voor een groot gedeelte uit kundige handwerkslieden
die hunne nijverheid en kunst in Engeland overbrachten.
Het is dus niet aan Engeland dat wij de instellingen te danken hebben waarop wij
nu roem dragen, maar aan het kleine Holland dat echter in de 16e en 17e eeuw een
mogendheid was waar mede te rekenen viel.
Spreker stond nog een oogenblik stil bij de materieele en zedelijke steun die
Holland aan de Ver. Staten bewees in haar onafhankelijks strijd tegen Engeland, en
haalde het weinig zelfs in de geschiedenis bekend feit aan, dat niet Frankrijk, maar
de Hollandsche Republiek de eerste was om de nieuwe vlag met de Sterren en Strepen
te salueeren.
Dit geschiedde door de Graaf, bevelhebber op het Fort St. Eustatius, op het eiland
van dien naam.
Pella Iowa's Weekblad.

De Hollanders in Amerika.
Een juist en begrijpelijk beeld van de verhouding van menigen Hollander in
Noord-Amerika tot moederland en nieuwe vaderland, geeft het tweede vers van een
‘Song of the Holland-Americans’, woorden van Ds. Henry Beets, op de wijze: Wien
Neerlandsch bloed:
We love the land across the sea
We glory in its past;
We pray for its prosperity,
May it forever last;
But tho'we love old Holland still,
We love Columbia more,
The land our sons and brethren fill
From east to western shore.

Hemdbroek.
Een dame schreef weken lang op haar waschlijst een c o m b i n a t i o n . De
waschvrouw rekende daarvoor 15 cent. Toevallig werd eens op het briefje datzelfde
kleedingstuk h e m d b r o e k genoemd. Toen rekende de waschvrouw 10 cent. Daarna
werd steeds het Hollandsche woord gebruikt met hetzelfde gevolg.
Als iedereen deed als deze waschvrouw in haar onschuld zou de strijd tegen
vreemde woorden beter slagen.
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Nederlandsch in de Grondwet.
Een medewerker van De Amsterdammer heeft de aandacht der Commissie voor de
Grondwetsherziening gevestigd op de wenschelijkheid om bij de herziening de
vreemde woorden uit de Grondwet te verwijderen. Hij wijst o.a. op de namen der
hoofdstukken: Van de Staten-Generaal, Van de Financiën, Van de Justitie en Van
de Defensie, welke hij vervangen zou willen zien door: Van de Algemeene Staten,
Van de Geldmiddelen, Van de Rechtspraak, Van de Landsverdediging.
Verandering van Staten-Generaal lijkt ons uit een geschiedkundig oogpunt minder
gelukkig.
De N. Ct. gebruikt reeds als hoofd voor de legervraagstukken Landsverdediging.

Stoomvaartlijn op Zuid-Afrika.
In de dagbladen kon men dezer dagen een bericht uit Kaapstad lezen, waarin het
waarschijnlijk werd genoemd, dat er een stoomvaartlijn van Japan op Zuid-Afrika
geopend zou worden, met geldelijken steun van de Japansche regeering.
Nederlandsch-Inidë ligt op den weg tusschen Japan
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en Zuid-Afrika. Als die Japansche lijn tot stand komt zullen haar booten Java kunnen
aandoen en de vracht meenemen, die men een stoomvaartlijn Java - de Kaap Nederland had toegedacht. De goederen uit Nederland kunnen, als gebruikelijk, met
Engelsche en Duitsche schepen vervoerd worden. Waarom zich dan nog druk gemaakt
voor een stoomvaartlijn tusschen onze Oost, de Kaap en Nederland onder
Nederlandsche vlag?
Aan andere landen de eer en het voordeel, aan ons de rust en het gemak!

Nieuwe Afdeelingen.
Voornamelijk door de bemoeiingen van den heer A. de Weerd is opgericht de
afdeeling ‘Leeuwarden en Omstreken’, aanvankelijk met een 75-tal leden.
Het voorloopig bestuur bestaat uit:
Mevr. A. van Valkenburg geb. Gerdes Oosterbeek en de heeren A.J. Brouwer,
Hoofdredacteur der Leeuw. Courant; J.R. van der Moer, Kapitein der Infanterie;
J.A.A. Schoondermark, Wethouder van Onderwijs en A. de Weerd, leeraar R.H.B.S.
Te Sneek worden door de heeren E. Besse, A. Loosjes, H. Fennema en S. Haagsma
pogingen aangewend om aldaar ook een afd. op te richten. Reeds werd 7 Jan. een
propaganda-avond gegeven, waarop door eenige dames en het à Capella koor onder
leiding van den heer P. Gaillard oude en nieuwe Nederlandsche, Friesche en
Vlaamsche liederen werden gezongen. Dr. Schepers uit Haarlem hield een voordracht
over ‘de Friesche en de Groot-Nederlandsche Beweging’, die hij ook te Leeuwarden
had gehouden.

Verbetering.
In het artikel van Dr. A. Beets over onze taal in Denemarken (zie Dec.-nr. blz. 301)
is in kolom 1 de 25e regel uitgevallen.
De gedachtengang, hersteld, luidt:
Onder het vroeger verschenen twaalftal vind ik eene uitgaaf met Deenschen
commentaar van Runekerg's Fänrik Stăls Sägner, van Tegnèr's Frithiofs saga, van
nieuw Yslandsche gedichten in Deensche vertaling, enz. Wij zijn in uitgelezen
gezelschap op letterkundig, en als ik de overige geschriften naga, ook op zuiver
wetenschappelijk gebied.

Het Nederlandsch Consulaatwezen.
Naar aanleiding van een desbetreffend stukje van den heer Stuurman in het
November-nr., blz. 281, spreekt de Redactie, voorgelicht door een zaakkundige, als
haar overtuiging uit, dat het standpunt door hem ingenomen onjuist is.
Nederland en België mogen gemeenschappelijke taalbelangen hebben, hun
handelsbelangen staan vaak lijnrecht tegenover elkander, zoodat het verkeerd zou
zijn, ter wille van het taalbelang, het handelsbelang in gevaar te brengen.

Het Consulaat-generaal te Kaapstad en te Pretoria.
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De zaak, waarvoor ook het Algemeen Nederlandsch Verbond bij de Staten-Generaal
gepleit heeft, is nog niet verloren. De hervorming, waarbij het consulaat-generaal te
Kaapstad opgeheven en dat van Pretoria naar Johannesburg verplaatst zal worden,
is weer een jaar opgeschort.
Moge inmiddels de overtuiging, dat te Pretoria het Transvaalsche consulaat-generaal
behoort te wezen en Kaapstad, de hoofdstad van de oude Nederlandsche kolonie,
nog altijd het belangrijkste land van Zuid-Afrika, het zijne niet mag verliezen, zich
bij onze volksvertegenwoordiging versterken en ook de regeering winnen!

Zuid-Afrikaansche Tentoonstelling.
In Februari zal er te Londen een tentoonstelling van Zuid-Afrikaansche
bodemvoortbrengselen gehouden worden, en er schijnt nu besloten, dat die
tentoonstelling naar Nederland overgebracht zal worden.
De Afrikaanders zelf zijn, als wij 't wel hebben, slechts in geringe mate bij de
tentoonstelling betrokken. De heer van Blommestein Bam, de voorzitter van de
commissie die te Londen de zaak regelt, is wel van Hollandsch-Afrikaansche afkomst,
maar rekent zich, als wij ons niet bedriegen, niet meer tot de Hollandsche
Afrikaanders.
Maar dat doet hier weinig ter zake. De heer Bam was, naar wij in de bladen gelezen
te hebben, er zeer voor, dat ook Nederland te zien krijgt wat Zuid-Afrika's bodem
oplevert. Dat kan den handel tusschen zijn land en het onze bevorderen, en daarom
is het met de tentoonstelling te doen. Uit dat oogpunt de zaak beschouwende, kunnen
wij niet anders dan er ons over verheugen, dat de tentoonstelling hier komen zal.

Uit Shanghai.
De vertegenwoordiger te Shanghai schrijft aan het Hoofdbestuur, dat een Afd. aldaar
in wording is.
Reeds traden 26 Nederlanders toe.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
Mej. Isabella van Wijk, vroeger p/a. den heer Van Wijk, Parijs i/d. O.R.K.
(Z.-A.).
Th. A. Stibbe, vroeger Keizersgracht 37, Amsterdam.
D.L. Graadt van Roggen, vroeger ingenieur, Ahwaz (Perzië).
Mej. M.M.S. Pool, vroeger Hugo de Grootstraat 109, Rotterdam.
D. v.d. Beek, vroeger assuradeur, In de Betouwstraat 13, Nijmegen.
Duco Jellema, vroeger 320 W 111th place, Chicago.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.

Neerlandia. Jaargang 11

Begunstigend lid.
Abram Muller, Van Eeghenstr. 96,

Amsterdam.

Beschermende leden.
Fr. Specht, magazijn ‘Hollandia’, Botersloot,

Rotterdam.

Em. Flesseman, firma I.L. Flesseman, Stationsweg 29, Rotterdam.
M. de Grauw, Hotel-Restaurant ‘du Commerce’,

Leiden.

George Eltc, boekhandel, Breestraat,

Leiden.

F.M. de Vries van Heyst Jr., Phoenixstr.,

Delft.

Joh. Eelman, notaris, Molslaan 25,

Delft.

B.H. Pekelharing, Hoogleeraar Techn. H.S.,

Delft.

J.A. van Tooren, apotheker, Regentesselaan 105,

Den Haag.

The High Life Tailor, Eng. Kleermakerij,
Regentesselaan 20,

Den Haag.

A.W. Drijver, arts, Laan van Meerdervoort 253,

Den Haag.

A. van Woerkom, wijnhandel, 2e Schuytstraat 119,

Den Haag.

T.F.A. Hekking, notaris,

Nijmegen.

L.G. Berends, gep. Kolonel der Art., Oranjesingel,

Nijmegen.

Firma Carel van Rosendaal (Gustave Weber),
Broersstraat 52/54,

Nijmegen.

Firma C.J. Kleber, kleermakerij, Lange Burchtstraat
10,

Nijmegen.

T. Schaeffer, Eng. modemagazijn. Broersstraat 60,

Nijmegen.

Mr. W.A. van Bijlert, advocaat en procureur,
Hertogstraat,

Nijmegen.

Emile Steyns, apotheker, Molenstraat 101,

Nijmegen.

J. Entken, vertegenw. van Bahlmann & Co., Markt 15, Nijmegen.
Allen opg. door den heer
Jac. Post,
J. van der Meer van Kuffeler, Vondelstraat 142,

Rotterdam.
Amsterdam.
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Gewone leden.
G.Th. Ophof, boekbinderij, Goudsche Wagenstraat 66, Rotterdam.
A.L. van Giezen, Pastoor, Weste Wagenstraat,

Rotterdam.

G. v.d. Pol, in verzekeringen, N. Havensteeg 12,

Rotterdam.

Ledeboer & Co., kleermakerij, Hoofdsteeg 38,

Rotterdam.

J. van Helvoirt, Pastoor, Wijnhaven 70,

Rotterdam.

C. Oosterlee, banketbakker, Breestraat 63,

Leiden.

A.H.C. van Hoorn, kapper, Breestr. 118,

Leiden.

P. Duyverman, boek- en handelsdrukkerij, Hooigracht Leiden.
28,
K. Kruyf, stationskoffiehuis,

Delft.

Firma H. Revermann, dames-confectie, Hypolitusbuurt, Delft.
W.A. Reynders Jr., Gr. Markt 45,

Delft.

A.W. Unger, broodbakker, Gr. Markt 21,

Delft.

Dr. W.F. van Vliet, leeraar Ned. taal Gymnasium,
Korenmarkt 45,

Delft.

P. van Ketel, firma Van der Haar & Van Ketel,
boekhandelaar, Prins Hendrikstraat 138,

Den Haag.

Dames M. & C. Sormani, in pelterijen, L. Burchtstraat Nijmegen.
19,
H.C. Dupont, Nijm. piano- en muziekhandel, Van
Welderenstraat 132,

Nijmegen.

Ch.G. Leopold, notaris, Oude Stadsgracht 59,

Nijmegen.

Mevr. Reynders & Van Gils, dames hoedenmagazijn, Nijmegen.
Hertogstraat 9,
Th. Ariëns, stalhouderij,

Nijmegen.

P. Oosterlee, dir. van de kweekschool op den
Klokkenberg, Oude Stadsgr. 33,

Nijmegen.

L.A.E. Courbois, notaris,

Nijmegen.

C.M. van Roothaan, gemeente-ontv.,

Nijmegen.

C.P.H. Rogier, pianofabrikant, Van Welderenstraat 80, Nijmegen.
Joh. I.R.Z. Bouwer, lid der firma Lamaison Bouwer & Nijmegen.
Co., bankiers,
Firma J.A. van den Dungen, chocoladefabrikant,
Broersstraat,

Nijmegen.
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Ph.H.L. Arntz, Rijksveearts, Van Welderenstraat 124, Nijmegen.
P. A Geurts, boekdrukker, Molenlenstraat 82,

Nijmegen.

E.H. Gerretsen, firma Ten Hoet, boekhandelaar,
Burchstraat 18,

Nijmegen.

D.T. Huibers, firma Lamaison Bouwer & Co., bankiers, Nijmegen.
G.F.A. Driessen, touwslagerij, Lange Hezelstraat 54,

Nijmegen.

Jhr. N.J. Calkoen, inspect. der belastingen,
Kronenburgersingel 61,

Nijmegen.

L.C.G. Malmberg, uitgever,

Nijmegen.

Frans L. Hamer, bakkerij ‘Eureka’, St. Jorisstraat,

Nijmegen.

L. van Niekerken, Oranjesingel 8,

Nijmegen.

B. de Graaf Az., boekhandel en boekbinderij,
Hertogstraat 83,

Nijmegen.

H. Prakke, boekhandelaar-uitgever, Molenstraat,

Nijmegen.

Th. Ariëns Jr., automobielenhandel, Hertogstraat,

Nijmegen.

A.R. Wunderlich, deurwaarder, Van Broeckhuyzenstraat Nijmegen.
29,
N.J. Creyghton, banketbakker en kok, Molenstraat 105, Nijmegen.
J. Nijst, Van Welderenstraat,

Nijmegen.

Gebr. Van Woerkom, comestibles en kol. waren,
Molenstraat,

Nijmegen.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

Jhr. Mr. H.L. van Vierssen Trip, dir. boekhouder der
Onderl. Brandwaarborg Maatsch., Vischmarkt 52,

Groningen.

Opg. door den heer J.
Tideman,

Groningen.

H.E. La Gro, Damsterkade 34,

Groningen.

H.L. v.d. Klei, boekhandelaar, O. Ebbingestraat 47,

Groningen.

Jhr. W.M. van Swinderen, Radesingel 17,

Groningen.

J.B.F. van Kleffens, theol. student, Turftorenstraat 20, Groningen.
F.H. Meihuizen, cand. arts, O. Ebbingestraat 61,

Groningen.

Mr. J.A.G. Gockinga, Oosterstraat 72,

Groningen.

Mevr. wed. C. ten Bruggencate - Van Calcar, Groote
Markt,

Groningen.

Allen opg. door den heer
A. Greebe,

Groningen.
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Mr. E.J.Th. à Th. van der Hoop van Slochteren,
Heereplein 15,
Opg. door Mr. H. de Bie
Jr.,
A. van Cappelle,

Groningen.
Zwolle.
Rijsoord.

Opg. door den heer S.
Bouman,

Rotterdam.

A.W. Gijsberti Hodenpijl, gep. kapt. inf. O.I.L.,

Nijmegen.

Mej. H. Ghijsen, Witte Singel 38,

Leiden.

Mej. A.P. Roose, Kaiserstraat 16,

Leiden.

Mej. A. Wilhelm, Witte Singel,

Leiden.

Allen opg. door mej. E.P. Leiden.
v.d. Hoek,
Mej. J.F.H. Insinger, Nieuwe Rijn 27,

Leiden.

Mej. J.M. Sernée, Hooge Rijndijk 26,

Leiden.

Beiden opg. door mej.
M.E. van Doorn,
M. Korff, litt. stud., Witte Singel 15,

Leiden.
Leiden.

Opg. door mej. E.P. v.d.
Hoek,
Mej. A. Momma, ‘Huize Nijenburg’,

Leiden.
Heilo.

Opg. door Jhr. W. Laman Amsterdam.
Trip,
A. Pieper,

Wormerveer.
Opg. door den heer M.F.
Pieper Jr.,

Wormerveer.

Firma Van Gelder Zonen,

Wormerveer.

Mech. Papierwarenfabriek v/h. J. Zwart Cz.,

Zaandam.

N.V. Nederlandsche Meubel- en Houtwarenfabriek v/h. Zaandam.
Herm. de Vries & Co.,
Allen opg. door den heer
M.E. v.d. Veen,

Zaandam.

Mej W. van Haarst, Oostzijde 36

Zaandam.

Mevr. L. Versteegh - Wilkens, Leeghwaterstraat 4,

Haarlem.

Beiden opg. door mej.
Annie C. Cleyndert,

Zaandam.

Hubner, Zijlweg,

Haarlem.

Neerlandia. Jaargang 11

Opg. door den heer Th.
Nolen,

Rotterdam.

W. van de Waal, Bosch- en Vaartstraat 19,

Rotterdam.

G. Munk, ambtenaar b/d. H.IJ.S.M., Tempelier straat
12 rood,

Rotterdam.

Opg. door den heer J.J.
Vroom,
Prof. Dr. C.M. Kan, huize ‘De Vecht’,

Rotterdam.
Maarssen.

Opg. door den heer H.D.H. Den Haag.
Bosboom,
M. van Neck, Rijnkade 13,

Arnhem.

Mej. W. Hermsen, Langendijk,

Gorinchem.

Beiden opg. door mej. M. Arnhem.
van Dulm,
J.J. Bruyn, kaashandelaar, Gr. Oost 12,
Opg. door den heer R. v.
Duinen,
D.J. van Marle, Oude Delft 220,

Hoorn.
Hoorn.
Delft.

Opg. door den heer H. van Delft.
Marle,
A. Idserda, kunstschilder, Soerensche weg,
Opg. door mej. Annie C.
Cleyndert,
Mevr. E.D. Kalff - Rutgers v.d. Loeff, huize
‘Dennenhoek’,
Opg. door mej. J.A. v.
Walsem,

Apeldoorn.
Zaandam.
Bloemendaal.
Haarlem.

E.J. Volkersz, koopman,

Zutfen.

J.J. Cordes, Hooge Naarderweg 29,

Hilversum.

M.C. Bronsveld, ‘Duinlust’,

Overveen.

Groep Ned. Indië.
J.I.P. Vernet, assistent-resident,

Pandeglang.

J.L. Boordie, klerk,

Pandeglang.

A.J.F. Veenstra, assistent-resident,

Tjaringin.

C.J.A.L.T. Hiljé, asp. controleur,

Menes.
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H.Th. Maijer, klerk,

Menes.

F. van Lingen, pakhuismeester, Goenadisastra.

Laboean.

B.C.J. van Zutphen, deurwaarder,

Soekaboemi.

C.A. Pieters, geg. adj. administratie,

Soekaboemi.

H. van Warmelo, administrateur, Batang: Baras,

Padang.
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J.F. Stutterheim, suikerfabriek ‘Soedhono’,

Madioen.

J.C.P. Lok, suikerfabriek ‘Soedhono’,

Madioen.

H.S.A. Hilhorst, suikerfabriek ‘Soedhono’,

Madioen.

H.W.P. Bonte, suikerfabriek ‘Soedhono’,

Madioen.

O.J.C. Klaussen, opzichter S/S. OfL

Madioen-Geneng.

A.H. Treu, 1e luit.-adjudant,

Palembang.

P.W. van Doorn Jr., ondern. ‘Gajamprit’,

Klaten.

F.E. Thiange, ondern. ‘Kebon Aroem’,

Klaten.

A. Krips, 1e luitenant,

Sigli (Atjeh).

Ph.H. Hartog,

Bandong (Merdika baroe).

A.G. Verweij,

Weltevreden (Gang
Cornelius).

O. Menten,

Samarinda.

A. Hoffman, 2e machinist Gouv. Marine a/b. S/S.
‘Flamingö’,

Samarinda.

J.C. Lagaay, 3e stuurman Gouv. Marine a/b. S.S.
‘Flamingö’,

Samarinda.

G. Suidema, 1e machinist K.P.M., a/b. S/S. ‘De Eerens’, Samarinda.
J.A. Bongaardt, 1e stuurman, a/b. S/S. ‘De Eerens’,

Samarinda.

A.F. van Tienhoven, koopman,

Samarinda.

H.Th. Shamier, commies Hoofdbureau Pandhuisdienst, Weltevreden.
Sawah Besaar,
G.M. Cohen, administrateur Pandhuis Kongsi Besaar, Batavia.
A.R. Rozet, administrateur Djembatan batoe,

Batavia.

L.S. Roskott, administrateur,

Bondowoso.

L. Hofstede, onderneming Gajamprit,

Klaten.

H.J.J. Renier, 1e luitenant-kwartierm.

Pontianak.

D.G. Stibbe, referendaris alg. secretarie,

Buitenzorg.

J. Hardeman, 2e commies, alg. secretarie,

Buitenzorg.

Th.A. Grivel, ambt. t. besch. secretarie,

Buitenzorg.

H. Pek, kapitein der infanterie,

Buitenzorg.

P.J.F. Louw, gep. majoor der infanterie,

Buitenzorg.

Mej. L. Slot, onderwijzeres der 1e kl.,

Buitenzorg.

A. von Eugen, onderwijzer 2e kl.,

Soemenep.
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B. Bouwman, onderwijzer 3e kl.,

Soemenep.

H.P. Coors, controleur B/B.,

Soemenep.

L.W. Ostreig, klerk P. & T.,

Medan.

L.F. Soesman, ingenieur B.O.W.,

Koedoes.

J.S. de Haan, S.F. Gondang Winangoen,

Klaten.

Opg. door den heer J.G.
Pouw.

Groep Ned. Antillen.
M.C. Henriquez, arts,

Willemstad.

J. Brandav, koopman,

Willemstad.

S. Brandav, koopman,

Willemstad.
Allen opg. door den heer Mord. C. Henriquez.

Groep België.
Beschermende leden.
Jaarl. bijdrage fr. 20.
K. Praet Adinau, mozaiekvloeren, Cuylitsstr. 14,

Antwerpen.

Opg. door den heer A.
Bossaerts.

Jaarl. bijdrage fr. 10.
De Rijck-Limpens, handelaar,

Aalst.

Opg. door den heer A.
Brijs.
Rom. Moeyersoen, gemeenteraadslid,

Aalst.

Opg. door Dokter Is.
Bauwens.
Van Hombeeck, burgemeester, Berchem,

Antwerpen.

Dokter Speliers, Steendam,

Gent.
Opg. door den heer H.
Meert.

Koloniale Vereeniging, 7 Paddenhoek,

Gent.
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Gewone leden.
Jaarl. bijdrage fr. 5.
R. Van der Vorst, St. Martensplein,

Aalst.

Opg. door den heer
Waegeman.
*N. Heyndrickx, leeraar Middelb. school,

Aalst.

*DHondt V., leeraar, Lge Zoutstraat,

Aalst.

*Van der Hulst, bediende, Binnenstr.,

Aalst.

*Van Ootegkem, onderwijzer, Erembodegom,

Aalst.

*Breynaert Alex., bediende, Erembodegem,

Aalst.

*Allen opg. door den heer O. Van der Haegen.
*V. De Valkeneer, apotheker, Esplanadeplein,

Aalst.

*H. Van den Bulcke, kapper, Molenstraat,

Aalst.

*J. Cieters, regent Middelb. school,

Aalst.

*Ph. Van Stijvendael, handelaar,

Aalst.

*L. Camu, koopman,

Aalst.

*D. De Vuyst, staatsbeambte, Vrijheidstr.,

Aalst.

*Mevr. P. Huyghe, Nieuwstraat,

Aalst.

*L. Van der Schueren, houthandel,

Aalst.

*J. Rajon, rekenplichtige, Groote Markt,

Aalst.

*Alf. Van Damme, bediende, Denderm. Stw.,

Aalst.

*Alfr. Kelders, handelaar, Bisschopstr.,

Aalst.

*C. Van den Broeck, hotelhouder,

Aalst.

*Jozef Dhaeseleer, handelaar, Kerkstraat,

Aalst.

*Rob. Meqauck, aannemer, Schoolstr.,

Aalst.

*Van der Veurst, kanten, Gheeraerdstr.,

Aalst.

*V. Marinckx, beambte, Denderstr.,

Aalst.

*K. Claes, handelaar, St. Jorisstr.,

Aalst.

*Jozef Van den Bergh, Zonnestraat,

Aalst.

*Ach. De Deken,

Aalst.
*Allen opg. door den heer
A. Brijs.

*J. Dhaeseleer, bediende, Arbeidstr.,

Aalst.
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*Huiberts, Brabantstr. 26,

Aalst.
*Opg. door den heer A.
Buys.

*Mej. Angèle Van den Bogaerde, regentes Middelb.
school,

Aalst.

*Opg. door mej. Julia Van
Driessche.
*L. Burny, gemeenteraadslid, Statieplein,

Aalst.

*Ach. Eeman, gemeenteraadslid,

Aalst.

*Opg. door Dokter Is.
Bauwens,

Aalst.

*Albr. De Beer, student, Hofstade,

Aalst.

*Jan Caudron, student, Hofstade,

Aalst.

*Albr. Bauwens, student,

Aalst.
*Allen opg. door den heer
J. Janssen, student.

*Mevr. wed. Hoebeeck, Nieuwstraat,

Aalst.

*Osc. Dhoir, postklerk, Schoolstr.,

Aalst.

*Vict. Nullens, onderstatiemeester, St. Vincentiusstr., Aalst.
*Frans Ketels, postklerk,

Aalst.
*Allen opg. door den heer
Is. Hallaert.

*Van den Berg, onderwijzer,

Aalst.

*Opg. door den heer P.
Nijs.
*P. Daens, volksvertegenwoordiger,

Aalst.

*Opg. door den heer J.
Delafortric.
*L. Pletinckx, leeraar Middelb. school,

Aalst.

*Opg. door den heer
Braecke.
* Frans Boeykens, student,

Aalst.
*Opg. door den heer Gust.
Pape.

*Mevr. Josse De Wit, Vooruitgangstraat,
*Opg. door mej. Bertha
Reyniers,

Aalst.
Aalst.
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Buitenland.
Beschermend lid.
Mevr. M. Müller-Snijders, Bleickerweg 47,

Zurich
(Zwitserland).

Opg. door luit. J.A. Snijders Jr., Curaçao.

Gewone leden.
D. Dil, Zaunstrasse 1 Qu 15,

Hagensberg bij Riga.

Opg. door den heer E.B. v. Hagensberg bij Riga.
Doesburgh,
L. Kuipers, koopman, p/a. Kuipers Perret & Co.,

Caracas.

N. van Stenis, koopman,

Caracas.

J.H. Bendelac, koopman,

Caracas.

Isaac de Sola, koopman,

Caracas.

Richard Dania, apotheker,

Caracas.

Ulrich Oduber, apotheker.

Caracas.
Allen opg. door den heer
S.F. Duwaer,

Maracaibo.

Dr. J.H. Gey van Pittius, Bus 678,

Pretoria (Transvaal).

Francisco C. Steffens, Pza Santos Degollado 238,
Apartado num.284 (postbus),

Mexico D.F.

L. Sanson, 15 Rue Leo Delibes,

Parijs.

A.T. Bange, 7 Rue Andrieux,

Parijs.

D. Hamburger, 31 Avenue Trudaine,

Parijs.

L. Megauch, 4bis Place des Victoires,

Parijs.
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Allen opg. door den heer
Joh. Pierson,
Raymond van Marle, Hotel Lowois, Place Lowois,
Opg. door Jhr. C.L.H.
Quarles van Ufford,

Parijs.
Parijs.
Leiden.

George Brusse,

Decatur (Arkansas), U.S.A.

G.J. Bodenheim,

Siloam-Springs (Arkansas)
U.S.A.
Beiden opg. door den heer Kansas-City.
L. Heynecker,

C. de Boe, Calle Azara 1336,

Buenos-Aires.

G. van Bommel, Calle Iriarte 734,

Buenos-Aires.

W. Broens, Calle Castro Barros 340,

Buenos-Aires.

C.F. Auf dem Brink, Calle Pavon 2979,

Buenos-Aires.

P.J. Ego, Calle Charcas 5054,

Buenos-Aires.

J.A. van Gaart, Calle Rondeau 1651,

Buenos-Aires.

Max van Hulstein, Calle Morens 552,

Buenos-Aires.

L. van Iwaarden, Calle Dulce 189,

Buenos-Aires.

W. van Leeuwen, Calle B. Mitre 441,

Buenos-Aires.

Mevr. Loewengard, Calle Charcas 684,

Buenos-Aires.

C.M. van Megen, Calle Iriarte 734,

Buenos-Aires.

H. Moors, Calle Brandzen 521,

Buenos-Aires.

G. Schmeil, Calle Cangallo 868,

Buenos-Aires.

H. van den Steenhoven, Calle Rivadavia 1445,

Buenos-Aires.

L. Tesselhof, Calle Defensa 572,

Buenos-Aires.

H. Triemstra, Calle Degea 3,

Buenos-Aires.

E. Thole, Calle Piedras 1033,

Buenos-Aires.

C.J. Wessel, Calle Irala 1340,

Buenos-Aires.

Een gedeelte der lijst van Gr. Nederland moest uitvallen.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht bij de
Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht

Adressen.

Neerlandia. Jaargang 11

A l g e m e e n S e c r -e t a r i s -P e n n i n g m e e s t e r : P.J. de Kanter, Singel,
Dordrecht.

Groepssecretarissen.
N e d e r l a n d : C. van Son, W i j n s t r a a t 81, Dordrecht.
B e l g i ë : H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d .-I n d i ë : F. Reysenbach Hz., Kebon, Sirik, Batavia.
S u r i n a m e : Dr. H.J. van der Schroeff, Paramaribo.
N e d . A n t i l l e n : Luit. J.A. Snijders Jr., Willemstad, Curaçao.

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, C.H.F. van Heusden, Rathenowerstrasse
64.
B u e n o s A i r e s : Vereen. ‘Wilhelmina’, H.J. Dubourcq, Suipacha 212.
C o n s t a n t i n o p e l : Dr. A. Coomans de Ruiter, Arts, Rue Agha 1, Pera.
C h i c a g o : H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
R o s e l a n d -C h i c a g o : G. Pon, 402 W. 110th Place.
S t e l l e n b o s c h : Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Aan de vertegenwoordigers kunnen o.m. inlichtingen worden gevraagd op het gebied
van handel en nijverheid
A n c o n (Rep. Panama): J.W.Th. Daal, I. Canal Zone.
A h w a z (Perzische Golf): P.P. ter Meulen.
B a r c e l o n a (Spanje): Ary Kriens, Rembla de Catàluna 102.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azië): C.C.J. van der Klaauw, Russisch-Chineesche
Bank.
C a ï r o (Egypte): Th.F. van Vloten, Sharia. - El Magraby, Postoffice Box 461.
C a r d e n a s (Tabasco Mexico): Wm. C. de Wit.
C o l o n (Rep. Panama): J.J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela): Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s -P l a t z : Dr. H.J. van Voornveld.
D e t r o i t (Michigan, V.S.v.N.A.): Jhr. J.H.A. de Jonge van Ellemeet, Eliotstreet
63.
K a n s a s C i t y (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
K a r l s b a d (tevens voor Mariënbad): Dr. H. Breitenstein, Haus ‘Nizza’ a/d.
‘Alte Wiese’.
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L o n d e n : C. Thieme, National Liberal Club, Whitehall Place, Londen S.W.
L u x o r (Egypte): J.H. Insinger, Palmenburg.
M e x i c o : J. ten Napel, Avenida Parlamento 3013, Estados, Unidos Mexicanos.
M a r a c a i b o (Venezuela): S.F. Duwaer, firma Breuer, Möller & Co.
M e l b o u r n e : L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australië.
M o w b r a y (Stad): Herman Pinedo.
P a n a m a (Stad): Herman Pinedo.
P h i l a d e l p h i a (Pensylvania V.S.): J. Bierens 3330, Lancaster Avenue.
R o m e : L.J. Lefèbre, 65 Via del Babuino.
R o s a r i o d e S a n t a F é (Zuid-Amerika): G.A. Gulden.
S a n F r a n c i s c o : E.J.F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
S h a n g h a i (China): J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Ta p a c h u l a -C h i s (Mexico): J. de Boer, Plantage ‘Zuchiate’.
To k i o (Japan): André Schmidt, Nihonyenoki.
Te h e r a n (Perzië): J.P. de Hoog.
Ve n e t i ë (Italië): L. Bizio, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.
Aanbiedingen om als vertegenwoordiger van het A.N.V. in het Buitenland op te treden
worden ingewacht bij den Alg. Secretaris van het Hoofdbestuur.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische strasse 56 II.
D u s s e l d o r f : ‘Nederland’, 15 Königsallee.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : Secr. H.C.T. Hennig, Piazza Demarini 1.
J o h a n n e s b u r g : Voorz. E. van Schermbeek.
K a a p s t a d : ‘Hollandia’, Bus 1302.
L e i p z i g : Secr. O. Rompelman, Leipzig-Gohlis, Landbergerstr. 1 II.
L o n d e n : Hollandsche Club, 22 Regentstreet E.C.
N e w -Yo r k : Hollandsche Club, 47E 25th street.
P r e t o r i a : Secr. F.W. Wagner, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Dr. J.P.L. Gelpke, Director Fabrica de Petrol ‘Astra’, Ploesti.
S a n F r a n c i s c o : ‘Wilhelmina’.
S t . P e t e r s b u r g : F. Gerth van Wijk, secr., Spaskaja Pelitza 17. (Iedere
Dinsdag van de maand bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar tijdelijk
vertoevende Nederlanders steeds welkom zijn).
S t o k h o l m : Secr. Ph.N.E. Bogaert, Kanselier van het Gezantschap.

Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buitenland.
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B r u s s e l : De Brouchèreplaats 5.
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in Duitschland, 1e Secr. E.H.M.
de Gruyter.
H a m b u r g : p/a. Consulaat der Nederlanden.
L o n d e n E.C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2j
M e l b o u r n e : Secr. L. Reens, vert. A.N.V.
N e w -Yo r k : Secr.-Penningm. R.J. Jessurun, 68 Broadstreet.
P a r i j s : Secr. Kleyntjes, p/a. Gezantschap.
S m y r n a : Secr. Alf. A. Lavino, p/a. Local v.d. Zee.

Neerlandia. Jaargang 11

23

Zoekende het voetspoor der Vaderen.
door Maurits Wagenvoort.
II (Slot).
Tot dusverre was onze factorij te Soerat, versterkt, buiten de stad geweest. Wij
bedingen nu, ‘in overeenstemming met oude gebruicken’, een plaats binnen

4. Gezicht van het ‘Kasteel’ genomen op de ‘Hollandsche Werf’ te Soerat, met op den achtergrond
den walmuur door de O.-I. Compagnie gebouwd.

de muren, dat wil zeggen een versterking voor opslagen, kantoren en woningen.
Immers, de Mahratta's, ofschoon wij het met onze betere bewapening wel tegen hen
kunnen uithouden, maken het ons daarbuiten te warm. In 1712 - Jan Grotenhuis had
pas weer een nieuw charter ontvangen, maar met Aurengzebe's dood verviel de macht
van den Groot-Mogol met elk jaar meer - bedingen wij van den nawab nòg een plaats
in de stad, ‘het huis van Itabar-chan’, dat ons, ten eeuwigen dage, wordt toegestaan
als woning van de dienaren der factorij, op voorwaarde, dat er geen hoektorens en
andere versterkingen aan worden gebouwd, noch dat het gewapend zal worden met
groote of kleine kanonnen.
Maar het schijnt, dat wij het daar binnen toch niet zoo aangenaam vinden als daar
buiten, en ik denk, dat vele der naamlooze graven op de Hollandsche begraafplaats
hun ontstaan danken aan ons verblijf binnen de ongezonde en benauwde veste. In
1729 koopen wij in de nabijheid van het ‘kasteel’ dat, met zijne rondeelen door den
Tapti bespoeld, nog,
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als weleer Gijsbrechts burcht aan het II ‘in 't water uytgebouwt’ staat, koopen wij
den ‘Sjahanghir Bandar’, de ‘Werf van Sjahanhir’ en maken er een ‘Wolanda Bandar’,
een ‘Hollandsche Werf’ van, waarvan niet enkel de naam, maar ook de sterke
waterkeering tegen den Tapti, die in den moessontijd hongerig zijne oevers afvreet,
nog bestaat, en vermoedelijk voor zeer langen tijd bestaan zal. De ‘Hollandsche
Werf’ is in de 18e eeuw een versterkt kasteel, de ‘Wolanda kothi’, ‘het Hollandsche
gebouw’, waarvan althans bij de ouderen in Soerat de naam nog heden bekend is,
ofschoon de Engelschen het hebben afgebroken en, waarschijnlijk, op zijne
grondvesten het tegenwoordige posthuis, den d a w k -b a n g a l o w - waar mijne
vrienden en ik gedurende ons verblijf in Soerat woonden - benevens het post- en
telegraafkantoor gebouwd.
Dank zij den Europeeschen, in 't bijzonder ònzen handel, dank zij den ijver en de
bekwaamheid der Parsi's en der overige bevolking was Soerat een groote stad
geworden, een der grootste steden van Indië, met bijna een millioen inwoners. Maar
ons verval breekt nu aan, en daardoor dat van Soerat, dat in Bombay een kwaden
concurrent heeft gekregen. Daarbij komen nu binnenlandsche politieke
omstandigheden. De n a w a b , Tegbacht-chan, heeft zich omtrent 1734 vrij gemaakt
van den keizer van Delhi, en regeert onafhankelijk; ons worden allengs de Engelschen
te machtig, maar onzen specerij- en peperhandel houden wij nog vast, en maken er
goede winsten mee, ofschoon de vraag, misschien wel door de hooge prijzen van
ons monopolie, zoo zeer geslonken is, dat de verdienste er op niet meer een vijfde
bedraagt van weleêr. Het Hollandsche huis begint in alle hoeken te kraken. De
directeuren, ‘cooplieden’, en ‘ondercooplieden’ zijn zeker niet oneerlijker dan hunne
voorvoorgangers, maar de Raad der Compagnie in Batavia ziet nauwlettender in
hunne boeken. Het komt tot openlijke schandalen. De Engelschen wrijven er zich
bij in de handen, maar die zouden beter doen toe te zien op wat in hun eigen huis
gebeurt, waar 't ook niet alles dàt is: ook zij zien soms plotseling een directeur of
koopman verdwijnen. Maar onze directeur Phonsen komt, ik weet niet in welk jaar,
f 162.000 te kort, die hij beweert niet te kunnen dekken door eigen bezit. Wanneer
het echter uitkomt, dat hij zelf althans wel gedekt is, doet hij om zich aan het gerecht
der Compagnie te onttrekken, haarde schande aan zich onder bescherming der
Engelsche te stellen, in wier factorij hij spoedig daarna sterft. In 1740 is het nog
erger. Van der Laer, lid van den Algemeenen Raad onzer nederzetting, wordt door
den secretaris openlijk van valschheid in geschrifte beticht, en dan afgezet; twee
maanden later is het de ‘oppercoopman’ te Mocha aan de Arabische kust, die het
veiliger vindt zich onder Engelsche vlag te Soerat te bergen, en de concurrent weigert
hem uit te leveren. Weer drie maanden later dezelfde geschiedenis: nu met den
hoogst-eigen directeur. En nu kunnen onze bewindslieden niet nalaten zich ernstig
bij het Bestuur der Engelschen te beklagen, dat zij aldus deserteurs en misdadigers
in bescherming nemen en aan onze gerechtigheid onttrekken. Maar wie met die klacht
rekening houdt, de Engelschman niet: hij heeft nog oude veeten met ons, welke hij
op deze wijze denkt te vereffenen.
Uit dien tijd vind ik opnieuw een grafschrift:
‘H i e r o n d e r R u s t m e d e t e r s a l i g e n o p s t a n d i g e h e t l i c h a a m
v a n w i j l e n v r o u w e - let op het verschil in een eeuw: Magdalena Hayers was
in 1642 een “juffrouw”, nu is het vrouwe - B a s t i n a T h e o d o r a D. L e B o u c q ,
G e m a l i n e - een eeuw vroeger was het “huisvrouw” - v a n d e n E.E. A g t b .
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Heer Jan Schreuder, Directeur en Oppergebieder van wegens
d e n S t a a t d e r Ve r e e n i g d e N e d e r l a n d s e g e o c t r o y e e r d e
O o s t -I n d i s c h e C o m p a g n i e e n d e R i j k e n v a n G o a , S o u r a t t a e n
Hindoestam, met den aankleve van dien. Geboren aan Capo
d e g o e d e H o o p d e n 1 5 M a y Ao 1 7 0 8 e n a l h i e r o v e r l e d e n d e n
7den May 1743. Oud Synde 34 Jaaren 11 Maanden en 22
D a g e n ’.
***
Met den dood van Tegbacht-chan, den onafhankelijken stadhouder van Soerat,
ontstaat een erf-opvol-gingstrijd, waarbij wij en de Engelschen ieder onzen eigen
pretendent steunen, maar de onze Soefdar-chan overwint. Onze lamp brandt daardoor
in eens veel helderder op, en de Engelschen moeten er de olie voor betalen. Hun
factorij wordt gesloten, hunne tuinen en hun vee worden verbeurd verklaard. Zij
zitten daardoor zoo in donker, dat hun directeur, onder onzen invloed op den chan,
in 1751 gedwongen wordt een tractaat met den bevelhebber der troepen Sidi
(Mijnheer) Masoed te teekenen, waarbij hij alle soldaten, Europeanen en inlanders,
uit de factorij ontslaat. Maar het hoofdbestuur in Bombay berust daarin niet,
integendeel, het jaar daarop weet het Soefdar-chan en Sidi Masoed te dwingen
genoegen te nemen met een versterking der Engelsche macht en hun een
schadevergoeding uit te keeren van 20.000 pd. st. Intusschen is de beleediging den
Engelschen te sterk, en machtiger zij nu dan wij ooit geweest zijn, slaan zij in 1759
het beleg om Soerat, en nemen het in, op het kasteel na, dat Sidi Masoed blijft
handhaven.
***
Hoe bedenkelijk nu de zaken voor ons worden, wij achten nog niet alles verloren.
Natuurlijk niet, want voor Holland en voor Hollandsche mannen is nooit àlles verloren
geweest, en zal nimmer àlles verloren zijn. Wij zijn nog altijd te Soerat de machtigste
nederzetting; wij zitten aan den ‘Wolanda Bandar’ stevig vast: de Engelschen moeten
maar eens zien hoe ze ons er vandaan krijgen. Hebben zij de stad, wij leggen het toe
op het machtige kasteel zelf. Sidi Masoed is ons toegedaan: wij spreken een klein
samenzweerinkje met hem af. Onder een of ander voorwendsel zal hij onze makelaars,
den Parsi en den Hindoe, gevangen nemen. Dan, om hen te bevrijden, zullen wij een
sterk gewapende macht afzenden, op het zien waarvan de schrik den Sidi zoodanig
om het hart zal slaan, dat hij de poorten voor ons openwerpt en ons het kasteel
overgeeft.
Van dit plannetje komt niets: de Engelschen ruiken lont. Stavorinus spreekt het
vermoeden uit, dat er een verrader in onze factorij was, en dat die verrader nog wel
de directeur zou zijn, door de Engelschen om
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gekocht. Om ons voortaan den lust in dergelijke avon turen te benemen weten zij
den Sidi voor zich te winnen, en in 1762 belegert deze, of zijn opvolger, onze
versterking in de stad, die wij moeten overgeven. Wij behouden onze kanonnen,
welke wij naar den ‘Wolanda Bandar’ overbrengen, maar moeten een
schadeloosstelling betalen van f 100.000.
Het loopt met onze nederzetting te Soerat ten einde. De Engelschen zijn er nu
almachtig en stellen inlander en Hollander hunne wetten. Wij bezitten aan den
‘Wolanda Bandar’ in 1777 nog een batterij van 20 kanonnen, een compagnie soldaten;
onze vlag waait daar nog; onze tuinen worden de fraaiste, ons huis wordt het gezondste
geacht - vanwege de Hollandsche zindelijkheid, zeggen de Engelschen, die ons de
eerder zindelijkheid laten - maar wanneer de directeur Van der Graef een bezoek wil
brengen op het kasteel, heeft de n a w a b daartoe eerst verlof te vragen aan de
Engelschen, en deze weigeren het toe te staan. Dat ongeluksjaar ziet trouwens de
openlijke erkenning van onzen ondergang. Onze marine te Soerat wordt herleid tot
twee kleine schepen, de andere worden naar Batavia gezonden; onze

Binnenplaats de ‘Hollandsche Factorij’ te Barootsj, met de naam F.J. Groenevelt, en het jaartal 1700
onder den zonnewijzer.

militaire macht wordt van 100 man teruggebracht op 25, zoodat het geheele getal
der Hollandsche nederzetting slechts 62 personen bedraagt, d.i. 30 voor den

Neerlandia. Jaargang 11

eigenlijken handel der Compagnie, 1 ‘ziekenoppasser’, 2 artsen, 4 matrozen en de
25 soldaten; de paarden, olifanten, statiekoetsen, palankijnen met gouden en zilveren
gareel worden verkocht; het overige goud- en zilverwerk neemt Stavorinus mee naar
Batavia. Toch is ons handelsbedrijf nog niet zoo slecht: in 1779 maakt de factorij
een winst van f 216.000, en enkel aan geweven en gedrukte goederen brengt zij voor
een som van f 283.632 aan de Europeesche markt.
Uit dien tijd teeken ik het volgende grafschrift op: ‘C h r i s t i n a H e n d r i e t t a
e n G e e r t r u d a C o r n e l i a ,d o c h t e r s v a n d e n b o e k h o u d e r e n E e r s t e
beswooren klercq van Politie Abraham Leopoldus Bratiaan.
Geboren 25 Februari 1781 -Gestorven 29 Nov.1787 -Geboren
1 6 M e i 1 7 8 9 - G e s t o r v e n 1 2 S e p t . -’
Jaartal ontbreekt.
***
En nòg achten wij de partij niet verloren. Onze samenzweering met Sidi Masoed is
mislukt, in 1780 beproeven wij het met de Mahratta's voor een aanval op de stad.
Maar onze briefwisseling met het Mahratta-hoofd valt in handen van de Engelschen.
In 1799 kunnen deze met zekerheid beweren, dat wij ‘in Soerat niets meer tezeggen
hebben.’ Ook onze handel loopt nu achteruit: in 1794-95 is onze omzetsom herleid
tot een bedrag van f 373.680. Uit dien tijd vind ik een grafteeken van ‘H e n r i c u s
Sissingh, geboren te Geertruidenberg, eerste geneesheer van
d e N e d e r l a n d s c h e O.I. C o w p . A E t . 58. 1 8 0 1 ’ Het is het laatste Hollandsche
grafschrift op de Hollandsche begraafplaats te Soerat. Een later nog is in het Engelsch:
‘S a c r e d t o t h e m e m o r y o f A u g u s t i n a r e l i q t o f t h e l a t e M r . M.
M o n t e E s q . - hij zelf was in 1797 overleden, maar zijn graf, waarvan het opschrift
in 1868 nog te lezen moet zijn geweest, heb ik niet gevonden.*) - D u t c h c h i e f
at Surate,

*) A n a c c o u n t o f t h e o l d t o m b s i n t h e c e m e t e r y s o f S u r a t , b y A.F.
B e l l a s i s E s q . C.S. B o m b a y 1 8 6 8 .
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w h o d i s p o s e d t h i s l i f e o n t h e 31 D e c e m b e r 1 8 1 8 , a g e d 56 y e a r s ’.
Niemand in Soerat sprak of las meer Hollandsch.
Aldus eindigde Hollands roem.
***
De Hollandsche naam is echter niet vergeten, te Soerat, zoo min als te Barootsj.
Wanneer, op mijn verzoek, een mijner reisgenooten, die Hindoestani spreekt, den
ouden Muzelmaan vraagt, die ons in den d a w k -b a n g a l o w op den ‘Wolanda
Bandar’ bedient, wat dat toch beteekent ‘Wolanda?’ ziet hij ons verwonderd aan.
Hij vermoedt natuurlijk, dat wij Engelschen zijn, immers zoovele andere Europeanen
komen niet in Soerat, dat nu een kleine stad is, ofschoon het in de laatste jaren toch
weer is geklommen tot 160.000 inwoners. De katoen-nijverheid komt er weer op, en
handweverijen van Indische zijde voor Indisch gebruik telt het nog vele. Hij ziet ons
verwonderd aan, zeg ik, en antwoordt dan: ‘de Wolanda's waren groote en machtige
heeren, die hier woonden, Europeanen, en grooten handel dreven, net als de
Engelschen’.
Barootsj, of zooals de Engelschen het noemen, Braoch, is een nog kleiner stad,
twee uur sporens van Soerat. Het ligt, dieper het land in, aan den oever van den
Nerboedda, en was beroemd om zijn katoen. Dat was ook de reden, dat Pieter Gillesen
er in 1617 een factorij opende, nadat onze vriend Sir Thomas Roe er een jaar te voren
een geopend had. Maar die der Engelschen werd nooit veel grootsch, en de onze had
slechts beteekenis door de Soerater factorij. Althans in de 18e eeuw bevond er zich
nooit meer dan een ‘secundo-coopman’ en een boekhouder, natuurlijk met eenige
inlandsche dienaren.
In het midden van het aardige stadje met zijne nauwe schilderachtige straatjes,
aan het voornaamste plein, dat toch nog maar heel klein is, staat daar nog de
Hollandsche factorij’, met boven haar breede en hooge poort het bekende naamcijfer
in den sluitsteen: een V met een o door het eerste en een c door het tweede been.
De Engelsche c o l l e c t o r had de goedheid ons rond te leiden, maar wist niet
precies, waar de ‘D u t c h f a c t o r y ’ zich bevond, die toch, wist hij, ergens moest
bestaan. Navraag bij de inlanders hielp niets: niemand kende de D u t c h f a c t o r y .
Maar toen een onzer op den inval kwam om te zeggen: ‘Wo l a n d a k o t h i ’ toen
wist ieder het, en wees men ons dadelijk waar wij wezen moesten. Inderdaad, de
Wo l a n d a k o t h i is, althans in het centrum der stad, het grootste en stevigste
gebouw, twee verdiepingen hoog, breed. Het is nu, door den Hindoeschen eigenaar,
wat bont geschilderd: hel groen en hel rood, met wit afgezet, maar het ziet er goed
onderhouden uit, en wanneer zij de mesthoop deed opruimen, die wij, met een
gebroken wagentje er omgekeerd boven op, op de binnenplaats vonden met hare
galerijen, waarheen een dubbele trap onder een zonnewijzer opleidt, zou de
Compagnie er dadelijk in kunnen trekken, want het gebouw staat leeg. Het dateert
van 1700, en is gebouwd door den directeur F.J. Groenevelt: jaartal en naam zijn
onder den zonnewijzer te lezen.
Dat de Barootsjer factorij lang de beteekenis niet bezat van die te Soerat, bewijst
haar begraafplaats, op een grooten afstad buiten de stad. Het is een woest terrein,
echt j u n g l e -land, gedeeltelijk afgespoeld door de moessonregens, begroeid met
dikke struiken, bewoond door vossen en jakhalzen, wier schuil overal in den grond
is te zien. Daar, op een natuurlijke verhooging, staat een mooie groep
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grafmonumenten, waarvan de meeste nog in goeden staat verkeeren, hoewel eenige
andere met den bodem gelijk zijn gemaakt. Zij zijn allen gewitkalkt, in de laatste
jaren, en waar de inschriften nog gemakkelijk leesbaar waren, heeft men die met
zwart doen overtrekken. Maar dat is geschied door iemand, die geen Hollandsch
verstond, een inlander, en die heeft er niet gemakkelijk te ontcijferen raadsels van
gemaakt. Het lukte mij er eenige te lezen, en andere zouden met eenige moeite nog
zeer wel uit de kalk kunnen worden opgehaald. Een der grootste monumenten: een
obelisk, is, ietwat ongeëvenredigd aan den doode, die er onder begraven ligt: een
kind, dat slechts twee uren leefde. Het was misschien de eersteling van den directeur
Groenevelt, die het stevige gebouw stichtte, dat den Hollandschen naam nog in
Barootsj bewaart, en uit het abacadabrisch grafschrift maakte ik het volgende op:
H i e r r u s t J o h a n n i s G r o e n e v e l t ,D i e d e s e n n a a m ,v o o r
H e m b e s t e l t N i e t l a n g e D r o e g h , v e r m i t s D' D o o d t H e m
in ons aller Moeder' schoot Diedt draagen: En Syn
l e v e n a l Wa s m a a r 2 u y r e n i n 't G e t a l . Obyt en wiert geboren
in Brootsch Den 10 Sept: 1666.
Ouder nog is het inschrift van een bescheidener graf: ‘H i e r r u s t A n n a
M a r i a n n e Va n B r o n d h o u t (?), 2 2 M a e n d e n e n 1 0 D a a g e n . O b y t
2 3 A u g u s t y 1 6 5 4 ’.
Dan volgt in ouderdom een ander kindergraf: ‘H i e r o n d e r R u s t A n t o n i
Christiaan, oud 23 Maanden en 12 Daagen. Obit den 20 May,
A n n o 1 7 0 2 ’.
En het is niet verwonderlijk, dat juist de opschriften der kindergraven bewaard
zijn gebleven: zij waren de talrijkste op de begraafplaatsen der Europeanen in Indië.
De kindersterfte was er ontzettend en is, naar verhouding, nog steeds zeer groot.
Zonder ik een obelisk uit van wier grafschrift ik slechts den naam ‘Martinus’ kan
lezen, dan vind ik als eenig leesbaar epitaaf van een volwassene, het volgende: ‘H i c
I a c e t J a n Wi l l e m S i x .I n Z i j n l e v e n S e c u n d o A l h i e r .O b y t D e n
3 2 (s i c ) M a a r t , A n n o 1 7 4 4 ’.
Van de mooiste en meeste graven is het grafschrift of verdwenen of onleesbaar.
Belangrijker dan die te Barootsj, was onze factorij te Achmedabad. Dit was, toen
wij er ons nederzetten, de schoonste en bloeiendste stad van Westelijk Indië, door
Sir Thomas Roe vergeleken met Londen. In het begin der 15e eeuw, door sultan
Achmed I gesticht, die er zijn naam aan gaf, resideerde er, toen, twee eeuwen later,
Roe en Pieter Gillesen er den hardnekkigen strijd van Engelsche en Hollandsche
handelsbelangen begonnen, de Groot-Mogol Sjahanghir, die in zijne ‘Herinneringen’
verklaart nooit begrepen te
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hebben, waarom sultan Achmed haar gesticht, en zoo schoon een stad er van gemaakt
had. Sjahanghir noemt

De Hollandsche graven te Achmedabad uit het Noorden gezien.

Het gebouw der Hollandsche Factorij te Achmedabad.

nooit haar naam zonder een karakteristiek, die zij volkomen verdient: zij is nu eens
de ‘Stofstad’, dan de ‘Heetewindstad’, soms zelfs de ‘Peststad’. Zij verdient die drie
namen nog heden, maar toch is zij een der schoonste Muzelmaansche steden, die
men zien kan, en de Moorsche bouwkunst heeft op weinig plaatsen rijker, schooner
heiligdommen gesticht dan hier. Het is evenwel nu niet te doen om hare
Muzelmaansche
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monumenten, maar om wat er binnen hare muren aan Hollandsche herinneringen
over is. Die zijn, allereerst, buiten de stad, in de nabijheid van een heilig meer, waarin
de Geloovigen, onbevreesd voor de reusachtige krokodillen, die er in leven, zich
baden. Ook hier zijn de grafsteden onzer kooplieden, een kleine groep, op een hoogte
gebouwd, en nu gewitkalkt, evenals te Barootsj. De bouworde is dezelfde, Moorsch,
koepels en obelisken.
Mijne vrienden, die mij tot Baroda vergezeld hadden, waren naar Bombay
teruggegaan en ik had alleen de reis voortgezet. Ik bezocht dus deze vaderlandsche
graven enkel in gezelschap van den c o l l e c t o r in het district, en toen wij er kwamen
koesterde zich een talrijke familie groote, grijsbaardige apen op de koepels en daken
in den fel brandenden zonneschijn, die na een hevigen moessonregen, was door
gebroken. Ook hier zouden de grafschriften met eenige moeite kunnen opgehaald
worden, doch ik heb er, behalve de jaartallen van drie andere graven: 1669-1670-1683,
slechts een van kunnen lezen: ‘H i e r l i g t b e g r a v e n J a c o b J a n A d r i a a n s z
(?), o b i t 2 M a y , 1 6 4 1 ’.
Onze factorij te Achmedabad werd geopend in 1618, en wij gaven haar op in 1744.
Haar woning is nog bekend: in de hoofdstraat, en nergens is het Indische leven
kleuriger, woeliger en rijker van vorm dan hier. Maar het gebouw verkeert in uiterst
vervallen staat. Het heeft vele jaren der B a n k o f B o m b a y tot filiaal gediend,
maar sedert die er uit heenging is het van binnen en van buiten verknoeid, tot kleine
winkeltjes, werkplaatsjes, stallen, vervuild, kortom het zal zich niet lang meer kunnen
ophouden zonder duchtig herstel. Toch heeft lord Curzon voor eenige jaren de voor
ons volk vriendelijke gedachte gehad er boven een zij-ingang, thans door een zinken
afdakje beschermd, - de hoofdingang was waarschijnlijk te wrak om er veel aan te
doen - een marmeren gedenksteen te plaatsen, met het tweetalig inschrift: ‘T h i s
f a c t o r y w a s e r e c t e d a b o u t t h e y e a r 1618 b y t h e D u t c h , w h o
came to Ahmedabad in that year and carried on trade in
i n d i g o a n d c a l i c o p r i n t i n g ’. Daaronder is de vermelding herhaald in
Hindoestani.
Ik verbeeld mij, dat wij het plaatsen van dezen steen niet aan lord Curzon hadden
moeten overlaten, maar misschien vergis ik mij. Misschien vergis ik mij ook, wanneer
ik zeg, dat wij, dat is onze regeering, althans de gelegenheid niet moest laten voorbij
gaan om in het nog hechte factorij-gebouw te Barootsj een dergelijken steen te
plaatsen. 't Kan zijn, indien wij er nog wat mee wachten, dat een Engelschman,
onderkoning of niet, het wel voor ons doet. En dan kunnen wij ons geld in den zak
houden. De herinneringen van ons verleden in Engelsch-Indië, kunnen zij ons véél
schelen?
Maar wederom vraag ik of wij het niet aan onze nationale eer schuldig zijn althans
de graven, die ik bezocht heb en de anderen, die ik op mijn weg door Indië hoop te
bezoeken, zooals een vroom pelgrim de graven zijner heiligen bezoekt, terug te
vragen van de Engelsche regeering? Ik ben overtuigd, dat deze hen wel zou willen
afstaan.
Het is haar allerminst een oneer, dat de Hollandsche natie haar macht heeft verloren.
Maar het is een schande, dat zij de gedenkteekenen harer vroegere grootheid, waar
die ook ter wereld te vinden zijn - en 't is waar, over geheel de Oostersche wereld
liggen zij verspreid! - laat vervallen. En die schande brandt ons te dieper in het
geweten, wanneer andere volken de moeite waard vinden hem te onderhouden.
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Van het Hoofdbestuur.
Algemeene Vergadering.
v a n 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 Wo e n s d a g 26 J u n i
1907, 's n a m . 2 u u r , i n H o t e l P o n s e n , S t a t i o n s p l e i n , D o r d r e c h t .
Dagorde.
1o. Wijziging der Statuten;
2o. Bij aanneming van sub. 1o.: Vaststellen van het reglement, bedoeld bij het
ontworpen art. 5 der Statuten.
De algemeene Secretaris:
P.J. DE KANTER.
Zie voor de toelichting Neerlandia, December 1906 blz. 295.
Nieuwe Vertegenwoordigers.
Het Hoofdbestuur benoemde tot vertegenwoordiger te G e n u a : H.C.F. Hennig,
Richards & Hennig, kantoor Piazza Demarini 1;
S a n t a F é : H.F.C. Dates, Casilla Correo 2.
Nieuwe Afdeeling.
Te Potchefstroom is een Zelfst. Afdeeling opgericht.
Bestuur: H. Altmann, bestuurder der Ned. Bank voor Z.-Afrika, voorzitter; J.
Kamp, onder-voorzitter; A.H. Koomans, secretaris-penningmeester.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Londen.
Uit de Hervormde Kerk in Austin Friars is niet veel te berichten en dat weinige is
niet altijd opwekkend.
Het was reeds bekend, dat de predikant Dr. S. Baart de la Faille zijn taak zoo
ernstig opvat, dat hij op den duur te veel van zijn kracht bleek te vorderen. Toen hij
dan ook meedeelde dat zijn gezondheidstoestand hem belet had zijne lezing over
‘Shakespeare's Othello’ af te werken en hij er eene zou geven welke hij reeds had
liggen over ‘Julius Caesar’ van denzelfden dichter, was niemand zeer verbaasd.
Gelukkig heeft de heer La Faille wijselijk besloten eenige weken rust te nemen,
terwijl in verband daarmee de lees- en preekbeurten als volgt zijn geregeld:
10 Febr.

Ds. P.B. Westerdijk van Enschedé:
preekb.

12 Febr.

Ds. P.B. Westerdijk van Enschedé: lezing
over ‘Theosofie’.

17 Febr.

Ds. P.B. Westerdijk van Enschedé:
preekbeurt.

24 Febr.

Ds. W. Bax Sr. van Zaandam: preekbeurt.

3 Maart

Ds. W. Bax Sr. van Zaandam: preekbeurt.

10 Maart

Ds. W. Bax Jr. van Santpoort: preekbeurt.
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17 Maart

Prof. Dr. A. Bruining v. Amsterdam:
preekb.

19 Maart

Prof. Dr. A. Bruining v. Amsterdam:
lezing over ‘de Vrijheid van den
menschelijken wil’.

Den 24 Maart hoopt de heer La Faille weer zelve te kunnen optreden en dan de
nieuwe leden te bevestigen.
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Zooals men weet komt mevr. Baart de la Faille geregeld samen met jonge meisjes
uit Nederland, die in Londen in betrekking zijn. Gedurende de weken, dat zij en haar
echtgenoot afwezig zijn, zullen die bijeenkomsten nu door twee dames, leden der
gemeente, geleid worden. Een vijftal meisjes komen er geregeld.
De feestmaaltijd den heer C. Rozenraad door een zestigtal vrienden en vereerders
aangeboden verliep geheel naar wensch.
De dagbladen hebben zoo uitvoerig verslag daarvan gegeven, dat het onnoodig is
het nu nog eens wijdloopig te behandelen.
Een gelukkig gevolg van dit feest is, dat de vervreemding tusschen onzen geachten
landgenoot en de Nederlandsche Vereeniging (Dutch Club) heeft plaats gemaakt
voor aangenamer verhouding. De heer Rozenraad zal dientengevolge 14 Februari in
de Club eene lezing houden over ‘Nederland op de Wereldmarkt’.
De eerste bijeenkomst door het Nederlandsch Centraal Comité gehouden in de kleine
zaal bij de bekende Queen's Hall verliep naar wensch, trots allen tegenspoed.
De firma Chappell, die deze zaal beheert, had geheel en al verzuimd haar te
verwarmen en daar het buiten bitter koud was, deed dit verzuim alles behalve
aangenaam aan.
Door allerlei omstandigheden had men vooraf geen programma kunnen gereed
maken en rondzenden. Toch was de opkomst zeer bevredigend.
Mej. Kindler, die eene uitstekende pianiste is, had te kampen met het feit, dat door
de kou de toetsen beslagen en vochtig waren. Toch bleef ze haar aanslag meester.
De viool van mevr. Hoogwinkel leed ook hoorbaar van de overgroote koelheid in
de zaal.
De heeren Orelio en Johan Schmier wisten intusschen bij hunne toehoorders de
noodige warmte op te wekken, geboren uit geestdriftige bewondering en onbedaarlijke
vroolijkheid.
Het Comité is bezield met goede bedoelingen en gloeit van ijver om zijne taak en
werkkring uit te breiden. Daarover later meer.
Van onze landgenooten hebben mej. Heymann en de heer Leon Sametini met hunne
concerten grooten bijval verworven.
Mej. Heymann ontwikkelt als vertolkster van Chopin steeds meer fijnheid van
opvatting, glans van voordracht en muzikaal inzicht.
Sametini werd in de bladen uitbundig geprezen. De ‘Morning Post’ maakte hem
tot 'n Franschman, tegen welke ontvreemding ik me in dat blad met een paar woorden
verzet heb; wat niet noodzakelijk insluit dat dit blad hiervan kennis nam.
Het a.s. feest ter eere van Michiel de Ruijter wekt hier nog al belangstelling; vele
bladen namen een kort berichtje op en 't is best mogelijk, dat heel wat Engelschen
naar Vlissingen zullen gaan. Niet bij allen is de belangstelling even achtenswaardig,
helaas, Meer dan een immers gaf de ontzettende dwaasheid te hooren, dat ze hierdoor
toonden hoe grootmoedig ze waren en oude grieven edelmoedig op zij wisten te
zetten! Doch, laat ons erkennen, ook buiten Engeland vindt men zelfgenoegzaamheid.
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Over de Zuid-Afrikaansche tentoonstelling en haar bezoek aan Nederland valt niets
nieuws te melden. De Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen bracht £
700 bijeen en maakte zoodoende de zaak mogelijk.
Dat bij hare opening te Londen niet alleen de Koning en de Koningin, doch ook
de Prins en Prinses van Wales en verschillende Ministers zullen tegenwoordig wezen,
bewijst wel hoeveel gewicht men er hier aan hecht.
De Engelsche bladen maken met eenigen ophef gewag van wat ze, hoogst
oneigenaardig, noemen: ‘Een nieuwe inval van de Hollanders’.
In Zuid Lancashire, niet ver van Manchester, heeft men namelijk uitgestrekte
venen, waarvan Red Moss en Chat Moss wel mede de bekendsten zijn. De ‘Moss
Litter Co.’ laat het veen voor stalstrooisel weghalen en uit den grond turf steken.
Voor dat werk heeft men een aantal veenwerkers met hunne gezinnen laten
overkomen. Deze vormen daar een geheele kolonie en verschaffen de Engelsche
dagbladschrijvers de gelegenheid om berichtjes met opzichtige opschriften de wereld
in te sturen.
L o n d e n , 8 Febr. '07.
C. THIEME.

Verslag over 1906 uit Rome.
Het ledental onderging te Rome weinig verandering. Een der leden overleed, terwijl
een enkel nieuw lid toetrad.
Verscheidene Nederlanders tijdelijk of metterwoon hier gevestigd, werden door
mij bezocht, om de belangen van het Verbond bij hen voor te dragen. Van mijn
bezoek aan den Gezant hier ter stede gaf ik U reeds verslag.
Samenwerking der leden van het A.N.V. - te Rome - als zoodanig bestond er niet.
Van een samenkomen, eerste voorwaarde om besprekingen te houden, en na te gaan
of er iets gedaan kan en behoort te worden, vooralsnog geen sprake.
Als verontschuldiging wordt veelal gebruikt het feit, dat wij hier vogels zijn van
zoo diverse pluimage. Maar ik meen er van mijn kant steeds op te moeten wijzen,
dat van diverse pluimage geen sprake mag zijn, zoolang wij ‘vogels zijn van een
zelfde ras’. Te veel worden wij Nederlanders ook buiten onze landgrenzen, beheerscht
door een ‘kringetjesgeest’.
Reeds vroeger werd door mij opgemerkt, dat velen der dagblad-correspondenten
te Rome geen lid zijn van het A.N.V., o.a. mis ik op de lijst die van de N.R. Crt., De
Telegraaf en Het N.v.d.D.
Een buiten Rome gevestigd lid maakte mij opmerkzaam er op, dat in een der te
Milaan verschijnende bladen het, via Londen, verspreide telegram, betreffende de
door onze troepen op Bali gehouden slachting voorkwam. Door hem was een kleine
opheldering als tegenbericht aan bedoeld blad toegezonden. Voor zoover ik heb
kunnen nagaan, werd zijn schrijven echter niet opgenomen. Daar ik voorkomen beter
achtte dan genezen, liet ik in andere Rom. bladen een juister bericht opnemen, zoodat
ten minste aan een deel van het Ital. publiek de zaak naar waarheid zou bekend
worden. Op deze pers-aangelegenheid kom ik wellicht binnenkort terug.
Eene zeer aangename ontmoeting had ik met een der hier gevestigde Engelsche
geneesheeren, die, vroeger in Kaapstad het Afrikaansch-Hollandsch geleerd had.
Toen hij mij vertelde, dat hij, in Engeland teruggekeerd, onze taal verder had
beoefend om met een te Amsterdam wonend geneesheer te kunnen briefwisselen en
dat o.a. Couperus' ‘Majesteit’ door hem gelezen was, maakte ik van die gelegenheid
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gebruik hem een ander werk van Couperus aan te bevelen. Gevolg was, dat ik in
opdracht kreeg het uit Nederland te laten komen. Een aardig staaltje dus van een
Engelschman, die onze taal om haar zelf ook, had leeren waardeeren.
In het voorjaar nam ik deel aan een maaltijd van Nederlanders, daartoe uitgenoodigd
ook als vertegenwoordiger van het A.N.V. Moge wellicht het aanwezig zijn van het
lid van ons Hoofdbestuur Prof. Blok, hieraan niet vreemd zijn, zoo waardeerde ik
dit toch niet minder persoonlijk dan wel als vertegenwoordiger.
R o m e , Jan. 1907.
L.J. LEFEBRE.
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Jaarverslag uit Tapachula.
Tot heden heb ik zeer weinig voor ons Verbond kunnen doen. Ik heb mij veel moeite
gegeven om hier in Chiapas adressen van Hollanders op te sporen en een enkele maal
werden mij ook eenige Hollandsch klinkende namen door welwillende Mexicanen
opgegeven, doch telkens bleken het Duitschers of Amerikanen te zijn, die onze taal
niet machtig waren; - van Hollanders of Vlamingen dus geen spoor - zoodat ik
veronderstel dat mijne vrouw en ik de eenige Nederlanders zijn in dezen hoek van
Mexico.
Op eene vacantiereis in de naburige Republiek Guatemala heb ik kort geleden het
adres van een landgenoot ontdekt, wien ik dadelijk bij mijne thuiskomst de noodige
stukken met begeleidend schrijven heb toegezonden, waarop ik echter nog geen
antwoord heb kunnen bekomen.
Mijne werkzaamheden als vertegenwoordiger van het A.N.V. bestonden dus
hoofdzakelijk in het geven van inlichtingen over landbouw, klimaat, vooruitzichten,
toestanden enz. aan landgenooten, die mij zulks per brief vroegen.
Uit de mij gedane vragen meen ik te moeten opmaken, dat onze jongelui, die in
den handel werkzaam zijn, over 't algemeen denken, dat zij hier met minder kennis
toekunnen dan in het vaderland; doch zij moeten niet vergeten, dat zij hier moeten
kunnen mededingen met andere goed ontwikkelde Europeanen en dezen zoo mogelijk
de loef moeten afsteken, willen zij eene goed betaalde betrekking hebben.
Er zijn hier nog eenige zeer vruchtbare, maagdelijke terreinen te koop van 2.400
tot 6.000 Hectaren ieder en geschikt voor alle tropische gewassen; voor Nederlanders
bestaat er dus nog gelegenheid hun geld te beleggen in gom-, cacao- of
bananen-plantages of zich meer bijzonder toe te leggen op veeteelt, die hier ook zeer
goede winsten oplevert.
De hier door Duitsche huizen ingevoerde Hollandsche waren zijn gelukkig over
't algemeen goed. Bij gebrek aan een haven geschiedt het overladen in lichters in
open zee, zoodat het aanbeveling verdient daarmede rekening te houden bij het
verzenden van goederen, die voor bederf door zeewater vatbaar zijn.
J. DE BOER.
Ta p a c h u l a - C h i s , 2 Jan. 1907.
Rep. Mexico.

Jaarverslag over 1906 voor Centraal-Azië.
In 1906 gelukte het mij direkte handelsverbindingen aan te knoopen met een
Amsterdamsche firma, in peper (Java- en Sumatra-), welke de Engelsche van de
markt verdrong.
Een groote bestelling van zakkenlinnen kon, ten gevolge van de werkstaking aan
de fabriek in Nederland, helaas niet uitgevoerd worden en moest naar Calcutta
vergeven worden.
Onderhandelingen omtrent andere artikelen zijn nog loopende.
In het verloopen jaar hebben geene Nederlanders dit deel der wereld bezocht.
C.C.J. VAN DER KLAAUW.
B o e c h a r a , 19 Jan. 1907.
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Uit Perzië.
De (Karoen), - afdammingsplannen van den heer Graadt van Roggen (zie het Sept.-nr.
bladz. 218). gaan wellicht niet door. De hoop op een uitbreiding daardoor van de
Nederlandsche Kolonie hier is nu verdwenen. Wellicht zal de afdamming door de
Engelschen uitgevoerd worden. Aan mijn eigen zaak heb ik ook nog niet de in plan
bestaande uitbreiding kunnen geven en het Douanekantoor in Mohamra werd het
laatste jaar waargenomen door een Waal, maar nu is een Vlaam op komst. Ik zal
trachten hem lid te doen worden.
P.P. TER MEULEN.
A h w a z (s/l Karoen), 19 Dec. 1906.

Jaarverslag over 1906 uit Caïro.
Het ledental te Caïro is nog niet voldoende om eene afzonderlijke afdeeling te vormen,
doch aangezien het geleidelijk ofschoon langzaam toeneemt, zal eene afdeeling over
eenige jaren waarschijnlijk wel kunnen tot stand komen.
Sterfgevallen onder de leden zijn gelukkig niet te vermelden, wel de geboorte van
een zoon van het lid P.J. Pennings te Calioub.
Het lid Jonkheer P.J.F.M. van der Does de Willebois, agent en Consul-Generaal
der Nederlanden, is met verlof in Europa zijnde, ernstig ongesteld geweest, en eerst
in het begin van December hier terug gekomen en geheel hersteld.
Overigens valt van Caïro niets bijzonders mede te deelen.
Van 't meeste belang voor dit verslag is wel de behandeling van een schrijven van
7 November j.l. met afschrift van een brief van den heer R.A. Kern.
Er is daarin sprake van de oprichting eener Nederlandsche school voor de gezinnen
der werklieden, waarover hieronder wordt gehandeld.
Het was mij onmogelijk deze aangelegenheid eerder te behandelen, daar het noodig
was dat ik mij daartoe naar Ismailia begaf waar de bij den brief van den heer Kern
bedoelde Hollandsche werklieden wonen en niet te Port-Said.
In het laatst van December, heb ik dit bezoek kunnen brengen en de zaak uitvoerig
kunnen bespreken met den heer C.H. Kraayeveld, die als lid der firma Volker & Bos
de werken in 't Suez kanaal bestuurt.
Deze werken omvatten het uitbaggeren van het kanaal van af Ismailia tot aan de
zuidelijkste punt der Billermeeren.
Het werk is aangevangen te Ismailia en zal minstens 5 jaren duren.
Nu wonen nog alle werklieden samen te Ismailia, doch naar gelang de
werkzaamheden naar 't zuiden vorderen, zal aan dit samenwonen waarschijnlijk wel
een einde komen, maar nu valt daarvan nog niets te zeggen.
De werklieden 70 in tal, waaronder ongeveer 10 gehuwden hunne vrouwen hebben
meegebracht, hebben voor zoover zij een gezin hadden dit in Holland achter gelaten.
Maar om de beurt hebben zij recht op verlof in de zomermaanden en gaan dan met
behoud van tractement voor een paar maanden naar Holland.
Of daardoor langzamerhand gezinnen hierheen zullen komen, valt evenmin nu te
beoordeelen.
Mochten wijzigingen in de bestaande verhoudingen intreden, dan zal ik niet nalaten
U daarvan op de hoogte te houden.
TH.F. VAN VLOTEN,
Vert. v.h. A.N.V.
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C a ï r o , Jan. 1906.

Jaarverslag uit Stellenbosch.
In het afgelopen jaar werd door ondergetekende getracht een zelfstandige afdeling
van het A.N.V. te Stellenbosch te vormen. Dat het aantal Nederlanders te Stellenbosch
nog beneden het dozijn was, vergemakkelikte in zeker opzicht de oprichting niet;
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maar aan de andere kant was er nu gelegenheid een kern van invloedrijke Afrikaners
bijeen te brengen als leden, wier voorbeeld ongetwijfeld velen zal doen toetreden tot
het Verbond en wat het zuiver nationale duideliker doet uitkomen dan wanneer enige
Nederlanders zich eerst verenigd hadden.
Pogingen buiten Stellenbosch en omstreken gedaan om leden te werven (o.a. op
het eerste Kongres van de Z.-A. Onderwijzers Unie) bleven niet zonder goed gevolg.
Daar te Kaapstad mannen als de heeren J.H. Hofmeyr en advokaat Malan lid werden,
mag men goede verwachting hebben voor de toekomst.
Dr. E.C. GODEE MOLSBERGEN,
Alg. Vert. v.h. A.N.V. in Z.-A. v. 1906.

Verslag der Afdeeling ‘Chicago’ van het A.N.V. over het Jaar
1906-'07 (Uittreksel).
Over het geheel genomen is het jaar 1906 voor onze Afdeeling niet ongunstig te
noemen. Het Bestuur heeft geregeld elke maand kunnen vergaderen, en getoond niet
alleen door getrouwe opkomst, maar ook door gemeen overleg, zich ernstig de
belangen onzer Afdeeling aan te trekken. Twee openbare en twee gewone
vergaderingen werden gehouden in het verloopen jaar. De eerste openbare vergadering
had plaats op den 17 April in de Chr. Geref. Kerk aan 14 St. Spreker voor dien avond
was Ds. Broekstra van Englewood. Hij hield eene schoone rede over het onderwerp:
‘Blijvende gemeenschap met den Ned. Stam noodzakelijk voor de Nederlanders van
afkomst in dit land, om een zegen te zijn voor het Am. volk’. Ons werd toen in
herinnering gebracht hoe het kleine Ned. volk zich kenmerkte door
ondernemingsgeest, taaiheid, moed, zedelijkheid, beginselvastheid en vrijheidszin;
hoe het invloed heeft uitgeoefend op de handelsgeest, het rechtswezen en de
regeeringsvorm van Amerika; hoe wij gemeenschap met Nederland kunnen blijven
oefenen, door het onderhouden der Ned. taal, het bestudeeren der Ned. letterkunde
en geschiedenis, het onderlinge verkeer en het vasthouden aan de Calvinistische
beginselen.
De tweede openbare vergadering werd gehouden 31 Aug. (Koninginne-dag) in de
Geref. Kerk aan Hasting St. De voorzitter gaf ons toen eene geschiedkundige inleiding
over het Huis van Oranje en schetste ons de beteekenis van den dag voor het Ned.
volk en voor ons.
Ds. Breen, sprak daarna over ‘Den invloed der Ned. Republiek op de V.S. van
N.-A.’ Z. Eerw. zeide, dat, hoewel taal- en letterkunde den schijn geven, alsof hier
alles van Engelsche afkomst is, dit toch in werkelijkheid niet het geval is, gelijk
duidelijk blijkt uit de volgende tegenstellingen: In Engeland regeering der aristocratie
- hier des volks; daar eene Staatskerk - hier scheiding van kerk en Staat; daar geen
constitutie - hier wel.
Daarna toonde hij aan welk een invloed van Nederland uitging en herinnerde ons
aan de Unie van Utrecht, het verblijf der Puriteinen in Nederland enz. en eindigde
met de stelling: de vermenging der verschillende volken alhier is profetie van de
toekomstige eenheid der volken op aarde.
Op de gewone vergadering, gehouden den 12 Juni werd een belangrijk debat
gevoerd tusschen de heeren J. de Boer en Dr. Birkhoff over het voor en tegen van
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de stelling: ‘Wij moeten onze nationaliteit hier zoo lang mogelijk ophouden’; en op
de gewone vergadering van den 30 Oct. tusschen de heeren Holstein en Emmering
over de stelling: ‘Een leerstoel voor de Ned. taal aan onze Universiteiten noodzakelijk
om onze Amerikaansche instellingen te leeren kennen’. Op genoemde vergadering
zijn ook nog voordrachten gehouden door de heeren Ottenhof, Holstein en Koelikamp.
Van H.M. Koningin Wilhelmina is ons door middel van het Hoofdbestuur f 50. geschonken, hetwelk de stoot heeft gegeven aan het oprichten eener
Wilhelmina-Bibliotheek, waarvoor eerstdaags de eerste bezending boeken kan worden
verwacht. Er zijn brieven gewisseld met de Kamer van Koophandel te New-York
met het doel om hier ook zulk een Kamer op te richten, doch het Bestuur heeft het
noodig geoordeeld, om de vele bezwaren daaraan verbonden, althans voorloopig,
daarvan af te zien. De briefwisseling met het Hoofdbestuur is geregeld onderhouden,
en was altijd van vriendschappelijken aard.
In den laatsten tijd zijn wij ook met de Boeken-Commissie in betrekking getreden.
Uit West-Indië kregen wij vragen om inlichtingen over Amerikaansche toestanden
met het oog op de toekomst van een veelbelovend jongmensch. Eveneens ontvingen
wij een schrijven uit Denver, Colorado, om handels-inlichtingen; en onlangs uit
Midden-Azië om inlichting en hulp tot het oprichten van eene fabriek voor katoenolie.
Uit Smyrna werd ons een verslag toegezonden van de daar bestaande Kamer van
Koophandel, en uit Haarlem van het Koloniaal Museum daar ter stede. Door het
Hoofdbestuur worden ons nog steeds elke maand propaganda-nummers van
Neerlandia toegezonden. Eveneens zond het ons kosteloos 25 portretten van H.M.
Wilhelmina en 25, op ons verzoek, voor den geringen prijs van 30 Ned. centen per
stuk. Behalve dat ieder lid er een heeft ontvangen, prijkt het portret der geliefde
Vorstin ook reeds in de Theol. School te Grand-Rapids, in het Theol. Seminary te
Holland, in de Chr. School aan 104 St. en in de Chr. School te Englewood.
Ons ledental dat verleden jaar tot 30 was geklommen is vermeerderd met 8, zoodat
het thans 38 zou zijn, doch in den loop des jaars hebben 4 bedankt en 2 zijn door het
Bestuur geschrapt. Het ledental is dus 32. In het reglement is wijziging gebracht door
het a a n n e m e n van leden voortaan aan het Bestuur op te dragen.
Hadden wij in 1905 vrijstelling van de bijdrage voor de Algemeene Kas, dit jaar
wilden wij er liefst geen gebruik van maken en verzonden ons deel aan het
Hoofdbestuur. En toch sluit het boek van onzen Penningmeester nog met een batig
saldo van 14.04 dollar. Van buiten af ondervonden wij veel medewerking: Het gebruik
der kerken werd ons kosteloos afgestaan, en de sprekers, behalve één, traden om niet
op; eveneens de zangscholen en het mannenkoor.
Terugziende op het verloopen jaar hebben wij stof tot dankbaarheid en geeft het
ons moed voor de toekomst.
H. JACOBSMA, Secretaris.
C h i c a g o , 19 Jan. '07.

Van de Boeken-Commissie.
Verslag van de Boeken-Commissie over 1906.
Algemeene opmerkingen.
Het afgeloopen jaar was voor onze Commissie in alle opzichten een jaar van groote
voldoening. Niet alleen mochten wij van alle zijden groote belangstelling ondervinden
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in onzen arbeid, doch ook de waardeering, die onze boekenzendingen overal ter
wereld te beurt viel, stemde ons zeer dankbaar en is ons een aansporing te meer om
voort te gaan!
In de rubriek ‘Van de Boeken-Commissie’ bleven wij mededeelingen doen over
onze werkzaamheden. Onze verwachling, dat dit middel afdeelingen en leden een
aansporing mocht wezen om zich persoonlijk van onzen arbeid op de hoogte te komen
stellen, is niet
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vervuld. Wel mogen wij verklaren, dat onze B.-C. almede door deze berichten bij
de leden van het A.N.V. - zoowel hier te lande als in het buitenland - grooter
bekendheid verworven heeft. Niet alleen de zich voortdurend uitbreidende
briefwisseling, maar evenzeer de boeken- of geldzendingen, die wij ontvingen, waren
er het bewijs van. Uit de verst afgelegen hoeken van ons vaderland werden ons vaak
boeken toegezonden, ja zelfs gebeurt het een enkele maal, dat Hollanders in het
buitenland ons met boeken of geld steunen.
Door de uitbreiding onzer werkzaamheden, waarvan dit verslag gewagen zal,
werden steeds grooter eischen gesteld aan onze administratie, wat in de eerste plaats
op het bureau van den 1en Secretaris merkbaar was. Gaarne brengt deze hier grooten
lof toe aan den ijver en de toewijding van haar, die hem bij deze inspannende
werkzaamheden wekelijks ter zijde stonden.
Denzelfden lof brengen wij gaarne aan allen, die 's Zaterdags in het Boekenhuis
zoo rusteloos werkzaam waren. In het bijzonder moeten wij hier vermelden
mejuffrouw Margo W. Alers, die ons bijna 4 jaren lang met de grootst mogelijke
opgewektheid, toewijding en beleid haar diensten verleende.
Nu zij ons verlaten gaat, omdat zij dezer dagen in het huwelijk treedt, past ons een
woord van warme hulde voor al wat de B.-C. aan haar medewerking te danken heeft!
De 1e Secretaris stelt zich steeds ter beschikking van afdeelingen (of afdeelingen
in wording!) om het werk der Commissie - ook door middel van de bekende cartons,
die op de laatst gehouden Algemeene Vergadering te Dordrecht, 24 Maart '06, te
zien waren - te komen verklaren en toe te lichten.
Er is nog een ander middel om in onze afdeelingen met vrucht voor de B.-C.
werkzaam te wezen: wij bedoelen door 't instellen van een bepaalde sub-commissie
voor de B.-C.
In den loop des jaars heeft de nieuwe afdeeling Delft op ons verzoek een dergelijke
commissie ingesteld en sedert hebben enkele groote afdeelingen zich met ons voor
hetzelfde doel in verbinding gesteld om den aard en den werkkring van zulk een
sub-commissie te leeren kennen. Wij verwachten daarvan alles goeds en bevelen
deze instelling met nadruk allen afdeelingen aan!

Werkkring.
I. Zeemanshuizen en Nederlandsche Kolonies in den vreemde.
Het getal adressen van Zeemanshuizen en Nederlandsche Kolonies in den vreemde,
waarheen boeken gezonden zijn of worden, wekelijks couranten gaan of maandelijks
een tijdschrift gestuurd wordt, bedraagt reeds 46. Onder deze bevinden zich 22, die
elke week een pak couranten ontvangen. Om ze daarvan te voorzien, ontvangen wij
geregeld van tal van staden landgenooten hun dag- of weekbladen, voor welke
geregelde toezending wij hun hier onzen hartelijken dank betuigen. Gelukkig
ontvangen wij steeds enkele couranten te veel, daar soms een enkele courant ontbreekt
of te onvolledig is om verzonden te kunnen worden. Daarenboven hebben wij nog
een aantal couranten in reserve, d.w.z. wij hebben den vriendelijken gevers verzocht
hun bladen voorloopig niet te zenden, maar ons te veroorloven ze later zoonoodig
te mogen opvragen.
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Behalve de dagbladen ontvangen wij wekelijks nog andere en wel geïllustreerde
bladen, bovendien 5 exemplaren van Boon's Magazijn, voor al welke giften wij zeer
erkentelijk zijn. Zonder de krachtige en belangelooze medewerking ook van deze
vrienden van onze Commissie, ware het ons niet mogelijk aan onze belangrijke
verplichtingen te voldoen.
Zoowel van de Bestuurders der Zeemanshuizen, van de consulaire ambtenaren,
als van enkele schepelingen, mochten wij voortdurend de beste berichten ontvangen
omtrent onze kranten-zendingen. Hetzelfde is het geval met de verzendingen naar
Nederlandsche Kolonies in den vreemde. Bij alle wordt de band met het moederland
aldus krachtig aangetrokken en dit deel van ons werk geeft ons niet het minst
voldoening! Intusschen zijn de werkzaamheden hiervoor zoodanig vermeerderd, dat
wij iemand moesten aanstellen, om dat werk voor ons wekelijks te verrichten.
Hiermede verviel ook het bezwaar, dat de verzending des zomers weken lang door
uitstedigheid onzer Commissieleden niet kon plaats vinden. Een woord van dank zij
hier gebracht aan H.H. Consuls-Generaal, Consuls, Directeuren en Commandanten
der Marine hier te lande en in Nederlandsch-Indië, Waterschouten, Reederijen,
Directies van Zeemanshuizen en ten slotte aan de Ministers van Buitenlandsche
Zaken en van Marine, voor hun welwillende medewerking. Voorts moet hier met
dankbaarheid vermeld worden wijlen de heer Arnold Holthaus, in leven Consul te
Elberfeld, die ook door geldelijken steun den Nederlanders aldaar de gelegenheid
verschafte, Hollandsche boeken te vinden in de Stadsbibliotheek. Een andere
Duitscher, die voor de Hollanders in zijn omgeving optreedt, is Ds. P. Bomfleur te
Schüttorff bij Bentheim, wien wij daarvoor onzen dank betuigen willen. Ook
vermelden wij met erkentelijkheid de bemoeiingen van mevrouw de wed. Gauw,
door wier bemiddeling wij Nederlandsche Kolonies in Zuid- en Noord-Amerika, en
wel te Buenos Aires en te Kalamazoo (Michigan) van boeken en tijdschriften konden
gaan voorzien.
Dat de couranten, die wij naar de Zeemanshuizen zenden, groote diensten bewijzen,
kan ook hieruit blijken, dat verschillende directies de gelezen exemplaren aan weer
vertrekkende Nederlandsche schepelingen als reis-lectuur meegeven.

II. Zuid-Afrika.
Zooals ook uit de (later te plaatsen) lijst der verzonden kisten blijken kan, vorderde
ook dit jaar Zuid-Afrika onze meeste krachten. Meer dan ooit mogen wij intusschen
de belangstelling en de dankbaarheid roemen, die ons van de zijde onzer
Stamgenooten ginds ten deel valt - zooals onze mededeelingen in Neerlandia telkens
bewezen hebben. Hoe langer hoe meer wordt ons van daar - en den laatsten tijd niet
't minst uit Kaapland - om raad, voorlichting en steun verzocht bij het verkrijgen of
aankoopen van geschikte Nederlandsche boeken. Meer en meer getroost men zich
daar ook geldelijke opofferingen om zulke boeken te krijgen. Ofschoon wij in dezen
altoos zoo voorzichtig mogelijk geweest waren, gaf onze handelwijze op dit punt
een Nederlandsche boekhandelaars-firma aanleiding, zich dit jaar bij ons te beklagen,
omdat zij van meening was, dat wij de belangen der in Z.-A. gevestigde
boekhandelaars benadeelden. Ofschoon overtuigd van het tegendeel - zooals ook in
Neerlandia van September '06 betoogd werd - meenden wij in deze kwestie een
geschikte aanleiding te vinden, om een reeds vroeger opgekomen gedachte te
verwezenlijken. Wij lieten een ‘Raadgeving’ drukken (zie Neerlandia van Jan. '07,
blz. 13) en zenden deze in alle brieven, die aanvragers in Z.-A. de afzending eener
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kist boeken melden, mede. Tot ons genoegen was het eerste gevolg van deze onze
handelwijze, dat de bedoelde firma haar geschil met ons voor volkomen opgelost
verklaarde.
Een ander bewijs van de groote belangstelling, die ons werk - en in het algemeen
dat van het A.N.V. - in Z.-A. ondervindt, is de navraag naar de van wege het
Perskantoor verzonden metalen wandborden (met de spreuken: ‘Afrikaner, wees u
zelf!’ en ‘Mijne moedertaal is de schoonste taal!’), die wij in onze kisten meepakken.
In den betrekkelijk korten tijd, die er sedert de eerste verzending van die bor-

Neerlandia. Jaargang 11

33
den verloopen is, mocht het Perskantoor door onze bemiddeling reeds driemaal een
bestelling ervan ontvangen.
Trouwens, van waardeering onzer B.-C. gaf ook adv. F.S. Malan, lid van de W.V.
der K.-K. en Hoofdredacteur van ‘Ons Land’, op den eere-maaltijd, den 15en
December j.l. hem te Amsterdam aangeboden - en waartoe ook onze Commissie in
den persoon van haar 1en Secretaris was uitgenoodigd - een welsprekend bewijs,
door het werk der B.-C. te vermelden als een der krachtigste middelen om het
Nederlandsch Stambewustzijn in Z.-A. te verlevendigen......
Wat de naar Z.-A. gezonden kisten betreft, ruim 80 er van waren bestemd voor
onderwijzers en vereenigingen en wel verdeeld als volgt:
A. Onderwijzers. Dezen ontvingen een veertig-tal kisten, bestemd voor de
schoolbibliotheken en eigen gebruik;
B. Vereenigingen. Ook voor deze maakten wij een veertigtal kisten klaar. Hiervan
waren 25 bestemd voor vereenigingen (bijna zonder uitzondering in Kaapland), die
hun aanvragen gedaan hadden of hun kist ontvingen door tusschenkomst van onzen
correspondent in de K.-K., den heer W. Hovy Jr. te Steynsburg. In den afgeloopen
zomer hadden wij het genoegen eenige besprekingen met onzen correspondent te
houden, toen deze zich voor eenige maanden in ons land bevond. Zijn bezoek was
uitteraard voor ons en ook voor hemzelven zeer nuttig, daar wij mondeling onze
wederzijdsche belangen gemakkelijk konden bespreken. Een onzer besluiten was
o.a., dat de heer Hovy voortaan alle aanvragen van vereenigingen zou behandelen
en ze ons daarna zou opzenden. Wij gaven hem dan ook bij zijn vertrek een officiëele
aanstelling als vertegenwoordiger of correspondent mede. Hem zijn wij grooten dank
verschuldigd voor de moeite, die hij, de oud-Nederlander, zich voortdurend voor ons
werk geeft.
Tien andere kisten waren bestemd voor even zoovele takken van de A.C.V.V., de
bekende vrouwenvereeniging in Kaapland. Enkele andere voor takken van den
Afrikaander Bond. Ook voorzagen wij wederom een Publieke Bibliotheek (in den
Vrijstaat) van boeken.
De jaarverslagen van onderwijzers en vereenigingen, die wij bij tientallen
ontvangen, bewijzen overtuigend, dat, in het algemeen genomen, onze boeken ‘met
graagte’ gelezen worden door jong en oud, vaak besproken, uitgeleend als ze worden
in wijden omtrek. Merkwaardig is het ook te vernemen, hoe onze boeken soms
aanleiding geven tot bijzondere gebeurtenissen. Zoo leidde eenmaal een bezending
boeken tot de eerste opvoering van een Hollandsch tooneelstuk (Van Nouhuys'
‘Eerloos’!) in zeker Transvaalsch dorp. Nooit waren er andere dan Engelsche
tooneelstukken opgevoerd - en evenals elders tegenwoordig vaak geschiedt: de
opvoering was een waar succes!
Dank zij onze abonnementen op de Wereld-Bibliotheek, tijdschriften en
zangstukken (Boon's Magazijn, de uitgaven van het Willemsfonds en van het
Vlaamsche Lied) waren wij in staat om behalve de gewone rubrieken nog andere
lectuur en tal van zangstukken te verzenden.

III. Oost- en West-Indië.
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Na de in Januari '06 gezonden kist - waarvan de ontvangst door bijzondere
omstandigheden eerst op het einde des jaars ons gemeld werd - werden nog geen
andere gezonden. De proef mag intusschen goed geslaagd heeten en twee onlangs
ontvangen aanvragen zullen eerstdaags behandeld worden.
Voor West-Indië werden in dit jaar drie aanvullings-kisten verzonden. Ook worden
de bibliotheken aldaar na zekeren tijd verwisseld.
IV. België.
Wij hopen in den loop van 1907 in overleg met den heer H. Meert te Gent een
aanvang te maken met 't stichten van boekerijen in Zuid-Nederland.

Werkzaamheden.
Zooals wij in den aanvang van dit verslag reeds getuigen konden, werd in het
Boekenhuis met onverdroten ijver voortgewerkt. Behalve des Zaterdagsmiddags
werd vaak op andere dagen of avonden gearbeid, wanneer het aanstaand vertrek van
de mailboot het gereedmaken eener bezending kisten vereischte. Wij ontvingen nog
altijd zeer vele boeken ten geschenke. Ons verzoek aan leden van het A.N.V., om
bij de jaarlijksche verkooping der boeken van hun leesgezelschap aan ons te denken,
heeft menigmaal geleid tot belangrijke giften. Ook bleven sommige afdeelingen
voortdurend werkzaam in het verzamelen van boeken. Ook particulieren gaven in
dat opzicht menigmaal een uitstekend voorbeeld. Van de afdeelingen bracht de jonge
afdeeling Delft het dit jaar het verst: zij zond ons niet minder dan 9 kisten zeer
geschikte boeken en tijdschriften.
Toch moesten wij, zooals het verslag onzer geldmiddelen aanwijst, wederom voor
aanzienlijke sommen aankoopen. In dit verband richten wij tot onze leden en
afdeelingen het dringend verzoek - vooral, als zij niet in staat zijn ons boeken te
zenden - om voor een door henzelven te bepalen bijdrage contribuant te worden van
onze Commissie. Wij tellen reeds twee afdeelingen en een gewoon lid als contribuant.
Onze uitgaven stijgen aldoor en geen onzer subsidies of giften staat volkomen vast.
En naar waarheid mogen wij toch op dit oogenblik, nu onze Commissie bijna 5 jaren
bestaat, verklaren, dat wij ernstige, zedelijke verplichtingen op ons genomen hebben,
dat Nederlanders en Stamgenooten overal verwachtingen op ons bouwen, en dat wij
dus een naam te verliezen hebben, indien wij niet met alle kracht kunnen blijven
doorwerken!

Verzonden kisten.
Er werden in 1906 door ons verzonden: 140 kisten.*) Met de vroeger verzondene
maakt dit dus een getal van 455 kisten, inhoudende omstreeks 90.000 boeken. Over
*) Door verschillende ongunstige omstandigheden (o.a. maanden lang onvoldoende hulp in 't
Boekenhuis), was 't aantal verzonden kisten tot September '06 slechts 56. Door verdubbelde
krachtsinspanning en de aanwinst van nieuwe, welkome helpers werd 't getal ten slotte nog
op 140 gebracht. 't Getal aanvragen in behandeling, hoewel nog aanzienlijk, is daardoor flink
verminderd. De kosten van 50 der 140 kisten werden in een of anderen vorm gedeeltelijk
door de aanvragers gedragen.
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de verzending kunnen wij niet dan met lof spreken, daar geen enkele onregelmatigheid
voorkwam.

Betrekkingen met den Boekhandel en de Pers.
Met uitzondering van het hierboven behandelde geval waren onze betrekkingen met
uitgevers en boekhandelaars van den meest vriendschappelijken aard. Zoo ook die
met de pers. Het Perskantoor van het A.N.V., soms ook particulieren of redacties
van bladen, niet het minst ons eigen bureau, hielden ons op de hoogte van alle
belangrijke zaken, die in eenig verband stonden of gebracht konden worden met onze
bemoeiingen.**) Enkele dagbladen bleven voort gaan

**) Zoo vernamen wij dezer dagen uit de dagbladen, dat zich in Zuid-Brazilië een aanzienlijke
kolonie Nederlanders bevindt, die volstrekt van alle gemeenschap met het moederland is
afgesloten. Wij hebben ons gehaast inlichtingen hieromtrent in te winnen en ons met die
kolonie reeds in verbinding gesteld, om ze desverlangd van boeken, tijdschriften en couranten
te voorzien. Een geestdriftig Verbondslid verzamelde reeds een 400-tal boeken voor deze
kolonie, naar aanleiding onzer mededeeling hierover aan de bladen. Zulke, om zoo te zeggen
‘plaatselijke correspondenten’ verlichten onzen arbeid belangrijk!
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met de loffelijke gewoonte om geregeld van onze mededeelingen in Neerlandia een
uittreksel te geven in hun kolommen. Wij hopen, dat dit goede voorbeeld door andere
bladen moge worden gevolgd.

Betrekkingen met bevriende vereenigingen.
Dat ook deze betrekkingen niets te wenschen overlieten, kan reeds uit bovenstaande
mededeelingen genoegzaam worden afgeleid. Ten overvloede zij hier nog eenmaal
herhaald, dat de samenwerking ook dit jaar niets te wenschen overliet. Ons eigen
werk ondervindt daarvan de heerlijkste gevolgen.
Moge het vertrouwen van Hoofdbestuur, Afdeelingen en Leden van het A.N.V., en
alle anderen, die in den arbeid van onze Boeken-Commissie een der idealen van ons
Verbond ten zegen van den Nederlandschen Stam zien verwezenlijkt worden, ons
naar aanleiding van dit Verslag ook voor het vervolg geschonken worden!......
Namens de B.-C.,
VERHEY, Voorzitter.
VAN EVERDINGEN, 1e Secretaris.
R o t t e r d a m , 19 Jan. 1907.

Verkorte Rekening en Verantw. der Boeken-Commissie over 1906.
ONTVANGSTEN:
Saldo van 1905

f2

295

Van het A N V,
Hoofdbestuur en
afdeelingen

f 2350

-

Van de N Z-A. Ver.,
Hoofdbestuur en
afdeelingen

f 400

-

Vaste jaarlijksche
bijdragen

f 15

-

N.N.

f 15

-

Van Dr H.P.N. Muller,
'sGravenhage.

f 50

-

Bijzondere giften

f 833

49

_____
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f 3900.785
UITGAVEN:
Secretariaat

f 188

575

Adjunct-secretaresse

f 100

-

Huur Boekenhuis

f 225

-

Afzonderlijke uitgaven
voor Zeemanshuizen en
Ned. kolonies

f 366

275

Aankoop van Boeken

f 1949

10

Vracht

f 511

17

Kisten

f 88

08

Bindwerk

f 251

47

Drukwerk

f 64

40

Kantoor- en
Magazijnbehoeften

f 63

40

Diversen

f 92

53

Saldo

f0

785

_____
f 3900 785
De Boeken-Commisie van het A.N.V.
VERHEY, Voorzitter.
H.C.H. MOQUETTE, Penningmeesteres.
Nederlanders en Stamverwanten, steunt en bevordert eigen handel en
nijverheid!

Wederkeerig Dienstbetoon
Mededeelingen.
Omtrent werking en inrichting dezer Afdeeling zie men het Januari-nummer, blz.
13.
Aan alle leden (125) van W.D. is een volledige ledenlijst met onderwerpen-register
gezonden.
Deze boekjes zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij den Administrateur,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Onderstaande ledenlijst bevat de namen der toegetredenen in Januari 1907.

Europa.
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Nederland.
123. A m s t e r d a m - A.L. NAGEL - 123 - 1e Luitenant Artillerie XXIIe L.W. - '67
- 14 Van Breestraat - VIII, VII (Postzegels Senf)VI.
124. H a a r l e m - E.H. BARON VAN ITTERSUM - 124 - Kapitein Infanterie '66 - Staten Bolwerk 16 - II (Voornamelijk voor buitenlands gevestigde militie- en
landweerplichtigen), VII (Postzegels Senf '06 en '07).
125. L e i d e n - H.C.G. LORIAUX - 125 - Student - '85 - 11a Oude Vest - I, VIII.

Veranderingen.
4. B.C. Montfoort, verhuisd naar Adr. van Bleyenburghstraat 34 rood, Dordrecht.
12. D.J. van Schaardenburg, verhuisd naar Zeist, Villa ‘Bene Sita’.
26. G.G. van As, Haarlem, wenscht niet aan rubriek VII deel te nemen.
78. J.L. Ruppol, verhuisd naar Nyvel, Rue du Curat 30.
Men neme de veranderingen in het boekje over.

Noord-Nederland.
Algemeene Vergadering van Groep Nederland.
De a c h t s t e 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 3 0 M a a r t ,
des voorm i d d a g s te e l f u u r in H ô t e l P o n s e n bij het Station te D o r d r e c h t .
Dagorde:
I. Opening der Vergadering door den Voorzitter.
II. Jaarverslag over 1906 door den Secretaris.
III. Rekening en Verantwoording over 1906 en Begrooting voor 1907 door den
Penningmeester.
Verkiezing van 3 Vertegenwoordigers van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht (aftredend);
Dr. A.W. van Geer, Groningen;
2. J.D. Baron van Wasaenaer van Rosande, 's Gravenhage (aftredend);
J.H. de Waal Malefijt, Utrecht;
3. Voor de open plaats, ontstaan door het bedanken, om gezondheidsredenen, van
Prof. Mr. W. van der Vlugt:
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Mej. E. Baelde, Rotterdam;
Mevr. Boddaert - Schuurbeque Boeije, 's Gravenhage.

V. Verkiezing van 4 leden voor het Groepsbestuur. Voorgesteld worden de volgende
dubbeltallen:
1. Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Nijmegen (aftredend);
E. Besse, Sneek;
2. Dr. W. van Everdingen, Rotterdam;
Luit. E. Werner, Zutfen;
3. Jhr. Mr. H. Smissaert, 's Gravenhage;
Mr. L.J. Plemp van Duiveland, 's Gravenhage;
4. Mr. A.B. Cohen Stuart, 's Gravenhage;
A. Welcker, Leiden.
De laatste 3 dubbeltallen waren noodzakelijk door het bedanken van de heeren: Prof.
Mr. W. van der Vlugt, Prof. Dr. H.J. Gallée en J.J.B. van der Chys.
VI. Voorstellen van het Groepsbestuur:
1. In het reglement worden de volgende bepalingen opgenomen omtrent de
oprichting van J o n g e l i e d e n -A f d e e l i n g e n :
a. Jongelieden kunnen zich onder den naam J o n g N e d e r l a n d
vereenigen tot plaatselijke (onder), afdeelingen van het A.N.V. Zij
werken samen met de bestaande Afdeelingen van ouderen;
b. De Afdn. J o n g N e d e r l a n d hebben een eigen bestuur, dat
verantwoordelijk is aan het Groepsbestuur;
c. De voorzitter van een Afd. Jong Nederland heeft zitting in het
Bestuur der Afd. van ouderen, zonder stemrecht;
d. Ieder bepaalt zijn eigen jaarbijdrage niet gaande beneden f 1.25;
e. Op 21-jarigen leeftijd gaan de jongelieden naar de Afdeeling der
ouderen over;
f. In Neerlandia wordt een rubriek J o n g N e d e r l a n d geopend,
waarin officieele mededeelingen omtrent deze Afd. worden
opgenomen en haar belangen besproken kunnen worden;
g. Ieder lid, die f 2.50 of meer betaalt, ontvangt Neerlandia, de overige
leden met tweeën 1 ex.;
h. Het getal jongelieden noodig voor de oprichting van een Afdeeling
bedraagt ten minste 10.

2. Groep Nederland neme maatregelen ter bevordering der briefwisseling in 't
Nederlandsch tusschen Noord- en Zuid-Nederlandsche handelaars en
neringdoenden.
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3. Groep Nederland benoeme een commissie tot het samenstellen van een lijst van
vreemde woorden met hun vertaling of passende omschrijving, voornamelijk
ten gebruike van handelaars en neringdoenden.
Voorgesteld worden de heeren Marc. Emants, Dr. A. Kluyver en Dr. J.J. Salverda
de Grave.
VII. Voorstellen der Afdeelingen.
Van de Burgerafdeeling Amsterdam:
1. Art. 14 van het Groepsreglement worde in dien geest gewijzigd, dat de gewone
jaarlijksche vergadering ook elders dan te Dordrecht kunne plaats hebben.
('t Komt het Bestuur gewenscht voor dat de Afdeelingen haar afgevaardigden
een opdracht mee geven over de mogelijkheid der ontvangst van de Alg. Verg.
in 1908, waarover na aanneming van het voorstel zal worden gestemd).
2. Aan onderwijzers en onderwijzeressen, leeraars en leeraressen worde een
opwekking gericht om zich aan te sluiten bij het A.N.V. en zijn beginselen
ingang te doen vinden bij de leerlingen, door hun belangstelling op te wekken
voor alles wat echt Nederlandsch is en door bij overzettingen uit vreemde talen
goed toe te zien, dat zuiver Nederlandsch worde gebruikt.
Van de Afdeeling Utrecht:
De Groepsvergadering verklaart zich in zake wettelijke regeling van eenheid van
tijd hier te lande, vóór handhaving en verdere invoering in het maatschappelijke
leven van den n a t i o n a l e n t i j d , en draagt het Groepsbestuur op pogingen in het
werk te stellen, om van de zijde van het Verbond mede te werken, dat de oplossing
van het hier bedoelde vraagstuk in die richting worde geleid.
VIII. Voordracht over den Volkszang, door den heer J.S.M. Havermans van
Rotterdam.
De vorige algemeene vergadering werd besloten met een g e m e e n s c h a p p e l i j k e n
m a a l t i j d . Deze slaagde zoo wel, dat het Bestuur weder alle afgevaardigden en
belangstellenden uitnoodigt zich daarvoor tijdig bij den Secretaris op te geven. De
deelneming kost f 2.50.
Tot 1 Maart bestaat nog gelegenheid voorstellen voor de Alg. Vergadering in te
dienen.
De Secretaris van Groep Nederland C. VAN SON.

Zuid-Nederland.
Uit onze Takken.
A a l s t . In de Letterkundige Afdeeling greep op 5 Januari een debat over ‘Idealisme
en realisme in de Letterkunde’ plaats. Mejuffrouw Julia Van Driessche zette beide
strekkingen uiteen en kwam er tegen op dat onder den naam van realisme, sommige
toestanden uitgebeeld worden die in de kunst hoegenaamd niet thuis behooren en
voor den lezer dikwijls gevaarlijk zijn. De tegenspreker, de heer A. Brijs, verdedigde
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de stelling dat idealisme en realisme in een werk tegenover elkander gezet, het best
het edele zullen doen uitkomen.
Op 19 Januari had de voorzitter, de heer A. Brijs het ‘Over Sprookjes’; hij ging hun
ontstaan en beteekenis na en gaf lezing van eenige zeer eigenaardige sprookjes.
Mevrouw Marie E. Arntzen-Wafelbakker trad hier den 20 Januari op, terzelfder tijd
met mejuffrouw Marie Billiet, de welbekende kunstzangeres uit Gent, die haar
welwillende medewerking had geschonken, en die met een mooie stem en diep gevoel
eenige oude en moderne Vlaamsche liederen zong.
Beide dames genoten een grooten bijval.
In de voordrachten van H o o g e r Vo l k s o n d e r w i j s behandelde de heer Achille
Brijs het slot van ‘De Volksklassen in de Middeleeuwen’; de heer Victor De Smet
hield een lezing over ‘Rembrandt’, waarvan de aantrekkelijkheid zeer verhoogd werd
door prachtige lichtbeelden; de heer Pamphile Nijs sprak over ‘De Barometer en de
Voorspelling van het Weder’ en de heer Dr. Isidoor Bauwens hield een paar zeer
leerrijke voordrachten over ‘De Mikrobische Ziekten in 't algemeen’.
A n t w e r p e n . Op Zondag 27 Januari hield de Eerw. heer Dr. Hugo Verriest zijn
voordracht over Albrecht Rodenbach. Telkens als de naam van Dr. Verriest als
spreker op het programma staat is de opkomst der toehoorders groot en dit was ook
nu weer het geval. Met groote voldoening kon worden opgemerkt, dat zich onder
het publiek een aantal
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Franschsprekende personen bevonden, wel een bewijs hoe groot de aantrekkingskracht
is, die het woord van den talentvollen pastoor van Ingoyghem uitoefent. Zijn
voordracht over Rodenbach, die hij reeds op verschillende plaatsen van ons land
gehouden heeft, is voldoende bekend, zoodat er niet over behoeft te worden uitgeweid.
Maar het mag wel eens worden gezegd, dat wij in Verriest een redenaar bezitten
waarop een groot volk trotsch zou zijn, en het anderhalf uur dat hij zijn toehoorders
aan zijn lippen boeide, verschafte dan ook het hoogste kunstgenot.
D o o r n i k . Tak van het A.N.V. en Vlaamsche Kring.
Op de jaarlijksche, algemeene vergadering werd het bestuur voor 1907 als volgt
samengesteld: de heeren O. Wattez, voorzitter; A. Tijssen, onder-voorzitter; A. Van
de Walle, schrijver; V. André, penningmeester en de heeren M. Vennerman, M.
Allonsius, H. Kunnen, H. Verriest en H. Böhm, leden.
Er werd besloten dat de V l a a m s c h e K r i n g de vragen van de D e u t s c h e r
Ve r e i n zal ondersteunen. De Belgische Duitschers, die hun recht eischen evenals
de Vlamingen het hunne, mogen aanspraak maken op ondersteuning van Vlaamsche
zijde.
G e n t . In de Letterkundige Afdeeling hield op 14 Januari Dr. Maurits Basse een
voordracht over Ta a l e n To n g v a l i n d e L e t t e r k u n d e . Hij bepleitte het
goed recht van het gebruik van de beschaafde taal, die alleen in staat is om alle
uitingen van het hoogere gedachtenleven van een volk uit te drukken, terwijl de
gewesttaal, alleen bij machte is de begrippen, die zich in den dagelijkschen omgang
voordoen terug te geven en ontoereikend is om al de gedachten en indrukken uit te
beelden. Door voorbeelden uit Gezelle, Streuvels en Teirlinck bewees hij, dat dezen
voortdurend genoodzaakt zijn Nederlandsch en West-Vlaamsch ondereen te mengelen
en verouderde woorden op te nemen.
Het argument, dat de schrijvers, die zich van de gewesttaal bedienen, doen gelden
is dat zij zich daardoor beter, gemakkelijker en duidelijker kunnen uitdrukken en
woorden te hunner beschikking hebben die de beschaafde taal niet heeft. Doch dit
is een verkeerde opvatting die voortspruit uit hun onvoldoende bekendheid met die
beschaafde taal. Daarenboven doen de particularisten groote afbreuk aan onzen strijd
voor taalgelijkheid, aangezien wankelbaren daardoor in hun meening bevestigd
worden, dat onze taal slechts een verzameling van tongvallen is.
Tegenspraak lokte die weldoordachte en goed beredeneerde voordracht nagenoeg
niet uit, zoodat men kon veronderstellen, dat de aanwezigen het met den spreker eens
waren.
L i e r . In de Letterkundige Afdeeling las den 20en December 1906 de heer
Delsupeke, leeraar aan de Normaalschool, een aantal uittreksels uit Stijn Streuvels.
De keuze der voorgedragen brokken, zoowel als de begeleidende ophelderingen
droegen bij om het talent van onzen modernen Vlaamschen schrijver te doen
waardeeren.
Den 10en Januari hield de heer De Weert, kunstschilder, een voordracht over de St.
Gummarus-hoofd-kerk van Lier en hare kunstschatten. Het buitengewoon zaakrijk
onderhoud boezemde den aanwezigen leden veel belang in.
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L o k e r e n . Door verschillende omstandigheden was het den schrijver niet mogelijk
regelmatig verslag te geven van de werkzaamheden van den Tak tijdens het afgeloopen
jaar. Daarom volgt hier een kort overzicht daarvan.
In de Letterkundige Afdeeling werden sedert April de volgende onderwerpen
behandeld:
1o. Eenige woorden over de Russische letterkunde door den heer J. Van Winkel;
2o. De nieuwe spelling volgens het stelsel Kollewijn, toegelicht door den heer A.
Brijs van Aalst;
o Het leven en de letterkundige beteekenis van Molière door den heer O. Bontinck;
3.
4o. Verhandeling over Constantin Meunier door den heer V. Sterck;
5o. Feestrede over W. Bilderdijk, door den heer L. Herbert;
6o. De Levensverzekeringskas, onder waarborg van den Staat, door den heer Jeroom
De Wilde;
o Een en ander over Amerika, door den heer J. Em. Goester;
7.
8o. De Vlaamsche Weefnijverheid door den heer L. Herbert;
9o. Eene voorlezing met toelichting door heer H. Cools;
10o. De X-stralen, verhandeling door den heer J. Van Camp;
11o. Twee voorlezingen van eigen arbeid door den heer C. Serrant.

Op 9 Juli werd op feestelijke wijze de 11e Juli herdacht en onder het concert, door
leden van onzen Tak ingericht, heeft de Eerw. heer Hugo Verriest, de gevierde
Vlaamsche spreker, een talrijk opgekomen publiek vergast met zijne diepgevoelde
en keurige beschouwingen over ‘Ons ander Vaderland’, ons vernieuwd Vlaanderland.
Gedurende anderhalf uur heeft de zoo kunst- als smaakvolle spreker ons aan zijne
lippen geboeid.
De vergaderingen van de Letterkundige Afdeeling worden, in den echten zin van het
woord, gezellige bijeenkomsten, opgevroolijkt door zang en muziek.
Op 20 Januari trad het dameskoor van de Peter-Benoitkapel uit Antwerpen eveneens
voor een volle zaal met grooten bijval op.
O o s t e n d e . De Tak verheugt zich steeds in een drukke opkomst van de leden op
zijn vergaderingen. Op de Maandag-bijeenkomsten handelde de heer Verschelde
over ‘Vloeibare lucht’ en las hij een stuk voor van Heyermans over de opvoering
van zijn G h e t t o te Londen. Dr. Van Oye, zoon, sprak over ‘Eenheid in de natuur’;
Dr. Verdeyen had het over ‘Visioenen, een hoofdstuk uit de vergelijkende
litteratuurgeschiedenis’; mevr. Verbrugge sprak over ‘Virginie Loveling’; Dominee
Hekkert over ‘Samson en Dahlila’; de heer Liedts over Draadlooze teletelegraphie’.
In de Hoogeschooluitbreiding, die haar leergangen ten stadhuize geeft, traden op
de heer Dr. Lefèvre met twee lessen over ‘Economische ontwikkeling in de
middeleeuwen’ en de heer Van den Weghe met twee lessen over ‘Den invloed van
den slag bij Hastings op het Engelsch’.
Mevrouw Marie Arntzen-Wafelbakker uit Amsterdam trad achtereenvolgens in
verschillende Takken van het Verbond op:
Antwerpen, 18 Januari; Aalst, 20 Januari;
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Gent, 21 Januari; Lier, 22 Januari;
Oostende, 23 Januari; Brussel, 24 Januari;
Mechelen, 26 Januari.
Haar programma bestond uit het vierde bedrijf van Rodenbach's ‘Gudrun’, een
fragment uit Schimmels ‘Anna Bolein’, Multatuli's ‘Bandjir’, het eerste bedrijf van
zijn ‘Vorstenschool’, zang uit ‘Ellen’ van Van Eeden, en dan nog eenige luimige
voordrachten.
Zij mocht overal een welverdienden bijval behalen.
Noord-Nederlanders,
schrijft Uw brieven voor Vlaanderen in het Nederlandsch!

Neerlandia. Jaargang 11

37

Zuid-Afrika.
Hollandsch en Zuid-Afrika.
Met diep-sware plof, so's ko'els in die stof,
Kom die eerste druppels*) neer
Tot dit ruis alom so deur die gebrom
En gekraak van die donderweer.
Met klouwe vooruit om te grijp en buit,
Jaag 'n ha'elwolk langs verbij;
So's 'n pêrde-kommande wat dreun o'er dierande**)
Vertrap en geesel hij, En sy lykekleed sie 'k ver en breed
In die avendson gesprei.

Is dat Hollandsch, zal menig lezer vragen. Of is dat Koeterwaalsch?
Waarde lezer, 't is noch 't een noch 't ander. 't Is eenvoudig ons Hollandsch, zooals
't zich ontwikkeld heeft en bezig is zich te ontwikkelen in Zuid-Afrika. En 't
bovenstaande is een vers uit een gedicht van J.C. in de Januari-aflevering van
G r o o t -N e d e r l a n d .
Dat 't vreemd aandoet, zou moeilijk te betwisten zijn, vooral om de spelling,
bovenal om die samentrekkingen van o v e r tot o'e r ; van k o g e l s tot k o 'e l s ;
h a g e l tot h a 'e l .
Maar - eer we gaan spreken van Koeterwaalsch, mogen we een oogenblik bedenken,
dat ons deftige Nederlandsch zelf vol zit van volkomen gelijksoortige
‘Koeterwaalschheden’ of verbasteringen. We spreken niet meer van a t -o o g e n , of
e t o o g e n , maar van t o o n e n , en het verband met 't woord o o g is volkomen daarin
weg; van d o g e t hebben we d e u g d gemaakt; van p o t l e p e l , p o l l e p e l ; van
z e g e l , z e i l ; van s e g e n , (s i g n u m , s i g n ), s e i n ; van m a g e d (wat de
Vlamingen nog wel gebruiken), m a a g d , en zelfs m e i d ; van g r a f t (dat van
g r a v e n komt), g r a c h t .
Dat komt omdat de taal zich vormt vooral naar de eischen van onze spraakorganen,
die er altijd op uit zijn het zich zoo gemakkelkij mogelijk te maken. Met ons Verstand,
geleid door opmerking of verbeelding, hebben we onze taal opgebouwd; en toen
heeft onze spraak dat gebouw knus en huiselijk bewoonbaar voor zich gemaakt. I e t s
o n d e r (b i j ), d e o o g e n b r e n g e n : dus ‘a t (bij)-o o g j e n ’ (zeiden de Gothen),
en dat is toen geleidelijk geworden tot e t -o o g j e n , e t o o g e n , t o o g e n , t o o g n e n ,
t o o h n e n , t o o n e n , enz.
Op diezelfde wijze nu is het Afrikaansch, onder den invloed van het andere klimaat,
van het veelgesproken Engelsch, bezig zich te vervormen, zooals in den loop der
eeuwen uit éénzelfden oorsprong zooveel talen en gewestspraken zich gewijzigd
hebben, en elke l e v e n d e taal zich nog steeds vervormd en wijzigt, al hebben de
g r a m m a i r i e n s , de taalkundigen, daar altijd tegen geijverd, en al is onder hun
invloed, vooral in de 19e eeuw, bij meer verbreid onderwijs, de neiging om taal
verstard te houden zeer versterkt. Maar ‘leven moet de taal’ of het volk zelf is dood.
*) Van den regen.
**) R a n d e : Heuvelrijen.
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En wat leeft, verandert, vervormt zich, al is 't dan 't minst wanneer een zekere
ouderdom bereikt is.
Het Z.-Afrikaansch nu is een taal van een j o n g volk; is zelf dus j o n g . En hoe
jonger iets is, des te sterker de groei, en te duidelijker de groeiteekens.
Daarom is 't niet alleen ontactisch, om dit Afrikaansch te willen verwerpen als
‘Koeterwaalsch’, verbasterd Nederlandsch; 't is, erger: absoluut onwetenschappelijk.
Dom!
In een stuk in dezelfde aflevering van G r o o t -N e d e r l a n d : ‘Wa a r o m l e e s t
d e A f r i k a n e r B o e r n i e t ?’ schrijft de heer Jan F.E. Celliers, na te hebben
erkend dat de Boeren meer Engelsch lezen dan Nederlandsch omdat zij onze taal
niet genoeg leeren:
‘De Afrikaansche taalbeweging zal trachten de Afrikaner tot 't besef te brengen
dat zijn eigen Afrikaanse moedertaal net zo geschikt is, of gemaakt kan worden, als
Engels of Hollands, om uitdrukking te geven aan alle mogelike begrippen en
gevoelens. Door aanmoediging, door voorbeelden in geschrift en woord, moet dit
aangetoond worden. Zo moet de gewoonte gekweekt worden voor Afrikaans spreken
(ook in 't publiek) en schrijven. Doch terwijl de Afrikaanse taal en letterkunde zich
zo aan 't vormen is, moet 't Hoog-hollands nog vastgehouden, nog onderwezen worden
omdat intussen de Hollandse letterkunde voor ons nog lang onmisbaar zal blijven
en niet onverstaanbaar mag worden.
Tweeledig zal dus de taak van de beweging moeten zijn: de Boer, en den Afrikaner
in 't algemeen, te geven wat naar zijn gading is voor de tijd waarin hij leeft, en voor
't meer kunstlievend publiek de weg te openen tot een eigen Afrikaanse letterkunde,
door Afrikaners, voor Afrikaners, met onze stempel getekend en gekenmerkt door
de Afrikaanse geest in het eigen Afrikaanse land’.
Dit is volkomen juist.
Alleen door de ontwikkeling van het Afrikaansch tot een eigen literatuur-taal zal
de Zuid-Afrikaansche boer nader gebracht kunnen worden tot onze eigen taal- en
letterkunde, zooals Vlaanderen door zijn eigen schrijvers, van Consciene tot Streuvels,
dichter bij ons gebracht is. Op dit oogenblik ligt er tusschen 't geen de
Zuid-Afrikaander lezen wil, en 't geen bij ons geschreven wordt, grooter gaping dan
tusschen Engeland en Zuid-Afrika. Onze jongere letterkunde heeft, onder invloed
vooral van het Fransch realisme en het Fransch impressionisme een ontwikkeling
ondergaan waar de Engelsche letterkunde buiten gebleven is. De beweging der
tachtigers heeft ons dichter gebracht bij de natuur en dichter bij de verbeelding; meer
k u n s t èn e c h t h e i d gegeven. Maar er is ook wel, bij het zoeken naar dit alles,
meer gekunstelds in gekomen, en meer gezochtheid, en een verwarring tusschen de
echtheid, die uit de diepte welt, en de werkelijkheid, alleen van buiten genomen. In
V l a a n d e r e n , het maandblad der Vlaamsche jongeren, is ons om onze
gekunsteldheid en gemis aan soberheid meer dan eens de les gelezen, en er wordt
nu gelukkig bij ons een neiging openbaar, om te trachten naar grooter eenvoud en
stijlklaarheid, en den schijnbaren strijd tusschen realisme en verbeelding op te lossen
in een hoogere eenheid. Ook door den aard van hun werken zelf leeren we van de
Vlamingen, en zoo zullen wij gaan leeren van de Zuid-Afrikaanders, gelijk zij van
ons. Dat zij zullen beginnen met zéér gewestelijk te zijn, is te verwachten; maar zoo
goed als Streuvels een ander man is geworden en geleidelijk met zijn eerst zéér
gewestelijke taal dichter is gekomen bij ons, zoo goed zullen de jongere Afrikaanders,
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na eerst hun eigen lezerskring door eigen taal rondom zich gevormd te hebben, zich
zelf en dezen nader brengen tot ons. En wij, inmiddels, naar zich laat aanzien, dichter
komen bij hèn.
Wederzijdsche verrijking zal in ieder geval de einduitkomst zijn, zoodra het begrip
verbreid zal wezen, dat verscheidenheid en niet gelijkvormigheid bron van allen
geestelijken rijkdom is.
L. SIMONS.
(Correspondentieblad der Wereldbibliotheek).
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Vereenvoudigd Nederlandsch.
Vereenvoudiging, orgaan van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal,
beklaagt er zich in haar nummer van 15 Januari over, dat Neerlandia zijn lezers
verzwijgt, dat de vereenvoudiging in Zuid-Afrika zooveel vordering maakt.
Als we dat verzuimd hebben, kan 't toch niet geweest zijn, omdat wij voor
Zuid-Afrika het belang er niet van erkenden. Toen wij, nu twee jaar geleden, van het
besluit van de vergadering te Kaapstad om de vereenvoudiging in te voeren melding
maakten, toonden wij ons daarover te verblijden.
Wij gaven toen o.a. het oordeel van bevoegde Afrikaanders weer, die de hervorming
ook hierom voorstonden, omdat zij hun volk met het vereenvoudigde Nederlandsch
beter toegerust achtten om het Engelsch te keeren. ‘En daarom’, schreven wij, ‘kan
men niet anders dan Zuid-Afrika en heel den Nederlandschen stam met dat
Kaapstadsche besluit geluk wenschen’.
Sedert dien is, laten wij dat nu meteen vermelden, de vereenvoudiging in
Zuid-Afrika grootelijks vooruitgegaan. De tegenstand laat zich nog altijd wel in
ingezonden stukken - vooral in Ons Land, van Kaapstad - gelden, maar het pleit is
nagenoeg gewonnen. Bijna alle Hollandsch-Afrikaansche bladen hebben de
vereenvoudiging aangenomen, de Kaapstadsche universiteit heeft haar erkend, zoo
ook de departementen van onderwijs in de voormalige republieken, enz.
Wij hadden daar misschien gaandeweg bericht van moeten geven, maar na hetgeen
wij in den aanhef in herinnering brachten, zal de Vereenvoudiging ons toch wel niet
meer van partijdigheid betichten.

Oost-Indië.
Java als Toeristenland.
Dr. Georg Wegener, die in de Kölnische Zeitung zijn reis beschrijft naar Britsch-Indië
en Nederlandsch-Indië spreekt in zijn jongste artikel (3 Februari) over Java.
Hij zegt het te betreuren, dat de groote stroom der reizigers, die van het Westen
naar het Verre Oosten trekt, Java zoogoed als geheel voorbijgaat. Het ligt zoo
gemakkelijk dicht bij den grooten verkeersweg van Zuid-Azië, dat men het zeer goed
in vier weken tijds, tusschen de eene en de volgende Lloyd-stoomboot kan ‘afreizen’;
wat het klimaat betreft, verleent het voortreffelijke aansluiting bij bezoeken aan
Ceylon, Indië of Birma, aangezien de goede tijd er juist begint op 't oogenblik, dat
men in die andere landen klaar moet zijn. Ook is het reizen op Java, gemakkelijker
dan in de meeste andere landen van Azië. Daarbij is het een land, dat door zijn
schoonheid, eigenaardigheid en de afwisseling welke het biedt, door schier geen
ander tropisch land wordt geëvenaard.
De reden waarom Java zich nog zoo weinig in de gunst der toeristen verheugt,
zoekt schrijver in de eigenaardige politieke opvattingen welke het Nederlandsche
bestuur tot nog voor zeer korten tijd omtrent vreemdelingenbezoek koesterde.
Hollands koloniaal bezit moet als 't ware een wereld op zichzelf blijven, waar men
geen vreemdeling kan gebruiken.
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In den allerlaatsten tijd begint verbetering te komen. ‘Het actiever en vrijer leven
toont zijn invloed ook op dit gebied. De groote stoomvaartvaatschappijen doen
tegenwoordig veel om den stroom der reizigers naar Java af te voeren, de regeering
koestert het voornemen de “Hohenkurorte” in het gebergte beter te subsidieeren, enz.
Maar dit zijn nog maar geringe aanwijzingen voor een nieuwen koers en er blijft nog
heel wat te veranderen over. Zoo loopen de treinen op Java niet na het vallen van
den nacht en bestaat de bepaling, dat de gouvernements-pleisterhuizen, de
passangrahans, alléén voor ambtenaren en niet voor particulieren openstaan, - in
tegenstelling met Britsch-Indië, waar de overeenkomstige inrichtingen door een ieder
kunnen worden gebruikt’.
Over het natuurschoon van Java is dr. Wegener verrukt en omtrent de wijze waarop
de Nederlanders hun taak op dit eiland hebben opgevat zegt hij: ‘zij hebben zich met
zulk een ijver en zóó doelbewust aan den kolonialen arbeid gewijd, dat Java op heden,
wat de intensiteit van het economische leven betreft, ongetwijfeld een der eerste, zoo
niet eigenlijk de eerste tropische kolonie der wereld mag worden genoemd’.
N. Ct.

Begrooting voor 1907 van Groep Ned.-Indië.
ONTVANGSTEN:
Rente

f 75

-

Bijdragen der afdeelingen f 1000

-

Contributiën

f 3180

-

Advertenties

f 500

-

Subsidie Hoofdbestuur

f 1250

-

f 6005.

-

UITGAVEN:
Aandeel Hoofdbestuur en f 1250
Contributiën

-

Fröbelfonds, vermoedelijk f 600
drie maanden

-

Ons Volksbestaan

f 1275

-

Propaganda

f 100

-

Subsidie Afdeeling Batavia f 680
voor
Volksleesgezelschappen f
500. - voor Hollandschen
Cursus .. 180. -

-

Subsidie Afdeeling Kedoe f 100
voor Boekerij

-
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Subsidie Nederlandsche f 600
School voor Chineezen te
Batavia

-

Voor oprichten van
afdeelingen

f 50

-

Toelage Secretaris

f 300

-

Toelage Penningmeester

f 300

-

Toelage Bijhouden
ledenlijst

f 360

-

Loon Loopjongen tevens
schrijver

180

-

Drukloonen

f 35

-

Post, Kwijtingszegels

f 175

-

f 6005.

-

De Penningmeester der Groep Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond
J. KUNEMAN.

Toelichting op de begrooting voor 1907.
De subsidie voor de Fröbelscholen werd slechts geraamd voor drie maanden, daar
nog niet bekend is of de Indische begrooting voor 1907 is aangenomen. Immers
hierbij werd een bedrag uitgetrokken voor te verleenen bijdragen aan de Fröbelscholen
in Nederlandsch-Indië.
In het gunstige geval vervallen de zes honderd gulden, op deze begrooting gebracht,
die dan zullen worden besteed ter bevordering van de oprichting van
Volksleesgezelschappen.
In het tegenovergestelde geval komt er voor het Fröbelfonds een bedrag van f 1800
te kort en stelt het Groepsbestuur zich dan voor, daarvoor het Fröbelfonds aan te
spreken.
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De toelage ad f 180 - door de afdeeling Batavia aangevraagd voor den Hollandschen
cursus - werd in de jongste vergadering toegestaan, onder voorbehoud, dat de
wenschelijkheid hiervan alsnog op voldoende wijze aangetoond worde.
Dat de subsidie van het Hoofdbestuur begroot werd op het zelfde bedrag als naar
raming de bijdrage van de Groep aan het Hoofdbestuur, vindt zijn grond in een reeds
vroeger van dit Bestuur ontvangen schrijven.*)
De Penningmeester der Groep Ned.-Indië
J. KUNEMAN.
We l t e v r e d e n , 11 December 1906.

Ingezonden.
Aan den heer Z.C. de Boer.
Geachte Heer.
Van Dale neemt de woorden a f n a m e , d e e l n a m e , t o e n a m e niet op. Het
grote Woordenboek der Nederlandsche taal zwijgt over afname insgelijks.
Daarentegen hebben wij wel afneming, deelneming, t o e n e m i n g .
Wij hebben a f n a m e , d e e l n a m e , t o e n a m e dus niet nodig. Onze taal wordt
door die woorden niet verrijkt.
Het komt mij voor, dat alleen onze zelfmoord-manie laatstgenoemde woorden in
onze taal heeft gebracht.
Wij hoorden de Duitsers spreken van A b n a h m e , T h e i l n a h m e , Z u n a h m e
en dit was voor ons voldoende om aan dergelike woorden de voorkeur te geven boven
de Nederlandse.
Zoo voerden wij ook in: nevenzaken voor bijzaken en voorradig voor voorhanden.
Als we maar flink in die richting doorgaan, zal 't naderhand gemakkelik worden
te betogen, dat Nederland geen recht heeft op een zelfstandig bestaan, omdat hier
wel beschouwd noch Nederlanders, noch een Nederlandse taal meer te vinden zijn.
Hoogachtend,
MARC. EMANTS.
D e n H a a g , 24 Dec. 1906.
Een stukje van gelijke strekking werd ontvangen van den heer Janssen van Raaij.
Red.
Hooggeachte Redactie,
Naar aanleiding van het stuk van den heer Wagenvoort over de Hollandsche
begraafplaats te Suratte kan het misschien van nut zijn er op te wijzen, dat deze
begraafplaats bij ons Nederlanders niet zoo onbekend is of althans behoeft te zijn
als de heer W. meent. De heer Wiselius, die in 1883 de graven bezocht, heeft uitvoerig
het graf van Van Reede beschreven, en in de Gids van 1887 en in het 29ste deel van
*) Dat de Groep Ned.-Indië ook over 1907 een subsidie uit de algemeene kas verwacht, moet
op een misverstand berusten.
Er zou ook geen subsidie kunnen worden verleend met het oog op den stand der geldmiddelen.
Zie de Begrooting in het Dec.-nr. van Neerlandia, 1906.
De Alg. Secr.-Penningm.
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Elseviers Maandschrift (1905) komen van de hand van de heeren Veth en Kalff
uitgebreide levensbeschrijvingen van Van Reede en mededeelingen over Suratte
voor.*) Ik vermoed, dat de heer Wagenvoort ze niet kent. Ik maak dat o.a. hieruit op,
dat de heer W. het graf met de punch-kommen op gezag van een Engelschen predikant
laat toebehooren aan een punchlievenden directeur der factorij, terwijl het volgens
de Hollandsche bronnen (Stavorinus), opgericht is boven het gebeente van den
bottelier der factorij, wat eenigszins begrijpelijker is. Wellicht zijn er nog andere
stukken over Suratte in tijdschriften verschenen, maar in ieder geval heeft noch ons
volk, noch de Regeering het recht zich op onkunde te beroepen, indien er nog nimmer
eene poging is gedaan tot het verkrijgen in eigen beheer van de graven onzer
voorouders, zooals de heer W. zoo gaarne zag.
Met de meeste achting,
's G r a v e n h a g e .
P. COOL.

Verregaande Nalatigheid.
Terecht wordt deze week in D e P r i n s , onder het opschrift F r a n s c h e P e p e r ,
onder meer gehekeld en bespottelijk gemaakt, dat aan de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
het bekende Kerkgebouw, waarin Neerlands Koningen en Koninginnen worden
gekroond en waarin het beroemde praalgraf is van Neerlands grootsten Admiraal,
M i c h i e l A d r i a a n s z o o n d e R u i j t e r , slechts alléén in de Fransche taal te
lezen staat, tot welk huis men zich wenden moet om de kerk te bezichtigen: ‘P o u r
v i s i t e r l'é g l i s e , 's a d r e s s e r a u n u m é r o 6’.
Inderdaad het is treurig! Wel is het N e d e r l a n d , waar dit merkwaardige gebouw
staat en is het N e e r l a n d s grootste Vlootvoogd, die daar rust, van wien eens gansch
de wereld gewaagde, maar het N e d e r l a n d s c h e volk van thans stelt nòch in
gebouw, nòch in praalgraf eenig belang! Of wel? Maar dan zij toch gevraagd: w i e
zijn verantwoordelijk voor dit vergeten van het e i g e n volk en de e i g e n taal? Men
vat al niet, waarom de kennisgeving ook niet in 't Engelsch en Hoogduitsch is gesteld,
maar het verstand staat stil bij de gedachte, hoe men heeft kunnen vergeten haar in
de allereerste plaats in onze eigen taal te stellen. O p z e t is hier toch buitengesloten.
Gaarne zou ik zien, dat het Bestuur van ons Verbond, zoo mogelijk, bewerkte
(liefst nog vóór de herdenking van De Ruijter's 300sten geboortedag, als wanneer
de oogen van duizenden zich naar deze historische plek zullen richten), dat deze
sleur wordt opgeheven.
JAC. POST.
R o t t e r d a m , 4 Februari 1907.

Allerlei en mededeelingen.
Onwaarheden over ons land en ons volk.
Dalziel, het bekende nieuws-agentschap, is er de vorige maand vermakelijk
ingeloopen.
*) Ook aan de Red. was dit bekend; zij meende echter te mogen veronderstellen dat voor
verreweg de meeste lezers van Neerlandia het door den heer Wagenvoort vertelde, nieuw
was. Intusschen is zij den heer Cool erkentelijk voor zijn schrijven.
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De schrijver Bernard Canter had in een bui van speelsch vernuft een wet opgesteld,
regelende de luchtscheepvaart. Die wet had hij, als een grap, in de Nieuwe Courant
van 11 Augustus 1906 openbaar ge-
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maakt. Dalziel's berichtgever in Nederland heeft blijkbaar zes maanden peinzend
doorgebracht, wikkend en wegend of dit alles ernst was of kortswijl. Maar, omdat
die berichtgever iemand van -, naar 't schijnt, grooten ernst is, was hij ten slotte tot
de overtuiging gekomen, dat die wet inderdaad in beginsel moest zijn aangenomen
door de Tweede Kamer. In dien geest seinde hij dus naar Engeland, en de Engelsche
bladen namen het bericht op; wat eigenlijk heel dom van die bladen was. Kort geleden
toch had P u n c h zich een zelfde uitstapje in het rijk der verbeelding veroorloofd
als de heer Canter? En dit uitstapje was toen reeds het tweede op het terrein der
luchtscheepvaart van hun eigen satiriek weekblad. Zij behoorden dus te weten dat
het alles een grap was.
Tot zoover bleek het geheele geval voor ons Nederlanders alleen vermakelijk. Al
heel spoedig echter verschenen er in de Engelsche bladen allerlei geestigheden te
onzen koste; terwijl, wanneer er iemand spot verdiend had, dit alleen Dalziel kon
zijn. Het werd dus tijd te betoogen, dat in deze aangelegenheid de lachers zich aan
Neerlands zijde behoorden te scharen. Verstomd was de Britsche humor, en de
geheele kwestie scheen uit de wereld. Toen dook plotseling het zelfde onzinnige
bericht op in de Europeesche-vastelandspers en in enkele Amerikaansche bladen.
De zaak moest dus met kracht worden aangevat, vóór de leugen zich vaster nestelde.
Het Perskantoor stelde de Nederlandsche berichtgevers der buitenlandsche pers en
de vertegenwoordigers van het A.N.V. in het buitenland, met wie het in betrekking
stond, van den oorsprong dezer allerdwaasste Dalziel-mededeeling op de hoogte en
verzocht hen òf de redacties in het buitenland te waarschuwen òf het bericht tegen
te spreken. Aan dit verzoek is door allen voldaan met een bereidwilligheid, waarvoor
hun hier gaarne dank wordt gebracht.
Op deze wijze is het Perskantoor erin geslaagd den voortgang dezer leugen-tijding,
die ons belachelijk moest maken in de oogen der wereld te stuiten. En moge het ook
al niet zijn gelukt het bericht in a l l e bladen, die het hebben opgenomen, tegen te
spreken, de redacties zal het toch grooter omzichtigheid bij het vermelden van
Dalziel's telegrammen, en de Nederlandsche berichtgever van dit nieuwsagentschap
zelf de waarheid hebben geleerd, dat zijn leugens door het Perskantoor worden
achterhaald.
Intusschen had ook de Parijsche berichtgever van de Nieuwe Courant getracht een
verbetering van den Dalziel-onzin in de M a t i n opgenomen te krijgen. Dit is hem
niet gelukt. De weigering, en vooral de wijze waarop die geschiedde, strekt de
M a t i n -redactie niet tot eer. Men moet dezen berichtgever inmiddels wel erkentelijk
zijn voor zijn bemoeiingen, hoewel men het tegelijkertijd kan betreuren, dat hij alleen
in een Nederlandsch blad zijn wedervaren bij de M a t i n heeft bekend gemaakt en
dit niet ook in een groot Fransch blad heeft gedaan. Hij had hiermede twee dingen
bereikt: hij had de M a t i n -praktijken aan de kaak gesteld en de onzinnigheid van
het Dalziel-bericht tòch nog wereldkundig gemaakt.

Potjeslatijn.
Het verslag van een geneeskundige commissie van onderzoek behandelende, klaagt
de Times, het groote Londensche blad, over het overdadige aantal vreemde
uitdrukkingen in dergelijke verslagen, en zegt: ‘Het is zeer te betreuren, dat
wetenschappelijke mannen zulk bargoensch niet overlaten aan die onontwikkelde
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menschen, die voor geleerd willen doorgaan, en er zich niet in oefenen, hun feiten
en gevolgtrekkingen uitdrukking te geven met de onvergelijkelijke helderheid, welke
de Engelsche taal heeft voor hen die er behoorlijk in thuis zijn’.
Wij passen dat ook op velen onzer geneeskundigen en de Nederlandsche taal toe.
Leest men geneeskundige bladen en tijdschriften dan stuit men voort: durend op een
geheel onnoodig gebruik van vreemde woorden, die de goed Hollandsche op den
achtergrond dringen en het betoog vooral niet duidelijker maken.
En dit toch niet alleen voor leeken, dunkt ons. Een groot deel van onze dokters
hebben geen klassieke opleiding gehad. Al die Latijnsche en verlatiniseerde Grieksche
woorden kunnen niet voor hen leven. Waarom dat potjeslatijn dan gebruikt?
Er is natuurlijk een taal der geleerden; deze moeten voor de kortheid en voor de
nauwkeurigheid zich van zekere algemeen gangbare, internationale uitdrukkingen
kunnen bedienen. Maar heeft niet het Nederlandsch een helderheid, met die van het
Engelsch vergelijkbaar, voor wie er zich op toelegt?

Holland op zijn best.
R. schrijft in de Geneeskundige Ct.:
In het nummer van 19 Januari jl. van het Fransche milit. geneesk. tijdschrift ‘Le
Caducée’ begint de bekende officier van gezondheid van het Fransche leger Laval
eene reeks opstellen over het ‘individueele verbandpakje’, dat in de vreemde legers
aan den militair wordt medegegeven, als hij gemobiliseerd wordt. Hij begint met het
‘verbandpakje bij het Nederlandsche leger, dat, zooals bekend is, bestaat uit twee
‘snelverbanden’ No. 1 van Utermöhlen. Na er eene nauwkeurige beschrijving van
te hebben gegeven, eindigt hij aldus:
Dit verband heeft onbetwistbaar een graad van volmaaktheid bereikt, als wij
moeilijk in de individueele verbandpakjes van andere legers zullen vinden, en in 't
bijzonder overtreft het de tegenwoordige individueele verbandpakjes van onze troepen.
Mij dunkt, hiermede kan zoowel Utermöhlen als ons legerbestuur tevreden zijn.
***
Het N.v.d.D. schrijft:
‘De architect H.P. Berlage heeft, naar wij uit goede bron vernemen, dezer dagen
uit Hamburg het aanbod ontvangen, als hoofdleeraar op te treden aan een
Gewerbeschule aldaar. De heer Berlage wilde echter de zekerheid hebben, dat hij
zijn werk als scheppend kunstenaar niet behoefde prijs te geven, en stelde ook de
vraag of hem, indien hij werd aangesteld, bij gelegenheid de uitvoering van eenig
gebouw van staatswege opgedragen zou worden; iets, waartegen de overheid - ten
aanzien van een vreemdeling - bezwaar maakte. Daarop zijn de onderhandelingen
afgesprongen’.
Berlage zou de zesde kunstenaar geweest zijn, binnen den tijd van enkele jaren
door Duitschland gelokt.
Het is eervol voor Nederland, zooals het eervol is, dat ons land zulk een hoog
percent levert aan de in Duitschland bij muziek-uitvoeringen solo-partijen vervullende
zangers en musici; zooals het eervol is, dat heel een kring van dames geregeld
Hollandsche vertellingen vertaalt; dat... Maar liever dan ons nationale zelfbewustzijn
te vleien, meenen we, dat, na dit bericht over Berlage, nog eens herhaald mag: die
eer is ook een g e v a a r voor ons land.
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***
De Ned. Harddraverij- en Renvereeniging werkt mede om onze taal te zuiveren van
uitheemsche sportwoorden.
Voorgesteld wordt om in de reglementen der vereeniging het woord ‘jockeys’ te
veranderen in berijders.
***
De Ingenieur deelt mede, dat aan den heer D.L. G r a a d t v a n R o g g e n , w.s.i.,
hoofdingenieur in Perzischen Staatsdienst, het brevet voor het onderscheidingsteeken
1e kl. in goud van de Orde van Wetenschappen werd toegekend op last van Z.M.
den
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Shah van Perzië door den Minister van Openbaar Onderwijs in Perzië, in verband
met zijn beschrijving van de waterwerken en bruggen in Susiana (Zuid-Perzië).
Voorts dat genoemde ingenieur, thans in commissie in Europa, in verband met het
aan hem opgedragen Ahwaz irrigatieplan, 2 Febr. per s.s. ‘Statendam’ vertrekt tot
het doen van een studiereis in Noord-Amerika.
***
Door de Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij is wederom aan de
Fabriek van Rollend Materieel der firma Allan & Co. aldaar, de levering opgedragen
van 25 motorwagens. Deze leverantie is haar gegund, na voorafgaande mededinging
met andere erkende fabrieken en ook naar aanleiding van het feit, dat de thans door
haar nagenoeg voltooide rijtuigen voor genoemde Maatschappij, ook in het oog der
directie, een met zorg bewerkt aanzien hebben. Het is zeker verblijdend, dat, waar
de Nederlandsche industrie het bewijs geeft aan strenge eischen te kunnen
beantwoorden, ze niet meer bij de buitenlandsche wordt ten achter gesteld.

Met den sleur gebroken.
Door een Kamerlid wordt aan Neerlandia een gedrukte brief van den Min. van
Buitenlandsche Zaken naar aanleiding van de Staatsbegrooting voor 1907
toegezonden. Daaruit blijkt, zeer te waardeeren, een beslist breken met den sleur van
het noodeloos gebruik van vreemde woorden.
Van dezen Minister was dit te verwachten.

Gift.
De heer J. v.d. Wall te Parijs schonk dezer dagen weder f 40. - aan het A.N.V.

Holland op zijn malst.
Te 's Gravenhage werd dezer dagen aan het hoofdpostkantoor een aangeteekend stuk
(spoed-bestelling) aangeboden, bestemd voor dezelfde stad. Het gevraagde
ontvang-bewijs werd afgestempeld met ‘Avis de réception’.
***
‘Krimpvrije’ kabeljauw biedt IJmuiden zijn klanten aan. En een visioen rijst op
van flanel en natte wasch.
***
Uit het Haarlem's Dagblad:
Dezer dagen is ergens in een Nederlandsche stad een nieuwe inrichting geopend,
waarvan de installatie was geleverd door een Engelsche firma, die daarvan een
specialiteit maakt. Dat haar de levering werd opgedragen is dus practisch en
verstandig. Natuurlijk zond zij een Engelsch ingenieur om de inrichting behoorlijk
te installeeren.
Nu komt de opening der inrichting. De Nederlandsche burgemeester, omringd
door wethouders en commissie van bijstand, houdt een E n g e l s c h e redevoering,
de Nederlandsche directeur volgt zijn voorbeeld en de ingenieur antwoordt in dezelfde
taal, de stumper kende waarschijnlijk geen andere.
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Ik heb niet gehoord, of er misschien een Engelsche vlag is geheschen op dit
Nederlandsche gebouw. 't Zou wel een passend vervolg op al die Engelsche speeches
zijn geweest.

Plaatsing van en vooruitzichten voor Nederlanders in de V. St. v.
N.-A.
De consul-generaal van Nederland te New-York deelt in zijn jaarverslag over 1906
het volgende mede:
In den loop van 1906 verscheen in het te Amsterdam verschijnend weekblad
H o u w e n T r o u w , een uit den Staat Californië afkomstige critiek van de
Nederlanders in de Vereenigde Staten, waarin o.a. beweerd werd, dat deze verre ten
achter staan bij personen van andere nationaliteiten, die hierheen komen, en dat
slechts weinigen dier Nederlanders hier

Sporttaal.
D e S p o r t k r o n i e k schrijft:
Wij willen gaarne het onze doen, om de Engelsche termen langzamerhand te doen
vervangen door Nederlandsche. Het beste middel daartoe schijnt ons, van de
verschillende in de Sportkroniek behandelde takken van sport (voetbal, lawn-tennis,
hockey en cricket), een lijst van de meest gebruikelijke termen in het Nederlandsch
te publiceeren. Met aandrang verzoeken wij aan de andere bladen deze te willen
overnemen, terwijl onze medewerkers worden uitgenoodigd zooveel mogelijk van
de door ons aangegeven termen gebruik te maken.

Voetbal.
Association Football

Voetbal. Voetbal zonder opnemen.

back

achterspeler

captain

aanvoerder.

to c e n t r e

naar het midden spelen, overzetten.

c e n t r e ! (als uitroep)

zet over!

c e n t r e -f o r w a r d

midden-voor.

combination

samenspel.

corner

hoek.

corner ball

hoekbal.

c o r n e r z z -k i c k

hoekschop.

draw

gelijk spel.

drawn

onbeslist.

to dribble

drijven.

drop kick

sprongschop.

fair

fatsoenlijk, eerlijk.
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forward

voorwaarts, voorspeler, aanvaller.

foul

onbehoorlijk, oneerlijk.

freekick

vrije schop.

goal

doel of doelpunt.

g o a l -k e e p e r

doelverdediger.

g o a l -k i c k

hoekschop.

g o a l -l i n e

doellijn.

g o a l -p o s t

doelpaal.

h a l f -b a c k

middenspeler

h a l f -t i m e

rust

h a l v e s (verkorting van halfbacks)

middenspelers

hands

handen.

to kick

schoppen.

kick off

uitschop, aftrap.

linesmen

grensrechters.

match

wedstrijd.

off side

buiten spel.

in side

in spel, binnen.

out!

uit! buiten!

to pass

overgeven, toespelen.

p e n a l t y -g o a l

strafpunt.

p e n a l t y -k i c k

strafschop

referee

scheidsrechter.

R u g b y -F o o t b a l l

gemengd voetbal, voetbal met opnemen

rush

ren, voorzet.

to rush

rennen, voorzetten.

score

uitslag, verhouding der doelpunten.

to score a goal

een punt maken.

scrimmage

gedrang, worsteling.

to shoot

schieten.

to tackle

vasthouden, ruw spelen.

team

elftal, span.

unfair

onbehoorlijk, gem een.

De sportwereld zou gemakkelijk en spoedig voor het geregeld gebruik van
Nederlandsche uitdrukkingen kunnen worden gewonnen, indien de redacties der
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bladen aan hunne verslaggevers opdroegen noodeloos vreemde termen te vermijden.
Dit eenvoudige middel kost geen geld en zal uitstekend werken.. Red. Neerl.
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te lande succes hebben. De consul-gen. is van meening, dat een merkbare verandering
ten goede te bespeuren is in het kaliber van velen hunner die in de laatste jaren het
vaderland verlieten om zich voorgoed hier te vestigen of tijdelijk te verblijven.
Zeer opvallend is het hoe velen meer er zijn die een vast doel voor oogen hebben,
en hoe deze, hoewel nog jong in jaren, een zelfstandigheid toonen die voor hun
toekomst niets dan goeds beloven kan. Te ontkennen is het zeker niet, dat de
toestanden hier te lande ook zeer zijn veranderd, maar het blijft een feit, dat
Nederlander zijn nog altijd een goede introductie bij de Amerikanen is, daar onze
natie geacht en bemind is gebleven.
Maar terwijl vroeger de hier pas aangekomen jonge Hollander zich in den aanvang
vrijwel verlaten gevoelde, en zich vooral moest verlaten op de brieven die hij
medebracht en slechts met moeite er in slaagde de wijd en zijd verspreide
landgenooten te ontmoeten, kan hij nu, zoo hij althans een geschikt persoon is en dat
verlangt, onmiddellijk na zijn aankomst te New-York, de aldaar gevestigde
Hollandsche vereeniging of clubs bezoeken, waar hij Nederlanders kan vinden en
spreken, die hem verwelkomen en waar hij niet alleen de Hollandsche gezelligheid
vindt, maar tevens door zijn omgang met de leden inlichtingen van waarde op allerlei
gebied kan opdoen.

Punaise.
Voor dit onsmakelijke woord wordt meermalen, vermoedelijk als Hollandsche
nabootsing gebruikt p i n i j z e r .
Bij de marine moet men ook spreken van spin-spijker, waarmee men dan bedoelt
dat het pinnetje als een spin tegen den muur zit.

Ned. Belg. Commissie.
Naar aanleiding van een ingekomen doch niet geplaatst artikel, mag de Redactie wel
als hare overtuiging uitspreken, dat voor Nederland niet de Fransche naam:
‘Commission hollando-belge pour l'étude des questions économiques concernant les
intérêts des deux pays’ zal worden gebruikt, maar een Hollandsche naam, iets als
Nederlandsch-Belgische Commissie tot onderzoek van wederzijdsche oeconomische
belangen.

Prijsuitdeeling.
De Amigoe di Curaçao van 8 Dec. schrijft:
Maandag en Dinsdag 1.1. was er prijsuitdeeling op de armenscholen der Fraters
aan de Overzijde en op Pietermaai. Het publieke examen, wat de prijsuitdeeling
voorafging, toonde opnieuw met hoeveel tact de Eerw. Fraters hun onderricht geven
om ook onder de kinderen der onvermogenden beschaving en ontwikkeling te
verspreiden en het onderwijs dienstbaar te maken tot het aankweeken van
goedsdienstige en maatschappelijke deugden. Er werd in het Hollandsch gezongen,
gelezen, en naar aanleiding daarvan werd ook onze taal behandeld. Wij kregen eenige
proeven van vlug rekenen, van aardrijkskunde en geschiedenis, alles in de Hollandsche
taal, dat zullen wij wel niet meer behoeven te herhalen.
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Het examen zoowel als de prijsuitdeeling, voorgezeten door Mgr. Van Baars,
omringd door een groot getal Geestelijken, werd nog bijgewoond door de heeren J.
Möller, Ed. S. Lansberg en J.A. Snijders Jr als bestuursleden der Groep Nederlandsche
Antillen van het A.N.V.

Beteekenis van 't woord Curaçao.
Dr. Hendrik Muller schrijft:
Met betrekking tot de mededeeling op blz. 17 van het laatste nummer van
Neerlandia, dat er in het Portugeesch woorden bestaan die veel gelijken op Curaçao
b.v. Coraçao, deel ik u mede, dat het woord Curaçao eenvoudig Portugeesch is en
beduidt genezing (Zie mijn ‘Door het Land van Columbus’, blz. 421).

Afdeeling Chicago.
In de 18 Januari gehouden vergadering dezer afdeeling werd het bestuur herkozen.
Drie sprekers traden dien avond op.
De heer Elzinga had het over ‘De slag bij Boxum’; de heer Oosterheerdt over ‘Dr.
Kuyper als staatsman in zijn beteekenis voor het Ned. volk’ en de heer Berends over
‘De regeeringsvorm der Ned. Republiek’.

Afdeeling Rotterdam.
De heer A. Vorstman is gekozen tot lid van het bestuur in plaats van den heer Plate,
die bedankt had.
Den 2en Februari werd een welgeslaagden kunstavond gegeven, waaraan
medewerkten: mej. H. Quispel (zang), mej. Penning (piano), de jongeheer H. Kindler
(violoncel), allen uit Rotterdam en mej. Belder van de Ned. Tooneelvereeniging
(voordracht), uit Amsterdam.
Met de zangavonden voor het volk is deze maand weer een begin gemaakt dank
zij ook den steun der Nat. vereeniging voor den Volkszang.
De Zuid-Afrikaansche avond, te geven door den heer en mevrouw Rompel en de
dames Tijssens en Bouvy uit Dordrecht, zal plaats hebben op 16 Maart.

Groep Ned.-Indië.
De heer F. Reysenbach Hzn. is afgetreden als secretaris der Groep en vervangen door
den heer J. Kuneman.

Wet op het Nederlanderschap.
Door de Ned. Kamer van Koophandel en de Ned. Vereeniging te Parijs zijn adressen
aan de Tweede Kamer gezonden om nogmaals hun bezwaren in te brengen tegen de
wet op het Nederlander- en Ingezetenschap.

Vraag.
Wie der leden kan mij helpen aan de nummers 8 en 10 van den achtsten jaargang
van Neerlandia?
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J. VERHEGGEN,
Amsterdamsche weg, Arnhem.

Aanvulling der Sprekerslijst.
Mej. Alida Ringler, Leeuwarden.
Hollandsche en Friesche voordrachten.
Mevrouw Truus Post en de heer G.J. Arbous (leden van het Hollandsch gezelschap,
dat in de West optrad). Adres Dussartsstraat 40, Amsterdam.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
H. van Steenbergen, vroeger Insp. Levensverz. Mij., Stationsplein 30, Den Haag.
W. Groeneveld, vroeger 53 Bernhardstreet, Russelsquare, Londen W.C.
H.C. Schuurman, vroeger arts, Davos Platz (Zwitserland).

Nieuwe-Ledenlijst.
Om Neerlandia beneden het gewicht van 50 gram te houden, hetgeen een groote
bezuiniging aan verzendingskosten beduidt, zal voortaan de nieuwe ledenlijst op dun
papier als bijlage in elk nummer worden gehecht.

Uit Pretoria.
De Nederlandsche Vereeniging te Pretoria trad in haar geheel tot het Verbond toe.
Haar 200 leden ontvangen allen Neerlandia.
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De Ruijter en het Nederlandsche Volk.
Door H.T. Colenbrander.
Wat Bestevaer zeggen zou, kon hij onder ons zijn op zijn feest? Zou hij Holland
herkennen?
Hoe hij het opnemen zou, dat Holland een zeemacht is van den......, vul in welken
rang?
En zoo hij nog weer eens het commando voeren moest, wat zou hij uitrichten met
het hem vreemde materiaal? Hij zou inzien, dat zijn tijd er geweest is, en dat wij in
een anderen leven.
Men moeter wel voorzichtig mee zijn, het oude op te hemelen, omdat het oud is.
Op den keper beschouwd, valt het soms zoo vreeselijk tegen. In onze gouden eeuw
is er veel valsch goud geweest. Hoeveel in den
weergaloozen bloei van oud-Holland

Vlissingen.

was het gevolg van gunstige omstandigheden, hoeveel het loon van persoonlijke
verdienste?
In den tweeden Engelschen zee-oorlog ontwikkelde Nederland een macht, zooals
nooit te voren, en te nauwernood na dien. Vergelijk daar onze huidige macht mee,
en het verschil is enorm. Van zulke indrukwekkende afmeting, dat alles omtrent de
minderwaardigheid van het heden gezegd schijnt.
En toch - na een der gevechten in dienzelfden tweeden Engelschen zee-oorlog is
het voorgekomen, dat men een bedenkelijk aantal Nederlandsche kapiteins wegens
lafhartigheid den kogel geven, hun het zwaard boven het hoofd breken, of ze
onbekwaam voor den dienst verklaren en den lande uit bannen moest. Wij zien er
ons tegenwoordig vlootje niet op aan, dat het, onder de Engelsche kust, een slag
tegen de Engelschen bestaan zal. Evenmin ons heden daagsch officierskorps, dat het
zulk een percentage nietswaardigen onder zich zou tellen. De macht is afgenomen,
maar niet de macht i n z i c h z e l f is eerbiedwaardig. Er is toen niet enkel licht
geweest; noch is er thans enkel schaduw.
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Het helpt niets, of men zich opblaast tot meer dan die men is: het schitterend
verleden keert er niet door terug. Wat Nederland nog bereiken kan is beperkt door
hedendaagsche en toekomstige mogelijkheden, afhankelijk van hedendaagsche en
toekomstige middelen. Maar ook in het kleine kan men getrouw zijn; en in
werkelijkheid zijn wij in geenen deele z o o klein, als wij het ons in onze zwakke
oogenblikken willen wijs maken. Wij zullen verantwoord zijn, als wij, zonder
zelfverhefing, maar vooral ook zonder dwaze wanhoop, ons ingespannen hebben de
voorhanden mogelijkheden en middelen zoo goed wij konden te gebruiken.
Wat ons daarbij helpen kan en leiden moet, is kennis. Kennis der wereld om ons
heen en der kansen die zij ons biedt. Te dezen opzichte beginnen wij, God dank, te
veranderen, en te begrijpen, dat wereldkennis nog iets anders is dan schoolgeleerdheid.
Maar bovenal: zelfkennis; bewustheid der groote gebreken van den Nederlandschen
volksaard. Onze verbeeldingskracht - wat is zij dikwerf traag gebleken! Aan bezwaren
van ondergeschikten rang kennen wij veelal een ongeëvenredigde plaats in onze
overwegingen toe. Onze eerlijkheid verbiedt ons ze weg te cijferen; en dit zou
voortreffelijk zijn, indien
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maar onze zwaarmoedigheid ons niet dikwijls verhinderde, ze van de baan te heffen.
Wij zijn met de jammerlijke neiging behebt, gewichtige besluiten tot het laatste toe
uit te stellen. Wij gaan niet over één nacht ijs; maar hoe vaak laten wij ons door den
dooi verrassen? Aan het geheel onzer meer stuk voor stuk dan in hun geheel en
onderling verband prijzenswaardige verrichtingen, ontbreekt te vaak de bezieling,
die alleen het gevoel van liefde voor, van opoffering aan een algemeen belang, ons
instorten kan. Wij zijn een nuchter volk met al de nadeelen van dien. Onze verdienste
bestaat dikwijls meer in de onthouding van stellig kwaad, dan in de bewuste,
geestdriftige, zelfopofferende bevordering van stellig goed.
En echter - zelfkennis kan niet enkel in kennis van gebreken bestaan. Men kent
de eigen persoon in zijn tekortkomingen en mislukkingen; maar deden wij nooit, met
zegenrijk gevolg, onzen plicht? Het eigen volk kent men in zijn zwakkelingen en
lafaards; maar ook helden waren van ons bleed. De eigenschappen, die den
Nederlander uitmaken, bleken in hen geleid tot een gelukkig, een indrukwekkend,
bij enkelen tot een subliem geheel. Wien zullen wij ons volk ten toonbeeld stellen,
als het niet Michiel Adriaensz. de Ruijter is?
Wij denken daarbij aan het gedenkfeest van verleden jaar, ingesteld om Rembrandt
te eeren. Dat was een feest der menschheid haast nog meer dan van ons volk. Zeker,
het is verblijdend, en een teeken van nationale herleving, dat wij, in breeden kring,
Rembrandt in den jongsten tijd zooveel nader getreden zijn. Langen tijd werd hij
door vreemden beter dan door zijn eigen landgenooten begrepen. Maar in Rembrandt,
als in elke kunstenaarsnatuur, is een groot element, dat met alle ten-voorbeeld-stelling
spot. Kunstenaarsgave moet worden afgewacht; maar wat geduld, wat
zelfverloochening in een man van de daad vermogen, dat mogen wij aan elk
Nederlander voorhouden om het, naar plaats en krachten, n a t e v o l g e n .
De Ruijter is onze v o l k s held in den waarachtigsten zin.
De held van het Nederlandsche volk moet van eerbare maar simpele luiden
gesproten zijn: wij zijn geen volk van ridders. Hij moet in betrekking staan tot de
zee: nog heden wijst de natuur zelve ons dien weg. Hij moet den eenvoud van zijn
afkomst niet verloochenen in zijn grootheid: wij achten geen parvenu's. Hij moet een
vroom en kinderlijk gemoed hebben: de ware Nederlander schaamt zich zijn
afhankelijkheid van machten boven hem niet. Hij moet geen lichtmis zijn: sierlijk te
zondigen ligt buiten ons bereik. Geen femelaar: schijn zal nimmer duurzaam ons
volk bedriegen. Geen geestdrijver: godsdienstig exclusivisme, hoe heftig het onze
geschiedenis hebbe beroerd, heeft ons volkskarakter den diep ingedrukten trek van
verdraagzaamheid niet weten uit te strijken. Geen partijman vooral: wij beminnen
den vrede, en straffen vroeg of laat met afval den leider, die ons haar ontneemt.
De Ruijter, dat is ons volk de jongen, die niet stilzat op school, maar graag voor
kapitein speelde, ‘en daar hij voorging en vocht, hadt men gemeenlijk d'overhand’.
Hildebrand's Hollandsche jongen staat ons veel nader dan de schooljeugd van 1616
of '17, maar was hij in wezen nog niet juist zoo? - De Ruijter, dat is de knaap, die,
toen de ladder van de torenspits bleek afgenomen, zich bedacht, dat hij hielen
gekregen had om er de leien mee in te trappen, en heelshuids beneden kwam. N.B.
Help u zelf! - Die ‘in zijn jonkheid nergens toe deugde dan om ter zee te varen’, en
‘stil en naarstig’ werd, zoodra hij te scheep was. Voor ieder onzer is er een zee
waartoe zijn aard en gave hem trekt, en waar hij op uit moet op straffe van een 't zij
bandeloos, 't zij stil versuffend, maar in ieder geval, onnut doodeter te worden. De
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Ruijter, dat is ook de met roem overladen man, die, aan den wal, burger bleef:
‘D'eerzucht om naar grooter te staan, en door dappere daden rijkdom en glorie te
winnen, had op dit gemoed, dat niet oorlogsgezind, en met nooddruft tevreden was,
geen vat... Wat zijn huis belangt, dat was van buiten niet kostelijker van aanzien,
noch van binnen heerlijker opgetooid, noch zijn tafel overdadiger dan die van een
gemeen koopman in de stad daar hij woonde’. - Die, door een nederbuigend groote
der aarde gevraagd, ‘of het niet schrikkelijk was de zeegevechten, en dat zoo dikwijls,
en tegen zoo groote machten, bij te wonen?’, het antwoord vindt: ‘het is wel wat
heet, maar het gaat haast over’. - Die zich nooit schaamde zich te verootmoedigen
voor zijn God. - Die menschelijk deelnemend bleef tegenover 's lands vijanden. Die, na een leven van diensten gelijk weinigen ooit hun vaderland bewezen hebben,
de kans eener nederlaag tegemoet zeilt met de woorden: ‘Daar de Heeren Staten
hunne vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen’.
Hij is de ideale uitdrukking der Nederlandsche nationaliteit geweest in een tijd
toen het Nederlands rol was een groote zeemacht te zijn. Landgenoot en vreemdeling
hebben hem in dat karakter gekend en geëerd. In 1665, na zijn wonderdadige
thuiskomst uit Amerika, tusschen de overmachtige vloten des vijands door, loopt
alles uit om hem te zien. ‘De menschen, mannen en vrouwen, quaamen bij honderden,
ja bij duizenden, van uur tot uur, in de vloot, en op de Ruijter's schip, om hem te
groeten en te verwellekoomen. Men voer van 's morgens vroegh tot 's avondts laat,
etlijke daagen naa elkandere, aan zijn boordt, uit steden, uit dorpen, en van 't platte
landt. Edel en onedel, burger en boer, qam te voorschijn, en poogde de Ruijter en de
vloot t'aanschouwen, met ongelooffelijke betooning van gunst. De harten gingen
open van vreugde: de blijdtschap blaakte ten aanschijn uit, en gelukkig hielt zich die
hem genaaken moght. Meenighte van deftige en eerlijke vrouwen vielen hem om
den hals, en kusten hem, naar 's landts wijze, alsof ze hunnen vader, of broeder, uit
gevaar des doods ontkoomen, bewellekoomden: en een yder viel zijn deel te kort in
't aanschouwen des mans, dien ze voor een der grootste zeehelden zijner eeuwe
hidden. Al de verslaagentheidt, die de gemoederen der ingezetenen, sedert de ramp
van 's Lands vloot (bij Lowestoff), hield beklemt, streek van 't harte, en men schepte
nieuwen moedt. Want dat wonderbaar ontzeilen, daar d'Engelsche zeemaght de
gantsche zee ge-
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lijk als beslaagen en bezet hadt, indien ze bezel kan worden, werdt opgenoomen als
een blijkelijk bewijs, dat de goddelijke voorzienigheit nog voor 's Landts behoudenis
waakte; nadien ze de Ruijter, dien men verlooren hielt, ter behoude haven braght.
Toen verwachtte

Portret door A. Blooteling.

elk iet groots van dien Heldt, en devreughde over zijn aanlanding sloegh voort van
provincie tot provincie, en vervulde 't gantsche landt’. Zelden voorwaar heeft een
Nederlander het stugge gemoed van zijn landgenooten zoo bewogen. - Na den vrede
van 1674 noodigt de Koning van Engeland hem, als Europeesche merkwaardigheid,
aan zijn hof, ‘maar de Ruijter, die niet zeer hoofsch gezint was, en zich aan de
burgerlijkheit hielt, bedankte den Koning voor d'eere hem opgedragen, en sloegh de
noodiging beleefdelijk af’. De tweede in roem, Cornelis Tromp, was minder
bescheiden en liet zich overreden.
***
Een groote zeemacht zijn wij niet meer en worden wij niet weer, maar aan de
Ruijter blijven denken mogen wij wel degelijk. Als wij eens in al onze verrichtingen
zoo getrouw, zoo eenvoudig, zoo onverschrokken mochten zijn als hij; als wij eens
waardig bleven onder voorspoed, en onze zorg verdubbelden onder tegenspoed. Ook
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voor andere levensomstandigheden dan een slag op zee is het woord gesproken
waarin zijn gemoed zich uitstortte na de zegepraal
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over Ayscue: ‘Als d'almachtighe Godt kloekmoedigheit wil geven, dan verkrijgt men
d'overwinning’.
Wat Bestevaer zeggen zou, als hij ons in die stemming mocht zien arbeiden? Hij
zou ons zeggen moed te houden en voort te varen.
Vo o r b u r g , Februari 1907.

Het belaid van de Ruijter.
Door A.C. van der Sande Lacoste, Gep. Schout bij Nacht.
Een persoonlijkheid, als de Ruijter was, kan niet genoeg vereerd worden. En bij die
vereering is er geen plaats voor laster, noch voor naijver, noch voor staatkundige of
godsdienstige overwegingen, die zijn roem kunnen verduisteren. Want hij, de man
uit het volk, die zich nimmer schaamde over zijn afkomst, was waarlijk groot, groot
in alles, dat onder 's menschen bereik is.
Kundig en ervaren vlootvoogd, onverschrokken en moedig in den zeeslag, trouw
dienaar der Staten, oprecht vaderlander en eenvoudig en edel als mensch verdient
zijne nagedachtenis ten volle de dankbare vereering van ieder, die nog iets voor
vaderlandsliefde gevoelt.
Niet alleen bij voorspoed, maar ook en vooral bij tegenspoed toonde hij te zijn de
beleidvolle en voorzichtige bevelhebber, die als de oorlogskansen hem ongunstig
worden, weet terug te trekken met tijdelijke opoffering van roem, liever dan alles in
de waagschaal te stellen en een wissen ondergang te gemoet te gaan. Een groote mate
van zedelijken moed is hiertoe noodig en het besef moet levendig zijn, dat men anders
handelende, noodeloos menschenlevens opoffert en het aan zijne zorgen toevertrouwde
materieel aan vernieling blootstelt.
In den tweedaagschen zeeslag tegen de Engelschen komt het beleid van de Ruijter
het helderst te voorschijn. Verplaatsen we ons daarvoor een oogenblik in de maand
Augustus van het jaar 1666, in het midden van den tweeden Engelschen oorlog. De
roemrijke overwinning, in Juni van hetzelfde jaar op de Engelschen gedurende den
beroemden vierdaagschen zeeslag bevochten, toen de vijand groote verliezen leed
en zes zijner schepen in de Nederlandsche zeegaten waren opgebracht, had de onzen
niet overmoe dig gemaakt en op hunne lauweren doen rusten. Alles was in het werk
gesteld om de vloot weder in den kortst mogelijken tijd zee te doen kiezen; Jan de
Witt had persoonlijk gedurende zijn verblijf bij de Ruijter aan boord, orde op alles
gesteld, de beschadigde schepen en hunne rondhouten werden hersteld, nieuwe
krijgsvoorraad was ingenomen en negentien dagen na het binnenloopen der vloot
koos de Ruijter weder zee.
Te 's Gravenhage was het plan opgemaakt, dat de Ruijter den vijand, die na zijn
nederlaag nog niet gereed was met de herstelling zijner schepen, zoo mogelijk in
zijn eigen havens en stroomen zoude verrassen en overvallen, maar weldra bleek
het, dat dit plan niet zoo gemakkelijk uitvoerbaar was als men in den Haag dacht.
De op de vloot aanwezige loodsen, die bekend waren met de rivier van Londen
durfden het wel te ondernemen om een galjoot in de rivier te brengen, maar waren
huiverig om dit te doen met een groot schip of met een geheele vloot. Niettemin zond
de Ruijter den 15en Juli den Vice-Admiraal de Liefde op onderzoek uit, maar deze
vond, zooals te begrijpen was alle tonnen en bakens van de monding van den Theems
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opgenomen; evenzoo moest van een aanval op Harwich worden afgezien, daar deze
haven goed versterkt was en verdedigd werd door batterijen, die den nauwen ingang
bestreken en door eene vloot van twintig schepen.
De Ruijter zag toen terecht in, dat alle in den Haag gemaakte plannen te roekeloos
zouden blijken om te trachten deze uit te voeren en zond de zes duizend landsoldaten,
die met het oog op eene landing medegenomen waren in afzonderlijke schepen, terug
naar het vaderland. Intusschen ontving men berichten van koopvaardifschippers, die
van Londen kwamen, dat de Engelschen zich zeer gehaast hadden met het herstel
hunner schepen en gereed tot uitloopen waren; waarop de Ruijter met zijne vloot
meer naar de open zee ging om daar den vijand af te wachten.
Den 1en Augustus kwam de Engelsche vloot in zee en den 3en Augustus kwamen
de beide vloten in elkanders nabijheid ten anker tusschen Duinkerken en
Noord-Voorland. De beide scheepsmachten waren ongeveer even sterk, 89
oorlogschepen en ettelijke branders; de Engelsche vloot stond onder bevel van Monk,
hertog van Albemarble op wiens Admiraalschip tevens Prins Robert aanwezig was.
Eenige dagen te voren waren 4 Fransche edellieden zich bij de Ruijter aan boord
komen aanmelden met het verzoek om deel te mogen nemen in het aanstaande
zeegevecht. De Ruijter willigde hun verzoek in, doch waarschijnlijk niet bizonder
gesteld om deze heeren van hooge afkomst met hun bedienden en het noodige
toebehooren voortdurend bij zich aan boord te hebben, liet hij ze overgaan op ‘De
Utrecht’, waar zij zich beter op hun gemak zouden kunnen gevoelen, terwijl zij,
tijdens het gevecht, weder konden terugkeeren op de Ruijter's schip ‘De Zeven
Provincien’.
Het moet een schoon tafereel geweest zijn, toen de opkomende zon van den 4en
Augustus 1666 hare stralen goot over de beide machtige vloten, die, thans nog
machteloos door de windstilte, in elkanders nabijheid lagen. Ik stel mij gaarne zulk
een aanblik voor den geest, die korte ronde schepen met hunne hooge achterstevens
en de vergulden versieringen en beeldhouwwerk overal kwistig aangebracht; met
hun driedubbele borstelige rijen van kanonnen en hun vlaggen en standaards hoog
in het luchtruim, daar rustig liggende achter hunne dikke kabeltouwen, gereed om
als de bries maar door komen wil, zoo aanstonds den dans te beginnen.
De Ruijter en Monk hadden beiden hun vloot in drie eskaders verdeeld; onze
voorhoede was onder bevel van Jan Evertsen, de achterhoede onder Cornelis Tromp,
terwijl de Ruijter zelve het middelste eskader aanvoerde.
De ankers werden gelicht en beide vloten gingen onder zeil, maar het bleef stil en
flauw, zoodat de schepen meer dreven dan voortgang maakten, dat
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noodwendig ten gevolge moest hebben, dat de schepen verstrooid en verscheidene
naar lij geraakten. Dit laatste gaf bij zeegevechten in dien tijd al dadelijk een groot
nadeel, want schepen, die eens uit de linie geraakt waren, konden door hun weinig
vèrdragend geschut, niets meer uitrichten.
Het eerst kwam de voorhoede in het gevecht met de voorhoede der Engelschen;
het was toen door de stilte reeds middag geworden en ten één uur in den namiddag
trof de Ruijter met zijn eskader, dat van de Engelschen onder Monk aan en raakte al
spoedig in een scherp gevecht, waarbij hij soms tegelijkertijd meerdere schepen,
zwaarder bewapend dan zijne, ‘De

Een Engelsche brander tracht ‘DE ZEVEN PROVINCIËN’ aan te klampen. (Naar een teekening
vervaardigd voor Neerlandia door den heer J.W. VAN OORSCHOT, 1e Luit. Reg. Grenadiers.)

Zeven Provinciën’, te bekampen had. Na een gevecht van drie uren, hield de vijand
van hem af en verliet hem voor eenigen tijd. Hij gebruikte dien om zich wat op te
redderen en toen de kruitdamp opgetrokken was, richtten zijne blikken zich het eerst
naar de achterhoede en daarna naar de voorhoede; maar tot zijn groote verbazing zag
hij de achterhoede, onder Tromp, werkeloos liggen op grooten afstand bewesten van
hem, zoodat er tusschen zijn eskader en dat van Tromp een groote gaping ontstaan
was, waardoor de Engelschen zich vrij konden bewegen. Maar nog meer trof hem,
hetgeen hij van de voorhoede zag. Daar was een algemeene verspreiding merkbaar
en de schepen met alle zeilen bij en zooveel vaart loopende als zij konden, vluchtende
naar de Zeeuwsche kust. De Ruijter kon toen nog niet weten wat er bij de voorhoede
gebeurd was, namelijk, dat na een scherp, verwoed doch voor haar noodlottig gevecht,
Evertsen gesneuveld, de Luitenant-Admiraal Tjerk Hiddes de Vries gewond en de
Vice-Admiraal Koenders insgelijks gesneuveld was en twee schepen verloren gegaan
waren. Aan de anders zoo dappere Zeeuwsche en Friesche kapiteins, ontzonk de
moed en na een gevecht van een uur hielden zij voor den wind af naar het vaderland.
Tevergeefs zond de Ruijter hun kanonschoten, als sein tot terugkeer achterna; de
voorhoede zette hare vlucht voort.
Toen dit door Monk ontdekt werd, hernieuwde hij met verdubbelde woede zijn
aanval op de Ruijter en op de weinige schepen, die bij hem waren. En Tromp, nog
steeds ver weg, bleef op zijn eigen gelegenheid aan het vechten met de Britsche
achterhoede! Hachelijk werd de Ruijter's toestand en er school voor den held niets
anders over dan, hoe pijnlijk ook voor hem, het besluit te nemen, de voorhoede te
volgen, in de hoop, dat die hare vlucht nog mocht staken om zich bij hem aan te
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sluiten en aldus beteren tegenstand te bieden. Langzaam aan, al vechtende, koerst
hij Zuidwaarts, onder welnig zeil; trouwens de weinige wind, die er staat, is hem niet
onwelkom, omdat hij nog steeds zich niet te ver van Tromp verwijderen wilde in de
hoop, dat deze, het hachelijke van zijn toestand inziende, hem nog met zijn machtig
en ongeschonden eskader ter hulpe zou komen. Maar ook deze hoop vervloog en de
Engelschen volgden hem kort in het kielwater, gedurende den nacht. Met het
aanbreken van den dag van den 5en Augustus was er achteruit niets anders te zien
dan Engelschen; aan loevert, aan lij en van achteren, als in een halve maan lagen zij
om hem heen, loerende op hun buit. Dezen keer zal en moet hij toch in hun handen
vallen, de groote Admiraal, die zoo dikwijls hun een nederlaag toebracht! Voor Monk
en Prins Robert is het een gedachte om te barsten van trots en zucht naar roem; de
gedachte, dat men ‘De Zeven Provincien’ met den Admiraal in levenden lijve aan
boord, den Theems op en naar Londen voeren zal! En van
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alle kanten begint men opnieuw op het Admiraalschip en de 7 of 8 overige schepen,
die hem trouw bijstaan te schieten, doch de Ruijter en de weinige getrouwen rond
hem weren zich dapper en slaan alle aanvallen manmoedig af. De Luit.-Admiraal
van Nes komt onder het gevecht bij hem aan boord en vraagt lakoniek aan de Ruijter:
‘hoe hij vaart’. De Ruijter deelde hem mede hoe of het op zijn schip gesteld was en
zeide: ‘wat zullen wij doen? wij zijn slechts met ons zeven of acht schepen bijeen’.
Waarop van Nes antwoordde, geheel in den geest van de Ruijter, ‘dat men zich al
wijkende moest verweeren’. Een oogenblik daarna overviel den held een begrijpelijke
uiting van wanhoop aan een goeden afloop der zaken door te zeggen: ‘Wat overkomt
ons, ik wou, dat ik dood was’, waarop van Nes antwoordde: ‘ik wou 't insgelijks,
maar men sterft juist niet, als men 't wenscht’.
Zij verlieten hierop de kajuit, waar het gesprek gevoerd was en vlak daarop vliegt
een kogel door de kajuit, die de beide stoelen, waarop de Admiraals gezeten hadden,
verbrijzelt. Het scheelde dus maar weinig of aan den wensch van de beide Admiraals
was voldaan. Bij het afscheid nemen beloven beiden trouw bij elkander te blijven;
welke belofte van Nes trouw nakomt door de Ruijter's kielwater te volgen, zooveel
hem mogelijk was en de vijanden af te weren. De toestand blijft hachelijk, de Ruijter
zelf schrijft in zijn brief aan Hunne Hoog Mogendheden: ‘Ende voorwaer, Hoog
Mogende Heeren, het stondt so geschapen, dat ick niet anders voor oogen sach als
eene totale ruïne van 's Lands bijhebbende schepen, indien de vijant synen plicht
hadde betracht ende naer behooren waeren ingevallen’. Inderdaad schijnen de
Engelschen den Admiraal nog niet langs zijde te durven komen. Daarop wordt door
hen een andere poging gewaagd om zijn schip te vernielen en een brander - toen
evenzeer gevreesd als nu de torpedoboot - zet koers naar ‘De Zeven Provinciën’,
ongeveer tegen het middaguur. In allerijl wordt van dit schip en van drie andere
schepen in de nabijheid een sloep gereed gemaakt om den brander weg te boegseeren.
De Fransche edellieden springen in de sloep en alles is gereed om op het bevel van
de Ruijter van boord af te steken. De brander nadert het achterschip van ‘De Zeven
Provinciën’, maar daar klinken kort en snel de bevelen uit den mond van den
Admiraal: ‘Aan lij het roer’ en ‘haal door stuurboords-achterbrassen’; ‘De Zeven
Provincien’ loeft op in den wind, de brander gaat rakelings achter het achterschip,*),
en de aanslag is gelukkig verijdeld. De brander krijgt de volle laag, terwijl de sloepen
naar hem roeien en met musketvuur begroeten, waarop de enkele mannen, die nog
op den brander zijn, dezen in brand steken en hun lijf bergen. Dit gevaar werd dus
gelukkig afgewend. Nog eenige volle lagen worden door de voorbij zeilende
Engelsche schepen op de onzen gelost, maar daarna komt er een staking van het
gevecht, want de beide vloten zijn zeer nabij de banken gekomen, die zich bewesten
Walcheren bevinden en Monk aarzelt om zich tusschen deze gevaarlijke bolwerken
van de Zeeuwsche kust te bewegen. Weldra waait er een sein van zijn schip, de
Engelschen staken de vervolging en wenden naar de open zee. Door de Deurloo
zeilende komt de Ruijter nog denzelfden dag in de Wielingen met al de schepen, die
hem in den laatsten heeten strijd trouw hadden bijgestaan. Tijdens het gevecht had
de Ruijter als zijn eenigste hoop te kennen gegeven: ‘dat hij zich zelven en deze
schepen zoude kunnen behouden en afbrengen, dan kon men het werk daarna
hervatten’. Zijn wensch was vervuld; hij zelf en de bij hem zijnde schepen waren
*) Zie de teekening op biz. 47.
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behouden en nog binnen den tijd van één jaar zoude de tocht naar Chatham getuigen,
op welke stoutmoedige en krachtdadige wijze men ‘het werk’ had hervat.
***
In de bovenstaande regels heb ik niets nieuws vermeld; de geschiedenis van de
Ruijter is overbekend, althans dit moest zij zijn bij ons Nederlanders.
Toen ik in 1903 en 1904 Commandant was van het pantserschip ‘De Ruijter’; een
schip, dat overal getoond mocht worden en ik daarmede in West-Indiën vertoefde,
deed het mijn Hollandsch hart goed, te hooren, hoe eenstemmig de lof en de vereering
was over onzen grooten Admiraal, in den mond van zeeofficieren van verschillende
natiën. Op een. maaltijd, die de Kamer van Koophandel te Newport-News (Virginia),
aan den Commandant en officieren van de ‘De Ruijter’ aanbood, werden verschillende
geestdriftige toespraken gehouden; het was de eerste maal, dat een Nederlandsch
oorlogschip deze haven bezocht en in den vreemde heeft de Nederlandsche Marine
nog steeds een goeden naam. Een der aanwezigen, een Amerikaansch Kapitein ter
Zee hield een lofrede op de Ruijter, eenvoudig, krachtig en gloedvol. Het was ook
geen nieuws wat deze vertelde, althans niet voor ons; maar toch was het mij een
genoegen het te hooren. Moge het den lezer van deze regelen evenzoo een genoegen
zijn, om zijn herinnering nog eens te kunnen opfrisschen aan den man, op wiens graf
zoo eenvoudig en juist geschreven staat:
‘Hij blinkt in onbezoedelde eere’.
D e n H a a g , Februari 1907.

Penning ter eere van DE RUIJTER en den vierdaagschen zeeslag (achterzijde van den penning op bl.
56, 1e kolom.)
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De Ruijter en de Witt.
Door B. van Rijswijk
Daar zijn groote mannen, die beroemd worden zonder het zelf te willen. Sommigen
snel, onverwacht, op een leeftijd dat anderen nog werken aan hun toekomst; anderen
laat, op een tijdstip, dat zij meenen het eind van hun loopbaan bereikt te hebben en
zij juist van plan zijn de rest hunner dagen rustig te gaan slijten. Zoo de Ruijter.

22 April 1676. Slag bij de Etna. Links de Staatsche en Spaansche vloten, rechts de Fransche DE
RUIJTER in het midden.

Toen de Ruijter in 1652 ontslag had genomen uit den dienst van de heeren
Lampsens, voor wie hij jaren lang had gevaren en zaken gedaan, besloot hij het
zeemansleven vaarwel te zeggen om kalm en aangenaam te gaan rentenieren aan de
zijde van Anna van Gelder, zijn derde huisvrouw, met wie hij in dit zelfde jaar was
getrouwd. Zij van haar kant, weduwe van een in West-Indië omgekomen schipper,
hoopte ook in hem een echtvriend te zullen vinden, met wien zij de genoegens van
een kalm huiselijk leven zou mogen genieten, zonder voortdurend over hem in onrust
te verkeeren als over een, die rondzwerft in verre gewesten, blootgesteld aan de
stormen en gevaren van den Oceaan.
De Ruijter was toen 45 jaar, dus in de kracht zijner jaren en het is de vraag hoelang
hij wel dat leventje van scheepskapitein in ruste zou hebben volgehouden, thuis
zittend bij moeder de vrouw, wandelend langs de havens of op het hoofd bij buiig
weer het binnenloopen der schepen met scherpkritisch oog beoordeelend. Een feit
is het, dat de heeren Staten van Zeeland in 1652, bij het uitbreken van den tweeden
Engelschen zeeoorlog, heel wat overredingskracht hebben moeten aanwenden om
hem over te halen het bevel over het Zeeuwsche smaldeel op zich te nemen. Voorzeker
droeg tot de Ruijter's tegenzin niet weinig bij, dat 's lands vloot destijds in zeer
slechten staat verkeerde. Van zijn eerste reis terug, moet hij alweer met moeite
overreed worden tot een tweede en eindelijk verklaart hij niet meer in zee te willen
gaan, als hem geen beter schepen worden gegeven.
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Toen is de kans groot geweest, dat de Ruijter voor onze vloot zou zijn verloren
gegaan en het moet den raadpensionaris de Witt tot een onsterfelijke verdienste
worden aangerekend, dat hij den grooten vlootvoogd voor het vaderland heeft weten
te behouden. Want hem gelukte het met zijn taaie overredingskracht de Ruijter voor
de derde maal over te halen, nu op de Hollandsche vloot, het vice-admiraalschap te
aanvaarden.
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Sedert dien tijd werken zij samen de Ruijter en de Witt, de Witt en de Ruijter. De
eerste de getrouwe, gehoorzame uitvoerder der veelomvattende plannen van den
raadpensionaris; de ander hem daartoe in staat stellend door een voortreffelijk
uitgeruste vloot. Het was de Witt, die door zijn machtigen invloed bij Staten en
Admiraliteits-colleges, de eersten wist te bewegen tot het geven van groote subsidies,
de tweeden tot het doelmatig aanwenden daarvan en het bouwen van een machtige
vloot. Zoo werd in betrekkelijk weinig tijd, die schoone, schilderachtige vloot
geschapen, door een Willem van de Velde tot zijn eigen en 's lands onsterfelijke
glorie vereeuwigd in schilderij en teekening; die vloot, die als een lofdicht is op de
zee zelve, die haar draagt; die vloot van blanke zielen en wapperende, kleurige
vlaggen aan hooge masten; waarvan ieder schip een kunstgewrocht is op zich zelf,
zoo bevallig van lijnen, zoo rijk van versiering, dat het een vreugd is voor het oog;
die vloot van zwaargewapende linieschepen, snelzeilende fregatten, onheilbrengende
branders, vlug door de golven klievende adviesjachten en rijk voorziene
behoefteschepen. Zulk een voortgang werd bij het bouwen gemaakt, dat de
admiraliteitswerven alleen het werk niet meer afkonden en de partikuliere nijverheid
te hulp moest komen. En zij waren er bij massa's, die werven van bekwame, artistieke
scheepsbouwmeesters, want was Nederland destijds niet de scheepstimmerwerf bij
uitnemendheid, waar vloten gebouwd werden voor gansch de wereld? Groot waren
zij niet de schepen uit die dagen; vergeleken bij de moderne drijvende oorlogsmonsters
zelfs klein. De Zeven Provinciën, het beroemde admiraalschip van de Ruijter was
niet langer dan 165 voet, dus nog geen vijftig Meter. Maar van hen gold, klein maar
dapper en met die zelfde schepen, die namen dragen even eenvoudig vaak als de
helden, die over hen 't bevel voeren, worden schitterende triomfen bevochten. Zij
heeten niet Dreadnought of Unflexible niet Schorpioen of Buffel; neen hun namen
hebben iets rustig-bescheidens, iets kalm-eenvoudigs. Men noemt ze naar provincies
of steden: Provincie van Utrecht, Dordrecht, of ook wel: 't Geloof, de Liefde, de
Eendracht; soms naar de beelden die zij dragen: De prins te paard. De gouden
leeuwen; of naar een buitengoed: 't Huis Tijdverdrijf. Geen dreigende of
onheilspellende namen, maar veeleer zulke, die aangename of liefelijke gedachten
bij u opwekken. Maar deze schepen met hun kalmklinkende namen zijn gevaarlijk
in den strijd, dicht bemand al zij zijn met ruw, niets duchtend zeevolk, door stalen
krijgstucht moeielijk in bedwang gehouden, door hoop op buit en belooning
aangespoord tot verwoeden strijd; mannen die met de metalen stukken geschut zoo
snel weten te schieten als met musketten, driemaal tegen den vijand eens; die vlug
zijn met enterhaak en enterbijl en met het mes tusschen de tanden geklemd
overspringen op het vijandelijk boord, om het na hardnekkigen strijd te veroveren
en in triumf te voeren naar de vaderlandsche haven.
Voor deze bemanning werd door de Staten en Admiraliteitscolleges over het
algemeen goed zorg gedragen. De voeding was flink en stevig en voor zieken en
gekwetsten, had men de noodige chirurgijns of barbiers aan boord. Aan wal gebracht
verpleegde men ze in gasthuizen. Voor het verlies in het gevecht van oogen, of
ledematen keerden de Staten aanzienlijke schadevergoedingen uit, zoodat om met
de woorden van Busken Huet te spreken geheel het lichaam der zeelieden en
zeesoldaten tegen contante betaling in onderdeden werd getaxeerd. Weduwen en
weezen van gesneuvelden genoten extra-pensioenen. Zoo trachtte men den dienst
aantrekkelijk te maken en om officieren en bemanning aan te sporen tot stoutmoedige
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daden, stelde men extra-belooningen op het neerhalen van vijandelijke vlaggen of 't
veroveren van schepen. Maar ook het geestelijk heil der manschappen verwaarloosde
men niet, naar den geest van deze dagen. Op ieder schip was een dominee of
zieketrooster, die vóór dat het zeegevecht begon de bemanning voorging in het gebed,
en die te midden van 't woeden van den strijd de stervenden bijstond in hun laatste
ure. En deze vloot werd aangevoerd door de dapperste en bedrevenste admiraals en
kapiteins van hun tijd, als een de Ruijter, als de Evertsens, van Nes, van der Zaan en
nog zooveel anderen.
Die luisterrijke zeemacht was voor een groot deel de schepping van de Witt. En
verbaast het ons nu nog, dat de Ruijter zulk een man juist daarom bovenal moest
bewonderen en vereeren, dien wakkeren raadpensionaris, die hoewel man van het
bureau en het studeervertrek, als een echte zeerob op die zelfde vloot tot tweemaal
toe blijken gaf van persoonlijken moed en buitengewone bekwaamheid. Eens toen
hij met een hevigen storm in de Noordzee, die de vloot dreigde te verstrooien, zooals
Brandt zegt: ‘Mede hielp uitzien en zelfs in 't allerhardste van 't onweder, wel drie
uur na de anderen, in regen en wind en zeewater, boven op het schip stond, om
zooveel doenlijk was, door meerderen of minderen van zeil en 't zetten van den koers,
naar gelegenheid, of naar 't geen men met het gezicht ontdekte, alle verdere
verstrooing te helpen voorkomen’.
Ten tweeden male toen hij een machtige vloot van 93 schepen en tal van galjoten
en branders, met 15000 koppen bemand, door het Spanjaardsgat bij Texel in zee
bracht.
Zoo was de Witt een man naar 't hart van de Ruijter, en viel het juist daarom den
raadpensionaris zoo gemakkelijk, den grooten vlootvoogd te overreden of te bewegen
tot menige onderneming, tot menige daad, waarvoor hij anders niet zou te vinden
zijn geweest. En juist dáárom, dat de Ruijter, als echt militair, ook op zijn tijd, waar
het belang van het land dit eischte, wist te gehoorzamen, zelfs tegen beter eigen
inzicht in, moest hij op zijn beurt de man wezen naar 't hart van een de Witt, den
autokraat, den man van onwrikbaren eigen wil. Zoo vullen beide mannen elkaar aan,
beiden verschillend van karakter en aanleg, maar toch overeenstemmend in die
hoogere deugden van onkreukbare eerlijkheid en onwankelbare trouw.
Wel zal het Bestevaer moeite gekost hebben te gehoorzamen aan het bevel van de
Staten-Generaal, om tóch de vlag te blijven strijken voor een Lawson, die zijn groet
niet had beantwoord, ‘nadien hij van zijnen koning last had voor geen koningen,
prinsen
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noch vrije Staten te strijken’ Maar hij deed het, omdat hij wist dat de Witt het zoo
wilde. Eveneens heeft hij geen oogenblik geaarzeld, op bevel van diezelfde
Staten-Generaal, met een slecht voorziene vloot, die reeds maanden lang had
rondgezwalkt en dringend herstel behoefde, den gevaarlijken tocht te ondernemen
naar de kust van Guinea, zonder kaarten, zonder kennis van de zeeën en kusten, die
hij ging opzoeken, een tocht waarin hij onze bewondering afdwingt als voortreffelijk
zeevaarder van hooge bekwaamheid; waarbij wij hem leeren kennen in al de grootheid
van zijn edel, rustig en kalm karakter.
Hoe smartte hem de vreeselijke tijding van den schandelijken moord door het
Haagsch gepeupel op de gebroeders de Witt gepleegd. Geven wij hier wederom
Brandt het woord.
‘Inzonderheid jammerde hem het omkomen van den Heer Johan de Witt, den
gewezen Raadpensionaris, die onlangs van vrienden en vreemden, ook van vijanden
gehouden werd voor het Staatsorakel van Holland, die met zijn wijsheid, beleid,
kloekmoedigheid, wakkerheid en welsprekendheid, zoo vele gewichtige handelingen
had beleid en uitgevoerd. Die tot tweemalen toe het voornaamste beleid, als
Gevolmachtigde van den Staat, op 's Lands vloot had gehad, eerst nevens de Heeren
Huigens en Boreel, en daarna alleen: die omtrent de beleiding der zeezaken den
vaderlande onbedenkelijke diensten had gedaan, die, door zijn raad en aanprijzen,
hem de Ruiter, tot den dienst van Holland had getrokken, en teweeg gebracht, dat
hem eerst het Vice-Admiraalschap, en daarna het Luitenant-Admiraalschap, en 't
Opperbevel over 's Lands vloot werd opgedragen: die hem altijd in hooge waarde
had gehouden, teederlijk bemind en begunstigd, in den Haag komende, in zijn huis
geherbergd en vriendelijk onthaald. De herdenking dezer dingen hadden kracht
genoeg om dat manhaftig gemoed met medelijden te bewegen, en hem de
ondankbaarheid en woede des volks te doen verfoeien’.
Slechts vier jaren heeft de Ruijter den raadpensionaris overleefd en in die jaren
nog eens het vaderland voor den ondergang behoed.
In 1675 aanvaardde hij zijn laatsten tocht. (Zie bl. 49.)
Was het toen reeds merkbaar, dat de Witt niet meer leefde, begon reeds toen het
verval van zijn luisterrijke vloot? Dit is zeker, dat men de Ruijter liet gaan met een
scheepsmacht, die te klein was en waaraan veel ontbrak. Toch ging hij, maar onder
een waardig protest. Als men hem vraagt of hij, nu de ouderdom gekomen is, bevreesd
is geworden, antwoordt hij tier: ‘Neen, ik begin de moed niet te laten vallen. Ik heb
mijn leven veil voor den Staat, maar ik ben verwonderd en het is mij leed, dat de
Heeren de vlag van de Staat zoo veil hebben en wagen’.
De Ruijter is op dezen tocht gebleven. Hem is de smart bespaard den roem van
onze heerschappij ter zee te moeten overleven en haar vernedering te aanschouwen,
die hij eens zoo treffend in zijn brief van December 1656 aan de admiraliteit van
Amsterdam heeft voorspeld.
D o r d r e c h t , Maart 1907.

Bladvullingen.
De Ruijter's eigenlijk testament.
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De Ruijter's eigenlijk testament zijn niet geweest de notariële bepalingen van
December 1675, waarbij hij aan zijn zoon Engel, alsof een voorgevoel hem zeide,
dat hij zijn laatsten scheepstogt ging aanvaarden, zijne adelbrieven, zijne ridderorde
van Saint-Michel, en het met diamanten omzet portret van Lodewijk XIV vermaakte,
dat de koning in 1666 hem vereerd had. Het is de brief geweest dien hij in December
1656 uit Texel aan de amsterdamsche heeren van den Raad der Admiraliteit rigtte,
toen eene geheime orde van henzelf, waarbij zij hunne vlootvoogden toestonden den
Engelschen het onderzoeken der hollandsche koopvaardijschepen te beletten, uit
menschevrees of om redenen van Staat op nieuw door hen ingetrokken was. De
Ruijter's onvergankelijkste eer is, het moorddadige dier intrekking voor de toekomst
der Republiek beseft, en in ‘een zeemansstijl’, gelijk Brandt zegt, de Heeren daarop
gewezen te hebben. Zijne taal is die van den idealen nederlandschen zee-officier:
‘Wij zullen op d'eene of andre tijdt een groot affront lijden, tot schande voor onzen
Staat, en alzoo zullen wij bij onze koopluiden en onze gemeente voor eerlooze
schelmen uitgemaakt worden. Want niemant kan zoo zijn konvoy beschermen. De
minste van den Staat van Engelandt zal ons zoeken t'affronteeren, en onze scheepen
tot haar contentement visiteeren, en dan op de minste pretentie met onze
koopvaardijschepen doorgaan, en ons noch voor Jangats uitlacchen. Dat voor eerlijke
dienaars van den Staat zeer droevig is te verdraagen’.
Busken Huet: Het Land van Rembrandt,
Deel II 2, blz. 261 en 262.

De Ruijter trouw dienaar van zijne meesters.
Toen de Ruijter nog als schipper voer voor de heeren Lampsens te Vlissingen, kwam
hij met zijn koopwaren te Salée en bood daar, onder meer, een stuk Engelsch bruin
laken te koop aan, waarin het opperhoofd der stad, of S a n t , zooals Gerard Brandt
hem noemt, veel zin had. Men kon het echter over den prijs niet eens worden; de
Sant verklaarde het stuk laken te willen en te moeten hebben voor een veel lageren
prijs dan door de Ruijter gevraagd werd. Maar de Ruijter bleef op zijn stuk staan en
zeide, ‘Ik mag het niet geven onder de waarde, om de markt niet te bederven, maar
ik mag het desnoods, en om erger te ontgaan, wegschenken’.
De Sant begon toen te dreigen met inbeslagneming van het schip en
gevangenneming van de Ruijter, doch deze bleef op zijn stuk staan en zeide, dat als
de Sant op zijn schip was, hij niet zoo bout zoude durven spreken Dit antwoord
scheen den Sant te behagen; want nadat hij zich verwijderd had, kwam hij na een
paar uren terug en deed de Ruijter hetzelfde bod, doch toen deze bij zijne weigering
bleef, zeide hij tot de omstanders: ‘Ziet eens hoe trouw en kloek die Christen is voor
zijn meesters. Weest gij allen, als het te pas komt, ook zóó voor mij’.

De Ruijter een vijand van kwaadspreken.
In een trekschuit werd in de Ruijter's tegenwoordigheid, de regeering door iemand
belasterd, waarop de Ruijter den kwaadspreker beval te zwijgen, zeggende, dat hij,
in dienst van het Land zijnde, zulke taal niet kon dulden. Toen de lasteraar doorging
en de schipper niet genegen was om hem op bevel van de Ruijter aan wal te zetten,
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pakte de Admiraal, die veel lichaamskracht bezat, den kwaadspreker dubbelgevouwen
op en zette hem buiten boord tegen den walkant, waar hij, met een nat pak, een goed
heenkomen moest zoeken.
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De handteekening van Michiel de Ruijter.
Door Joh. H. Been.
Van Michiel de Ruijter mogen allerlei reliquieën overgebleven zijn, - het eenige wat
we van hemzèlf nog over hebben, is zijn handteekening. In de verschillende portretten
van den Admiraal legden de schilders ieder een deel van hun opvatting, van h u n
wezen. De handteekening alleen is zuiver subjectief, een

Vier handteekeningen van DE RUIJTER.
1633 Machgvel Adryaensen van Vlyssinge - 1635 Machghyel adryaensen ruyter. 1635 Machghyel
adryaensen. - 1676 V.E. Beminde Man. Michiel Ad. ruyter.
De onderste is ontleend aan den brief. 23 Maart 1676 aan zijne vrouw gericht. dus een maand voor
zijn dood

deel van z i j n wezen, 't eenige in dat opzicht hetwelk nog van hem rest. Daarom
kon ik het, althans voor mij, niet onbelangrijk vinden, dat levend gebleven aandenken
van onzen wijdberoemden zeeheld met een grootere aandacht te bekijken, dan men
eigenlijk wel aan de handteekeningen uit dien tijd, toen men met de pen, althans wat
de spelling betreft, er vrij wat losser overheen liep dan tegenwoordig 't geval is,
wijden mag. En wellicht is het juist door die losbandigheid, dat men eerlijker kijk
op zulk een overgebleven getuigenis uit oude tijden krijgt, dan het later met vele
bestudeerde handteekeningen uit ònzen tijd het geval zal wezen. Elders heb ik hierover
reeds iets geschreven; op wat ik toen gezegd heb, zal ik echter hier niet terugkomen.
In de besproken handteekening dan troffen drie dingen mijn aandacht. Ten eerste,
dat, hoe ook gespeld, de groote Vlissinger voluit zijn voornaam blijft schrijven.
Eigenlijk kan dat minder verwondering baren, want die naam, die doopnaam, bleef
in die dagen 't voornaamste bestanddeel van den persoon zooals hij zich zoowel
schriftelijk als in de naamgeving door anderen aan zijn tijdgenooten openbaarde. De
meeste menschen uit dien tijd hadden geen familienaam. Heette de vader Jan Pietersz.,
dan heette de oudste zoon Pieter Jansz. en van dezen zoowel als van al zijn andere
zonen, heette de oudste zoon naar den grootvader, dus alweer Jan met den naam des
vaders er achter. Er komen in dien tijd zooveel eendere namen voor, dat platweg
gezegd de duivel er niet uit wijs kan worden; maar de practische tijdgenoot kon dat
wel. Die begon met bijnamen te geven. Deze ontmoet men wel eens, als die Jannen
of hoe ze dan ook heeten mochten met de Magistraat in aanraking kwamen, en die

Neerlandia. Jaargang 11

aardige onderscheidingsteekenen zijn de moeite van 't opteekenen wel waard. In de
kerkelijke registers, bij doopen, trouwen of begraven, komen ze zoo gauw niet voor.
Tromp's vaders, Harpert Maertens, gaat als jongen op den loop en naar zee, krijgt,
omdat hij in zijn vrijen tijd zich amuseerde met op een trompetje of trompje te spelen,
den bijnaam Tromp; maar in 1597 wordt aangeteekend, dat Harpert Maertenszoon,
jonckgezelle van Delft met Jannetgen Barents huwt, en in 1598 dat van Herpert
Maertenszoon een zoon gedoopt wordt, die Maerten heet. Maerten krijgt den bijnaam
van zijn vader; maar als hij in 1624 huwt, schrijft de dominee hem in als Marten Her-
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pertsz., er bij vermeldende, dat hij luitenant van kapitein Mees de Boer is. Eerst in
1634, bij zijn tweede huwelijk, dus toen hij al zes-en-veertig jaar was, heet hij in het
register Capiteyn Merten Herpertsz. Tromp.
Op dergelijke wijze zal het met Michiel Adriaensz. gegaan zijn. In 't algemeen
dan bedoel ik, want ik ben er onbekend mee, hoe hij bij zijn huwelijken ingeschreven
werd. Maar in de hierbijgaande fragmenten schrift ontleend aan het belangrijke boekje
van den heer Scheurleer, treedt hij zelf als voorlichter op. In 1633 teekent hij zich
m a c h g y e l a d r y a e n s e n v a n V l y s s i n g e , doch in 1635 voegt hij achter zijn
naam: r u y t e r , hoewel hij in 't zelfde jaar zich nog m a c h g i j e l a d r y a e n s e n
teekent. Later wordt het, door de verschillende perioden heen, waarop wij straks
terugkomen: m i c h i e l A d r u i j t e r .
In het laatste voorbeeld zien wij, hoe hij er toe gekomen is in den letterlijken zin
des woords de puntjes op de i te zetten. Liet ik in mijn artikel in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant de vrees doorschemeren, dat door invloed van vorstenhulde
en verheffing in den adelstand zelfs bij den nederigen zeeheld de ij in zijn naam
mocht afgegleden zijn naar de y, het is mij - en hier zijn wij gekomen tot het tweede
dat mijn aandacht in zijn handteekening tot zich trok, weldra gebleken, dat dit gelukkig
niet het geval is geweest. Integendeel, de y is vóór de ij spelling gekomen. Het boekje
van den heer Scheurleer laat in een viertal handteekeningen zien, hoe pas vrij laat
de zeeheld een v a n achter zijn voornaam voegde, hoe die v a n in 1635 met de y,
en in 1676 (in een zijner laatste brieven) met de ij geschreven werd. Ik kan hier, naar
mij van zeer geachte zijde opgegeven werd, nog bijvoegen, dat hij ook den 16 Sept.
1641 zich teekende als m a c h g y e l a d r y a e n s e d e r u y t e r .
Hoe nu, zal men zeggen, was Bestevaer Michiel dan zoo stelselloos, dat hij er, in
het schrijven van zijn eigen naam, hoegenaamd geen logica op na hield? Hij was,
zou men kunnen antwoorden, in dat opzicht niet meer of minder stelselloos dan een
zijner tijdgenooten, b.v. Vondel, die Van den Vondel, Van Vondel enz. genoemd
werd. En toch, er zat bij De Ruijter wel degelijk logica in deze handelwijze, en wel,
naar het mij wil voorkomen, de logica der geleidelijke ontwikkeling. De matroos en
de schipper schreef meer of minder gebrekkig zijn eigen naam gevoegd bij dien zijns
vaders; de man die opklom tot hoogere waardigheden, voegde een v a n achter zijn
naam; de Vlootvoogd, die verslagen had uit te brengen van zeegevechten, welke in
de geschiedenis van meer dan een koninkrijk werden opgenomen, vond eindelijk
een meer vasten vorm voor de handteekening, waardoor die hoogst belangrijke
verslagen een officieel stempel kregen. En het is d i e handteekening, waarmede wij
te maken hebben. Zij w o r d t bij ieder persoon van eenige beteekenis, eigenlijk bij
iedereen, die op de een of andere wijze met de pen omgaat. Is uw eigen handteekening
niet veranderd met u, van uw kinderjaren af, totdat ge geworden zijt wàt ge zijt? Wat
wij in die eigenaardige quaestie van de y of ij spelling in den naam van Bestevaer
vragen, is dit: hoe heeft de zeeheld zijn naam geschreven onder zijn verslag van den
Vierdaagschen Zeeslag (11-14 Juni 1666), van de gebeurtenissen bij Chatham (22
Juni 1667). en na de zeeslagen bij Solebay (7 Juni 1672), Schooneveld (7 Juni 1673)
en Kijkduin (21 Aug. 1673), in 't kort: onder de verslagen, waarin hij had te gewagen
van gebeurtenissen, die tot de grootste in onze geschiedenis behooren. Zette hij
daaronder met een stelselloosheid, haast niet te verklaren in het karakter van den
man, die in al zijn groote daden der zee zoo duchtig de puntjes op de i zette nu eens
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Ruijter, dan weer Ruyter - ja, dan moeten wij maar de poging opgeven, om in dezen
warwinkel een weg te zoeken.
Nu kan men verschillende handteekeningen van De Ruijter bijeenbrengen, doch
men moet er dan op verdacht zijn, dat het eene voorbeeld het andere doodslaat. De
eenige, die met volle autoriteit hierin uitspraak kan doen, is de Algemeene
Rijksarchivaris, die de officieele verslagen van den Vlootvoogd onder zijn berusting
heeft, ja, die uit de meest mogelijke verscheidenheid te dezen opzichte, de
nauwkeurigst mogelijke conclusie kan trekken. Meer dan eens heb ik de
voorbeeldelooze welwillendheid en bereidvaardigheid om te helpen en voor te lichten
van Jhr. Mr. Th.H.F. van Riemsdijk mogen ondervinden. Dat gaf mij den moed ook
in dit vraagstuk mij tot hem te wenden. En ook thans mocht ik mij verheugen in een
antwoord, dat mij, als resultaat van zijn onderzoek, gewerd. Tot recht verstand van
't geen hier volgt, diene nog de opmerking, dat met ‘de feiten’, waarop de Algem.
Rijksarchivaris in zijn schrijven zinspeelt, de zeeslagen bedoeld worden, welke ik
hierboven opgenoemd heb.
Na de inleiding van zijn missive, deelt Jhr. Mr. Th.H.F. van Riemsdijk het volgende
mede:
‘Op verschillende stukken voorkomende in het Familie-archief van de Ruijter en
in dat der Admiraliteit komt de handteekening van genoemden zeeheld voor, zoowel
op die welke betrekking hebben op de door u genoemde feiten, als op die van
vroegeren en lateren tijd. Zoo teekent hij in 1659 reeds als Michiel Ad. Ruijter, ook
in 1661 als vice-admiraal op 't schip “de Liefde”, in 1666 te Texel aan boord der
“Zeven Provinciën”, in 1667 als luitenant-admiraal, in 1668 als opperhoofd van 's
lands vloot en in 1674 op verschillende stukken overal met de twee punten, dus ij,
in den naam R u i j t e r .
Ook in zijn eigen journalen waar hij met eigen hand verslag doet der door u
vermelde zeeslagen, komt in het opschrift geschreven met dezelfde hand, voor, dat
het journaal is van M.A. Ruijter, alzoo met de twee punten boven de ij.
Uit dat alles moet ik afleiden dat de handteekening van dezen zeeheld voorkomende
in het werk van den heer J.C. de Jonge “Het Nederlandsch Zeewezen” deel 2, in het
bijzonder wat de ij aangaat, overeenkomt met de origineele handteekening zooals ik
die op verscheidene stukken zag.
In de brieven toch van de Ruijter zooals die voorkomen in de
Admiraliteits-archieven en waarin hij handelt over de verschillende gebeurtenissen
ter zee teekent hij op allen die ik zag, met de y en de twee punten daarop’.
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Ziehier dus, wat de Algem. Rijksarchivaris, krachtens zijn ambt de hoogste autoriteit
om in deze quaestie advies te geven, te zeggen had. Ik heb daar niets meer bij te
voegen.
In de derde plaats trekt het in de handteekening des Admiraals onze aandacht, dat
hij meestal schreef M i c h i e l A d R u i j t e r . Ik wijs er hier uitdrukkelijk op, dat
't er in zijn schrift niet zoo uitziet, als dat men het in drukletters onder de oogen krijgt.
Aan die d is een schrapje of krul verbonden, die ten minste in enkele handteekeningen
naar de R heenloopt. Wie nu met het oude schrift eenigszins op de hoogte is, kan
niet nalaten op zulk een teeken te letten. In dat schrift toch komt een eigenaardig
verschijnsel voor, n.l. dat der v e r k o r t i n g e n . Het voorvoegsel v e r wordt
gewoonlijk slechts door een eigenaardige krul weergegeven en voor ‘van de(n)’
wordt eenvoudig van geschreven. Die verkortingen zijn de voetangels en klemmen
voor hem, die zich er toe zet om 't oude schrift te leeren lezen. Gelukkig echter, dat
er meestal een bordje is, dat den argeloozen voor dit gevaarlijke goedje waarschuwt.
Dit waarschuwingsteeken nu bestaat meestal uit een streepje boven de verkorting,
maar omdat men met geen gedrukt schrift te doen heeft, is het niet altijd recht en
neemt allerlei vormen aan. Welken vorm het ook moge aannemen, de ontcijferaar
merkt het op en is dadelijk op zijn hoede. Soms wel eens t e goed. En om de laatste
reden ben ik er toe gekomen, mij wel eens af te vragen of het streepje, dat in de
besproken handteekening achter de d voorkomt niet er voor waarschuwde, dat de e
was weggelaten, en men eigenlijk niet voor zich had ‘m i c h i e l A d r u i j t e r ’, maar
‘m i c h i e l A d r u i j t e r ’. In mijn onderstelling werd ik gesterkt door den brief, dien
Dirk Siercks, schrijver op het schip Oostergoo in 't jaar 1659 aan Jhr. Barthold van
Aylva schreef, naar aanleiding van de landing der Hollanders op 't eiland Funen. Ik
heb dien brief niet anders dan gedrukt onder de oogen gehad (in de Kronijk van 't
Hist. Gen. te Utrecht, ten jare 1861), zoodat ik voor de juiste wedergave der spelling
niet mag instaan. In dien brief nu schrijft Dirk Siercks enkele malen ‘d vice-admiraal
dRuyter’. En verder vraag ik mij af, of men niet te veel vasthield aan de d welke men
achter de A van Adriaensz. geplaatst wil hebben? Zijn zoon Engel had in dit opzicht
geen last van het woord Adriaen, en toch teekende zich deze als E DRuyter. (Zie De
Jonge II, 2e dr., bladz. 780, handteek. 18).
Tegen mijn onderstelling zijn al dadelijk twee groote bezwaren in te brengen. Niet
zoozeer het opschrift op zijn eigen journalen, dat volgens den Rijksarchivaris M.A.
Ruijter luidt; want hier kan evengoed de letter d a c h t e r A als v ó ó r de R vergeten
zijn; het voor en tegen weegt hier tegen elkaar op. Maar de door den heer Scheurleer
medegedeelde eerste handteekening van 1635 m a c h g h y e l a d r y a e n s e n
r u y t e r , - waarin het niet twijfelachtig is, dat de d is weggelaten - als de
handteekening in De Jonge, door den Rijksarchivaris aangehaald, waar duidelijk de
r achter Ad. te lezen is, maken mijn stelling zeer zwak, laat ons liever zeggen
onhoudbaar.
Hoe dit ook zij, het is onwederlegbaar zeker, dat onze groote zeeheld De Ruijter
heette, al laat Blooteling in zijn portret insgelijks het woordje d e weg. Dat woordje
kwam mij in allerlei stukken onder de oogen, men vindt het ook, gelijk men in
Scheurleer's boekje kan zien in het Deensche adelsdiploma van 1660. 't Kan niet
anders, of hij zelf zal zich ook zoo genoemd en de hiëroglyphe welke zijn
handteekening vormt, zal niet anders dan De Ruijter te beteekenen hebben, gelijk
hem b.v. ook Aytzema noemt al spelt die anders. Om daar ten volle de zekerheid van
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te hebben, moet men eens de indirecte methode van bewijsvoering volgen, aannemen
dat de zeeheld Ruijter heette en niet anders, en men zal zien tot welke zonderlinge
resultaten men komt. Men schept dan een persoon, die anders heet dan heel de wereld
hem noemt, een man - ik bedoel de Vlootvoogd, want zijn minder bekenden tijd laat
ik nu terzij - die hoog boven zijn omgeving uitstak, en niet één moment van zijn
leven de stem zou verheven hebben, om, moe van dat aldoor verkeerd hooren
uitspreken en ook zien schrijven van zijn eigen naam uit te roepen: ‘goeie menschen,
noemt me toch alsjeblief zooals ik heet!’ Tevergeefs! Prins Frederik Hendrik wil er
niet aan, want hij hecht zijn zegel aan twee lastbrieven, waarbij - den 20 Juni 1641
- Michiel Adriaenszoon de Ruijter tot kapitein op 't schip de Haaze ‘maar met eenen
tot Schoutbynacht over de geheele vloote’ wordt benoemd. Of was het de secretaris
van den Prins, die den dapperen Zeeuw niet het genoegen gunde van toch ééns goed
zijn naam te zien geschreven? Of is Brandt de schuldige, die in hun geheel en in zijn
schrijfwijze deze lastbrieven weergeeft? Welk een wreede ironie van het lot; of
misschien wel de ring voor dézen Polycrates? Zelfs de moordenaar, die in 1672 zijn
huis binnenstormt, uitroepende: ‘Waar is Michiel de Ruijter!’ kon door deze spelling
den Admiraal van zijh kamer lokken. Wie weet, als de onverlaat, die zoo wonderlijk
uit dat huis en uit de geschiedenis verdween, om ‘Michiel Ruijter!’ geroepen had,
of de Vlootvoogd zich niet uit puur enthusiasme van m'n hemel nu toch ereis ééns
van zijn leven zijn naam juist te hooren uitspreken, had laten treffen door het mes,
dat de man in de vuist klemde......
Ziehier tot welke beschouwingen de handteekening van Michiel de Ruijter ons
aanleiding gegeven heeft. Bij al de heele of halve losbandigheid van de schrijfwijze
uit ons heldentijdperk, vonden wij in de handteekening van den grooten Admiraal
een betrekkelijke rust en vastheid, welke ons verrastte. Wij konden niet nalaten
daarop te wijzen. En wat nu het teruggeven van zijn naam betreft, daar is het mijn
persoonlijke meening, dat wie in den naam van Bestevaer Michiel zoowel de ij als
het lidwoord d e handhaaft, door het eerste zoo nauw mogelijk de wijze benadert
waarop zich de schepper onzer meest bekende nationale daden door zijn handschrift
aan het nageslacht geopenbaard heeft, en door het laatste den naam spelt, zooals die
door, zijn tijdgenooten en allerwaarschijnlijkst ook door hem zelven uitgesproken
en al schrijvende bedoeld werd.
B r i e l l e , Maart 1907.
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Aanschou den Heldt, der Staaten rechterhandt,
Den redder van 't vervallen Vaderlandt,
Die in een jaar twee groote Koningkryken
Tot driemaal toe, de trotse vlagh deed stryken,
Het roer der vloot, den arm daar Godt door strêe.
Door hem herleef de vryheit en de vreê.
GERARD BRANDT.

Rechtvaardigheid van de Ruijter.
Tijdens het verblijf van de Ruijter aan de kust van Guinea in 1665, gebeurde het, dat
drie matrozen, die aan den wal waren, in dronkenschap, met elkander aan het vechten
raakten en elkaar met messen te lijf gingen. De eigenaar der woning, waarin dit
gebeurde, wilde hen scheiden, doch ontving in de duisternis zelf een doodelijken
steek. De vechtersbazen werden gevat, doch geen van hen wist zich te herinneren,
wie de doodelijke steek had toegebracht. Zij werden door den Zeekrijgsraad ter dood
veroordeeld, onder dien verstande, dat zij om den galg zouden loten. Hij, die het lot
trof, werd vervolgens opgehangen, en, toen men meende, dat hij den geest gegeven
had, afgesneden, en naar het graf gebracht. Doch kort daarna bemerkte men beweging
aan zijn ledematen en de gehangene kwam langzamerhand tot het leven terug. Men
beraadslaagde wat men met hem zoude doen en de Gouverneur van Guinea, in dienst
der W.-I. Compagnie, de Generaal Valkenburg, verklaarde, dat hij moest sterven,
daar het vonnis luidde: ‘dat hij met den koorde gestraft moest worden, totdat er de
dood op volgde’, maar de Ruijter redde den man door te zeggen: ‘dat men geen klare
blijken had, dat hij de ware doodslager was, dat het lot hem wel had veroordeeld,
maar dat dit geen vast bewijs van zijn schuld medebracht, dat deze man, nu door
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Gods bestiering nog in het leven bewaard, onschuldig kon zijn of minder schuldig
dan de beide anderen en derhalve behoorde gespaard of begenadigd te worden en
dat ook hetgeen hij reeds had geleden, te weten, de smart en het gevaar van den dood,
tot een straf strekte en anderen ten spiegel kon dienen’.
Deze woorden hadden invloed op Generaal Valkenburg, die den man genade
schonk. De gehangene verhaalde later, dat de schrik en de angst voor den dood hem
zoo overweldigd had, dat hij weinig gevoel had van hetgeen hem den dag van zijn
vonnis overkwam en dat hij, toen hij van den ladder gestooten werd, in een diepe
put scheen te vallen zonder pijn of benauwdheid te voelen.
En thans?
Niet is verbasterd in kloekheid ter zee, het kleine volk in de lage landen!
Plotseling heeft een handvol Nederlanders, in de menigte wegduikende zoolang
het dagelijksche eenerlei hen houdt binnen den kleinen kring hunner strenge plichten,
aan de wereld getoond waartoe zij in staat zijn.
De ramp van de Berlin aan den Hoek van Holland is in dit opzicht een openbaring
geweest voor wie niet wisten of twijfelden.
Nederland is terug gezonken tot een kleinen staat; vroeg of laat heeft dat zoo
moeten zijn; dat op zich zelf mag nooit verwijt, zelfs niet teleurstelling wezen.
Maar groot genoeg is het steeds om goed te deugen. En dat het nog deugt, de
Sperling's en Jansen's en Ree's en Berkhout's en hoe die eenvoudigen verder mogen
heeten, zij getuigen dat ons volk nog deugt, want het hart van ons volk is gezond.
Als de Ruijter terug kwam, hij zou zeggen: Met zulke jongens waag ik de vlag
der Staten over alle zeeën!
Maar de Ruijter komt niet terug; zijn tijden zijn voorbij. Nederland meet zich met
niemand meer.
Toch, wie ooit zijn stranden nadert met vijandelijke bedoeling, die vindt er nog
de jongens van Jan de Witt.
De eenvoudigen hebben het werk gedaan, maar voorgegaan is een eerste.
Dat Prins Hendrik zijn volk en de Nederlanders hem hebben leeren kennen, dat is
een groote winst voor beiden. Hij vooraan als eerste van het land, als man onzer
Koningin. Toch ook eenvoudig en dat is het meest aantrekkelijke. Evenmin als de
schippers en duikers heeft hij de belooning begeerd voor edele daad.
Dat is in ons oog in allen het mooist geweest, en geen ridderorde haalt bij dien
afkeer van benauwend vertoon, bij die bescheidenheid.
En weer, als Bestevaer eens terugkwam, hij zou ook dit tot allen zeggen: Het is
uw hooge recht bescheiden te zijn, want gij hebt uw plicht gedaan.
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‘DE ZEVEN PROVINCIËN.’

Door de uitgave van dit nummer moeten vele stukken en mededeelingen
blijven liggen.
De Redactie moet woekeren met de ruimte, daar de 20 blz. voo' eerst niet
mogen worden overschreden, om de kosten.
De firma Nijhoff stond verschillende cliché's uit het werkje van den heer
Scheurleer welwillend voor Neerlandia af Aan de Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur (Wereldbibliotheek) danken wij de ‘Begrafenis’,
aan den uitgever D. Bolle ‘de Zeven Provincién’ op blz 56.
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A.N.V.-Lied.
Opgedragen aan het Hoofdbestuur.
Groot-Nederlanders zijn wij, één
Door 't heerlikst ideaal:
Ons bindt dezelfde vrijheidsmin,
Ons bindt dezelfde taal.
Streelt gouwspraak ook gemoed en oor,
Te zamen juichen wij,
Van heinde en ver, een wereldkoor:
Der vrijheid kind'ren wij!
De Nederlander zelf, hij zij
Hollander, Zeeuw of Fries,
Of Groninger, of Heidekind,
Hij heeft maar één devies:
De vrijheid hoog! Geen dwingeland,
Hoe sterk zijn wapen zij,
Houdt in deez' mooie gouwen stand:
Der vrijheid kind'ren wij!
De Vlaming strijdt z'n eigen strijd
Voor 't recht van de eigen taal;
Verdrukking geeft hem moed en kracht:
Hij meet zich met de Waal.
En stadig wint hij veld, hoe fel
Ook 's vijands afkeer zij,
Standvastig denkt hij bij 't gekwel:
Der vrijheid kind'ren wij!

H a a r l e m , Maart 1907.
De kind'ren van Zuid-Afrika
Zijn taai als 't hele ras,
Nog klinkt hun taal daar, of hun vlag
Nog de oude vijfkleur was.
Nog klinkt er in hun harten na
De dreun van 't zwaar gestrij;
't Blijft klinken in Zuid-Afrika:
Der vrijheid kind'ren wij!
En wijd en zijd, in Oost en West,
In 't groot Amerika,
Naar welke stad vol veerkracht ook
De Nederlander ga,
Zoo tussen 't werk voor zijn gezin,
Doortrilt hem even, blij,
Denkt hij aan land en Koningin,
Der vrijheid kind'ren wij!
Groot-Nederlanders hier te zaam,
Door vrijheidsmin vereend!
Daar heeft ons Nederlands Verbond
Zijn groeikracht aan ontleend.
Laat klinken dan met moed de leus:

Neerlandia. Jaargang 11

Wat ook de toekomst zij,
Staat tussen ‘slaaf of vrij’ de keus,
Der vrijheid kind'ren wij!

J.B. SCHEPERS.
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Van het Hoofdbestuur.
Algemeene Vergadering.
v a n 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 Wo e n s d a g 26 J u n i
1907, 's n a m . 2 u u r , i n H o t e l P o n s e n , S t a t i o n s p l e i n , D o r d r e c h t .
Dagorde.
1o. Wijziging der Statuten;
2o. Bij aanneming van sub. 1o.: Vaststellen van het reglement, bedoeld bij het
ontworpen art. 5 der Statuten.
De algemeene Secretaris:
P.J. DE KANTER.
Zie voor de toelichting Neerlandia, December 1906 blz. 295.

Nieuwe Zelfstandige Afdeeling.
Te Shanghai is een Zelfstandige Afdeeling opgericht, aanvankelijk met 25 leden.
Voorzitter is de heer J.C. Specht Grijp, Secretaris-Penningmeester de heer H.W.
Forbes.
In verband hiermede verleende het Hoofdbestuur den heer Specht Grijp op zijn
verzoek eervol ontslag als vertegenwoordiger.

Nieuwe Vertegenwoordigers.
De heer M.M. Pinedo, p/a. Garcia Gonzalez, Calle Cuba, is door het Hoofdbestuur
benoemd tot vertegenwoordiger te Havana.
Het Hoofdbestuur benoemde tot Vertegenwoordiger te Tórreon, Coah, Rep. Mexico:
Frans Dingler, Apartado 274.
De Vertegenwoordigers, die hun verslag over 1906 nog niet inzonden, worden
uitgenoodigd zulks ten spoedigste te doen.
De Alg. Secretaris,
P.J. DE KANTER.

Wet op het Nederlanderschap.
Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal is de vorige maand het volgend
adres verzonden:
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen:
het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht;
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dat het zich veroorloofde, onder dagteekening van 27 December j.l. den volgenden
brief te richten tot Zijne Excellentie den Minister van Justitie;
(Zie Neerlandia Januari-nummer blz. 10.)
dat thans aan het Hoofdbestuur afschrift wordt gezonden van een adres der
Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen aan Uwe Kamer, waarin evenzeer
opnieuw wordt aangedrongen op het wegnemen der bezwaren tegen de wet van 12
December 1892 (Staatsblad No. 268), bezwaren welke aanstoot geven aan de
Nederlanders in den vreemde, die de nationaliteit wenschen te behouden;
dat adressante overweging verzocht van eene andere oplossing dan door het
Hoofdbestuur werd behandeld in den brief aan den Minister van Justitie;
dat het Hoofdbestuur geenszins bedoelt het door hem aangegrepen middel tot
wegneming der grieven aan te bevelen met verwerping van alle andere middelen,
maar integendeel van oordeel is, dat de weg, dien de Nederlandsche Kamer van
Koophandel te Londen aangeeft, evenzeer leidt tot wegneming van het door het
Hoofdbestuur besproken bezwaar, dat men op een oogenblik, waarop men
bescherming zijner Regeering behoeft, zou kunnen bemerken de nationaliteit te
hebben verloren en de gelegenheid te missen haar onmiddellijk terug te bekomen;
redenen waarom het Hoofdbestuur Uwe Kamer het verzoek der Nederlandsche
Kamer van Koophandel te Londen ter ernstige overweging aanbeveelt.
Hetwelk doende enz.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
(w.g.) H.J. KIEWIET DE JONGE,
Algemeen Voorzitter.
(w.g.) DE KANTER,
Algemeen Secretaris.

Jaarverslag over de Afdeeling Stellenbosch van het A.N.V. 1906-1907.
(Nieuwe spelling)
Door bemiddeling van de vertegenwoordiger van het A.N.V. voor Zuid-Afrika waren
in de eerste helft van 1906 een aantal personen als leden tot het A.N.V. toegetreden.
Op 10 Aug. 1906 werden door hem de leden tot een samenkomst uitgenodigd, om,
daar het leden-aantal voldoende was om een Zelfstandige Afdeling te vormen, tot
de oprichting te besluiten en daarna bestuursleden voor te stellen, die voor de eerste
maal door het Hoofdbestuur moesten worden bevestigd. Voorgedragen werden:
Professor P.J.G. de Vos, ere-voorzitter; Professor Dr. W.J. Viljoen, voorzitter; de
heer H.J. Louw, ondervoorzitter; Professor Dr. E.C. Godée Molsbergen, sekretaris;
de heer H.J. Bergh, penningmeester; Professor. Dr. A. Lodewyckx; mevrouw J.H.
Marais - de Villiers; mevrouw E.G.L. Preiss - Viljoen, mevrouw M. Schonken Retief.
Een kommissie van 3 leden ontwierp een afdelingsreglement, dat 3 September
door de leden na bespreking werd goedgekeurd. Het Hoofdbestuur keurde dit
reglement goed op 6 Oktober 1906. Men was zo vriendelik 't reglement in Holland
voor de Afdeling te drukken; ongelukkig raakten de twee pakjes aan 't zwerven en
met blijdschap kan nu vermeld worden, dat de zwervers half Februari 1907 toch nog
terecht kwamen.
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Het eerste jaar is dus voorbijgegaan met het stichten der Zelfstandige Afdeling en
het op gang krijgen der zaken. Het leden-aantal bedraagt dertig. Moge het volgend
jaarverslag veel nuttigs kunnen vermelden, door de Afdeling tot stand gebracht.
W.J. VILJOEN, Voorzitter.
E.C. GODEE MOLSBERGEN,
S t e l l e n b o s c h , 28 Febr. 1907.
Sekretaris.

Jaarverslag der Afd. Constantinopel.
De verhouding tusschen Consulaat en Gezantschap eenerzijds en de kolonie anderzijds
bleef dit jaar dezelfde, en zoo werden op 31 Augustus en 1 Januari de Nederlanders,
die gemeenschappelijk voor hun gehechtheid aan het vaderland wilden getuigen,
door de overheid die in hun oogen het symbool is van het afwezig vaderland, wederom
niet ontvangen.
De geldelijke toestand van de afdeeling was gunstig, gedeeltelijk doordat de
afdeeling wegens gemis aan samenwerking tusschen overheid en kolonie zich op
bijna geen gebied kon uiten.
Wegens dit gebrek aan tegemoetkoming onthield de afdeeling zich dan ook van
elk betoog tijdens het vertrek van den Nederlandschen Consul naar Smyrna. De
pogingen tot het oprichten van een Nederlandsche handelszaak in Constantinopel,
waartoe ook het Hoofdbestuur geldelijk medewerkte, had tot dusver nog een gunstig
gevolg.
Voor de noodlijdenden door de overstroomingen in Zeeland werd onder de leden
een inzameling gehouden, waarvan de opbrengst naar Dordrecht werd overgemaakt.
De afdeeling had het verlies te betreuren van een zijner beste leden, maar verheugde
zich hetzelfde jaar in het toetreden van een nieuw lid op Mitylene.
Dr. A. COOMANS DE RUITER, Voorz.
ALFR. E. VAN LENNEP, Penningm.
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Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Jaarverslag uit Tabasco (Mexico).
Het was mij aangenaam de verplichtingen, mij als vertegenwoordiger van het Verbond
opgelegd, getrouw na te komen.
Aan de zedelijke belangen van onzen stam kon ik helaas slechts weinig doen. Er
zijn maar 2 andere Hollanders hier, beiden hebben groote gezinnen en hun kinderen
spreken alleen de Spaansche taal.
De portretten van H.M. de Koningin waren voor hen evenwel eene zeer aangename
verrassing en werden dankbaar in ontvangst genomen. Ook Hollandsche tijdschriften
en boeken heb ik hun ter lezing afgestaan.
Mijn vrijen tijd heb ik gebezigd ten bate der stoffelijke belangen van onzen stam,
trachtend de aandacht te trekken van Hollandsche kapitalisten naar deze in ons
vaderland te weinig bekende streken, evenwel zooals u weet, met weinig gevolg.
In het eerste Januari-nummer '06 van de ‘Indische Mercuur’ mocht ik een artikel
zien opnemen, handelende over de beste wijze van exploitatie eener
rubberonderneming hier te lande.
Den heer O. Kamerlingh Onnes, Directeur van het Bureau voor Handelsinlichtingen
te Amsterdam, zond ik in den loop van het jaar monsters van plaatselijke
voortbrengselen, zooals rubber, ixtlevezel, bari-hout, stijfsel (z.g. manioca) bereid
uit den wortel der yucaplant (manihot utilissima Pohl) en gember wortel. Al deze
producten eigenen zich zeer voor uitvoer naar Holland en ik mocht reeds eenige
brieven van invoerders ontvangen. Ter gelegener tijd zal ik u den uitslag mijner
bemoeiingen mededeelen.
Tabasco biedt een zeer ruim veld aan voor ondernemende mannen met kapitaal.
Aan vele takken van landbouw en nijverheid, die den rijkdom van het land zouden
kunnen vormen, wordt niet de minste aandacht gewijd, eensdeels door onwetendheid,
anderdeels doordat de inwoners zich niet gemakkelijk uit den ouden sleur losrukken
en te weinig bekend met het wereldgebruik zich niet licht in nieuwe ondernemingen
steken, die hen veel betere winsten zouden kunnen opleveren.
Om dezen tegenzin in nieuwe dingen beter toe te lichten zal het voldoende zijn
mede te deelen, dat Tabasco eene der weinige staten in Mexico is, die geen spoorweg
bezit, niettegenstaande er voldoend kapitaal aanwezig is om dien aan te leggen en
er in geheel Mexico geen gunstiger terrein is voor zulk eene onderneming, daar
Tabasco geheel vlak land is.
Het voornaamste export-artikel van Tabasco na mahoniehout en cacao is suiker
en daar deze cultuur in de laatste jaren in de andere staten die over een veel beter
verkeers-wezen beschikken dan Tabasco, zeer uitgebreid is, kan deze Staat, die nog
immer voortgaat hare suiker per kanoe rivier-afwaarts te voeren niet gunstig meer
met de andere Staten wedijveren en is de suiker-industrie aan het kwijnen. Waar
bovendien de loonen hooger zijn dan vroeger, gaat deze cultuur een zwaren tijd
tegemoet.
Herhaaldelijk heb ik Hollandsche kapitalisten op de winstgevendheid van dezen
spoorweg gewezen, die een zegen zou zijn voor het land, doch nimmer mocht ik
eenige belangstelling vinden.
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Daar ik als planter met den handel weinig bekend ben kan ik den Hollandschen
uitvoerhandel weinig van dienst zijn. De eenige Hollandsche artikelen, die ik hier
aangetroffen heb zijn boter en kaas, jenever en linnen goederen. De heeren J.C. Keg
& Co., Zaandam, gebruiken voor hunne artikelen eene zeer eigenaardige verpakking
en schijnen nog al aftrek te vinden. Ik ben evenwel bereid Hollandsche uitvoerders
adressen op te geven van plaatselijke handelhuizen, die belang mochten stellen in
hunne goederen. Er bevindt zich in dezen Staat geen vice-consulaat, dat hen die
gegevens zou kunnen verstrekken.
Zou het geen aanbeveling verdienen de aandacht der Regeering te vestigen op het
feit, dat er in het buitenland vele rechtgeaarde Hollanders gevestigd zijn, die gaarne
bereid zijn met hunne ondervinding het vaderland te dienen en als vice-consul zeer
goede diensten zouden kunnen bewijzen? Op deze manier zou het consulaat-wezen
op niets kostende wijze zeer uitgebreid kunnen worden en zekerlijk den Hollandschen
handel ten goede komen.
Met den heer A.H. Berkhout, Wageningen, heb ik een geregelde briefwisseling
gevoerd omtrent tropische culturen en voortbrengselen en heb met hem zaden van
inheemsche gewassen geruild tegen die van Java. Ik hoop, dat wij elkander nog
menigmaal wederkeerig van dienst mogen zijn.
C a r d e n a s , Febr. 1907.
Wm. DE WIT.

Verslag der werkzaamheden van den Vertegenwoordiger te Mexico.
D.F. over het jaar 1906.
De benoeming van den vertegenwoordiger van het A.N.V. te Mexico D.F. dagteekent
van December 1906, zoodat zijne werkzaamheden zich tot deze maand beperken.
In den loop van die maand werden verschillende Nederlanders en stamverwanten
in Mexico en omstreken aangeschreven en opgewekt tot het A.N.V. toe te treden.
Ten einde dit te bevorderen zond de vertegenwoordiger hun een exemplaar van
het rondschrijven door het Hoofdbestuur aan hen gericht, die behooren tot den
Nederlandschen stam, alsmede een afdruk van de statuten. Voorts verzocht de
vertegenwoordiger aan den Administrateur aan verschillende personen het orgaan
van het Verbond, Neerlandia, te willen toezenden, aan welk verzoek door dezen
welwillend werd voldaan.
Pogingen werden aangewend door den vertegenwoordiger en het lid van het A.N.V.
den heer F.C. Steffens om eene Nederlandsche Vereeniging tot stand te brengen.
Van verschillende zijden werd deze poging gesteund.
Oudejaarsavond werd door verschillende leden der Nederlandsche kolonie gezellig
gevierd, ten huize van den vertegenwoordiger.
Zonder twijfel zal in het nieuwe jaar het ledental van het A.N.V. te Mexico sterk
vermeerderen. Neerlandia wordt met veel belangstelling gelezen.
De Vertegenwoordiger te Mexico D.F.
J. TEN NAPEL.

Uit Perzië.
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Hoezee! Eindelijk hebben wij, Hollanders, een belangrijken stap voorwaarts gedaan,
namelijk door de benoeming van onzen Minister-Resident, Jonkheer J.E. de Sturler
tot Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigden Minister, voor welke benoeming wij,
Hollanders, de Regeering en allen die daartoe medegewerkt hebben, niet genoeg
dankbaar kunnen zijn. Vooral na de vaststelling der constitutioneele regeering in
Perzië is deze stap voor ons van heel groot belang, daar onze gevolmachtigde nu
evenals alle andere vertegenwoordigers geheel onafhankelijk kan handelen, zonder
aanleiding te geven tot gedachten aan politiek spel. En tweedens is voor ons
Hollanders nu door het vooruitzicht op verbeteringen, wel-
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ke uit de constitutie moeten voortvloeien, in Perzië een veld opengesteld, hetwelk
zoowel voor de industrie als voor den handel van Holland van groot nut kan zijn.
Onder anderen hopen wij, dat het den ingenieur in Perzischen Staatsdienst, den heer
D.L. Graadt van Roggen, moge gelukken, de waterwerken in Ahwaz*) te doen
uitvoeren, waardoor Holland op een roemrijk werk méér trotsch zal kunnen zijn.
Reeds in het vorige jaar heb ik met een paar woorden aangehaald, wat noodig is
om onzen handel te doen opleven. Het kan niet meer uitblijven of Perzië zal zich
gedwongen voelen om spoorwegen te bouwen en daar deze en andere concessiën tot
verkrijging aller ondernemingen inhanden is van den Nationalen Raad (Medjeles),
zoo is het het zeer wel moge lijk, dat wij Hollanders hierbij de voorkeur zullen hebben,
alléén slechts om het politieke karakter te doen verdwijnen, waaraan tegenwoordig
elke concessie onderhevig was.
Alleen reeds het noemen van Engelschen of Russen maakt den Pers zeer
prikkelbaar. Zoodra een van beiden in 't bezit is eener concessie heet het dadelijk,
dat dit een voorwendsel is, om in Perzié de overhand te krijgen. Er is reeds zooveel
malen aangehaald wat hier voor Holland en onze koloniën gedaan kan worden, dat
ik 't overbodig acht dat te herhalen. Evenals voorheen uiten wij den wensch, dat de
benoeming van onzen tegenwoordigen Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister 't belang voor ons moge hebben, dat wij er van verwachten.

Jaarverslag uit Perzië.
Het verloopen jaar is en was voor Perzié een omwentelingsjaar. Door de vele
woelingen en onlusten heeft de Perzische Regeering van de alleenheersching moeten
overgaan tot de constitutie. Dit had op onze wekelijksche samenkomsten veel invloed,
daar de toenmalige regeering na zonsondergang elkeen verbood, zoowel buitenlander
als ingeborene, des avonds laat op de straat te loopen zonder eene bepaalde
toestemming van de zijde der politie. Deswege werden de vergaderingen geschorst
en werd zoodoende in het verloopen jaar weinig uitgericht. Zelfs heden is het nog
niet vast te stellen, of de rust zal terugkeeren. Het aantal te kiezen leden van den
Nationalen Raad (Medjlesse) moet 162 bedragen, uit alle oorden en provinciën,
terwijl op het oogenblik nog slechts een dertigtal gekozen zijn. Zoodra de rust weder
hersteld is, zullen onze wekelijksche samenkomsten weer worden hervat.
De Vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Perzië,
J.P. DE HOOG.
Te h e r a n , Febr. 1907.

Uit San Francisco.
Een paar jongelieden, een onderwijzer en een kantoorbediende, wenschten in Amerika
een werkkring te zoeken. De heer E.J.F. van Hanswijk Pennink, vertegenwoordiger
van het A.N.V. te San Francisco, de streek waaraan de voorkeur gegeven werd, gaf
*) Zie Neerlandia, Sept. 1906, bldz. 218.
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op een vraag om inlichting het volgende antwoord, dat wellicht ook anderen van nut
kan zijn.
Hoe gaarne ik ook landgenooten van dienst zoude willen zijn, durf ik toch niet de
verantwoordelijkheid op mij nemen de twee personen, in uwen brief genoemd, aan
te raden hier tekomen. Op zijn best, zijn de kansen van slagen zeer onzeker. Natuurlijk
hangt veel af van den persoon zelf, maar in het algemeen ben ik van meening, dat
terwijl er in San Francisco groote vraag bestaat naar werklieden, het vinden eener
hem passende betrekking voor iemand uit andere kringen der maatschappij niet
gemakkelijk is. In allen gevalle zoude ik iedereen beslist ontraden zich hier te vestigen,
tenzij hij over voldoende middelen beschikke, om althans een zestal maanden in zijn
onderhoud te kunnen voorzien, en daar het leven hier zeer duur is, zoude daarvoor,
op zijn minst f 1000. - worden vereischt.
De kansen op les geven zijn hier zeer gering, vooral voor een vreemdeling, men
mag daarop dus niet rekenen.
Natuurlijk is het een eerste vereischte voor iemand, die hier werk zoekt, dat hij de
Engelsche taal voldoende machtig zij, om zich daarin behoorlijk uit te drukken.
Voorts is het van groot belang, dat men niet ouder zij dan 30 jaar, want, over het
geheel, zal een nieuwkomer hier van meet af aan moeten beginnen, en geeft men de
voorkeur aan jonge menschen.
E.J.F. VAN HANSWIJK PENNINK.

Van de Boeken-Commissie.
Adres vnn den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Hoekenhuis, 63 van der Duynstraat, Roterdam
Tot onze groote blijdschap begint - zeker niet 't minst ten gevolge van de verschijning
van ons Jaarverslag - de stroom van boeken, zij 't nog slechts in bescheiden mate, te
vloeien. Tevens worden nieuwe sub-commissies opgericht. 't Spijt ons, dat
verscheidene afdeelingen in geen enkel opzicht eenig teeken van belangstelling in
onze commissie geven... Moge dit weldra anders worden. Wij zijn bereid tot 't geven
van alle gewenschte inlichtingen, ook mondeling.
Wat onze c o n t r i b u a n t e n betreft - reeds hebben we er, sedert de verschijning
van 't Jaarverslag, 11 bij gekregen, zoodat wij nu 16 vaste bijdragers hebben,
waaronder 5 afdeelingen, nl. Arnhem, Delft, Leiden, Rotterdam en Den Haag. De
afdeelingen verbonden zich soms niet tot dezelfde bijdrage als zij ditmaal gaven,
doch wenschten zich in dat opzicht haar vrijheid voor te behouden. Onder de
leden-contribuanten bevinden zich reeds buitenlandsche. Wij zouden leden en
afdeelingen wel willen toeroepen: als Gij eens wist, hoezeer wij reeds gesteund
worden door een jaarlijksche bijdrage van f 2.50 of f 5. -! Immers koopen wij daarvoor
al niet minder dan 50 of 100 ex. van voor ons doel uitnemend geschikte, aardige
boekjes! Hoe goed ook bedoeld, zendt men ons vaak kisten boeken toe, waaruit wij
(voor evenveel kosten voor afzender en ons) niet zooveel goeds putten. De geschikte
zendingen niet te na gesproken - ontvangen wij dan ook hoe langer hoe liever geld
dan boeken. Mogen wij dit nogmaals leden en vooral afdeelingen op 't hart drukken?
Kan niet iedere afdeeling van haar inkomsten ieder jaar een sommetje besteden om
ons te steunen? Ons dunkt van wel en daarmede verricht zij, als zij bovendien
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verhinderd is ons goede boeken te zenden en een subcommissie op te richten, een
uiterst belangrijk werk...
***
Met 't oog op de De Ruijter-feesten hebben wij de gelegenheid, die ons hiermee
geboden werd om onze krachten voor een nationaal doel in te spannen niet willen
laten voorbijgaan, en niet minder dan 100 gedenkplaten aan Zeemanshuizen,
Nederlandsche kolonies, Groepsbesturen, verschillende Zuid-Afrikaners en
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enkele verspreid wonende landgenooten, die daarvoor in aanmerking kwamen,
toegezonden.
***
Opnieurw geven ons de Jaarverslagen der consulaire ambtenaren, die dezer dagen
gezonden werden, de ondubbelzinnigste bewijzen, hoezeer wij met onze wekelijksche
couranten-zendingen en onze boeken en tijdschriften naar 't hart onzer zeelieden
handelen. Verreweg de meeste consuls spreken van de groote belangstelling, die de
zendingen der B.-C. van het A.N.V. ondervinden van de zijde der zeelieden. Mochten
wij vroeger reeds eenmaal vernemen, dat ook Duitschers meelazen, nu werd door
een verslaggever gemeld, dat ‘voor zoover zij de Nederlandsche taal machtig zijn,
evenzeer Denen en Scandinaviërs de boeken met vreugde ter lezing ontvingen’.
De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 6 April '07.

Noord-Nederland.
Alg. Verg. van Groep Nederland, gehouden te Dordrecht op Zaterdag
30 Maart.
Deze achtste jaarvergadering mocht zich in vrij groote belangstelling verheugen.
Van de 24 afdeelingen waren er 18 vertegenwoordigd, terwijl 7 bestuursleden en
ook eenige dames, alsmede twee heeren uit Gouda met het oog op de voorbereiding
eener Afdeeling aldaar, de vergadering bijwoonden.
De voorzitter. Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, heette allen welkom en herdacht
verschillende feiten uit de geschiedenis van het afgeloopen jaar, welke men ook in
het verslag van den Secretaris vermeld vindt.
Vooral prees hij de werkzaamheid der Studenten-Afdeelingen, die tot een
vruchtbare samenwerking zijn gekomen door het houden van geregelde
gemeenschappelijke samenkomsten.
Hij heette den heer Blommestein in het bijzonder welkom als afgevaardigde der
nog jongeren, die zich weldra bij het Verbond zullen aansluiten.
Uit de openingsrede worde nog aangestipt de verheugende mededeeling, dat
voorzitter en onder-voorzitter van het A.N.V. in de Holl. Belg. Commissie zitting
namen en daarmee de Nederlandsche en Vlaamsche belangen gewaarborgd zijn.
Aan het slot bracht spr. een krachtige hulde aan den heer P.J. de Kanter, die zich
door zijne benoeming tot wethouder der gemeente Dordrecht, genoodzaakt ziet
ontslag te nemen als Alg. Secr.-Penningmeester, een verlies, dat moeilijk te vergoeden
zal zijn.
De Vergadering toonde door toejuiching, hoezeer ook zij het aftreden betreurt. In
de middag-bijeenkomst vond de heer De Kanter gelegenheid te getuigen, hoezeer
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het ook hem speet een betrekking te moeten neerleggen, die hem lief was geworden.
Het Verbond kon echter op zijn onverzwakte sympathie blijven rekenen.
Uit de rekening en verantwoording over 1906 bleek, dat de inkomsten f 11730.10½
hadden bedragen en er een batig saldo was van f 7064.91.
De Begrooting voor 1907 sluit in uitgaaf en ontvangst met een bedrag van f
11661.37½, batig saldo f 8611.37½.
Het Jaarverslag van den Secretaris (zie hieronder) was tijdig ter kennis der
afgevaardigden en Bestuursleden gebracht, werd dus niet voorgelezen, wel in
behandeling genomen en met enkele wijzigingen goedgekeurd.
Over de beroeps-propaganda van den heer Post ontspon zich een persoonlijke
gedachtenwisseling, waaraan tenslotte een eind werd gemaakt door den Voorzitter,
die nadere overweging door het Bestuur toezegde over de wenschelijkheid of de
beroeps-propaganda bestendigd moet worden.

Voorstellen van het Groepsbestuur.
I. Het reglement voor de J o n g e l i e d e n -A f d e e l i n g e n werd aangenomen met
het amendement der Leidsche Studenten-Afdeeling, dat studenten van rechtswege
tot de aan H.S. bestaande Afdeeling zullen behooren. Ook werd toegevoegd het
voorstel der Afdeeling Haarlem: ‘Wederkeerig deelen de Afdeelingen der jongeren
en ouderen elkaar de genomen besluiten mee, vóór de ten uitvoerlegging’.
Nog werd bepaald, dat de minimum-jaarbijdrage 59 ct., de laagste leeftijdgrens
voor toetreding 15 jaar zal zijn.
II. Bevordering der briefwisseling in het Nederlandsch tusschen Noord- en Zuid.
Na een toelichting van den Voorzitter, waarin hij wijst op de artikelen van den
heer Leo Meert in de Antwerpsche Standaard, en gedachtenwisseling van
verschillende afgevaardigden, wordt besloten het Bestuur op te dragen verder
maatregelen te nemen, welke voornamelijk zullen bestaan in aanschrijving der
handelaars en neringdoenden. Kamers van Koophandel, Spoorwegen, de
Middenstandsbond en de Pers en de invoering van briefzegels, zooals reeds in
Vlaanderen in gebruik, waarop het verzoek vermeld is in het Nederlandsch te
antwoorden.
III. Commissie tot samenstelling van een vreemde woordenlijst met vertaling of
passende omschrijlving.
Alleen Prof. Salverda de Grave had zijn benoeming aangenomen. De andere
voorgestelde leden, ‘de heeren Marc. Emants en Dr. A. Kluyver, wenschten niet in
aanmerking te komen; de eerste om plaats te maken voor een dame, de laatste, omdat
hij voor geringe uitkomst der onderneming vreest en zelfs de bekwaamste commissie
op onbekendheid met de praktijk zal stuiten.
Aan het Bestuur wordt overgelaten de commissie aan te vullen.

Voorstellen der Afdeelingen.
Dat der Afd. Amsterdam om de Alg. Verg. telkens te laten bepalen waar de volgende
zal gehouden worden, werd verworpen. Aangenomen de wijziging, voorgesteld door
Dr. Sormani, dat dit alleen in de oneven jaren geschiedt.
Amsterdam werd daarop als plaats voor de jaarvergadering in 1908 gekozen.
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Het tweede voorstel der Afd. Amsterdam, aanschrijving aan onderwijzers en
leeraars om lid te worden enz., vond niet veel steun.
Besloten werd aan het Bestuur over te laten wat in de praktijk voor dit doel kan
worden gedaan.
't Voorstel Afd. 's Gravenhage om de vaderlandsche spelen te bevorderen, werd
aangenomen.
De Jongelieden-Afdeelingen zullen hier reeds een veld van werkzaamheid vinden.
2e voorstel 's Gravenhage: benoeming eener commissie tot onderzoek der
wenschelijkheid van de afschaffing der kennis van 't Fransch als eisch van toelating
op de H.B.S. en Gymnasia, werd aangenomen.
Voorstel Haarlem om halfjaarlijksche contributie in te voeren voor toetreders na
1 Juli, werd na bestrijding door den Penningmeester ingetrokken.
Voorstel Utrecht betreffende handhaving van een n a t i o n a l e n t i j d werd na
toelichting door den heer Tjabring, die tegen verduitsching waarschuwde, tot nader
onderzoek aan het Bestuur opgedragen.
Voorstel Studenten-Afdeeling Utrecht, gesteund door de andere Stud.-Afd. om
Coers’ Liederenkoor ook aan te stellen tot koor van 't A.N.V., werd ingetrokken,
omdat het te laat was ingekomen en de af-
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gevaardigden dus in dezen geen mandaat hadden.
Voorstel Zaandam werd aangenomen. Dienvolgens zal het Bestuur beproeven de
afvallige leden der N.Z.A.V. voor 't A.N.V. te winnen.
Ve r k i e z i n g .
Tot afgevaardigden van Groep Nederland in het Hoofdbestuur werden herbenoemd
Dr. H.J. Kiewiet de Jonge en J.D. Baron Wassenaer van Rosande, terwijl werd
benoemd mej. E. Baelde, die door den Voorzitter als eerste vrouw in het Hoofdbestuur
werd begroet.
Als lid van het Groepsbestuur werd herkozen Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot
Sevenaer en gekozen de heeren Dr. W. van Everdingen, Jhr. Mr. H. Smissaert en
Mr. A.B. Cohen Stuart.
Allen hebben hunne benoeming aangenomen.
In de middagvergadering hield de heer J.S.M. Havermans uit Rotterdam een zeer
toegejuichte voordracht over den Volkszang, voor de opheffing waarvan hij een
vereeniging heeft gesticht, die hij in den steun van allen aanbeval.
Aan het slot der vergadering werden nog verschillende behartigenswaardige wenken
door eenige afgevaardigden gegeven, welke het Bestuur ter harte zal nemen.
De gemeenschappelijke maaltijd welke vereerd werd door de tegenwoordigheid
van een vijftal damesleden, was bijzonder gezellig.
Aan H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik werd een telegram van hulde
gezonden.
Met het oog op de beperkte ruimte is bovenstaand verslag zoo beknopt en zaakrijk
mogelijk opgesteld; kunnen de Afdeelingsverslagen niet worden opgenomen en volgt
ook hier slechts een

Uittreksel uit mijn Jaarverslag.
Het is een aangename taak verslag uit te brengen over het afgeloopen jaar, omdat
Groep Nederland zich opnieuw in een flinken vooruitgang mocht verheugen. Haar
ledental, zoowel als haar geldmiddelen, haar beteekenis, zoowel als haar invloed
namen krachtig toe.
L e d e n t a l . Telde zij op 1 Jan. 1906 3801 leden, op 1 Jan. 1907 bedroeg dit aantal
5124, terwijl het thans op ruim 5500 kan geschat worden, Telt men daarbij het getal
algemeene leden buiten onze landgrenzen, niet tot een andere Groep of Zelfstandige
Afdeeling behoorend, die volgens de Statuten onder Groep Nederland gerekend
worden, dan telt zij bijna 6000 leden.
P r o p a g a n d a . Deze vermeerdering mag beschouwd worden als de vrucht van
stage propaganda, zoowel uitgaande van het Dagel. Bestuur als van den propagandist,
die ofschoon als ambtenaar van het Verbond door het Hoofdbestuur aangesteld toch
uitsluitend in Nederland werkt.
Vooral daar waar Afdeelings-Secretarissen hem een lijst van inwoners verschaften,
die geacht werden lid te kunnen zijn van het A.N.V. - o.a. te Dordrecht, Rotterdam,
Nijmegen, Leiden, Arnhem - werd een degelijke aanwinst verkregen. Ook bezocht

Neerlandia. Jaargang 11

de heer Post dit jaar het Noorden, waardoor ook in Friesland het A.N.V. meer bekend
werd.
Over het algemeen kan de ijver van den heer Post geroemd worden.
Hij aanvaardde zijn taak half Mei 1905. Tot heden, dus in 22 maanden, werden
1850 leden aangebracht, waarvan 250 bedankten.
De besturen van verschillende Afdeelingen en verscheiden leden maakten zich
mede verdienstelijk voor de uitbreiding van het ledental.
N i e u w e A f d e e l i n g e n . Het aantal Afdeelingen steeg van 21 tot 24. Die te
Delft danken we hoofdzakelijk aan het werken der heeren Van Everdingen en
Waltman en de rede van Dr. Kiewiet de Jonge op 29 Maart 1906.
Te Leeuwarden maakte zich vooral de heer A. de Weerd voor de oprichting
verdienstelijk, terwijl de heeren E. Besse en A. Loosjes Sneek bewerkten. In beide
Friesche plaatsen hield Dr. Schepers een lezing over het Verbond. Dat Friesland,
door velen als een taalparticularistisch gebied beschouwd, voor het Verbond gewonnen
is, mag wel als een der heuglijkste gebeurtenissen van het afgeloopen jaar worden
aangemerkt.
Met groote ingenomenheid boeken we de toetreding van Mgr. Callier, Bisschop
van Haarlem, tot het A.N.V. Zijn H.E.W. schonk een som geld waarvan de rente als
jaarbijdrage strekt. Zijn voorgaan moge velen in de Zuidelijke provinciën, die met
Drente nog onontgonnen zijn, doen toetreden.
Ve r h o o g i n g j a a r b i j d r a g e . Van offervaardigheid gaven verscheiden leden
blijk. Aan alle leden, die nog de vroegere minimum-bijdrage van f 1.50 betaalden,
werd verzocht deze ten minste tot het thans geldend minimum f 2.50 te verhoogen.
Bijna 200 voldeden aan dien oproep.
B e s t u u r . Het onderging in zijn samenstelling weinig verandering. Alleen werd
in de plaats van Luit. Eekhout, die bedankte, tot bestuurslid gekozen, de heer Mr.
A.H. Brandt, burgemeester van Rheden (Gelderland).
S a m e n w e r k i n g . Groep Nederland stond gedurende 1906 in het teeken der
samenwerking.
De belangen van het Ned. volk, zijn zoo vele en velerlei, dat wij op den weg ter
verbetering natuurlijk in aanraking komen met vele andere vereenigingen, die ons
kunnen steunen en wederkeerig steun van ons kunnen ontvangen.
We noemen in de eerste plaats Vo l k s w e e r b a a r h e i d , wier belangen evenwijdig
loopen met de onze en wier samengaan met het A.N.V. zoo welsprekend door Prof.
Kalff op onze Alg. Verg. werd bepleit. Sinds werd Dr. Kiewiet de Jonge in het
Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid benoemd, waardoor het Bondgenootschap
bezegeld werd.
Aan de oprichting der Vereeniging tot Verbetering van den Vo l k s z a n g verleende
het Bestuur eenige medewerking.
De Vereeniging H e t N e d e r l a n d s c h L i e d , de stichting van den heer Coers,
werd gesteund door haar een jaarbijdrage toe te kennen van f 50. -, terwijl ook
toegezegd werd de uitvoeringen van zijn Liederkoor te bevorderen.
Aan Tiels Mannenkoor werd voor een wedstrijd, ter gelegenheid van zijn 10-jarig
bestaan een penning geschonken, uit te loven als prijs voor de beste uitspraak van
het Nederlandsch. Dit aanmoedigingsvoorbeeld werd door sommige afdeelingen
voor plaatselijke doeleinden nagevolgd.
Besloten was nog met de Vereeniging van Letterkundigen samen te werken tot
verkrijging der aansluiting van Nederland bij de B e r n e r -C o n v e n t i e . Toen echter
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bleek, dat van de regeering beslist geen meewerking te wachten was, besloot men
de zaak voorloopig te laten rusten.
Met V r e e m d e l i n g e n v e r k e e r werd wel samenwerking gezocht, maar weinig
verkregen. Deze vereeniging kan alleen haar werkzaamheden uitbreiden door
geldelijken steun en die kunnen wij vooralsnog niet geven, waar onze buitenlandsche
Groepen en Afdeelingen voor haar bestaansstrijd in de eerste plaats onze hulp eischen.
Wat in de bedoeling van sommige bestuursleden lag, om n.l. boekjes voor de
vreemdelingen uit te geven met allerlei inlichtingen in woord en beeld over ons land,
bleek reeds door genoemde vereeniging gedaan in de drie moderne talen. Op ons
verlangen zegde zij toe de landkaarten, die de boekjes bevatten, zoo in te richten,
dat ook de Nederlandsche namen bij herdruk onder de vreemde zullen komen.
Door de nog steeds aanhangige beweging ter bestrijding van de T u c h
t e l o o s h e i d kwam de Groep in aanraking met vele algemeene en plaatselijke
vereenigingen.
Eerst in Januari 1907 kon een begin worden ge-

Neerlandia. Jaargang 11

63
maakt met het opstellen van een algemeen rapport uit de inderdaad belangrijke
gegevens. Het lijvig algemeen rapport zal de volgende maand worden rondgezonden
en de bijeenroeping der vereenigingen, die hun medewerking toezegden, nog in deze
lente plaats hebben.
J o n g e l i e d e n A f d e e l i n g e n . Een gewichtige samenwerking werd verkregen
met de Ned. jongelingschap, de ontbonden vereeniging ‘Jong Nederland en
Zuid-Afrika’
De instelling van Jongelieden-Afdeelingen, is het resultaat onzer bemoeiingen in
dezen.
Voor Zuid-Afrika werd middellijk veel gedaan door het Zuid-Afrikaansche kwartet,
dat in 13 plaatsen van ons land optrad en met de Afrikaansche zaak zeker de belangen
van het A.N.V. heeft gediend.
Luitenant Vogel, de bekende voordrager, maakt thans de Nederlandsche en
Vlaamsche letterkunde in Zuid-Afrika en Indië bekend.
Het bestuur van het A.N.V. steunde zijn verzoek aan den Min. van Oorlog om een
jaar verlof. Eveneens werkte het mede tot het welslagen der kunstreis van het
Hollandsch Tooneelgezelschap naar de West.
Krachtig werd de uitwisseling van zangers, sprekers en voordragers tusschen
Noord- en Zuid-Nederland bevorderd. De samenwerking met Groep België en haar
onvermoeiden Secretaris, den heer Meert, was steeds aangenaam en komt meer en
meer tot haar recht.
In het bijzonder willen we nog wijzen op den heer Hullebroeck, die onze herlevende
Noordnedertandsche muziek door voordracht op voordracht in Vlaanderen heeft
bekend gemaakt en nu weer Afrikaansche versjes op muziek zet.
B o e k e n -C o m m i s s i e . Wat de Boeken-Commissie te Rotterdam voor onzen
stam in het algemeen en voor Zuid-Afrika in het bijzonder doet, is boven onzen lof
verheven. Al staat zij onder het Hoofdbestuur, toch wordt hier met dankbaarheid
vermeld hoe deze werkzame Commissie aan Groep Nederland den noodigen luister
bijzet.
W.D. Wijzen we ten slotte nog op de instelling Wederkeerig Dienstbetoon door
drie jonge Nederlanders te Dordrecht gesticht en onder de hoede van het A.N.V.
gebracht om den band tusschen de leden over heel de wereld te versterken, dan
meenen wij ten volle bewezen te hebben, dat er een heilzame arbeidsverdeeling is
gekomen, zonder welke het bestuur aan den wassenden stroom van werkzaamheden
zeker niet het hoofd zou kunnen bieden.
I n l i c h t i n g e n o p h a n d e l s - e n a n d e r g e b i e d . Meer en meer begint
men het Verbond als een vraagbaak te beschouwen. Nu eens zijn het Nederlanders
in den vreemde, die inlichtingen vragen op handels- en ander gebied of het Verbond
als bemiddelaar voor bestellingen in het vaderland verzoeken op te treden. Dan weer
komen Nederlanders onze medewerking inroepen voor het verkrijgen van een
betrekking in het buitenland. Het Bestuur verleent aan dezen gaarne steun, indien ze
dien waardig blijken, want de ontwakende zucht der Nederlanders om zich weer te
werpen in den vredelievenden geestes- en handelsstrijd der natiën verdient
aangewakkerd te worden. Nadrukkelijk zij echter vermeld, dat het Bestuur noch
tegenover den plaatszoekende noch tegenover den plaatsbiedende eenigszins ook
maar de minste verantwoordelijkheid op zich neemt.
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Nog dient vermeld, dat enkele aanvragen inkwamen van vreemdelingen, die door
bemiddeling van het Engelsch of Fransch Nederlandsch wenschten te leeren. Hun
werden daarvoor dan enkele geschikte boeken verschaft.
Het Dagel. Bestuur verleende ook zijn medewerking bij de geslaagde poging van
den heer Le Bouvier te Smyrna om voor de herstelling van het Ned. hospitaal aldaar,
de gelden bijeen te krijgen.
C o n g r e s . Groep Nederland werd op het XXIXste Ned. Taal- en Letterkundig
Congres te Brussel vertegenwoordigd door haren Secretaris, die tevens in plaats van
den verhinderden Alg. Secretaris verslag uitbracht over den toestand van het Alg.
Ned. Verbond gedurende de laatste twee jaren.
Het Congres droeg het Bestuur onzer Groep op de plaats te willen bepalen, waar
het XXXste Congres zal worden gehouden.
Uit de drie plaatsen, die in aanmerking kwamen - Haarlem, Leiden en Maastricht
- werd de oude academiestad gekozen en aan de Leidsche leiders verzocht voeling
te willen houden met het Hoofdbestuur van het A.N.V., omdat de Congressen reeds
driemaal besloten, dat de leiding voortaan bij het A.N.V. zou berusten, maar telkens
van dit besluit werd afgeweken.
Ta a l s t r i j d . Aan den strijd tegen de vreemde woorden bleven het Bestuur en
de Afdeelingen hun aandacht wijden, vooral 's Gravenhage hield er de hand aan en
meent zelfs, dat de andere Afdeelingen wel wat beter mochten helpen.
Het Bestuur waakt tegen overdrijving in dezen. Neerlandia komt er meer en meer
van terug de vaak onbewuste taalverknoeiers op de kaak te stellen.
Door briefwisseling met dagblad-redacties, vereenigingen of neringdoenden werd
reeds meermalen ondervonden, dat een vriendelijk verzoek meer uitwerkt dan een
openlijke tenspotstelling.
Een handelsfirma verzocht zelfs uit eigen beweging aan het Bestuur een
omzendbrief van vreemde woorden te willen zuiveren.
Van enkele ministeries kwamen brieven in, waarbij verklaard werd, dat zooveel
mogelijk zou gestreefd worden naar zuiverheid van taal en stijl in de uitgaande
stukken.
Eenige dagblad-redacties verklaarden openlijk hun medewerkers te zullen
aansporen, toch vooral ook in Nederland te waken voor de zuiverheid onzer taal, die
in het haastig perswerk van den dag zoo vaak in het gedrang komt.
Allerwege dus belangstelling voor ons streven.
Velen, die vroeger schouderophalend of glimlachend over het Verbond spraken,
beginnen nu den ernst onzer werkzaamheden in te zien en spreken herhaaldelijk hun
waardeering uit.
Menig bezoek op het kantoor getuigt van opgewekt medeleven in verschillende
kringen onzer samenleving.
Toch is het ledental nog verre beneden die tienduizenden, die noodig zijn om onze
grootsche plannen tot uitvoering te brengen.
Laat ons daarom allen in gedachten houden wat de Afdeeling Zaandam zoo gaarne
in elk nummer van Neerlandia als wachtwoord zou zien afgedrukt:
Elk lid brenge minstens twee nieuwe leden per jaar aan!

Kunstavond van de Afdeeling 's-Gravenhage en omstreken, op
Maandag 11 Febr. j.l.
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Over de glibbergladde straten kwamen zij aangespoed, de leden onzer afdeeling,
trotseerend het gevaar van ‘snevelen’. En te 8 uur was het in Diligentia gezellig vol
met oude en nieuwe leden, gelokt door een aantrekkelijk programma. Ook de secretaris
der Amsterdamsche afdeeling van het A.N.V. vereerde onzen kunstavond met zijne
tegenwoordigheid.
Eerst zong een meisjeskoor, onder leiding van mevr. Jeanne Bergsma - van
Gorkom, eenige ‘Kleengedichtjes’ van Guido Gezelle, getoonzet door Catharina van
Rennes.
Wat een knappe en toch poëtische muziek, en hoe beschaafd en lief gezongen door
een twintig-tal jeugdige ‘artistjes’, als ik ze zoo noemen mag. Mevr. Bergsma, die
belangeloos hare medewerking verleende, mag trotsch zijn op leerlingen met zooveel
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toewijding en gevoel voor 't naïef-schoone van die mooie liederen, de meisjes op
eene leidster, van wie zooveel bezielends uitgaat. Zoo oordeelde ook Catharina van
Rennes zelve, naar ik ‘van zeer betrouwbare zijde’ vernomen heb. Mej. Annie
Mullemeister, die een paar kleengedichtjes voor ‘solostem’ en, na de rustpoos,
Zuidnederlandsche liederen van Emiel Hullebroeck zingen zou, werd eenige dagen
vóór de uitvoering door eene hardnekkige heeschheid overvallen, welke hare
vervanging noodzakelijk maakte. In hare plaats zong mevr. Van der Linden - Van
der Sluys, die zich zelve ook van heeschheid beschuldigde, maar 't was gelukkig niet
zeer merkbaar, en zij nam iedereen voor zich in door hare lieve verschijning en
gevoelige voordracht.
Dr. H. van Cappelle, bekend door zijn tocht langs de Nickerie en in 't binnenland
van Suriname, in 1900, sprak vóór de rustpoos over de binnenlanden van Suriname
en er na over het leven der Surinaamsche Neger- en Indianenbevolking. Als toelichting
bij de meerendeels zeer fraaie lichtbeelden, had zijne voordracht iets onrustigs, door
den weinigen beschikbaren tijd, maar het geheel was leerzaam en belangwekkend.
‘We hadden er zoo graag nog meer van gehoord’, zoo zeiden velen, en hiermee kan
dr. Van Cappelle tevreden zijn.
Eene verzameling Surinaamsche bezienswaardigheden: fraaie en nuttige
houtsoorten, houtsnijwerk van de Boschnegers, Indiaansch aardewerk en nog zoo
veel meer, was in de zaal ten toon gesteld.
Tegen kwart voor elven eindigde deze welgeslaagde avond, aan Nederlandsche
kunst en wetenschap gewijd.
B.J.F. VARENHORST.

Zuid-Nederland.
Verslag over de Werkzaamheden van Groep België A.N.V.
Het ledental steeg in 1906 van 1223 tot 1507.
Onze inkomsten beliepen in 1905 een som van fr. 4655.
Zooals uit de balans blijkt, stegen die inkomsten in 1906 tot fr. 8020.93. Dit is
hoofdzakelijk het gevolg van de vrijwillige verhooging der bijdrage tot fr. 5, waarin
de meerderheid der leden na ons beroep in de maand Juni hebben toegestemd. Zonder
die bewilliging gingen we het bankroet tegemoet. Het blijft te betreuren, dat de Alg.
Vergadering de verhooging der minimum-bijdrage heeft verworpen. Nu is de toekomst
niet verzekerd.
Buiten de toelagen, gestemd in de Algem. Vergadering, verleende het
Groepsbestuur verschillende tegemoetkomingen: fr. 50 voor de overstroomden van
het land van Waas; fr. 50 aan het Algem. Studentenverbond van het Middelbaar
Onderwijs, tot instandhouding van het Bondsorgaan; fr. 50 aan den Mechelschen
Tak voor het Beiaardconcert, den leden van het Nederlandsch Congres aangeboden;
fr. 200 aan de Vacantieleergangen te Leiden; voor lessen van Hooger Onderwijs voor
het volk aan de Takken Aalst en Mechelen, ieder fr. 25.
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Het aantal Takken groeide in 1906 aan met een; die van Doornik, waar de 15 jaar
oude Vlaamsche Kring zich bij het Alg. Nederl. Verbond aansloot en zich tot een
Tak inrichtte.
Zooals immer, bestonden de werkzaamheden hoofdzakelijk in die der Takken.
Deze zijn evenwel niet alle even bedrijvig en er zijn er wel, die zoetjes aan schijnen
te willen insluimeren. Hierover krijg ik dan van aangesloten leden klachten. Laten
de leden van dergelijke Takken liever hunne Besturen een weinig porren.
Ik zal u de verrichtingen der Takken niet opsommen; Neerlandia brengt daarover
iedere maand inlichtingen. Ik zal alleen eere geven aan wien in 't bizonder eere
toekomt. Dan moet ik wijzen op twee Takken, die door hunne bedrijvigheid alle
anderen tot voorbeeld kunnen strekken.
Daar hebt ge den Tak Aalst. Het is ons allen be kend, wat een Vlaamsche
provinciestad is; hoe hoog daar het peil der beschaving staat, hoe ontwikkeld er het
geestesleven is, hoe levendig de belangstelling in kunst, in letterkunde. Welnu: hier
woont men dat wonder bij, waarvan nooit gedroomd werd; in een midden, waarvan
de uitsluitend stoffelijke bekommeringen spreekwoordelijk waren; dat zeker om zijn
breedheid van denken in geen goeden geur stond; ziet men dat schouwspel, dat er
wedijver ontstaat tusschen menschen van zeer uiteenloopend denken, om wie 't meest
zal bijdragen tot den bloei van een organisme, dat, buiten alle grootspraak gezegd
een factor wordt in de hooger opvoering van zelfstandige beschaving. Men moge
daarbuiten nog zoo verdeeld zijn, op het terrein van het A.N.V. wordt men
verdraagzaam jegens elkander, wordt men elkander genegen en gaat men beseffen,
dat er boven partijbelang toch nog een zeer mooi, edel belang is: het belang der
volksbeschaving, die bij ons volk zeker achterlijk is. Als het streven van
Vlaamschgezinden hier eenig uitwerksel kan hebben ten goede, dan moet het werk,
zooals het door dezen Tak wordt aangepakt, zeer zeker zijn invloed oefenen.
Feestavonden worden ingericht, die echte k u n s t -avonden zijn: niet meer het toevallig
samenraapsel van enkele liederen en pianogetokkel, waarom men dezen en genen
heeft moeten pramen, rondom een holle voordracht; maar een degelijk geheel, dat
uitmunt door den kernachtigen inhoud van het behandelde onderwerp en door de
smaakvolle omlijsting, uitgevoerd door wezenlijke kunstenaars. Tot de uitnoodigingen
toe, tot dergelijke avonden, laten niet na hun weldadigen indruk te maken: niet meer
het onbeholpen provinciedrukwerk, maar artistiek opgevatte programma's,
allerkeurigst uitgevoerd, wel eens typographische meesterstukjes. Een letterkundige
Afdeeling vergadert om de veertien dagen een 30 tot 50 tal deelnemers. Hier, waar
voorheen geen Nederlandsch Tijdschrift gezien werd, worden nu de beste gelezen.
Hier ontstaat letterkundige belangstelling en wil men zich op de hoogte houden van
de ontwikkeling onzer letteren van den dag. Hier ontstaat lust tot aanvulling en
uitbreiding van kennis. Hier ontstaat letterkundige en muzikale bedrijvigheid. Dit is
invloed op de ontwikkeling van de eigen ledenschaar. Maar ook naar buiten wordt
gewerkt. Hier worden lessen van Hooger Onderwijs voor het volk gegeven, die zich
in een prachtigen bijval verheugen. Als daar lessen gegeven worden door mannen
van het talent en de kunde van een Hoogleeraar De Bruyne, over aantrekkelijke,
bevattelijke onderwerpen, dan zijn daar wel eens 200 menschen vergaderd, die
nieuwe, ongedroomde kennis van de lippen van den spreker drinken. En nu heeft
deze Tak de Liederavonden voor het volk aangepakt en, naar het zich laat aanzien,
gaan deze denzelfden bijval tegemoet.
Dergelijke intense werkzaamheid kan niet zonder gunstigen invloed blijven op
minder bevredigende beschavingstoestanden.
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Naast dezen Tak komt de Antwerpsche tot zeer krachtige ontwikkeling, dank zij
zijn groote bedrijvigheid. Van vroeger is ons de ontwikkeling bekend, welke hij heeft
gegeven aan de liederavonden voor het volk. Hier ook is een werkzame Letterkundige
Afdeeling. Men weet, dat ze het voorgaande jaar door middel van een tombola enkele
honderden boeken onder het volk verspreid heeft. Zij streeft er naar, om in een van
de stadswijken een openbare volksbibliotheek in te richten. In de toekomst wordt
reeds ge-
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droomd van bibliotheken in de stadswijken. Een derde onder-afdeeling van den Tak,
de Bond: Geen tweede taal in de Lagere School, streeft er naar, om onder het
onderwijzerspersoneel de overtuiging te stichten, dat de tijd, besteed aan het leeren
van het Fransch op de Lagere School met zes-jarigen cursus, ontstolen wordt aan de
integrale ontwikkeling van het kind. Hiertoe werd gebezigd het vlugschrift: ‘D e
t w e e d e t a a l i n h e t L a g e r O n d e r w i j s ’, een overdruk uit het V l a a m s c h
P r o g r a m m a , dat door den Tak werd uitgegeven en dat een overzicht geeft van
de grieven, waarover het Vlaamsche volk nog te klagen heeft. Nog een paar andere
uitgaven van den Tak zijn: ‘D e o p r i c h t i n g v a n e e n V l a a m s c h e
M i j n b o u w s c h o o l ’, door Dr. Marten Rudelsheim en ‘Ve r v l a a m s c h i n g
v a n h e t M i j n w e z e n ’, door Arg. Bossaerts.
Wat bij dezen Tak zoo hoogelijk te waardeeren is, is zijn methodisch aanpakken
van den arbeid van de Vlaamsche Beweging; ieder onderdeel wordt, met praktischen
zin, behartigd door een zelfstandig, daarvoor in 't leven geroepen organisme. Hier
vindt men jeugdige krachten met toewijding bezield, die beseffen, dat holle declamatie
tot niets leidt, maar dat er, wil men uitslagen bekomen, ingespannen arbeid noodig
is. En men vindt ze bereid om dien arbeid te leveren, vastberaden, flink en doortastend.
Aan de Antwerpsche mannen als aan de Aalstersche een eere-saluut.
Op de voorgaande Algem. Vergadering werd besloten tot de inrichting van een
Perskantoor, met het doel:
a. het opzoeken van grieven en misstanden en de middelen om deze te keer te
gaan;
b. het aanvullen van onze argumentatie en eventueel het raadplegen van bevoegde
mannen;
c. het voorlichten der pers, door middel van nota's en artikelen;
d. eventueel het documenteeren van leden der Kamers.
Dat Perskantoor heeft zich bezig gehouden met de verzameling en het ordenen van
documenten over de Vlaamsche Beweging, die een arsenaal zouden uitmaken voor
onzen strijd. Het heeft enkele berichten ter opneming gezonden aan de Vlaamsche
pers. Het heeft, toen de uitslag bekend werd, van de beraadslagingen der Middensectie
over het wetsvoorstel-Coremans, twee vertoogen uitgegeven, waarin, grondig
beredeneerd, de tegenwerpingen weerlegd werden, ingebracht tegen dit wetsvoorstel
en, waarin bewezen werd, dat alleen dit wetsvoorstel ons een minimum van
voldoening kon schenken. Beide tweetalige vertoogen werden gezonden aan alle
leden van Kamer en Senaat.
Op genoemde Algem. Vergadering werd ook besloten tot de samenstelling van
een C o m m i s s i e t o t b e h a r t i g i n g v a n d e s t o t t e l i j k e b e l a n g e n
v a n h e t V l a a m s c h e v o l k . Deze Commissie heeft een vergadering gehouden,
waarin een programma van werkzaamheden werd vastgesteld en waarin verschillende
leden op zich genomen hebben, zich te belasten met het opstellen van referaten over
de onderdeelen van den arbeid.

Algemeene vergadering van Groep B, gehouden te Antwerpen op 3
Maart 1907, in het Stadhuis.
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De ochtendvergadering, waar als eenig punt aan de dagorde het vraagstuk van de
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool zou worden besproken, werd om 10¾
uur onder het voorzitterschap van den heer Van Kerckhoven-Donnez geopend.
Brieven van verontschuldiging waren ingekomen van Burgemeester Hertogs, van
de schepenen Desguin en Verspreeuwen, van de volksvertegenwoordigers Coremans,
Franck en Augusteyns, welke laatste in zijn schrijven zich voorstander verklaart van
de meest radicale oplossing van de vervlaamsching der Hoogeschool en er den wensch
in uitdrukt, dat het A.N.V. een krachtdadige propaganda bij de
volksvertegenwoordigers met het oog daarop zou beginnen. Zijn brief wordt langdurig
toegejuicht. Ook de heer Lybaert, onder-voorzitter had zich verontschuldigd de
vergadering niet te kunnen bijwonen.
Daarna werd het woord verleend aan den heer Lodewijk De Raet, welke door den
Antwerpschen Tak van het A.N.V. verzocht was geworden om het bewuste punt in
te leiden. Hij meende, dat sedert de laatste stemming, die het Verbond, nu vier jaar
geleden, over de quaestie had uitgebracht, het debat heel wat verruimd was. Een
bespreking als deze is niet nutteloos, zooals sommige Vlamingen meenen, daar men
eerst moet weten, wat men wil, vooraleer men den strijd kan aangaan, en het er op
aan komt propaganda te maken, niet voor een blanco-artikel, maar voor een concreet
beeld. Alvorens de propaganda aan te vatten, moet men het eens zijn over de
uitgestrektheid van de vervlaamsching van het Hooger Onderwijs.
De heer De Raet geeft vervolgens een korte geschiedkundige beschouwing over
de economische toestanden in Vlaanderen sedert de 18e eeuw. De hedendaagsche
economische ontwikkeling van het Walenland is geschied ten koste van het
machtsoverwicht van Vlaanderen; hetgeen ook de verfransching van het onderwijs
tengevolge had. Zij die zich thans door middel van het Nederl. ontwikkelen, doen
dit uit persoonlijke overtuiging en zijn daarenboven slechts enkelen in getal. De
Vlaamsche Hoogeschool alleen kan verruiming van onzen gezichteinder brengen en
aan het Vlaamsche leven het prestige geven, waar het recht op heeft; daarom is een
integrale oplossing van het vraagstuk wenschelijk, des te meer daar technisch
onderwijs de economische voortbrengingskracht van een volk verhoogt. Om dit te
bewijzen geeft hij een kort overzicht van de argumenten, die hij in zijn werk ‘O v e r
V l a a m s c h e Vo l k s k r a c h t ’ heeft uiteengezet.
De ontdekking van kolen in de Kempen is een feit, dat aan Vlaanderen de vroegere
economische heerschappij zou kunnen teruggeven en de vraag rijst op, op welke
wijze men in de behoefte aan de noodige werkkrachten zal voorzien. Het gevaar is
niet gering, dat vreemde werklieden zullen inwijken en de vervlaamsching van het
technisch onderwijs dringt zich dus op. Naast de thans bestaande verfranschte
gecentraliseerde inrichting van hooger onderwijs moet een Vlaamsch hooger onderwijs
in het leven worden geroepen en de vervlaamsching daarvan moet op de minst
kostbare manier geschieden, volgens het stelsel door Mac Leod aangeprezen. En
naast het oprichten van een Vlaamsche afdeeling voor burgerbouwkunde en
mijnbouwkunde, een landbouw- en handelsafdeeling en het voegen van een
Vlaamsche afdeeling bij de veeartsenijschool te Cureghem, moet verkregen worden:
1o. de stichting van een technische afdeeling te Gent en de afscheiding daarvan van
de faculteit der wetenschappen; 2o. de vollediging van het onderwijs in de
burgerbouwkunde en de mijnbouwkunde te Luik en te Gent; 3o. de vervlaamsching
van de andere faculteiten te Gent.
De heer De Raet beschouwt de bewuste vervlaamsching volstrekt niet als een
panacea; hij beseft zeer goed, dat zij alleen niet bij machte is om onze economische
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en intellectueele krachten te ontwikkelen, maar zij is een hefboom, die voordeelen
zal opleveren niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor Groot-Nederland. In lager
sfeer zal de Hoogeschool een dam zijn tegen de overrompeling van de lagere standen
door de Walen; zij zal de leiders moeten leveren, die deze lagere standen zullen
opbeuren.
De heer Max Rooses wierp een blik in het verleden van de ‘Commissie gelast met
het onderzoeken
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van de wenschelijkheid van het inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in
Vlaamsch-België’, en deelde mee, waarom niet vroeger de weg werd ingeslagen als
nu wordt aangeduid. In de bewuste commissie werd van de vervlaamsching van de
technische scholen nagenoeg geen melding gemaakt, omdat men dacht, dat die
speciale scholen ook een speciale bevolking van vreemdelingen hadden, veel meer
dan van Vlamingen. De commissie dacht de handen vol genoeg te hebben, indien
men de vervlaamsching van de vier faculteiten kon verkrijgen. Het stelsel De Raet
is een wijziging van het stelsel der commissie, dat door nagenoeg heel 't Vlaamsche
land werd aangenomen. Wil men het vroegere programma vervangen, dan komt er
ook een wijziging in de bestaande denkbeelden. Daarom zou het wenschelijk zijn,
dat het nieuwe stelsel door een nieuwe commissie zou worden onderzocht en de
noodige sanctie verkrijgt.
Hij acht, dat de beweging op steviger basis moet worden ingericht en hij vraagt
zich af, waar de kern der beweging ligt. Wij werken als vrijwilligers, terwijl ons
leger nochtans veel aan stevigheid zou winnen, indien er een bestendig corps werd
gesticht, dat de organisatie zou leiden. Hij kenschetst met een paar woorden de
noodlottige werking van de leidende standen in Vlaanderen, die het volk niet geleid
maar misleid hebben en betoogt de noodzakelijkheid van de algeheele vervlaamsching
van het lager, het middelbaar en het hooger onderwijs. Wanneer het
wetsvoorstel-Coremans zal zijn aangenomen, kan met vrucht voor de vervlaamsching
van het hooger onderwijs worden gewerkt.
Wat dit laatste betreft zijn wij het echter niet eens: er is het stelsel Fredericq en
dat der Commissie. Negentig percent zijn aanhangers van het tweede en, indien wij
stemden, zouden wij wel weten tot welk resultaat wij zouden komen, maar de
oneenigheid zou er niet door uit den weg worden geruimd. Die oneenigheid brengt
tweedracht te weeg en tweedracht is verzwakking en machteloosheid. Bij het groote
publiek en bij de meeste volksvertegenwoordigers zal het minst radicale voorstel
ingang vinden. Die tweedracht mag in het belang van de zaak niet voortduren, des
te meer daar de aanhangers van de twee stelsels in den grond hetzelfde willen, maar
op een andere wijze. Men moet elkander den rug niet toekeeren. De heer Fredericq
weigerde deel uit te maken van de Commissie; na het verschijnen van het verslag
maakte hij opmerkingen over de wijze van uitvoering. De Commissie vroeg hem om
zijn stelsel uiteen te zetten en te verdedigen, doch dit gebeurde niet wegens de
verkettering waaraan hij bloot stond.
Wij moeten echter trachten het op een ernstige, vriendschappelijke wijze, over
een programma eens te worden; daarom moet een nieuwe Commissie tot stand komen,
aangeduid door al de werkende krachten in de Vlaamsche beweging, ten einde dit
punt te onderzoeken. Er is geen sprake om iets te wijzigen aan het stelsel of aan de
uitgestrektheid der vervlaamsching, doch maatregelen tot practische uitvoering
moeten daar worden beraamd. Het ware dus wenschelijk, dat het bestuur van het
A.N.V. (Groep B) tot het aanstellen van die Commissie overging. Ziet men, dat het
niet mogelijk is om de tweedracht te doen ophouden, in gods naam dan!
Door verschillende sprekers wordt vervolgens gewezen op de hoogdringendheid
van de vervlaamsching der technische scholen, op de stichting van een
mijnbouwschool en tevens gevraagd, dat het verslag van de nieuw te benoemen
Commissie op zijn allerlaatst op de eerstkomende Algem. Vergadering van het A.N.V.

Neerlandia. Jaargang 11

zou worden neergelegd. Daarom wordt besloten, dat het bestuur binnen de veertien
dagen zou bijeenkomen om een lijst van commissieleden vast te stellen.
De heer Vercoullie vraagt, dat de propaganda in het publiek een algemeene
propaganda zou zijn en dat men niet met stelsels voor den dag zou komen. De heer
De Raet beweert in zijn werk, dat er nog geen openbare meening voor een Vlaamsche
Hoogeschool bestaat. Van nu af aan reeds, kan die meening geschapen worden, met
terzijde lating van alle stelsels.
De heer Gunzburg had een verklaring vanwege de heeren Fredericq en Vercoullie
verwacht en eenigszins hun aansluiting bij de nieuwe denkbeelden. Daar zij zich niet
hebben uitgelaten, schijnt er ook geen oneenigheid te bestaan en hij vraagt of er geen
verklaring van de minderheid zou te verkrijgen zijn. Hij meent, dat een algemeene
propaganda niet kan worden aangevat, omdat het Vlaamsche volk iets concreets, iets
positiefs vraagt. De heer De Mont vindt echter, dat het Vlaamsche volk niets vraagt,
omdat ‘het ronkt, slaapt, pinten drinkt, kaart speelt’; alleen de Vlaamschgezinden
vragen de Vlaamsche Hoogeschool.
Na nog enkele opmerkingen, die de uitvoering van het voorstel van den heer Rooses
betreffen, dat geen tegenkanting ontmoet en aangenomen wordt, wordt de vergadering
om half een gesloten.
In de namiddagzitting, te 3 uur geopend, wordt door den secretaris-penningmeester,
den heer Meert, het jaarverslag uitgebracht en de begrooting voor 1907 uiteengezet.
De heer Van der Cruyssen maakt eenige opmerkingen dienaangaande en vraagt o.m.
een verhooging van de bezoldiging van den hulpsecretaris; het blijkt, dat het
Secretariaat niet op kan tegen den arbeid, die er van verwacht wordt. De heer Meert
antwoordt daarop, dat het werk voor en na nieuwjaar zoo omvangrijk is geweest, dat
inderdaad de krachten te kort geschoten zijn.
Vervolgens worden de nieuwe afgevaardigden van verschillende Takken in het
Groepsbestuur aangeduid. Het zijn voor Antwerpen: de heeren Bly, De Mont, Frans
van Laar;
voor Aalst: de heer Nijs;
voor Brussel: de heeren Thelen, d'Artois, T'Sjoen;
voor Doornik: de heer O. Wattez;
voor Gent: de heeren De Schamphelaer, Fredericq, Lijbaert;
voor Mechelen: de heer Tack;
voor Oostende: de heer Lefèvre;
voor Oudenaarde: de heer Thienpont.
De heer Bossaerts vraagt of er nog afgevaardigden in het bestuur zijn, die geen
Takken vertegenwoordigen; waarop de heer Meert antwoordt, dat die er nooit geweest
zijn, maar wel stemgerechtigde afgevaardigden op de algemeene vergaderingen.
Door den heer Rudelsheim wordt vervolgens geklaagd over de laksheid van het
Verbond inzake de Hollandsch-Belgische toenaderingsbeweging. Hij betreurt het,
dat het Verbond zoo lang gewacht heeft om de opdracht te vervullen, die het van het
laatste Nederl. Congres had gekregen en dat het tot nog toe niets gedaan heeft om
de Commissie samen te stellen, welke het voorstel tot aansluiting tusschen beide
landen zou moeten onderzoeken. Hij vindt het eveneens jammer, dat het
Groepsbestuur niet werd bijeengeroepen om een vraagstuk van zoo een overwegend
belang te bespreken en vindt het onvoorzichtig, dat, nu van Franschgezinden kant
een ‘Commission hollando-belge’ in het leven werd geroepen, het Verbond geen
openlijke houding heeft aangenomen of een openlijke verklaring heeft afgelegd. Hij
beseft ten volle, dat men niet al de onderhandelingen, die nu gaande zijn om het getal
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der Vlamingen in die ‘Commission’ te vergrooten aan de groote klok kon hangen,
maar hij meent toch dat, in het belang der zaak zelf, het Verbond meer initiatief had
moeten betoonen; in plaats van zelf de zaak te leiden heeft het zich door de
omstandigheden laten leiden en den spreker in zijn actie alleen laten staan. Hij wil
geen motie van afkeuring neerleggen, maar hij hoopt, dat het gebeurde een spoorslag
zal zijn om in het vervolg te vermijden, dat in andere omstandigheden met evenveel
traagheid zou worden gehandeld.
De heer Meert betoogt, dat het bestuur wel gevolg
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heeft gegeven aan de opdracht van het Congres. Doch indien het dit niet vroeger
gedaan heeft, dan kwam dit omdat het aan het Hoofdbestuur toescheen, dat de zaak
niet in het vuur lag. Op de bestuursvergadering van December werd de quaestie
besproken en besloten het punt aan te houden, daar het aanstellen van een commissie
als door het Congres bedoeld, niet het werk van één dag was. Toen gebeurde die
verrassing met het ontstaan van de ‘Commission hollando-belge’ en van dat oogenblik
kon men maatregelen nemen. Op de vergadering van den Gentschen Tak, den 17en
Januari gehouden, werd een dagorde aangenomen, welke aan Dr. Kiewiet de Jonge
werd meegedeeld, tot wien het verzoek werd gericht zich in betrekking te stellen met
de voorloopige Hollandsche afdeeling van de ‘Commission’. Sedert dien heeft er
geen laksheid vanwege het Verbond bestaan. Op het oogenblik is het bestuur nog
niet gemachtigd om in het publiek de zaken bloot te leggen.
Aangaande het wetsvoorstel-Coremans deelt de heer Van Kerckhoven-Donnez
mede, dat men reeds verschillende keeren naar Brussel geweest is om de
volksvertegenwoordigers aan te zetten de zaak te beklinken. Men heeft nu de belofte
verkregen, dat het voorstel na Paschen in de Kamer zal komen.
Door den heer Vercoullie wordt geklaagd over de slechte spoorweg-verbindingen
tusschen Antwerpen en Gent. Hij vraagt vervolgens of het A.N.V. aan het publiek
niet den weg naar de vacantie-leergangen te Leiden, die tot nog toe zeer onvoldoende
werden bijgewoond, zou kunnen wijzen.
Aangaande het punt: ‘Onze taal in klein- en groothandel’, prijst de heer Leo Meert
het stichten van een machtig handelsverbond aan, ten einde de zaak te bevorderen.
De heer F. van der Ven klaagt over de Hollanders, wat het gebruik van een vreemde
taal betreft. Een openbaar bestuur te Antwerpen, dat in het Nederl. aan het Hollandsche
gezantschap te Brussel had geschreven, kreeg daarop Fransche antwoorden van de
‘Légation des Pays-Bas’. Er wordt besloten de aandacht van Groep A op dat punt te
vestigen.
De heer Cupérus haalt eveneens een staaltje van Hollandsche Franschgezindheid
aan, wanneer hij meedeelt, dat de polissen van de verzekerings-maatschappijen hier
te lande tweetalig zijn, behalve die van de ‘S o c i é t é n é e r l a n d a i s e
d'a s s u r a n c e s g é n é r a l e s ’, welke uitsluitend in het Fransch zijn opgesteld.
Betreffende het punt ‘Onze taal in klein- en groothandel’ wordt nog een en ander
in het midden gebracht door de heeren Genbrugge, Bouchery, Fassotte, Cox en De
Raet.
Wat de zaak van de Vlaamsche postmeesters betreft, stelt de heer Meert voor, dat
het A.N.V. met kracht bij de Vlaamsche volksvertegenwoordigers zal aandringen,
ten einde drukking op den minister te oefenen.
Namens den Antwerpschen Tak klaagt de heer Van Laar er over, dat het Secretariaat
van Groep België wel eens in de vervulling van zijn plichten te kort komt. Daar door
den heer Meert meegedeeld wordt, dat de voorgekomen tekortkoming het gevolg
was van het feit, dat het Secretariaat in de laatste maanden overstelpt was en daar
door niemand ter vergadering aan de goede bedoelingen en aan de toewijding van
den secretaris wordt getwijfeld, wordt hem, op voorstel van den heer Oudkerk, hulde
gebracht.
Nadat besloten is een brief van gelukwenschen te zenden aan den
minister-voorzitter van Transvaal, generaal Botha, en den uittredenden voorzitter,

Neerlandia. Jaargang 11

den heer Van Kerckhoven-Donnez hulde was gebracht, wordt de vergadering om
half zeven gesloten.
In Vlaanderen Vlaamsch!

Zuid-Afrika
Een Nieuw Tijdvak.
De Boeren hebben overwonnen! Zoo kon men weer zingen. Bij de eerste verkiezing
onder de grondwet, die Transvaal krachtens het verdrag van Vereeniging verleend
is, heeft het Volk, de partij der oude bevolking, 37 (of 36), van de 69 zetels van de
Wetgevende Vergadering veroverd.
Het dankt de overwinning wel ten deele aan de hulp van de nationalisten en voor
een nog geringer deel aan de stemmen der arbeiderspartij in enkele districten, d.w.z.
aan Engelschen, maar toch grootendeels aan eigen kracht.
En welk een overwinning reeds, dat zoovele Engelschen samen ter stembus trokken
met de Boeren tegen de progressieven, die zich de Engelsche partij bij uitnemendheid
noemden en de voorstanders waren van de politiek, die den oorlog had gebracht en
na den oorlog 's lands bestuur geleid had.
Duizenden Engelschen hadden, toen 't telaat was, den tijd van Paul Kruger, de
Republiek leeren betreuren. Dit waren de Boeren, op wie zij zoo gescholden, tegen
wie zij gevochten hadden, wie zij zouden leeren hoe een land bestuurd moest worden!
En nu verwachten zij het heil voor het land nog alleen van de voormannen der Boeren.
Men had 't aanvankelijk in Engeland niet gedacht, dat 't zoo gaan zou. Het aantal
kiezers, niet dat der bevolking, werd tot grondslag gekozen voor de verdeeling der
districten, omdat de Engelsche bevolking, waarin percentsgewijs het aantal kiezers
aanmerkelijk hooger was dan bij de Boeren, daardoor in het voordeel zou komen.
De voorzitter van de commissie, die in Zuid-Afrika is geweest om voor de
grondwetten van de nieuwe koloniën gegevens te verzamelen, had gezegd: de
Engelschen, wanneer zij samengaan, zullen de meerderheid krijgen. En voor dat
samengaan heeft men zijn best gedaan.
Voor wie de uitslag in zekeren zin een triomf is, dat zijn de imperialisten in
Engeland, de unionistische partij, die zich met alle geweld verzet heeft tegen de
toekenning zelfs van dit beperkte zelfbestuur aan Transvaal en binnenkort aan
Transoranje. Ziet gij wel, zeggen zij; wij hebben 't voorspeld; de vruchten van den
oorlog worden teniet gedaan. De Boeren hebben hun land terug!
Moge dat zoo zijn! Moge de nieuwe regeering, onder Botha, Smuts en de anderen,
het volk, dat zoo zwaar geleden heeft, weer kunnen opbeuren, en de Boeren het
gevoel hergeven, dat zij in hun eigen land zijn.

De School.
Nu Transvaal een regeering heeft, waarin vier Hollandsch sprekende Afrikaanders
zitten, breekt er voor het Hollandsch bij het onderwijs een betere tijd aan.
Het had 't op de staatsschool, waarheen de meerderheid der Boeren nog hun
kinderen zonden, niet te best. Wel besteedde de Engelsche regeering er den laatsten
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tijd meer zorg aan, door de mededinging der Christelijk nationale scholen daardoor
gedreven, en had zij daarom een aantal Hollandsche onderwijzers aangenomen.
Maar met dat al was 't Hollandsch er bijzaak. Ziehier wat B.D.G. verleden maand
nog uit Heidelberg in de Volkstem schreef:
In de laatste uitgave van 't Kristelik Schoolblad wordt met een enkel
woord gewezen op het
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feit dat, blijkens 't jaarverslag van 't Dept. van Onderwijs, 't Hollands
onderwijs in de Goevernementscholen in de meeste gevallen ge-inspekteerd
(!) wordt door de Engelse inspekteurs, die zonder een uitzondering òf geen
òf een uiterst gebrekkige kennis van Afrikaans of Hollands hebben. Dit
feit op zichzelf bewijst voldoende hoe stiefmoederlijk onze taal op die
inrichtingen wordt behandeld, en wat er in de praktijk terecht komt van
de bewering dat ‘special attention is being paid to the teaching of Dutch’.
Niet alleen is de tijd voor 't Hollands veel te kort en zijn in zeer veel
gevallen de onderwijzers onbekwaam om Hollands te onderwijzen, doch
wat de ‘teaching of Dutch’ in de Goevernementscholen toch al te belachelik
maakt, is 't feit dat het opzicht daarover wordt toevertrouwd aan mannen,
die niet eens Afrikaans of Hollands kunnen spreken!
De schrijver drukt vervolgens het vertrouwen uit, dat daaraan nu een einde zal
komen. Met vier Hollandsch sprekende ministers op het kussen en adv. Smuts, een
warm Afrikaander, aan het hoofd van het onderwijs, is die verwachting zeker niet
misplaatst.
Maar laten wij niet vergeten, dat die vier ministers, en in dezen vooral adv. Smuts,
in een lastig geval verkeeren.
Voor Transvaal zijn grondwet kreeg ging er in Zuid-Afrika en Engeland een gehuil
op, dat de Boeren, zoodra zij in Transvaal en Transoranje het heft in handen kregen,
op groote schaal Engelsche ambtenaren zouden ontslaan. De voormannen der Boeren
hebben toen de Engelschen gerustgesteld: dat zouden zij zoo maar niet doen.
Bovendien heeft het koninklijk besluit, waarbij Transvaal zijn grondwet kreeg,
gezorgd, dat dat ontslag niet zoo licht ging.
De regeering kan dus niet aanstonds de vele onbekwame Engelsche onderwijzers
en onderwijzeressen ontslaan; ook niet de Engelsche schoolopzieners, die toezicht
moeten houden op het onderwijs in een taal, die zij niet of nauwelijks verstaan; ook
niet de Engelsche ambtenaren van het departement van onderwijs, met den
Engelschman Adamson als directeur. Als zij ontslaan, zal het zeer geleidelijk en
langzaam gaan.
Er is een ander bezwaar. Om het bondgenootschap met de Engelsche nationalisten
heeft het Volk er genoegen mee genomen, dat het Hollandsch op den tweeden rang
wordt geplaatst. Heel jammer, vooal nu de verkiezing schijnt aan te toonen, dat de
oude Boerenpartij, versterkt met een aantal Engelschen die zich onmiddellijk bij haar
aangesloten hebben, desnoods de hulp van de nationalisten had kunnen ontberen.
Hoe dit zij, het Volk heeft goedgevonden, dat het Engelsch op alle scholen verplicht
zal zijn, en het Hollandsch in de lagere klassen de taal zal wezen waarin het onderwijs
gegeven wordt, wanneer de meerderheid der ouders dat verlangt.
Wij kunnen niet anders denken, dan dat ook de vier ministers van de Volkspartij
gelijke rechten voor beide talen op school het juiste beginsel vinden, maar zij zijn
gebonden. Binnen haar perken echter zal de regeering ongetwijfeld er voor zorgen,
dat er op de staatsschool, die nu de Christelijk nationale scholen overbodig schijnt
te moeten maken, behoorlijk onderwijs in het Hollandsch te verkrijgen is.
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(Sedert het schrijven van dit artikel, is te Pretoria een vergadering van de C.N.O.
Commissie gehouden, waarin na een rede van Minister Smuts besloten is, tegen diens
raad in, om de C.N.O. scholen te handhaven naast het onderwijs van regeeringswege.)

Een Afrikaans-Hollandse Avend.
Den 9en Maart is er te Pretoria in het Operagebouw een feest van bizondere beteekenis
gevierd. Lang te voren was het aangekondigd, met verlangen en groote verwachting
werd het verbeid en het is een schoon feest geworden.
Het was een ‘Afrikaans-Hollandse Avend’; d.w.z. Afrikaansch en Hollandsch. En
dat was het in dubbelen zin. Er werd gesproken, gezongen en tooneel gespeeld zoowel
in het Afrikaansch als in het Hollandsch. En dat deden Afrikaanders en Hollanders
beiden. Zoo kreeg de avond beteekenis, omdat beide vormen van de Nederlandsche
taal tot hun recht kwamen en Hollanders en Afrikaanders, die ginds wel eens hun
eigen weg gaan, daartoe samenwerkten.
De avond stond onder achtbare bescherming. Het program geeft op de eerste
bladzijde een lange lijst. Voorop drie ministers: Botha, Smuts en Rissik; dan vijf
leden van de Wetgevende Vergadering, onder wie gen. Erasmus de eenige van
Hollandsch-Afrikaanschen naam; de anderen zijn Cullinan, Gregorowski, Johnston
en Rooth. Vervolgens: consul-generaal Knobel, en nog eenige bekende mannen. Zes
vereenigingen sluiten de rij; daaronder het Afrikaanse Taalgenootskap.
Van het program zelf moeten we ook nog wat zeggen. Dr. Hoogenhout de voorzitter
van het Afrikaanse Taalgenootskap, sprak het openingswoord. Mej. Henrie van den
Hoven zong Ons Vaderland, woorden van ds. D.P. Faure, muziek van dr. J.H.
Meiring-Beck.
Toen Ou Daniel, Afrikaanse drama in één bedrijf, door H. Oost, een landgenoot,
dien men zich hier nog wel herinnert. Zijn dramatische schets, in het Afrikaansch
geschreven, behandelt de maar al te gewone geschiedenis van een Boer, door den
oorlog verarmd, alleen nog in het bezit van zijn land. Dat zal hij nu aan den
Engelschman gaan verkoopen. Maar op 't lest wordt 't nog voorkomen.
Wij hebben indertijd van 't stuk reeds in Neerlandia gesproken. Bij de lezing trof
het ons als een welgeslaagd klein tooneelwerk, en nu heeft het bij de vertooning
indruk gemaakt. Naar de namen te oordeelen waren er tenminste vier van de acht
spelers en speelsters van Afrikaander bloede. Onder de vier andere was de schrijver
zelf.
Op Ou Daniel volgde: ‘Pauze - Koffie en koek’.
Daarna nog twee tooneelstukjes: ‘Meneer z'n Jas, Hollands blijspel’ van J. Pabst,
en ‘Een Stortbui, Hollands kluchtspel’. Een Afrikaansch lied: Afrikaans Bô, woorden
van Hend. Visscher op de oude wijs van het Wilhelmus, sloot het program af.
Tusschendoor speelde telkens Amorison's Orkest. Het opende met Onder de Vrije
Vlag van Frans Blou.
Vergeten wij niet, dat voor Ou Daniel het achterdoek geschilderd was door den
Nederlandschen kunstenaar Oerder. Die 't gezien hebben prijzen 't zeer.
Ten slotte ligt voor ons hierin de grootste waarde van den avond, dat men in
Zuid-Afrika er uit leeren kan, dat men een uitvoering kan geven met Hollandsche
en Afrikaansche tooneel- en zangstukken. Dit had voor de meeste Afrikaanders nog
bewijs noodig. Al te spoedig wenden velen er zich tot het Engelsch, omdat zij zich
niet de moeite geven na te gaan wat hun eigen taal oplevert.
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Ned.-Antillen.
Verslag der Openbare Bibliotheek van Aruba over het jaar 1906.
In Juli 1906 werd van de Boeken-Commissie in dank ontvangen een kist boeken,
waardoor het aantal werken, dat in Januari 163 bedroeg, tot 240 gebracht werd.
Van verscheidene werken werden toen 2 of 3 exem-
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plaren ontvangen. Deze en nog verscheidene andere daartoe geschikte werken werden
door ondergeteekende afgestaan aan de Kinder-Bibliotheek, waarvan de
schoolkinderen, volgens mededeeling van het hoofd der school, veel gebruik maken.
Dewijl in het begin van het jaar van de toen aanwezige boeken de meeste door de
bezoekers der Bibliotheek al gelezen waren, en, teneinde de in 1905 getoonde
belangstelling levendig te houden, werden in Maart, door tusschenkomst van den
heer Snijders, secretaris der Groep Nederlandsche Antillen te Curaçao, 25 werken
naar Bonaire gezonden, waarvoor van dat eiland andere daar al gelezen boeken
werden gestuurd.
Met leedwezen moet ondergeteekende verklaren, dat de door het publiek gedurende
het afgeloopen jaar in de Bibliotheek getoonde belangstelling niet bijzonder groot
is geweest. Gedurende het geheele jaar werden maar 300 boeken uitgeleend.
Deze verflauwing van de belangstelling is, zijns inziens, voor een deel te wijten
aan de omstandigheid, dat onder de gezonden nieuwe boeken vele kinderboeken zijn,
en de overige werken in korten tijd gelezen werden door hen, die, sedert de oprichting
der Bibliotheek, er een trouw gebruik van hebben gemaakt. Dat dit zoo is, blijkt
hieruit, dat, gedurende de eerste maand na de ontvangst der nieuwe werken, meer
dan e e n v i j f d e d e e l van de gedurende het geheele jaar uitgeleende boeken
gelezen werd.
Slechts eene voortdurende uitbreiding van de Bibliotheek of eene elk jaar plaats
hebbende vervanging der boeken door andere, zou, naar ondergeteekende meent, de
belangstelling van het publiek steeds levendig kunnen houden.
Hij hoopt, dat ook dit jaar de Bibliotheek de eer te beurt zal vallen, door de
Boeken-Commissie met eene flinke bezending speciaal voor volwassenen geschikte
werken verrijkt te worden.
De Vertegenwoordiger van het Verbond, tevens Bibliothecaris,
J.H.P. SCHRILS.
A r u b a , 20 Januari 1907.

Groepsbestuur Ned. Antillen.
De heer H.P. de Vries, vertegenwoordiger der Kon. West-Ind. Maildienst, is benoemd
tot Bestuurslid der Groep Ned. Antillen.
(Voor de verslagen der Groepsbestuursvergaderingen, gehouden in Jan., Febr. en
Maart, alsmede voor een overzicht der De Ruyter-viering is in dit nummer geen
plaats.
RED.)

Curaçao, Portugeesch of Caraïbisch?
In het Januari-nummer (blz. 17) pleit de heer Zwijsen voor de Caraïbische afkomst
van het woord Curaçao; in het Februari-nummer (blz. 42) Dr. Hendrik Muller voor
de Portugeesche. Nadien legt de heer J.H.J. Hamelberg, de man van gezag omtrent
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die Kolonie, zijn gewicht in de schaal ten gunste van den heer Zwijsen. Hij doet dat
geheel onafhankelijk van diens betoog in zijn bespreking van Dr. Krämer's studie
over Curaçao enz. in het Tijdschrift Globus 1906, No. 19, voorkomend in het
Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardr. Gen. 1907, Afl. I.
Om geschiedkundige zoowel als taalkundige redenen acht hij het Portugeesche
woord, dat genezing beduidt, niet dan toevallig gelijkluidend en de Indiaansche
afkomst onbetwistbaar.

Ingezonden.
Onze nijverheid te hoog aangeslagen? Mijnheer!
Het stuk van den heer A.J. Bruin in uw blad d.d. 12 Dec. '06 las ik met veel
belangstelling. Het hinderde mij ook altijd te hooren, dat Nederland niets meer kan.
Toch geloof ik, dat de heer B. wat te optimistisch gestemd is wat de Hollandsche
nijverheid betreft.
Wij in de koloniën merken er niet zoo heel veel van ten minste. Als ik zoo eens
naga met welke firma's ik in betrekking sta, dan is het aantal Hollandsche gering en
de firma's met wie ik zaken doe, zijn op 2 na handelaren, dus geen industrieelen!
Alles wat ik noodig heb van machineriën, komt uit het buitenland (heeft één firma
reputatie voor bv. gasmotoren? is er één firma, die koolzuurbussen maakt? is er één
firma, die reputatie heeft voor koelmachines, koolzuur-impregneermachines, enz.
enz.?). Wat ik noodig heb aan chemicaliën, komt uit 't buitenland. De heer B. geeft
op, dat er in chemische fabrieken 10.20) werklieden zijn. Is het woord ‘chemisch’
hier niet wat al te uitgebreid genomen? Ik heb altijd gemeend en meen het nog, dat
Nederland geen flinke chemische industrie heeft. Mocht ik me vergissen, het zou me
aangenaam zijn dit te vernemen.
Hoogachtend,
Uw dv.,
H.F. TILLEMA.
Semarang

Vakbargoensch.
Breda, 7 Maart 1907.
Geachte Redactie!
In een beoordeeling van de nieuwe St. Bavo te Haarlem, in ‘De Architect’, laatste
aflevering, o.a. het volgende:
‘In afwachting van de ontwikkeling van ornamentisten, die in hun sculpturaal werk
de monumentaliteit aan de originaliteit weten te paren, is het plantornament op den
achtergrond getreden’.
Mag ik u beleefd de vraag stellen: zou de voornaamheid er onder lijden zulke
uitheemsche benamingen door Hollandsche te vervangen?
Met de meeste achting,
Uw dw. dienaar,
A. JANSEN.
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Allerlei en mededeelingen.
Nieuw zuivelproduct: Dameskaasjes.
Ten plattelande in België, ‘op den buiten’, spreekt men meest van ‘Hollandsche’
kaas. In de steden wordt er veel gevraagd naar ‘Fromage des Dames’, want vele
dames, zegt het Belgische landbouwblad De Landbode, vinden het voornaam,
‘Formage des Dames’ te bestellen in plaats van gewone Hollandsche kaas, die in
hunne oogen meer voor het volk dan voor de ‘Dames’ gemaakt wordt. Ze weten
trouwens niet dat die ‘Fromage des Dames’ toch niets anders is dan Edammer kaas,
waarvan men door verbastering van Edam, in stad meer de deftige benaming van
‘des Dames’ heeft gegeven!
(Maasbode.),
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Holland op zijn malst.
De heer J.J.A. Phaff schrijft aan Neerlandia:
In Den Haag (in Nederland als men het soms mocht vergeten zijn) is, blijkens een
aan huis bezorgde, in het Nederlandsch gestelde kennisgeving, gelijktijdig met den
aanvang van het s a i s o n , geopend een M a i s o n , welks c o l l e c t i e bestaat uit
Costumes complets, Manteaux, Blouses, Peignoirs, Jupons,
C o r s e t s en C h a p e a u x .
Waarschijnlijk zal dat Maison niet veel leden van het A.N.V. onder zijn klanten
tellen.

Holland op zijn best.
Te Lyon is dezer dagen op 85-jarigen leeftijd overleden een oud-soldaat, genaamd
Cornelis van Leyen. Hij was een Hollander van geboorte en heeft 27 jaren in het
Fransche leger gediend, 26 veldslagen meegemaakt en werd vijfmaal gewond. Hij
verwierf de militaire medaille in 1857 en werd in 1860 tot Ridder van het Legioen
van Eer benoemd.

Nederland een wereldlaboratorium
In de Christian Intelligencer (New-York), roemt Dr. W.E. Griffis Nederland aldus:
Naar mijn ervaring, is Nederland niet alleen in Europa de beste plek om den
oorsprong van Amerika's vrijheid en instellingen te onderzoeken, maar is het een
laboratorium van de beste soort, waar de grondvraagstukken der nieuwe beschaving
getoetst en uitgewerkt worden. Zij, die denken, dat het Nederlandsche volk, omdat
het zich uit de bedrijvige politiek heeft teruggetrokken, slaperig, zijn denken traag
of zijn taal dood is, zijn meest weetnieten. Het werk, dat de Nederlanders met hoofd
en hart verrichten, moge niet veel vertooning maken, maar het heeft beteekenis voor
de heele menschheid... Nederland is een waarnemingspost, vanwaar men de
stroomingen der ongrijpbare gedachte en onzienlijke krachten, de geboorte van
nieuwe denkbeelden en het onderzoek van werking en terugwerking in de wereld
des geestes kan opmerken... Een zomer in de Lage landen door te brengen en er te
ontmoeten de denkende hoofden van universiteiten en steden, mannen en vrouwen
uitblinkende in kunst, letteren en staatsmanschap, als b.v. in Juni of Juli 1906, bij
het 300-jarig gedenkfeest van Rembrandt en in het gedenkjaar van Bilderdijk, dat
maakt dat men zich naar den geest voelt als had men berglucht ingeademd.

Chr. Te Huis voor Nederlanders.
Te Homberg a/d. Rhijn is de vorige maand het eerste Chr. Te Huis voor Nederlanders
ingewijd.
Het adres is Rheinstrasse 8.
Daar is ook het kantoor gevestigd van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan
Nederlanders in het Industriegebied in Duitschland.
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Volgens De Nederlander moet er vooral voor smeden, bankwerkers en schilders
goed werk te vinden zijn.

Afd. Groningen.
In de plaats van den heer Greebe is tot Secretaris dezer Afdeeling benoemd de heer
Mr. P.G. Bos, Heerestraat, Groningen.

Ned. Vereeniging in Mexico.
Den 17en Januari vergaderden ten huize van den Vertegenwoordiger van het A.N.V.
in Mexico na gedane oproeping in de voornaamste dagbladen bijna alle Nederlanders
in de hoofdstad der republiek verblijf houdend, met het doel de wenschelijkheid der
oprichting van eene Ned. Vereeniging in Mexico te bespreken.
't Was een gezellige avond, onder voorzitterschap van den heer A. Grothe, die
alleen met het doel om deze bijeenkomst bij te wonen uit Pachuca daartoe was
overgekomen.
De Vereeniging werd opgericht en gedoopt: N e d e r l a n d s c h e Ve r e e n i g i n g
t e M e x i c o . De twintig aanwezige Nederlanders traden allen toe.
Het hoofddoel van de Vereeniging is het bevorderen van het gezellig verkeer onder
de leden van de Nederlandsche kolonie. Des Zaterdagsavonds zullen gezellige
bijeenkomsten worden gehouden op nader te bepalen plaats, waarop alle in Mexico
verblijvende Nederlanders en Nederlandsch sprekenden welkom zullen zijn.
Het bestuur bestaat uit de heeren J. ten Napel, Voorzitter; F. Dingler, 2e Voorzitter;
J.J. de Groot, 1e Secretaris, Ortega 28; F.C. Steffens, 2e Secretaris; J. Graaf van
Limburg Stirum, Penningmeester, Industria No. 1207.

St. Eustatius.
Neerlandia maakt hen die de mogelijkheid onderzoeken om buitenslands, liefst in
eene Nederlandsche kolonie, een beter bestaan te vinden, opmerkzaam op het artikel,
voorkomende in De Indische Mercuur van 19 Maart 1907, No. 12, geschreven door
den Heer G.J. van Grol, Gezaghebber van ons eiland St. Eustatius, thans met verlof
hier te lande.
Het is getiteld: Het Eiland St. Eustatius in Verleden, Heden en Toekomst.

Afdeeling Rotterdam.
Kol. Verhey heeft als voorzitter en mej. Dr. H.C.H. Moquette als secretaresse der
Afdeeling bedankt. In hun plaats zijn benoemd de heeren Th. Nolen en J.J. Griss.

Afd. Potchefstroom.
In Februari heeft de Afdeeling Potchefstroom van het A.N.V. haar eerste openbare
vergadering gehouden, waarin Prof. Muller in Pretoria optrad met een lezing over
Nicolaas Beets.

Afd. Stellenbosch.
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De heer P.J. Roos is benoemd tot penningmeester dezer Afdeeling.
De andere bestuursleden zijn herbenoemd.
De Afdeeling heeft einde Maart een feest-avond ingericht ter eere van De Ruijter.

Onjuist.
In een ingezonden stukje in het Alg. Hbl. was beweerd, dat de bevelen bij ons
loodswezen in het Engelsch worden gegeven. Met name werd ook kapitein Berkhout
genoemd.
Wij hebben dezen om inlichting gevraagd; hij schrijft, ‘dat de bevelen niet anders
dan in het Nederlandsch gegeven worden’

Leidsche Studenten-Afdeeling.
Getreden uit het Bestuur: de heer R.E. Kielstra.
Gekozen tot Bestuurslid: de heer P.H. Fromberg.
Benoemd tot Eerelid van het Bestuur: de heer Th. Joekes.

Afdeeling Delft.
In de laatste gehouden bestuursvergadering werd de heer H.M. Leopold benoemd
tot 2en secretaris, de heer D.H. van Everdingen tot 1sten secretaris, Oosteinde 154.

Eerste Afd. Jong Nederland.
Te Haarlem is 16 April door bemiddeling van Dr. Schepers de eerste
Jongelieden-afdeeling gesticht met aanvankelijk 68 leden.
Vele stukken, waaronder de Jaar verslagen der Groepen Suriname en
Ned. Antillen, moeten tot een volgend nummer blijven liggen.
Red.
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Nederland in het Wereldverkeer.
De economische financieele en monetaire kwestiën treden, in den laatsten tijd, zoozeer
op den voorgrond, zij bekleeden eene zóó voorname plaats in de geschiedenis der
volken en zij zijn zóó leerzaam, dat toen aan mij de vereerende uitnoodiging gericht
werd, in de Nederlandsche Vereeniging een voordracht te houden, ik gemeend heb
een onderwerp te moeten kiezen, dat geschikt is om de mannen van zaken en daaruit
bestaat toch hoofdzakelijk de Nederlandsche Kolonie te Londen, belang in te
boezemen. En welk onderwerp zou ik beter kunnen kiezen voor u die aanhoudend
zooveel bewijzen geeft van aan het land uwer geboorte gehecht te zijn, dan u
Nederland in het wereldverkeer te schetsen en voor u te behandelen, Nederland op
de wereldmarkt, Nederland deel nemende aan den grooten strijd der natiën op
handelsgebied, die zich overal afspeelt?
Te allen tijde, M.H., heeft Nederland aan dien strijd deelgenomen, en reeds vóór
den vrede van Munster nam ons vaderland een belangrijke plaats in onder de
handeldrijvende volkeren. Was het niet toen het middenpunt van den internationalen
handel, was het niet op de Hollandsche markten, dat de vertegenwoordigers van alle
natiën der wereld zich vereenigden tot het doen van zaken met een volk, dat reeds
in die dagen, bijzonderen aanleg tot handel drijven aan den dag legde en door de
opheffing wat de ontwikkeling van hun handel kon belemmeren, reeds toen getuigenis
aflegde van den geest van vrijhandel, die het nog heden ten dage bezielt? Hoe treffend
wordt Neerland's optreden in die dagen geschetst door Van Kampen, wanneer hij in
zijn geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, zegt: ‘Zelden heeft de wereld een
schouwspel gezien grootscher en meer gelijksoortig met de scheepvaart en
volkplantingen der Phoeniciers dan toen de Nederlanders, bewoners van een nietig
en door Oceaan en rivieren onophoudelijk besprongen hoek je van Europa, te midden
van een moeielijken en kostbaren oorlog met de machtigste Mogendheid der
Christenheid, toen dat kleine volk in drie werelddeelen buiten Europa niet alleen
handel dreef maar ook volkplantingen stichtte en het vijfde werelddeel ontdekte’.
En wanneer de naijver onzer buren, de tarievenoorlog van Colbert en de
Navigatie-akte van Cromwell ons hebben teruggedrongen van de positie van
voornaamste handelsnatie der wereld, langen tijd na onzen strijd voor vrijheid en
onafhankelijkheid tegen het overmoedige Spanje ingenomen, zoo heeft Nederland
toch, te allen tijde, eene eervolle plaats onder de handelsvolken weten in te nemen.
Wij zijn een vrij en vredelievend volk, denken aan geen uitbreiding van
grondgebied of veroveringen, maar wenschen partij te trekken van onze gunstige
geographische ligging, van de groote rivieren, die ons land doorstroomen en die ons,
om zoo te zeggen tot de natuurlijke tusschenhandelaars van de voortbrengselen veler
landen maken. Wij wenschen tevens voor onze artikelen en voor de producten onzer,
door onze voorvaderen met zóóveel opofferingen aan geld en bloed verkregen
koloniën geregelde afnemers te vinden en een rechtmatig aandeel te nemen aan den
internationalen handel en wanneer ook onze voorouders der zeventiende eeuw zich
veel meer op het openen van nieuwe handelswegen hebben toegelegd dan hunne
naneven, zoo heeft het in den laatsten tijd niet aan teekenen ontbroken, die aanduiden,
dat energie opnieuw de Nederlandsche handelswerend heeft aangegrepen, worden
er pogingen aangewend om verloren markten te herwinnen.
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Wanneer wij de cijfers der laatste jaren onzer handelsomzetten nagaan, zoo blijkt,
dat wij reeds beginnen van dat meer energieke optreden de vruchten te plukken. Maar
is onze uitvoer toenemende en toonen onze havens, dokken en spoorwegen grootere
levendigheid aan en kan men zeggen, dat over het algemeen genomen, handel,
scheepvaart en nijverbeid zich in een bevredigenden toestand bevinden, zoo dient
tevens niet uit het oog verloren te worden, dat onze vooruitgang bevorderd is door
de vermeerderde productie, zoowel als door de sterker gewordene koopkracht der
met ons handeldrijvende natiën. Verder kunnen niet alleen wij op vermeerderde
handelsomzetten wijzen maar alle landen, zonder onderscheid mogen zich, vooral
na het eindigen van den oorlog in het verre Oosten, in eene bijna ongekende
levendigheid van zaken verheugen. De opening van tot hiertoe ongeëxploiteerde
deelen der aarde, de constructie en verbetering van materieel, de aanleg van talrijke
nieuwe spoorwegen, havens en kanalen in overzeesche gewesten, de reusachtige
ontwikkeling der electriciteit, de verhoogde koopkracht van China en andere
zilverlanden sedert het witte metaal eene zóó belangrijke prijsverhooging onderging
en last but not least, de orders der voornaamste Europeesche natiën en van Noorden Zuid-Amerika voor hun oorlogs- en koopvaardijvloot, dat alles heeft aan den
internationalen handel eene groote vlucht, heeft den strijd der natiën op handelsgebied
steeds grootere afmetingen doen aannemen. Overal zijn de volken doordrongen van
de noodzakelijkheid om niets onbeproefd te laten wat den uit-
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voer hunner artikelen kan vermeerderen. Overal treden de economische en
commercieele belangen der volken al meer en meer op den voorgrond, overal geeft
men zich rekenschap, dat handel is de g r o o t s t e aller belangen en nooit was er een
tijd waarin de natiën er meer naar streefden zich een zóó groot mogelijk aandeel van
den wereldhandel te verzekeren, nooit was de strijd der volkeren op handelsgebied
levendiger, scherper, dan thans.
Aan dien strijd kan, zonder tot verval te geraken, geen enkel handeldrijvend volk
zich onttrekken. Het allerminst Nederland, wiens rang onder de natiën geheel
afhankelijk is van zijn commercieele beteekenis. Bekleedt ons land eene betere plaats
dan waarop het volgens zijne uitgestrektheid kan aanspraak maken, dan is dat alleen
aan zijn handel te danken. Want deze alleen is in staat onzen naam over alle
werelddeelen te verspreiden en door het vertoonen van de Nederlandsche vlag
getuigenis af te leggen, dat aan den Amstel en aan de Maas er steeds naar gestreefd
wordt om ook op scheepvaartgebied flink deel te nemen aan den grooten handelsstrijd.
En een krachtig deelnemen aan dien strijd, is onzerzijds des te meer noodig, omdat
gelijk bij Engeland, Duitschland en andere handelsnatiën het geval is, Nederland's
invoer zijn uitvoer jaarlijks belangrijk overtreft. Het verschil tusschen in- en uitvoer
bedraagt jaarlijks tusschen de 250 en 300 millioen gulden. De invoer van grondstoffen
voor onze nijverheid en van granen voor onze steeds toenemende bevolking,
vertegenwoordigen, met andere artikelen, waaraan wij behoefte hebben, een in de
millioenen loopend cijfer, dat niet geheel gedekt wordt door den uitvoer onzer
artikelen. Oogenschijnlijk is er dus een deficit. Ik zeg oogenschijnlijk, want evenals
Engeland, Duitschland en andere landen, waar de invoer den uitvoer overschrijdt,
ontvangt ons land millioenen uit vrachten, rente op fondsen, commissie,
assurantie-premiën, en andere factoren, die in geen enkele lijst van in- of uitvoer
kunnen voorkomen, zelfs niet bij benadering kunnen worden opgegeven, maar een
zeer belangrijk bedrag vertegenwoordigen. De overschrijding van den invoer boven
den uitvoer kan dus niet de minste ongerustheid baren, mits niets verzuimd worde
om den afzet van de nationale nijverheid, van den nationalen arbeid en van de
nationale artikelen te bevorderen.
Is het dus noodig ons met alle kracht op den uitvoer onzer artikelen toe te leggen
en moeten wij aanhoudend trachten ons van nieuwe markten te verzekeren of
bestaande te behouden, zoo wordt die uitvoer steeds moeilijker sedert zoovele landen
eene protectionistische handelspolitiek volgende, steeds meer hunne tarieven van
invoerrechten verhoogen. Nog in het afgeloopen jaar verhoogden Duitschland,
Oostenrijk-Hongarïje, Rusland, Rumenië, Bulgarije en nog andere landen hun tarieven
en welken hoogen Chineeschen muur de Vereenigde Staten, Zuiden Centraal Amerika
en andere overzeesche landen rondom hun grondgebied opgericht hebben, is te bekend
dan dat wij daarover zouden uitwijden.
Zelfs in het land van Cobden en Bright, zelfs in Groot-Brittanië laten zich
aanhoudend stemmen hooren ten gunste van eene protectionistische handelspolitiek
en van een tolverbond tusschen het moederland en zijne koloniën, maar
niettegenstaande zulk een tolverbond op de verschillende Congressen van Britsche
Kamers van Koophandel en door voorname Britsche staatslieden bepleit wordt, heeft
het idee tot dusverre geen ingang gevonden bij de meerderheid van het Britsche volk.
De protectionistische partij in Engeland zit echter niet stil. Zij heeft nu, gelijk men
weet, verkregen, dat in Juli de Premiers der verschillende Britsche Koloniën te Londen

Neerlandia. Jaargang 11

bijeen zullen komen om de nauwere aansluiting tusschen moederland en koloniën
te bespreken. Daar alle Britsche koloniën protectionistisch gezind zijn zal het, ook
ditmaal, moeilijk blijken, die gedragslijn in overeenstemming te brengen met de
vrijhandelspolitiek sedert meer dan één halve eeuw door Groot-Brittanië zóó zegenrijk
gevolgd en nog door de laatste verkiezingen zóó sterk bekrachtigd. Maar zelfs wanneer
geen tolverbond tot stand kwam, mag men verwachten, dat van de zijde van
moederland en koloniën alles beproefd zal worden om op de Engelsche markt den
afzet van landbouwproducten der zóó rijkelijk door de natuur gezegende, overzeesche
kinderen te bevorderen. Reeds nu is de uitvoer der landbouwproducten, delfstoffen
enz. der koloniën naar Groot-Brittanië sterk toenemende. Wil men daarover eenige
cijfers? In 1904 voerde Groot-Brittanië van Engelsch-Indië, Australië, Canada,
West-Indië, Hongkong, Zuid-, West- en Oost-Afrika en andere Britsche bezittingen
120.018.000 pd. st. in; in 1905 was dit cijfer tot 127.869.000 pd. st. gestegen en in
1906 werd het aanzienlijke bedrag van 142.186.000 pd. st. bereikt. Aan boter
verscheepte Australië naar Engeland 1903-1904 14723 ton; 1904-1905 19681 ton;
1905-1906 20556 ton; 1906-1907 25451 ton. Dus steeds stijgende cijfers. Aanhoudend
trachten de te Londen gevestigde agenten der koloniën den afzet der
landbouwproducten enz. te bevorderen, trachten zij vrachtverlagingen te verkrijgen
en den afstand te verkorten, die moederland en koloniën scheidt. Daarbij worden zij
door de omstandigheden begunstigd. Immers, door de dezer dagen geopende
Tehuantepec-spoorweg, die de Mexicaansche landengte doorkruist en de kortste
verbinding is tusschen den Atlantischen Oceaan en de Stille Zee, zal het vervoer der
Australische landbouwproducten naar Groot-Brittanië veel sneller kunnen geschieden
dan nu via Suez, terwijl die andere groote graanschuur en producent van
landbouwproducten, Canada, eveneens veel nader tot het moederland zal gebracht
worden, wanneer uitvoering zal gegeven worden aan de nieuwe lijn via Blacksod
Bay en Halifax, waarbij 25 knoopen per uur loopende booten, den afstand tusschen
Halifax en de Iersche kust in 3½ dag zullen afleggen. Voor ons vaderland met zijn
uitgebreiden uitvoer van boter, kaas, vruchten enz. naar Engeland, is die snellere
verbinding der genoemde voorname Britsche koloniën met het moederland geen
onverschillige zaak en zal men er goed aan doen, om door het leveren van uitstekende
kwaliteit, goede verpakking, snel vervoer en zóó mogelijk door lage vrachten het
hoofd te bieden aan de scherpe mededinging, waarmede onze artikelen reeds nu te
kampen hebben, zoowel van de zijde der Britsche koloniën als van andere
landbouw-voortbrengende landen, mededinging, die oneindig scherper belooft te
worden in de toekomst, wanneer van de Tehuantepeclijn een ruim gebruik zal worden
gemaakt, wanneer Canada de nieuwe lijn zal hebben tot stand gebracht en wanneer
de verschillende Europeesche landbouwproducten leverende landen, die reeds nu
voor ons op de Engelsche markt niet te onderschatten concurrenten zijn, er zich nog
krachtiger op zullen toeleggen om de grootste consument dezer producten, welke
die markt ontegenzeggelijk is, als afnemer te behouden.
Echter niet alleen op landbouwgebied heeft Nederland te kampen met nimmer
rustende, energieke mededingers. Op elk gebied zien wij die mededinging, dagelijks,
scherpere afmetingen aannemen.
Duitschland richtte, in navolging van Groot-Brittanië, overal eigen Banken en
handelsondernemingen op, riep nieuwe stoomvaartlijnen in het leven en weet vooral
op chemisch en electriciteitsterrein steeds nieuwe lauweren te plukken. Vermeld zij
verder het streven van Japan om in China, ja op de geheele Stille Zee toonaangevend
te worden en dat van Amerika, dat krachtig tracht zijn omzetten in Zuid- en
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Centraal-Amerika uit te breiden. Zoo tracht elk volk partij te trekken van zijn
geographische
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ligging, natuurlijke voortbrengselen, waarmede het gezegend is en vooral tracht ieder
land te woekeren met hetgeen waarin het uitmunt. Immers is Duitschland op electrisch
en chemisch gebied toonaangevend, zijn Amerika en België voor het aanleggen van
electrische tramways de eersten, vond Italië meer dan elk ander land gelegenheid
om zijn watervallen in dienst der electriciteit te stellen en zijn stroohoeden,
zijde-artikelen enz. overal te verkoopen, is Frankrijk steeds er op uit om zijn
mode-artikelen en ‘articles de Paris’ overal te plaatsen en bekleedt Groot-Brittanië
voor het bouwen van schepen en aanleggen van spoorwegen, vervaardiging van
spoorweg-materieel, enz. nog altijd, niettegenstaande de scherpe concurrentie van
de Vereenigde Staten, op spoorweggebied eene voorname plaats. Zoo mag ook
Nederland genoemd worden als een land, dat in menig opzicht over gunstige gegevens
beschikt om op de wereldmarkt te concurreeren. Al is ons vaderland ook bij den
bouw van spoorwegen en op electrisch en chemisch ge bied minder op den voorgrond
getreden dan andere landen, zoo heeft het daarentegen herhaaldelijk bewezen, dat
voor alles wat den bouw van havenwerken, waterwegen, uitbaggeringen van havens,
enz. betreft, het zich met ieder land meten kan en zijn onze ingenieurs op dit terrein
de eersten.
Het komt er dus op aan, dat de uitstekende naam, dien Nederland zich op dit gebied
heeft weten te verwerven, gehandhaafd blijve en wij bij elke aanbesteding van
waterwerken enz. ons aansluiten. Daaruit kunnen slechts voordeelen voor onze
nijverheid voortspruiten, terwijl de eene zaak dikwijls tot de andere leidt.
Dan is onze tabaksmarkt, die aan zooveel handen werk geeft en zoozeer tot de
welvaart van ons land medewerkt, de voornaamste tabaksmarkt der wereld. Jaarlijks
nemen tal van buitenlandsche koopers aan de tabaksveilingen te Amsterdam deel en
de door ons aan hen met winst verkochte tabak is van den meest gunstigen invloed
op onze handels- en betalingsbalans. Verder heeft ons nijver Twente zich overal en
vooral in het verre Oosten, een geregeld afzetgebied weten te verzekeren, trad het
herhtaldelijk, met goed gevolg, als mededinger van de Engelsche en Duitsche
katoenfabrikanten op. Onze nijverheid in het Noorden en Zuiden ziet eveneens zijne
omzetten met vreemde gewesten toenemen; onze schoenfabrikanten waren in staat
herhaaldelijk gunstige contracten met Rusland en andere landen af te sluiten; onze
scheepstimmerwerven getuigen van geleidelijke vooruitgang, Amsterdam en
Rotterdam spelen in het internationale verkeer eene steeds grootere rot, terwijl onze
directe stoomvaartlijnen met onze koloniën, het verre Oosten, Amerika, Zuid-Amerika,
enz. aantoonen, dat ook op scheepvaartgebied wij er naar streven om niet bij anderen
achter te staan.
Verder was het disconto der Nederlandsche Bank, dank zij de door die instelling
gevolgde gezonde disconto-politiek, steeds gematigd, zeer dikwijls lager dan dat der
andere circulatiebanken, was het haar bijv. mogelijk om toen het disconto van
Nederland's voornaamste mededingers, Engeland en Duitschland, 6 en 7 percent
bedroeg, haar tarief op 5 percent te handhaven, terwijl haar goud-politiek eveneens
steeds in overeenstemming was met de belangen van handel en nijverheid. Nooit
toch heeft de Nederl. Bank geweigerd goud voor uitvoer beschikbaar te stellen.
Volkomen doordrongen van de noodzakelijkheid, dat, sedert goud al meer en meer
het internationale ruilmiddel bij uitnemendheid geworden is, Nederland al zijne
internationale verplichtingen in dat metaal moet afwikkelen, heeft de Nederlandsche
Bank nooit geaarzeld om, wanneer de koers van wissels op het buitenland den uitvoer
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van goud toeliet, dat metaal, zonder de minste moeielijkheden voor uitvoer
beschikbaar te stellen en aldus de verdere rijzing der wisselkoersen tegen te houden.
In het kort, Nederland, dat, terwijl de Britsche koloniën alle zonder onderscheid eene
protectiontische handelspolitiek volgen, ook in zijne koloniën de vlag van den
vrijhandel hoog wist te houden, Nederland, dat met Groot-Brittanië het eenigste land
is, dat aan den vrijhandel getrouw bleef en met Groot-Brittanië en Amerika tot de
weinige landen behoort, die steeds zonder moeielijkheden goud voor uitvoer
beschikbaar stellen, Nederland maakt, het zijn uitgebreiden transito- en kolonialen
handel, zijn zich steeds meer ontwikkelende nijverheid en scheepvaart, lang geen
slecht figuur onder de handelsnatiën.
Maar - het kan niet genoeg herhaald worden - wij leven in tijden van groote
concurrentie, in tijden waarin de volken elkander nog meer dan vroeger trachten te
verdringen, in tijden waarin elk handelsvolk alle zeilen moet bijzetten om zijn
omzetten uit te breiden en flink deel te nemen aan den grooten handelsstrijd en moeten
dus ook wij ons uiterste best doen om in dien strijd niet op zijde geschoven te worden.
Verder moet ook alles nagegaan worden wat onze mededingers ondernemen, welke
hervormingen zij in het leven roepen om hun handel en nijverheid flink, helder en
juist in te lichten van hetgeen er in het wereldverkeer voorvalt, en zoo die
hervormingen ook in ons land kunnen worden toegepast, geen oogenblik aarzelen,
om die na te volgen. Ook van hunne fouten, van een verflauwen hunner pogingen
moet, evenals van elke wending, van elke wijziging in het wereldverkeer, partij
getrokken worden. Heden is het in dit, morgen in dat land, dat gelegenheid bestaat
om zaken te doen; heden is het de Atlantische Oceaan, morgen de Middellandsche
zee of de Stille oceaan, die op den voorgrond treedt.
Om echter op de wereldmarkt, met succes, te concurreeren, is het niet alleen noodig
om goede kwaliteit te leveren, gepaard met uitstekende verpakking, rekening te
houden met den smaak en behoeften onzer verbruikers - Duitschland heeft aan dit
laatste een groot gedeelte van de uitbreiding van zijn handel te danken - maar wij
moeten ook, voortdurend, gebruik maken van onze beste geestelijke, technische en
organiseerende krachten. Daartoe hebben wij bekwame mannen noodig, die door
flink, degelijk onderwijs gevormd zijn voor de grootsche taak om naderhand, in de
praktijk met vrucht voor henzelven en voor Neêrlands handel werkzaam te zijn.
Willen wij toch op de wereldmarkt onze positie handhaven en versterken, willen wij
dat onze zonen overal als pioniers van den vaderlandschen handel met goed gevolg
tegenover onze bekwame concurrenten optreden, willen wij, met andere woorden
ons niet laten verdringen, dan is het noodig, dat onze mannen, onze zonen geestelijk
en technisch even goed toegerust zijn als die van andere natiën. In den tijd waarin
wij leven wordt veel meer vereischt om handel te drijven in vreemde gewesten dan
vroeger, wordt de kennis van den economischen toestand der landen, waarmede men
zaken wil doen, eene onafwijsbare noodzakelijkheid. Terwijl de kennis der drie
hoofdtalen, Fransch, Engelsch en Duitsch vroeger als voldoende beschouwd werd,
wordt bijv. tegenwoordig van den koopman handel drijvende met Argentinië, Chili,
enz. ook Spaansch, met Brazilië ook Portugeesch geëischt, en men mag de uitgebreide
relatiën die Hamburg (Amsterdam en Rotterdam's groote mededingster op scheepvaart
en handelsgebied), met Zuid- en Centraal Amerika onderhoudt, men mag de
reusachtige zaken in koffie, huiden, salpeter, enz., die de oude Hanzestad met die
streken doet, tot op zekere hoogte toeschrijven aan de bekendheid van velen zijner
handelslui met de Spaansche en Portugeesche talen eensdeels en, anderzijds, aan het
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tijdelijk verblijf van menig Hamburgsch koopman in die landen om met eigen oogen
de toestanden, gewoonten, enz. te leeren kennen.
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Onze Duitsche buren hebben echter niet alleen in Zuid- en Centraal-Amerika maar
over den geheelen aardbol vasten voet gekregen. Overal vindt men thans Duitsche
koloniën, Duitsche handelshuizen, Duitsche handelsreizigers en kantoorbedienden,
die werkzaam zijn ten nutte van en in verbinding blijven met het moederland. Wie
herinnert zich niet de woorden van Duitschland's Keizer bij de viering van den
25-jarigen gedenkdag der Keizerskroning te Versailles op 18 Januari 1896, toen hij
zeide: ‘Ons Duitsche Rijk is een wereldrijk geworden, duizenden onzer landgenooten
wonen in alle deelen der aarde, Duitsche goederen, Duitsche k e n n i s , Duitsche
w e t e n s c h a p , Duitsche v l i j t en e n e r g i e gaan over den Oceaan’.
En zoo is het ook. Duitschland's zonen in den vreemde, er mogen ook velen bij
zijn, die tot de nationaliteit van het land waar zij zich vestigden zijn overgegaan, zijn
verder in nauwe relatie gebleven met het land hunner geboorte, zij zijn om zoo te
zeggen de tusschenhandelaars geworden tusschen het moederland en hun nieuw
vaderland, zij werken allen mede om de handelsbetrekkingen tusschen het oude en
nieuwe vaderland uit te breiden.
Maar alvorens zich op vreemd terrein te wagen hebben zij zich, thuis, terdege
voorbereid voor den grooten strijd op handelsgebied, dien zij gingen beginnen.
Gedurende de eerste twintig jaren na de stichting van het Duitsche Rijk, dat is van
1871 tot 1890 hield men er zich bezig met de elementaire opvoeding van het volk;
de volgende tien jaren die van 1891 tot 1900 waren gewijd aan de hoogere opvoeding
der natie en nu treden Duitschland's zonen overal op als specialiteiten in hun vak.
Gelukkig heeft men ook in Nederland begrepen, dat de activa's eener natie niet
alleen uit roerende en onroerende goederen bestaan, maar ook, ja vooral uit de
intellectueele krachten waarover deze beschikt. Ook in Nederland wordt er, door
mannen van gezag en toewijding, aanhoudend gepleit om het handelsonderwijs te
verbeteren, en men mig verwachten, dat in een niet te lang tijdsverloop, ook in ons
vaderland eene handelshoogeschool zal worden opgericht, waar de aanstaande
koopman bekend zal gemaakt worden met den economischen toestand der
verschillende landen, waar de beteekenis der handelswegen zal worden uiteengezet
enz. Het doen van zaken kan, natuurlijk, alleen in de praktijk geleerd worden, maar
dagelijks blijkt, hoe een man van zaken, die ook met den economischen toestand der
wereld bekend is en op staathuishoudkundig, geographisch, handels, geschiedkundig
gebied enz. bijzondere studiën gemaakt heeft een ruimere blik verkreeg, een ruimere
opvatting heeft van het wereldverkeer en spoediger plaatsing vindt dan zij die dat
alles noch hebben kunnen noch hebben willen leeren.
Ook voor onze zonen evenals voor die van Duitschland staat de wereld open en
ook onze jongens beginnen gelukkig zich steeds meer over den aardbol te verspreiden,
daartoe ondersteund door die zoo nuttige instelling, het Buitenland, te Amsterdam,
door de verschillende Nederlandsche Kamers van Koophandel in den vreemde en,
wat Londen betreft, vooral door den ijverigen secretaris der Nederlandsche Kamer
van Koophandel, Mr. W. Roosegaarde Bisschop en door anderen, die begrijpen, dat
het voorthelpen van onze bekwame jongelieden slechts strekken kan ten gunste van
den vaderlandschen handel.
En tengevolge van dat zich verspreiden onzer landgenooten over den aardbol,
vormen zich overal koloniën van Nederlanders, die voortdurend blijken geven van
hun gehechtheid aan hun vaderland en eenstemmig gehoor gaven aan de roepstem
der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen om de wet op het
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Nederlanderschap zóó toe te passen, dat daarbij geen enkele van Nederland's zonen
voor het vaderland verloren gaat.
Onder de leden dier koloniën bevinden zich vele bekwame kooplieden, die gezien
hebbende hoezeer de in de voorname handelscentra gevestigde Britsche, Fransche,
Italiaansche, Spaansche, Portugeesche Kamers van Koophandel en die van andere
handeldrijvende volken, ten nutte van hun vaderland en het land hunner inwoning
mochten medewerken, eveneens dergelijke Kamers hebben opgericht, nadat reeds
16 jaren geleden in de voornaamste Nederlandsche Kolonie in den vreemde, die te
Londen, tot de oprichting eener Nederlandsche Kamer besloten was. Sedert heeft
die Kamer veel gedaan om de handelsbetrekkingen tusschen het vaderland en
Groot-Brittanië te verlevendigen en haar vaderlandslievend optreden vond,
gaandeweg, navolging in andere voorname handelscentra. Wij tellen toch op het
oogenblik acht Nederlandsche Kamers van Koophandel in den vreemde, namelijk
te Londen, Parijs, Brussel, New-York, Pretoria, Melbourne, Dusseldorf en Smyrna,
en ik heb eenige hoop, dat ook te Berlijn spoedig eene Nederlandsche Kamer zal in
het leven geroepen worden door de leden der Ne derlandsche Kolonie aldaar. Maar
het is wenschelijk, dat nog meerdere Nederlandsche Kamers in het buitenland
gevestigd worden. Er bestaan toch in meer dan één overzeesch handelscentrum flinke
koloniën van Nederlanders, die stellig gaarne mede zouden werken tot de oprichting
van eene instelling, die, flink bestuurd slechts ten nutte van het vaderland en van het
land hunner inwoning zou kunnen werken. Reeds veroorloofde ik mij mijne vrienden
in die centra op de wenschelijkheid van het tot stand komen eener Nederlandsche
Kamer te wijzen en van deze tribune herhaal ik nog eens, dat nadat ik gezien heb
hoeveel nuttige verbeteringen op het gebied van handel, postwezen, goederenvervoer,
landbouwproducten, enz. de Nederlandsche Kamer tot stand mocht brengen, ik meer
dan ooit doordrongen ben van het nut, dat dergelijke Kamers ook in het belang der
goede verstandhouding tusschen de natiën stichten kunnen. Ook te Petersburg, waar
zich eene belangriike, invloedrijke en welgestelde Nederlandsche Kolonie bevindt,
zou met het oog op de uitgebreide handelsrelatiën die tusschen Nederland en Rusland
bestaan, eene Nederlandsche Kamer wenschelijk zijn. Dit nog te meer, omdat de
Nederlandsche Kolonie aan de Newa reeds sedert Peter de Groote dáár bijzondere
voorrechten geniet en toen in Juni 1903 Serge Witte mij uitnoodigde naar St.
Petersburg te komen, mocht ik daarover verblijdende mededeelingen van hem hooren,
verzekerde hij mij herhaaldelijk ‘que les Hollandais sont nos amis’.
Derhalve neem ik, na mij, ter plaatse, van het nuttige werken der Kamers van
Koophandel te Brussel, Parijs en Dusseldorf overtuigdd te hebben, nogmaals de
vrijheid om op het vestigen van meer Nederlandsche Kamers in den vreemde aan te
dringen. Zaken moeten door mannen van zaken behandeld worden en met de
gehechtheid aan hun geboortegrond, die de Nederlanders kenmerkt, met den echten
koopmansgeest, die hen bezielt, zullen zij, vereend en in overeenstemming werkende
met ons Ministerie van Handel, dat steeds meer begrijpt hoe nuttig Neêrlands zonen
in den vreemde kunnen zijn voor hetgeen dat Ministeirie beoogt, zeker gaandeweg
ieder een steentje bijbrengen tot de ontwikkeling van den Nederlandschen handel en
tot het handhaven van het Nederlandsche prestige en van den Nederlandschen invloed
op alle punten van den aardbol.
En die ontwikkeling, dat bevestigen van Nederland's prestige en invloed blijve
ons aller hoofddoel en uw aller medewerking is daartoe noodig. Het vaderland rekent
op al zijne zonen en vooral op die groote Nederlandsche Kolonie aan den Theems,
die, in het verleden, reeds zooveel goeds mocht tot stand brengen en in dit
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wereldcentrum ook in de toekomst voortdurend gelegenheid zal vinden om zich
nuttig te maken - het hoofddoel van het leven.
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Ja, ik ben overtuigd, dat ik uw aller tolk ben wanneer ik u. Excellentie, die steeds
blijken geeft van uwe groote belangstelling in al ons streven, wanneer ik u verzeker,
dat, kalm maar vastberaden, het schip ‘de Nederlandsche Kolonie te Londen’ verder
zal worden gestuurd en, onder uwe gewaarde leiding, de bemanning haar plicht zal
blijven doen.
Londen.
C. ROZENRAAD.

Jaarverslag van het Hoofdbestuur.
Al bleven wij in het afgeloopen jaar niet verschoond van zorgen en verwikkelingen,
die met de uitzetting van het Verbond zeker niet zullen afnemen, zoo is toch door
alles heen zeer duidelijk de doorwerking van de Verbonds-beginselen op te merken.
Dat het Nederlandsche element in den vreemde meer en meer de noodzakelijkheid
inziet van aaneensluiting, kan op den duur zijne goede gevolgen niet missen.
In de voornaamste plaats is daaraan te danken de belangrijke uitbreiding, die het
afgeloopen jaar gaf aan het aantal onzer vertegenwoordigers in den vreemde, waarbij
het meest moet worden gewaardeerd de gunstige uitslag hunner bemoeiïngen, niet
alleen tot opwekking van het nationaliteitsgevoel maar ook vooral tot krachtige
aaneensluiting der leden van de Nederlandsche Kolonies en tot uitbreiding der
handelsbetrekkingen van die kolonies met Nederland en zijne koloniën en andere
deelen van onzen stam.
In 1906 werden Zelfstandige Afdeelingen opgericht te Berlijn, Stellenbosch en
Buenos-Aires.
Die te Stellenbosch dankt hare oprichting aan de bemoeiïngen van onzen
vertegenwoordiger aldaar, Dr. Godée Molsbergen. De afdeeling te Berlijn zijn wij
vooral verschuldigd aan de heeren P.J. Dielink en C.H.F. van Heusden. Voor de
afdeeling Buenos-Aires spanden zich zeer in de heeren L. van Riet, zaakgelastigde
der Nederlandsche Regeering en P.J. Dirks.
Met de Nederlandsche Vereenigingen te Leipzig, Genua, Dusseldorp, Pretoria en
in Rumenië kwamen wij in nauwere aanraking, terwijl de hoop niet behoeft te worden
opgegeven, dat die vereenigingen afdeelingen van het Verbond worden.
De Nederlandsche Vereenigingen te Pretoria en in Rumenië betalen het
lidmaatschap van het Verbond voor al hare leden, zoodat dezen allen Neerlandia
ontvangen. De Penningmeester van eerstgenoemde vereeniging stelde zich bovendien
welwillend beschikbaar om de jaarlijksche bijdragen van de in Transvaal verspreid
wonende leden van het Verbond te innen.
In 't algemeen is eene opleving der belangstelling voor het Verbond in Zuid-Afrika
niet te miskennen.
Wat Transvaal betreft, is deze voor een groot deel te danken aan den
Consul-Generaal der Nederlanden te Pretoria, den heer F.M. Knobel, warm vriend
van het Verbond.
Nieuwe vertegenwoordigers werden benoemd te: Cárdenas (Tabasco), Mexico;
Shanghai; Tapachula-Chis-Mexico; Jokohama; Tokyo; Boechara; Philadelphia
(Penns); San Francisco; Mexico (stad); Barcelona; Panama (stad); Ahwaz; Coro
(Venezuela); Bethlehem (Oranje-rivier-kolonie); Rosario (Argentinië); Mowbray
(Kaap-Kolonie).
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Jhr. Laman Trip trad wegens vertrek af als vertegenwoordiger te Kansas City en
werd vervangen door den heer Heynecker. Om dezelfde reden ging de
vertegenwoordiging te Londen over van den heer Fred. Oudschans Dentz op den
heer C. Thieme, nadat vóór de benoeming van dezen, de heer D. Krabman langen
tijd de betrekking had waargenomen.
Aan alle afgetredenen zijn wij hartelijken dank verschuldigd voor alles wat zij als
vertegenwoordigers tot stand brachten.
Waar vooral door het stelsel der vertegenwoordigers het bevorderen der practische
belangen door het Verbond meer op den voorgrond is getreden, verdient het willicht
aanbeveling hier het rondschrijven af te drukken, dat in Januari 1906 werd verzonden.
Misschien bevat het goede aanwijzingen, ook voor onze Groeps- en
Afdeelingsbesturen:
Aan de Besturen der Zelfstandige Afdeelingen en onze Vertegenwoordigers.
Nu na de wijziging der Statuten de p r a c t i s c h e belangen van verschillende deelen
van onzen Stam meer op den voorgrond treden en om behartiging vragen, veroorloven
wij ons daarop uwe bijzondere aandacht te vestigen, in de overtuiging, dat ook door
u daarvoor zeer veel kan worden gedaan.
Het mag niet alleen ons streven zijn den nationalen geest te versterken en dus de
de g e e s t e l i j k e banden tusschen de verschillende stamdeelen nauwer toe te halen,
maar ook moeten wij er ons op toeleggen de stoffelijke welvaart te verhoogen door
onderlingen steun, door bevoorrechting van elkaar boven den vreemdeling, waar
zulks kan geschieden zonder eigen belangen te benadeelen.
U zoudt daarom naar onze bescheiden meening een rondschrijven kunnen opstellen
waarin u de aandacht vestigt op het groote belang voor den handel en onze nationaliteit
om met het land uwer vestiging handelsbetrekkingen aan te knoopen, u bereid
verklarende inlichtingen te geven. U zoudt daarbij ook de voornaamste artikelen
moeten noemen, waarvan de handel voordeel kan opleveren en een kort overzicht
moeten geven over de beste wijze van vervoer en invoer.
Dit rondschrijven zou door u kunnen worden gericht aan de besturen der Groepen
en Zelfstandige Afdeelingen van het Verbond, aan onze Vertegenwoordigers, de
Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland en de Nederlandsche Kamers
van Koophandel in den vreemde, met verzoek de firma's in haar gebied te wijzen op
de belangen, in het rondschrijven bedoeld.
Wanneer gij u minder in staat gevoelt de zaak zelfstandig te behandelen, kunt u
ongetwijfeld u verzekeren van den steun van deskundigen.
Het bedoelde rondschrijven - en de bemoeiïngen die er uit zullen voortvloeien hebben natuurlijk geen zin, wanneer in uwe standplaats eene Nederlandsche Kamer
van Koophandel is gevestigd.
Wij zijn tot verdere inlichtingen gaarne bereid.
G i f t v a n H.M. d e K o n i n g i n . H.M. de Koningin der Nederlanden toonde
opnieuw Hare belangstelling in den arbeid van het Verbond door eene gift van f 500.
-, die verdeeld werd als volgt:
Aan de Groep Ned. Indië f 300. -; aan de Groep Suriname f 100. -; aan de Afdeeling
Constantinopel 50. -; aan de Afdeeling Chicago f 50. -.
Aan de Koninklijke gift was de bepaalde opdracht verbonden het geld ten goede
te doen komen aan de Nederlandsche Koloniën en Kolonies.
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We t o p h e t N e d e r l a n d e r s c h a p . Wijziging van de Wet op het
Nederlanderschap bleef bij ons aan de orde. Men kent het bezwaar tegen die wet.
De Nederlander in den vreemde verliest zijne nationaliteit onbewust, wanneer hij
verzuimt telkens na 10 jaar te verklaren, dat hij Nederlander wil blijven. Vooral de
Nederlandsche Kolonies in Londen en Parijs werken krachtig mede om Regeering
en Staten-Generaal te bewegen tot mildere bepalingen. Het betoog komt vooral hierop
neer dat men thans op een oogenblik, waarop men de bescherming zijner overheid
zou noodig hebben, onbeschermd zou kunnen zijn, omdat men geen enkele
nationaliteit bezit. Het is bovendien zeer bedenkelijk de wet in haar tegenwoordigen
vorm te handhaven, omdat zij buiten de grenzen blijkbaar verbittering wekt onder
de beste elementen der Nederlandsche
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Kolonies, die de kracht van het Nederlandsche volk in den vreemde verhoogen.
Ter audiëntie bij den Minister van Buitenlandsche Zaken werd dit alles door ons
uiteengezet, terwijl wij verder verwijzen naar Neerlandia van Januari 1907 voor ons
adres aan den Minister van Justitie van 27 December 1906.
A f t r e d e n P r o f . Mr. W. v a n d e r V l u g t . Wij betreuren het aftreden van
Prof. Mr. W. van der Vlugt als algemeen Voorzitter van het Verbond, om
gezondheidsredenen. Wanneer zijn toestand het toeliet, gaf hij zijn leiding en
medewerking ten volle op de hem eigen-sympathieke wijze.
Ned. K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L o n d e n . Deze Kamer en het Verbond
werden over en weer lid. Met het Nederlandsch Centraal Comité te Londen zochten
wij, doch tot dusverre te vergeefs, aanraking. Wij hopen dat te eeniger tijd met de
krachtige Nederlandsche Kolonie te Londen op de eene of andere wijze samenwerking
zal worden verkregen, waardoor zij en het Verbond slechts kunnen worden gebaat.
B i l d e r d i j k -C o m m i s s i e . In de Bilderdijk-Commissie werden wij door één
onzer leden vertegenwoordigd.
N e d . H o s p i t a a l t e S m y r n a . Hetzelfde geldt voor het Comité om het
Nederlandsch Hospitaal te Smyrna te verbouwen. Wij stelden daarvoor tevens f 100.
- beschikbaar.
Ve r e e n i g i n g ‘H e t N e d e r l a n d s c h e L i e d ’. Aan deze vereeniging werd
eene jaarlijksche bijdrage toegekend en Neerlandia werd opengesteld voor
mededeelingen enz. dezer vereeniging.
29e N e d . Ta a l - e n L e t e r k u n d i g C o n g r e s . Over de voorbereiding van
het 29e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Brussel werd in het vorige
jaarverslag het een en ander gezegd. Van eene daadwerkelijke samenwerking van
het Congres-Bestuur met ons kwam ten slotte niet veel. Wij maken daarvan aan het
Congres-Bestuur allerminst een verwijt. Gegeven het gebrek aan eene vaste regeling,
moest men ten slotte ook in Brussel zijn eigen weg gaan.
Het Deventer-Congres in 1904 droeg nadrukkelijk aan ons de voorbereiding der
Congressen op, maar daarmede was voor ons nog niet de mogelijkheid geopend aan
die opdracht te voldoen. Het is hier de plaats niet uitvoerig op deze zaak in te gaan.
Het is echter gewenscht, dat zij voor goed afdoende worde geregeld. Wij zijn
geenszins gesteld op de bedoelde opdracht, maar wel zijn wij overtuigd, dat er éénheid
moet komen in de voorbereiding der Congressen, dat ieder Congres aan het
voorgaande moet aanpassen en dat een overvoerd programma schadelijk is. Dit alles
kan slechts worden bereikt, wanneer er eene vaste Commissie, een kern, is, die de
leiding geeft bij elk Congres.
In dit verband is het kenmerkend, dat, met volkomen terzijde stelling van het
besluit van het Deventer Congres, het Congres te Brussel aan het B e s t u u r v a n
G r o e p N e d e r l a n d opdroeg de plaats van het volgend Congres aan te wijzen.
To e n a d e r i n g t u s s c h e n N e d e r l a n d e n B e l g i ë .HetCongresteBrussel
bracht een aantal besluiten aan ons over met verzoek te overwegen, in hoeverre wij
er aan kunnen voldoen. Zie Neerlandia van December 1906, bldz. 296.
Zij betreffen in hoofdzaak het zoo hoogst belangrijke vraagstuk der toenadering
tusschen Nederland en België. Ook van andere zijde werd erbij ons op aangedrongen
de leiding te nemen in deze zaak, en reeds trof ons het verwijt, vriendschappelijk of
hatelijk, naar mate de schrijver ons goed dan wel kwaad gezind is, dat wij werkeloos
bleven waar handelen plicht was.
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Wij merken hiertegen in de eerste plaats op, dat wij te goed met de
voorgeschiedenis dezer zaak bekend zijn, dan dat wij ons tot handelen gerechtigd
zouden achten vóór het Brusselsch Congres had gesproken. Maar ook daarna staat
het voor ons allerminst vast, dat wij tot leiders zijn aangewezen.
Dat de bovenbedoelde besluiten van het Brusselsch Congres nog niet met allen
ernst, die zij verdienen, door ons werden behandeld, is te wijten aan omstandigheden,
waaraan wij volstrekt onschuldig zijn.
Men mag verder bij de beoordeeling onzer houding niet voorbij zien, dat wij
moeten arbeiden aan de versterking van o n z e n stam en bij de beoordeeling der
wenschelijkheid en mogelijkheid van toenadering tusschen Nederland en België in
de eerste plaats voor ons van belang is de vraag in hoeverre de betrokken deelen van
den Nederlandschen stam er door zullen worden gebaat.
Niet in zoo sterke mate geldt deze vraag voor de parlementaire
Nederlandsch-Belgische Commissie, ofschoon ook hare Nederlandsche leden meer
dan gewone belangstelling moeten gevoelen voor de toekomst van de grootste helft
van België, die tot den Nederlandschen Stam behoort.
De vorming dezer parlementaire Commissie op zich zelf reeds maakt onze houding
tegenover de besluiten van het Brusselsch Congres niet gemakkelijker.
Ons jaarverslag over 1907 zal moeten mededeelen, wat door ons verder in deze
zaak is gedaan.
H o l l a n d s c h e K e r k t e S t . P e t e r s b u r g . Opnieuw hebben wij ons bezig
gehouden met de klachten over ‘verduitsching’ dezer kerk.
Na te vergeefs te St. Petersburg zelf om inlichtingen te hebben verzocht, wendden
wij ons tot den Minister van Buitenlandsche Zaken. Z.Ex. lichtte ons volledig en,
naar ons oordeel, afdoende in.
Het bleek ons, dat als het Hollandsch karakter dezer kerk niet zuiver bewaard
wordt, dit te wijzen is aan omstandigheden, welke noch aan den Gezant noch aan de
kerkelijke autoriteiten kunnen worden geweten.
P o r t r e t v a n H.M. d e K o n i n g i n . Dit portret werd in het afgeloopen jaar
op groote schaal verspreid.
Aan de Groep Ned. Indië werden gezonden 1000 exemplaren - benevens 1000 ex.
van het bekende portret in zwart, afkomstig van de Landsdrukkerij; aan de Groep
Suriname 400 exemplaren; naar Curaçao gingen er 100, terwijl ook Zelfstandige
Afdeelingen en vele vertegenwoordigers exemplaren aanvroegen.
M o n s t e r k a m e r J o h a n n e s b u r g . Uit de algemeene kas werd f 600. afgestaan voor de Monsterkamer van voorwerpen van handel, nijverheid en landbouw
en visscherij te Johannesburg, op te richten door de Nederlandsche Vereeniging
aldaar. Gelijke som schonk de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging. De
Nederlandsche handel dient nu verder zijn belang in te zien en de monsterkamer te
steunen.
G e s c h r i f t P r o f . D e Vo s . De uitgave van het geschrift over het Hollandsch
in Zuid-Afrika werd door ons geldelijk gesteund.
G e s c h i e d e n i s d e r N e d . G e r e f . K e r k i n Z u i d -A f r i k a . Aan de
uitgave van dit werk, van de hand van Ds. C. Spoelstra, droegen wij f 100. - bij uit
de algemeene kas.
S t e u n a a n N e d e r l a n d s c h e s c h o l e n i n h e t b u i t e n l a n d . Opnieuw
ontvingen wij aanvragen om steun aan Nederlandsche scholen in het buitenland.
Bij uitstek ligt deze steun op onzen weg, maar aangezien er groote sommen mee
gemoeid zijn, welke ver de draagkracht van de algemeene kas overschrijden, moesten
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wij ook de nieuwe aanvragen afwijzen. Naar aanleiding daarvan hebben wij ons
opnieuw tot de Nederlandsche Regeering gewend om uitsluitend daarvoor verhooging
der Rijkssubsidie te bevorderen, maar eene gunstige beschikking werd daarop niet
verkregen.
G r a f z e r k e n o p S p i t s b e r g e n . Onze be-
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moeiïngen voor het herstel der grafzerken op Spitsbergen - zie vorig jaarverslag werden met gunstigen uitslag bekroond, zooals de dagbladen - en ook Neerlandia uitvoerig hebben vermeld.
B e s p r e k i n g v a n b o e k w e r k e n i n N e e r l a n d i a . Ernstig hebben wij
de mogelijkheid overwogen om in Neerlandia de bespreking van boekwerken op te
nemen. Vooralsnog meenden wij dat Neerlandia onmogelijk plaatsruimte kan afstaan
voor alle boekwerken van eenig belang; dat de bespreking van e e n i g e boeken
noodzakelijk tot onbillijkheid tegenover andere moet leiden en dat bovendien
maandelijks eene volledige lijst van nieuw uitgekomen boeken verschijnt. Wij doen
thans pogingen om met deze lijst de verspreiding van Nederlandsche boeken buiten
Nederland te bevorderen door tusschenkomst van onze Groeps- en Afdeelingsbesturen
en vertegenwoordigers.
B e r n e r C o n v e n t i e . De aansluiting van Nederland bij de Berner Conventie
is nog niet te voorzien, niettegenstaande den sterken aandrang door zeer vele
vereenigingen en personen, waaronder ook 't A.N.V., daartoe uitgeoefend.
Het is niet duidelijk, welke nog meer algemeene en duidelijke uitingen de Regeering
verlangt, alvorens overtuigd te zijn, dat men hier te lande inderdaad die aansluiting
wenscht.
H e t N e d e r l a n d s c h a p d e r s c h o l e n i n L i m b u r g . Onze aandacht werd
gevestigd op de verwaarloozing van de Nederlandsche taal op scholen in Nederlandsch
Zuid-Limburg.
Wij hebben ons te dier zake gewend tot de bevoegde onderwijs-autoriteiten, van
welke wij de toezegging van een onderzoek en inlichtingen mochten ontvangen. De
laatste zijn wij nog wachtende.
A d r e s s e n . Behalve het adres aan den Minister van Justitie in zake de wet op
het Nederlanderschap - zie boven - werden in 1906 de volgende adressen verzonden:
1. Aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, over de vertaling van diplomatieke
stukken. (Zie Neerlandia van Juni 1906, welk nummer tevens het antwoord van
den Minister bevat);
2. Aan den Minister van Koloniën over het onderwijs ten behoeve der inlandsche
bevolking in Nederlandsch-Indië. (Zie Neerlandia van Maart 1906);
3. Aan de Nederlandsche Regeering over verlaging van het port-tarief tusschen
Nederland en de Koloniën. De Minister van Koloniën antwoordde, dat op de
Begrooting voor 1907 was gerekend op afschaffing der surtaxen in het verkeer
met Indië;
4. Aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland over het zelfde
onderwerp. (Zie Neerlandia van Juni 1906);
5. Aan den Minister van Koloniën over de wijze van verzending van postpakketten
van Nederland naar de Bovenwindsche eilanden St. Eustatins, St. Martin en
Saba. (Zie Neerlandia van Mei 1906);
6. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de organisatie van de
Nederlandsche Consulaire vertegenwoordiging in Zuid-Afrika. (Zie Neerlandia
van December 1906).
G r o e p B e l g i ë . Met Groep België werden de onderhandelingen ten einde gebracht
over haar nieuw Groepsreglement. Aan deze Groep werd f 200. - subsidie verleend
voor de uitgave van een boekje over taalgrieven in Vlaanderen.
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G r o e p N e d . I n d i ë . Met het bestuur dezer Groep was onze gedachtenwisseling
van zeer geringen omvang, zij 't ook allerminst onbeduidend. Onze medewerking
werd door deze Groep geen enkele maal ingeroepen.
Opnieuw werd f 800. - toegestaan voor het voorbereidend onderwijs ten behoeve
der inlandsche bevolking.
Belangrijk was de briefwisseling over het nieuwe reglement dezer Groep,
tengevolge van de ingrijpende veranderingen, die Indië daarin wenscht.
Ongetwijfeld zal daaromtrent ten slotte met Indië overeenstemming worden
verkregen.
Verder deden wij ook voor Indië wat wij konden, zooals uit verschillende deelen
van dit verslag blijkt.
G r o e p S u r i n a m e . Deze Groep hield zich onder haar voortvarend bestuur zeer
flink. Hoewel niet druk, ging de briefwisseling toch geregeld. Wij steunden de Groep
zooveel wij vermochten.
Het nieuwe reglement dezer Groep kwam tot stand.
G r o e p N e d . A n t i l l e n . Aan dit gedeelte van ons verslag gekomen, kunnen
wij niet geheel de treurige herinnering onderdrukken aan de pijnlijke ervaring, die
in 't afgeloopen jaar ten opzichte dezer Groep ons deel werd ten gevolge van het
berucht geworden stuk in Neerlandia van Februari 1906.
Wij denken er niet aan de zaak op te rakelen; volledigheidshalve vermelden wij
haar, en spreken slechts het vertrouwen uit, dat het geschil voor goed begraven is,
en uit n i e t s meer van haar vroeger bestaan blijkt. Hiernaar moet van a l l e zijden
worden gestreefd.
Voor deze Groep waren wij overigens in 't afgeloopen jaar in vele opzichten
werkzaam. Reeds werd in dit verslag het een en ander vermeld.
Voorts bespraken wij met de directie der West-Indische Mail de mogelijkheid om
hare booten de Bovenwindsche eilanden te laten aandoen.
Opnieuw deden wij pogingen om, vooral ter wille van Curaçao, een Nederlandsch
Consulaat te verkrijgen te Costa Rica.
De beide Curaçaosche jongelui, die hier te lande voor onderwijzer studeeren uit
een beurs van het Verbond, voldoen geheel aan de verwachting.
Voor de Groep Nederlandsche Antillen trad de heer A.E.J. van den Brandhof als
afgevaardigde in het Hoofdbestuur af en werden twee nieuwe leden in dit bestuur
benoemd.
Den heer Van den Brandhof zijn wij dankbaar voor zijne trouwe medewerking.
Ons bereikten klachten over de geringe kracht, die tegenwoordig uitgaat van het
Geschied-, Taal-, Landen Volkenkundig Genootschap op Curaçao, waarin wij
aanleiding vonden tot een onderzoek met bereidverklaring mede te werken tot
verbetering.
A f d e e l i n g C o n s t a n t i n o p e l . Deze afdeeling lijdt nog steeds aan gebrek
aan steun van de diplomatieke en consulaire autoriteiten.
Onze tusschenkomst werd ingeroepen voor de uitzending van eene huishoudster
voor een Nederlandsch gezin, en voor hulp aan een Nederlandschen kweeker.
In beide gevallen konden wij helpen.
A f d e e l i n g S m y r n a . De voorbereiding van de oprichting dezer afdeeling is
eindeloos. Elke brief van ons wacht maanden op antwoord. Wij wenschen dit slechts
toe te schrijven aan gebrek aan tijd bij de Smyrnioten, die zoo welwillend waren de
oprichting der afdeeling ter hand te nemen.
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Deze afdeeling hangt nauw samen met haar Hollandschen cursus, die uit de
algemeene kas wordt gesubsidieerd. Het is derhalve te hopen, dat alles ten spoedigste
afdoende geregeld is.
A f d e e l i n g C h i c a g o . Deze afdeeling werkt flink en met succes.
A f d e e l i n g C h i c a g o -R o s e l a n d . De toestand dezer afdeeling is ons
volkomen onbekend wegens het uitblijven van jaarverslagen en brieven. Een toestand,
die natuurlijk voorziening eischt.
P e r s k a n t o o r . In het afgeloopen jaar vonden wij eindelijk gelegenheid de voor
Nederland zoo hoogst gewichtige uitbreiding van dit kantoor ter hand te nemen door
een begin van organisatie ten behoeve van het tegenspreken in de buitenlandsche
pers van onware berichten over Nederland en Koloniën. Niet alleen is deze uitbreiding
zeer kostbaar, maar het is ook bijzonder moeilijk de hand te leg-
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gen op de juiste personen, die dezen dienst in den vreemde hebben te leiden.
Het was te wenschen, dat Nederland het groote belang beter toonde te begrijpen,
door - zij 't ook alleen voor dit doel - flinke sommen tot onze beschikking te stellen.
B o e k e n -C o m m i s s i e . Met groote toewijding vervulde ook deze Commissie
weder haar zeer zware taak. Er wordt van de leden dezer Commissie veel gevorderd,
in aanmerking genomen, dat zij slechts hun vrijen tijd beschikbaar kunnen stellen.
Toch doet de Commissie dankbaar werk. De Zeemanshuizen en het stelsel der
vertegenwoordigers van het Verbond werken krachtig mede aan de uitzetting van de
taak der Commissie, maar brengen dan ook de Nederlandsche boeken en tijdschriften
in alle oorden der wereld.
A f d e e l i n g We d e r k e e r i g D i e n s t b e t o o n . In het vorige jaar werd door
de heeren B. v.d. Kieboom, Fred. Oudschans Dentz en Ed. Hoyer opgericht de
afdeeling ‘Wederkeerig Dienstbetoon’, ten doel hebbende versterking van den band
tusschen de leden van het Verbond door briefwisseling.
Reeds traden vele leden tot deze afdeeling toe, die van groot nut kan worden voor
de krachtsontwikkeling van het Verbond.
Overzicht van het ledental.
1906

1907

Groep Nederland

4325

5518

Alg. Buitenl. leden

425

676

Groep België

1409

1500

Groep Ned. Indië

1237

1320

Groep Suriname

302

370

Groep Ned.-Antillen

281

261

Afd. Constantinopel

14

12

Afd. Chicago.

31

33

Afd. Chicago-Roseland

53

51

Afd. Berlijn

-

20

Afd. Buenos Aires

-

62

Afd. Potchefstroom

-

30

Afd. Stellenbosch

-

28

Afd. Shanghai

-

40

Jong Ned. (Afd. Haarlem) -

86

_____

_____

Totaal 8087

10.007

Hiermede is de geschiedenis van het Verbond in 1906 in hoofdzaak medegedeeld.
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De indruk, dien dit verslag op den lezer moet maken, kan niet anders zijn dan
deze, dat het Verbond zich belangrijk heeft ontwikkeld. Steun en medewerking komen
opdagen van alle zijden. De beginselen werken door en practisch wordt reeds het
een en ander bereikt.
De schaduwzijden moge men echter niet voorbijzien. Vooreerst de geldelijke
toestand van het Verbond. Bedenkelijk is het, dat de finantieele kracht in geenen
deele toeneemt met de uitzetting van het Verbond. Integendeel wordt deze
wanverhouding steeds sterker.
Dit moet uitloopen op groote teleurstelling voor de nu nog zwakke organisaties
in den vreemde, die zich scharen onder de vlag van het Verbond en rekenen op onzen
steun, vooral in de eerste moeilijke jaren, gezwegen nog van het oprichten van
Nederlandsche scholen in den vreemde en dergelijke kostbare maatregelen.
Aan verhooging der jaarlijksche bijdragen der leden valt niet te denken. Wij kunnen
slechts hopen op meer steun der Nederlandsche regeering en schenkingen en legaten
van Verbondsvrienden.
De tweede moeilijkheid, die bij de ontwikkeling van het Verbond meer op den
voorgrond treedt, is te vinden in de sterk uiteenloopende belangen en opvattingen
bij de verschillende Groepen en afdeelingen, die samen het Verbond vormen.
Algemeen mogen de leiders dier organisaties wel doordrongen zijn van de verplichting
van allen, om toch vooral nauw aaneengesloten te blijven en te bedenken, dat van
ons niet kan worden verwacht nauwkeurig bekend te zijn met alle landelijke en
plaatselijke toestanden in de streken waar het Verbond is gevestigd, zoodat wij de
voorlichting onzer vrienden zeer behoeven.
Aldus zal het Verbond zich blijven ontwikkelen, zal het meer aan zijn bestemming
kunnen voldoen: verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen stam.
D o r d r e c h t , 14 Maart 1907.
P.J. DE KANTER,
Algemeen Secretaris.

Vergadering van het Hoofdbestuur op Zaterdag 13 April te
Dordrecht.
Uittreksel uit het verhandelde.
Aanwezig: de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter, mej. E. Baelde, de heeren
J.D. Baron van Wassenaer van Rosande, Dr. H.F.R. Hubrecht, H. Meert, Mr. W.
Thelen, A.C. van der Cruyssen, Joh. Kesler, J.M. Pynacker Hordijk, Jhr. Mr. J.L.W.C.
von Weiier, P.A. Euwens, Dr. J. Boeke en P.J. de Kanter, Alg.
Secretaris-Penningmeester.
Afwezig met kennisgeving de heeren Jhr. Mr.O. F.A.M. van Nispen tot Sevenaer,
Pol. de Mont, Dr. J.J.A. Muller, Mr. C.Th. van Deventer, H.D.H. Bosboom, W.H.V.
Graaf van Heerdt tot Eversberg.
De Voorzitter opent de bijeenkomst met er op te wijzen, dat de heer De Kanter
zich door zijn benoeming tot wethouder van Dordrecht, gedwongen ziet ontslag te
nemen als Alg. Secretaris-Penningm., dat de heer Euwens naar Curaçao vertrekt en
de heer Meert ook zal moeten bedanken, wanneer geen maatregelen worden genomen
hem steun te geven in de waarneming van het Belgische Secretariaat.
Tegenover die omstandigheden staat het verheugende feit, dat we voor 't eerst een
dame in ons midden hebben. Moge de toekomst de verliezen verder goedmaken.
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Punt I. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd.
Punt II. De Secretais vraagt en verkrijgt bekrachtiging der volgende tusschentijds
genomen besluiten.
1. Adres van adhesie aan dat van den A.N.W.B. aan den Minister van Justitie tot
wijziging der wet tot regeling en beperking der uitoefening van het vereenigingsrecht
in dien geest, dat geen twee vereenigingen in het land den zelfden naam mogen
voeren. Goedgekeurd.
2. Wijziging van het contract met Morks & Geuze in zake het drukken van
Neerlandia, in dien geest, dat elke maand de oplaag uitenlijk den 20en moet verzonden
zijn.
3. Afwijzende beschikking op het verzoek van Dr. A. Coomans de Ruiter, voorzitter
der afdeeling Constantinopel, dat het A.N.V. een aandeel zou nemen in het door Mr.
H.P.L.C. de Kruyff Jr. te Amsterdam te stichten Handels-Informatie- en
Incasso-bureau ‘de Levant’.
Toegestaan wordt, dat de Afd. Constantinopel een aandeel neemt echter buiten
verantwoordelijkheid van het A.N.V. en met uitdrukkelijk voorbehoud, dat de
afdeeling niet aansprakelijk is voor eventueele bijstortingen op dat aandeel.
4. Adhesie-adres aan dat der Ned. Kamer van Koophandel te Londen in zake de
Wet op het Nederlanderschap.
Ingekomen stukken:
1. Bericht der benoeming van de heeren Pol. de Mont te Antwerpen en Joh. Kesler
te Brussel tot leden van het Hoofdbestuur voor Groep België, in de plaats van de
heeren J. van Kerckhoven-Donnez en G. Hooyer. Kennisgeving.
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2. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat over 1907 weder een
Rijkssubsidie is verleend van f 3600. -, waarbij vrijheid wordt gelaten de f 600. oorspronkelijk uitgetrokken voor de instandhouding van den Ned. cursus te Smyrna,
naar goedvinden te besteden.
De Secretaris licht dit nader toe.
3. Brief van den heer F. Pauwels, waarin op het stichten van een Vertaalbond
wordt aangedrongen.
Het Dagel. Bestuur was van oordeel, dat de vertaling van goede boeken ook zonder
een Bond tot stand komt. Goedgekeurd.
Thans wordt overgegaan tot het behandelen van de volgende punten der agenda:
Punt VI. Brief van den Penningmeester der Afd. Rotterdam, met verzoek de
propaganda van den heer Post te staken. Intusschen is een schrijven van Dr. Schepers
ingekomen, waarin deze een lans breekt voor den aangevallene, terwijl ook de
statistiek van blijvende leden door den heer Post aangebracht een gunstig licht werpt
op zijn uiterst moeilijken arbeid. Besloten wordt den heer Post voorloopig te
handhaven en nauwkeurig te blijven toezien.
Punt VII. In een artikel in de N. Ct. uit Berlijn is de wenschelijkheid uitgesproken
een Jaarboek over den Ned. Stam in den vreemde uit te geven, dat trouw bijgehouden,
alle gewenschte inlichtingen op verschillend gebied zou moeten geven.
Aan Dr. Hubrecht wordt verzocht dit punt nader te overwegen en er in de volgende
Hoofdbest. vergadering advies over uit te brengen.
Punt VIII. Brief van den heer Insinger te Luxor over de Consulaat-kwestie in
Egypte. Inlichtingen zijn gevraagd bij anderen. Gewezen wordt nog op een artikel
in het Exportblad van 21 Dec. 1906, waarin een vergelijk wordt getrokken tusschen
het Duitsche en het Ned. Consulaire verslag uit Egypte. De bespreking is niet voor
openbaarmaking geschikt.
De heeren Van der Cruyssen en Meert klagen nog over de Ned. Legatie te Brussel,
die Ned. brieven van het Bureel van Weldadigheid in het Fransch beantwoordt en
over Ned. Ingenieurs op een bijeenkomst tegen Vlaamsche collega's Fransch gingen
spreken.
Dr. Hubrecht neemt op zich de aandacht der regeering op deze zaak te vestigen.
Punt IX. Brief van de Ned. Kamer van Koophandel te Pretoria, met verzoek om
steun voor haar monsterkamer.
Dr. Hubrecht acht steun voor het inrichten van monsterkamers weggeworpen geld,
daar de monsters zoo spoedig hun waarde verliezen en weinigen in zoo'n lokaal een
kijkje komen nemen.
De Secr.-Penningm. zegt, dat als beginsel is aangenomen de Ned. Kamers van
Koophandel in het Buitenland, indien gewenscht met een jaarbijdrage van f 25. - te
steunen.
Hiertegen heeft de vergadering geen bezwaar.
Punt XI. Congresopdrachten.
De Voorzitter stelt voor met een en ander te wachten tot het eerstdaags te
verschijnen programma der Hollandsch-Belgische Commissie bekend wordt. Anders
is 't mogelijk, dat verschillende dingen tweemaal worden gedaan.
De heer Van der Cruyssen klaagt nog over de samenstelling der Holl.-Belgische
Commissie, waarin vele mannen zijn benoemd, die zich met de zaak der Vlamingen
nooit hebben ingelaten. Hij roept de mede-hulp der Hollandsche leden in om het

Neerlandia. Jaargang 11

aantal Vlamingen te zien vergrooten en wijst er op, dat het hoogst noodzakelijk is,
dat de Commissie de kwestie van het officeel gebruik der talen behandele. Het doet
spr. genoegen, dat voorzitter en onder-voorzitter van 't A.N.V. in de Commissie
zullen zitting hebben, maar hij bindt hun op het hart, dat ze toch vooral geen Fransch
zullen spreken uit een verkeerd begrepen hoffelijkheid tegenover de Belgen.
De Voorzitter geeft de verzekering, dat de Nederlanders in de Commissie weten
wat zij doen, en dat beide talen als gelijkgerechtigd zullen worden beschouwd.
Punt XII. Thans wordt behandeld de vervulling der in het Hoofdbestuur door de
ontslagaanvrage van den Alg. Secretaris-Penningmeester.
Tot een besluit kwam de vergadering niet.
De heer Pynacker Hordijk deelt nog mede, dat naar aanleiding van de oparacht
aan de vertegenwoordigers van Ned. Indië ter bevordering van het onderwijs aan
Chineezen in Nederland en Indië om met eenige door hen te kiezen personen voor
dat doel een commissie te vormen, deze zich hebben gewend tot oordeelen bevoegden
in Ned. Indië om voorlichting en medewerking.
Naar de meening van deze deskundigen is van het particulier initiatief in dezen
weinig te verwachten en behoort de bevordering van het onderwijs aan Chineezen
in Indië tot de taak van de regeering.
De vertegenwoordigers voornoemd overwegen thans de vraag in hoeverre het
Hoofdbestuur van het Verbond daartoe kan medewerken door een adres te richten
aan den Minister van Koloniën.
Het Dagelijksch Bestuur wordt gemachtigd om, desgewenscht, dat adres in te
dienen.
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.
P.J. DE KANTER,
Algemeen Secretaris.

Van het Hoofdbestuur.
Algemeene Vergadering
v a n 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 Wo e n s d a g 26 J u n i
1907, 's n a m . 2 u u r , i n H o t e l P o n s e n , S t a t i o n s p l e i n , D o r d r e c h t .
Dagorde.
1o. Wijziging der Statuten;
2o. Bij aanneming van sub. 1o.: Vaststellen van het reglement, bedoeld bij het
ontworpen art. 5 der Statuten.
De algemeene Secretaris: P.J. DE KANTER.
Zie voor de toelichting Neerlandia, December 1906 blz. 295.
***

Nieuwe vertegenwoordigers.
Het Hoofdbestuur benoemde tot vertegenwoordiger te:
Qué-Caconda, Benguella (Afr. Occ. Port.): de heer P. van der Smit;
Caracas (Venezuela): J.H.H. Thielen, Koopman
La Guaira (Venezuela): L Raven Jr. (bij de fa. Hellmund en Co.)
Puerto Cabello (Venezuela): Charles Hellmund, Vice-Consul der Nederlanden.
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***
De vertegenwoordiger te Luxor, de heer J.H. Insinger, zal tot nader aankondiging,
vermoedelijk tot September, afwezig zijn. Het adres blijft voorloopig Luxor.
***
Wegens vertrek uit Rome verzoekt de heer L.J. Lefèbre eervol ontslag als
vertegenwoordiger aldaar.
Aangezien hij nog geregeld in Rome terugkeert, zal hij de zaken blijven behartigen
totdat een opvolger is benoemd.
Het Hoofdbestuur noodigt hen,die voor vertegenwoordiger
te Rome in aanmerking wenschen te komen, uit, zich tot dat
Bestuur te wenden met opgave van maatschappelijke
betrekking en adressen voor inlichting.
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Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over 1906.
ONTVANGSTEN 1906.
1
Saldo 1 Januari
1906
2

UITGAVEN 1906.
f 3353 805 1 Redactie en Uitgave van
Neerlandia:

Bijdragen der
Groepen:

Salarissen, Druk- en Verzkosten.

Groep f
Nederland 7064.915

2 Algemeene onkosten -

Groep 1651.155
België

Salarissen, kantoorhuur,
f
945
belasting, onderhoud kantoor, 3223
brandstof, verschotten
bestuursleden,
kantoorbehoeften, briefport.
enz

Groep f
Ned. 1460.215
Indië
1905
Groep f 776.935
Ne. op
rek.
1906
Groep f 195.495
Ne.
Antillen
id.

3 Buitengewone uitgaven:

Groep f 297.50
Suriname
1905

Studiebeurs, J. Sprocke,

Groep Suriname f 100.
op rek. 1906
-

Curaçao

f 350. -

Idem J.G. Veeris,
Cur.

f 500. -

Subsidie Groep
België

f 724.37

Subsidie id. Tak
Antwerpen

f 200. -

_____
3

Bijdragen der
zelfstandige
Afdeelingen:

f
47
6766

f
215
11546
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Constantinopel f 32.50

Subsidie voor de
Leestafels in de
Waalsche prov.

f 100. -

Chicago f 46.51

Subsidie aan de
uitgave van
Vlaamsche
Taalgrieven

f 200. -

Subsidie Groep
Ned.-Indië voor
voorbereidend
onderwijs

f 300. -

Chciago-Rosealnd f 81. _____
4

f 160 01

Giften voor den
Watersnood:

Ontvangen giften f 91
5

14

Uitgaven van het
A.N V.:
Verkochte
exemplaren

f 193 665

Idem, idem

f 800. -

6

Rente van
deposito-gelden

f 177 96

Idem Fröbelond.
1905

f 800. -

7

Buitengewone
ontvangsten:

Idem Volksleesgez. f 200. 1905

Gift
f 50. van
Z.K.H.
Prins
Hendrik
der
Nederlanden

Subs. Groep
Suriname

Subsidie f 3600. van de
Nederlandsche
Regeering

Subs. Afd. Chicago f 50. -

Overgeschreven
van de
rekening
van
Groep
Nederland
de Gift
van

f 100. -

Subs. Afd.
Constantinopel

f 50. -

Subs.
Boekencommissie

f 2200. -
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H.M.
Koningin
om te
verdeelen
als
volgt:
Advertentiekosten:

f 300. Groep
Ned.
Indië
voor
voorbereidend
onderwijs.

Tentoonstelling
Reclameplaten

f 9.175

Belooningen.
Propagandaboekje

f 25. -

Bijdrage Ned Cursus f 25. in Australië
f 100. Groep
Suriname
voor
nader
aan te
wijzen
doel.

Bijdrage Ned.
f 23.40
Biblioth. te Teheran

Aandeel i/d. uitgave 75. van: Prof de Vos:
‘De Afrikaner en
zijn Taal’
f 50. Afd.
Chicago
id.

Bijdrage aan de
Bilderdijk
Commissie

f 25. -

f 50 Afd.
Constantinopel
id

Subsidie Afd.
Chicago

f 54.81

Een en f 500.
ander
krachtens
besluit
der
Besutursvergadernig
van

Subsidie Afd.
Roseland

f 88. -
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Groep
Nederland
dd. 7
Febr.
1906
Subsidie Kamer van f 608 50
Handelsinlichtingen
te Johan nesburg
Bijdrage f 23.40
voor
de Ned
Bibliotheek
te
Teheran
van
den
stichter

Subsidie Groep Ned 22.30
Antillen

Diverse f 1998
Giften

Bijdrage aan Ds. C. f 100. Spoelstra, voor zijn
werk Geschiedenis
van de
Nederduitsche
Geref. Kerk in
Zuid-Afrika

_____

f 4193 38

8

Renterekening
f 80
Legaat Mej. I.
Rikkers
gekweekte rente

9

Saldo 31
December 1906

-

f 1236 505

Bijdrage aan het
Ned. Hospitaal te
Smyrna

f 100. -

_____

f
555
7748

4 Renterekening Legaat Mej. I. f 80 Rikkers, afgedragen aan het
Studiefonds voor Zuid-Afr.
Studenten
5 Prijsvraag voor een
Reclame-plaat

f 350 78

6 Giften voor den watersnood,
afgedragen aan het
Centraal-Comité

f 91 14

7 Lidmaatschappen

f 297 12
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8 Jac. Post. uitbreiding ledental f
67
2474
_____

_____

f 21032.68

f
21032.68

Nog te ontvangen over 1906:

DORDRECHT, 12
April 1907.

Van Groep Ned. Indië

f 700 -

Van Groep Suriname

f 443. -

Van Groep Ned. Antillen

f 217.505
_____

Nagezien en
goedgekeurd door de
Commissie, bedoeld
bij art. 6 der Statuten:

f
Voor Groep
5 Nederland, w.g. J
1360.50
VAN WAGENINGEN
DZ.

DORDRECHT, 31 Maart 1907

Voor Groep België
w.g. H J.M.
TIJSSENS.

De Algemeene Penningmeester,

Voor Groep
Suriname w.g. C.F.
SCHOCH.

P.J. DE KANTER Voor Groep Ned.
Antillen, w.g. F.
AGTERBERG.

Neerlandia. Jaargang 11

81

Verslag der Commissie tot nazien der Rekening en Verantwoording.
De commissie bedoeld bij artikel 6 der statuten van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, bestaande uit de heeren J. van Wageningen Dzn., voor de Groep Nederland;
Mr. H.J.M. Tijssens, voor de Groep België; J. Stoop Azn., voor de Groep Ned.
Oost-Indië,*), Mr. Dr. C.F. Schoch, voor de Groep Suriname en F. Agterberg, voor
de Groep Nederlandsche Antillen, heeft de rekening en verantwoording van den
algemeenen penningmeester over 1906, sluitende in ontvang en uitgaaf met f
21032.68, nagezien, de noodige bewijsstukken aanwezig en de rekening daarmede
in overeenstemming bevonden. Zij heeft de rekening dan ook gaarne goedgekeurd
en meent dat een woord van dank aan den penningmeester voor zijn zorgvuldig
beheer hier zeer op zijn plaats is, evenals een betuiging van leedwezen dat de heer
De Kanter de betrekking van secretarispenningmeester heeft neergelegd. De
commissie kan niet nalaten den wensch uit te spreken, dat de opvolger de voetstappen
van den heer De Kanter zal drukken.
Uit de rekening blijkt, dat het voordeelig slot over 1905, ten bedrage van f 3353.80½
is verbruikt, zoodat de geldelijke toestand van het Verbond niet is vooruitgegaan. Er
zal dus eenerzijds groote zuinigheid moeten worden betracht, anderzijds gestreefd
naar vermeerdering van inkomsten om aan de vele aanvragen om steun voor allerlei
doeleinden te kunnen voldoen. Het bleek der commissie, dat het Hoofdbestuur in
dezen zin werkzaam is.
D o r d r e c h t , 12 April 1907.
Namens de commissie,
H.J.M. IIJSSENS.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Egypte.
Vragen, misschien door een 2e Kamerlid aan den betrokken Minister in 't vragen-uur
te stellen; anders door mij aan 't Nederlandsche volk door bemiddeling van Neerlandia
gedaan.
A. Is het den Minister bekend, dat, behalve Montenegro en Mexico, Nederland de
eenige zeevarende Mogendheid is waarvan sedert 1882 geen schip tot vlagvertoon
in eene Egyptische haven kwam? Dat zelfs de Zuid-Amerikaansche Republieken
van tijd tot tijd een schoolschip of een pantserkruiser zenden, zoo mogelijk in den
winter als het gezelschappelijke leven 't sterkste is, de Khedive in Caïro hof houdt;
dat de kapitein en zijn staf dan de gewone beleefdheidsbezoeken afleggen, vervolgens
naar Caïro komen, door den Consul-Generaal aan den Khedive worden voorgesteld,
en er een maaltijd ter hunner eere wordt aangerecht, waar de voornaamste hunner
kolonie op worden genoodigd; terwijl een deel der ‘Jantjes’ dan ook naar Caïro komt
om die stad en de pyramiden te zien? Welke zouden de meerdere kosten zijn van een
vijfdaagsch verblijf van een onzer beste schepen van oorlog in Alexandrië, behalve
't meer stoom opmaken?
*) De heer Stoop was wegens uitlandigheid verhinderd aan het onderzoek deel te nemen.
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B. Is het bekend, dat, nu weder gehandeld wordt over verlengden duur der
gemengde rechtbanken in Egypte en over veranderingen in de wetboeken volgens
welke recht gedaan moet worden, geen maatregelen zijn genomen, niet eens van
bekendmaking, waardoor de meening der in Egypte gevestigde Nederlanders zich
kon uiten, en in geenen deele op hunne belangen gelet wordt? Dat in vroegere
diergelijke gevallen aan onzen vertegenwoordiger de last werd verstrekt: ‘met
Engeland medestemmen’ en het allen schijn heeft, dat dit nu weder 't geval is met
geheel voorbijzien van Nederlandsche belangen, zonder eenige tegemoetkoming van
Engeland daartegenover op andere punten?
C. Is het der Regeering bekend, dat de aanwezigheid van Nederlandsch-Indische
studenten aan de Hoogeschool el Azhar stelselmatig geheim wordt gehouden? Dat
het Nederlanders, die na langdurig verblijf in Indië die moskee bezoeken, niet gelukt
ooit een dier studenten te kunnen spreken?
En weet de Regeering, dat, ook gedeeltelijk ten gevolge onzer houding in Egypte,
in Arabische couranten somtijds op de meest minachtende wijze over Nederland en
zijn bestuur in Indië wordt geschreven, dat wij worden voorgesteld als een soort
vazalstaat van Engeland en dat zulke geschriften onder de Azhar-studenten en
Mekka-pelgrims verspreid worden.
D. Gelet op 't groote gewicht van vertegenwoordiging in den Orient, zijn er bij de
Regeering overwegende bezwaren om aan consulaire ambtenaren, die langdurige
(bijna steeds onbezoldigden) dienst hebben, en achtenswaardige leden der
Nederlandsche kolonies in den Levant onderscheidingen in den vorm van ridderorden
toe te kennen, opdat zij niet al te zeer ook in dit opzicht bij aanhoorigen van andere
naties zouden achterstaan? Of wel, zijn al die kolonisten zonder uitzondering
minderwaardigen, die nooit iets ten algemeenen beste deden, en verdienen de
consulaire ambtenaren geen blijk van waardeering? Waarom worden die ambtenaren
dan toch gehandhaafd? En bestaat er geen mogelijkheid, dat, in navolging van
Griekenland, desnoods tijdelijk; een inspecteur van consulaten worde aangesteld.
E. Het is van algemeene bekendheid, dat de vlucht door de Duitsche nijverheid
genomen voor een groot deel toe te schrijven is aan de groote hulp aan uitvoerhuizen
door consulaire en diplomatieke ambtenaren verstrekt. Onze consulaten in den Levant
dienen niet alleen voor parade. Wil de Minister de noodige bevelen geven, opdat al
onze vertegenwoordigende ambtenaren in 't vervolg hunne diensten aanbieden, en
ze niet meer als somtijds geschiedt, desgevraagd, weigeren en zorgen, dat die bevelen
worden opgevolgd en geen doode letter blijven?
J.H. INSINGER.
L u x o r , 17 Febr. 1907.

Uit Londen.
Neerlandia steekt af en toe zeer terecht den draak met hen die onze goede taal
verhaspelen en verknoeien. Voor onzen goeden naam zou het evenwel niet kwaad
wezen, wanneer men ook bij 't gebruik van vreemde talen wat omzichtig ware. Dezer
dagen kreeg ik inzage van een gedrukt stuk door een Nederlandsch handelshuis in
Engeland verspreid. Niet alleen zit het vol spel-, zet- en drukfouten, doch het Engelsch
is in elk opzicht allerbedroevendst slecht. Ik laat hier eenige staaltjes volgen, die elk
onderwijzer met de acte Engelsch L.O., of ieder leerling 5e kl. H.B.S. kan verbeteren:
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‘The earlier you order; the best you may expect’. ‘If you run with anything short’.
‘Be carefull (sic!) to put one's responsibility; what wat Nature hid; but to know one's
dealings thoroughly’.
‘We advise our customers during friezing wether, to keep their stock out of any
draft, or the lightest frost, they cannot stand the least of it’.
Londen.
C. THIEME.
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Een Nederlandsch werklooze in het Buitenland.
Eenigen tijd geleden werd de Nederlandsche consul-generaal te M. bezocht door een
Nederlander, een tamelijk verloopen type, die zonder werk was en om ondersteuning
verzocht.
Onze vriend ontvangt eene aanbeveling aan een landgenoot, die, twijfelende aan
de werklust van den bezoeker, hem vraagt: ‘maar vertel me eens, vrind, hoe komt
het, dat je hier in een land als Mexico geen werk vindt?’
Wel, meneer, luidt het antwoord, dat zal ik je er eens vertellen. Ik ben van beroep
olie-bollenbakker en dat is al wat ik kan. Vroeger reisde ik in Holland op de
kermissen. Nou zijn er hier geen kermissen en zoodoende is er hier in mijn beroep
niets te doen.
Onnoodig te zeggen, dat de hulpvaardige landgenoot weinig lust toonde voor dit
individu iets te doen.
J. TEN NAPEL,
Vertegenwoordiger van 't A N.V.
te Mexico D.F.

Van de Boeken-Commissie.
Adres van den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam.

Verzonden kisten in 1906.
(O. = Onderwijzer of Onderwijzeres, D.-V. = Debats-Vereeniging).
In Januari aan: Groepsbestuur O.-I., Batavia; Afd. Roseland-Chicago, A.N.V. (2
pakken).
In Maart aan: Mevr. Jordaan, A.C.V.V., Cradock, K.K.; G.J. Wissing, O., Brakhoek,
N.; P.A. Raman, O., Potgietershoop, Tr.; mevr. Schonken, A.C.V.V., Stellenbosch,
K.K.; J. Huisman Jr., Aliwal Noord, K.K.; J.C. van Leeuwen, Welverdiend, Tr.; J.
v. Blerk, D.-V., Zevenfontein, K.K.; J.A. Vosloo Jr., D.-V., Kerkplaats, K.K.; mevr.
le Roux, A.C.V.V., Wellington, K.K.; mevr. Claassens, A.C.V.V., Victoria W., K.K.;
mevr. v. Aarden, A.C.V.V., Tulbagh, K.K.; Ds. Fouché, A.C.V.V., Hanover, K.K.;
mevr. v.d. Merwe, A.C.V.V., Worcester, K.K.; K. Bonsma, O., D.-V., Steynsburg,
K.K.; Ds. W. Postma, Bloemfontein, O.R.K.; Prof. De Vos, Stellenbosch, K.K.
In April aan: J.J. Schoeman, Lijdenburg, Tr.; mej. M.B. Burger, Rietvallei, K.K.;
F.W. Fischer, Klipbank, Tr.; P.A. Löw, O., Rooiklip, Tr.; J. v. Loenen, O., Jacobsdal,
O.R.K.; H.J. de Jager, Ermelo, Tr.; G.J. Greeff, Manana, Tr.; M.C. van Schoor,
Kaapstad, K.K.; J. Poelakker, Bloemfontein, O.R.K.; J.C. Lessing, O., Witrand, Tr.;
mej. G. de Jong, O., Kroonspruit, O.R.K.; P. v.d. Smit, O., Qué, Portug. W.-A.; J.B.
Jansen van Ryssen, O., Reddersburg, O.R.K.
In Mei aan: Nederl. Vereeniging, Pretoria, Tr.; Vereeniging Hollandia, Parijs,
Frankrijk; Chr. Vereen. van Nederl., Londen.
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In Juni aan: Nederl. Kolonie van de Chr. Geref. Kerk, Buenos Aires; Seamen's
Bethel, N. Orleans; Sailor's Rest, Genua; Openb. Bibliotheek, Aruba, N.W.-I.; Openb.
Bibliotheek, Bonaire, N.W.-I.; Openb. Bibliotheek, St. Eustatius, N.W.-I.
In Juli aan: Ons Spreekuur, Murraysburg, K.K.; Theol. School, Potchefstroom,
Tr.; Gid. Brits Jr., Jachtfontein, Tr.; A. Ruytenberg, Potgietersrust, Tr.; J.H. Visse,
Pretoria, Tr.; J.W. Gehle Jr., Pretoria, Tr.: J.C. v. Eyken, O., Leliebum, Tr.; J. Zeinstra,
O., Goedgedacht, Tr.; J. Eloff, Waterkloof, Tr.; W. v. Drimmelen, O., Klipfontein,
Tr.; M.W. de Wet, O., Boksburg, Tr.; B.J. de Lange Jr., O., Hartebeestspruit, Tr.
In Augustus aan: Prof. Dr. Godée Molsbergen, Vertegenw. A.N.V., Stellenbosch,
K.K. (5 pakken).
In September aan: W.M. Oosthuyzen, D.-V., Cradock, K.K.; Ds. A.A. Weich, N.
Bethesda, K.K.; F.J. Coetzee, D.-V., Kl. Smitsrivier, K.K.; G.H. Bosch Jr., D.-V.,
Riebeek Oost, K.K.; Ds. J.P. Burger, D.-V., Jansenville, K.K.; J.N. v. Reenen, D.-V.,
Golden Gate, O.R.K.; A.J. Kruger, D.-V., Convamore, O.R.K.; J.S. du Plessis Jr.,
D.-V., Aberdeen, K.K.; H.H. v. Rooyen, O., D.-V., Bloemfontein, O.R.K.; J.G.
Pretorius, D.-V., Elandsdrift, K.K.; A.J. v. Heerden, D.-V., Mapassa, K.K.; Ds. J.F.
Marais, D.-V., Dordrecht, K.K.; Publieke Bibliotheek, Brandfort, O.R.K.
In October aan: Virga. Marin. Fr. Society, Newport News. - New Sailors Home,
New-York.
In November aan: D.P. du Toit, Afrik. Bond, Cradock, K.K.; Stadtbücherei,
Elberfeld; N.J. Zerbst, O., Graskop, Tr.; Sailors Home, Melbourne; Sailors Home,
Newcastle, N.S.W.; Seam.'s Miss & Sailors Home, Sydney; F.J.B. Pienaar, O.,
Waterval Tr.; J.H. Ligthelm, Pretoria, Tr.; J.P. la Grange Lombard Jr., Leeuwfontein,
Tr.; mevr. Schonken, A.C.V.V., Stellenbosch, K.K.; Adv. F.S. Malan (voor de
Arbeids-Kolonie, Kakamas), Kaapstad, K.K.; J. v. Loenen, O., D.-V., Jacobsdal,
O.R.K.; Ds. J. v. Belkum, D.-V., Heidelberg, Tr.; L.P. de Jager Iz., Waterval, N.;
Casp. Kruger, Driekop, Tr.; J. Muller, O., Driefontein, N.; mej. Annie de Klerk,
Driefontein, N.; F.W. Ganswyk, O., Klipkraal, Tr.; W. Doyer, Morgenzon, Tr.; G.M.
Brenkman, Schoonoord, Tr.; N. Roux, O., Boesmanskrans, Tr.; C.A. Fischer, Bethal,
Tr.; A. Manneken, O., Springboklaagte, Tr.; H.A. Koeleman, Lydenburg, Tr.; M.W.
Theunissen, O., Standerton, Tr.; A.J. Willemse, O., Tonteldoos, Tr.; J. Breed Jzn.,
Remhoogte, Tr.; C.J.V. v.d. Ver. Kerk, Pretoria, Tr.; Dommisse, Elsburg, Tr.; J. de
Jong, Schoongezicht, Tr.; P.F. Bouwer Sr., O., Heidelberg, Tr.; H.F. Wichmann, O.,
De Kroon, Pretoria, Tr.; M.J. Hollebrands, O., Derdepoort, Tr.; G.J. Gelderman, O.,
Enkeldoorntinmijnen, Tr.; A.J. de Clerq, Pelgrimsrust, Tr.; S. de Kock, Jachtfontein,
Tr.; mevr. Louis Botha (Melaatschen-Kolonie), Pretoria, Tr.; mej. M. v. Zijl, O.,
Zanddrift, K.K.; A.A. v. Wijk, O., Bokpoort, K.K.; S.C. Liebenberg, Witpoort, Tr.
In December aan: Ds. D.W. Joubert, D.-V., Sterkstroom, K.K.; H. Beukes, D.-V.,
Driefontein, O.R.K.; Ds. J.C. du Plessis, D.-V., Elliot, K.K.; Ds. B.R. Hattingh,
D.-V., Sutherland, K.K.; mevr. Mac Donald, A.C.V.V., Murraysburg, K.K.; mevr.
Stoffberg, A.C.V.V., Carnarvon, K.K.; mevr. du Toit, A.C.V.V., Richmond, K.K.;
S. Grove, Afrik. Bond, Prieska, K.K.; Ds. E. Troost, Holl. kolonie, Kalamazoo,
Michigan; J.L. du Preez, O., Wolmaransstad, Tr.; W.S. Rademeyer, Elandsfontein,
Tr.; H.J. du Plessis, O., Rietvallei, Tr.; Ds. G.F.C. Faustmann, D.-V., Schweizer
Reneke, Tr.; J.E. v. Heerden, D.-V., Middelburg, Tr.; Ds. B.J. Wessels, D.-V.,
Douglas, K.K.; G.J. Conradie, D.-V., Kl. Voogdsrivier, K.K.; C. Fourie, D.-V.,
Swartrivier, K.K.; H.W. v.d. Merwe, D.-V., Middelrivier, Ashton, K.K.; Geo. du
Toit, O., Sedan, O.R.K.; C.N. Normaal- en Meisjesschool ‘Oranje’, Bloemfontein,
O.R.K.; Ph.J. Nel, Afr. Bond, Fort Beaufort, K.K.; H.F. du Toit Jr., O., Leeuwfontein,
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Tr.; mevr. I. Haarhoff, Pretoria, Tr.; B. Spoelstra, O., Uitschot, Tr.; C.J. Alers,
Volksrust, Tr.; mej. E.J. Neethling, O., Utrecht, N.; C.W. Ueckermann, Middelburg,
Tr.
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!
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Noord-Nederland.
Afd. Delft, Volksliederenavond.
Te oordeelen naar het verloop van dit eerste volksconcert, dezer dagen door de
Afdeeling Delft van het Algemeen Nederlandsch Verbond georganiseerd, zal zij met
het streven naar de ‘verbreiding van het Nederlandsche lied’ in deze richting, veel
waardeering, sympathie en succes hebben. 't Is tenminste een heel gezellige
bijeenkomst geweest. 't Had zoo iets huiselijks. Er waren ten eerste al zooveel
stadgenooten, die medewerkten: het mannenkoor der Delftsche Nijverheid, geleid
door den heer W. van Thienen, de heer J.P.J. Wierts, die accompagneerde en violiste
mej. Trudie Rovers. Dan de heer Adriaan van der Stap uit Rijswijk, ook al geen
onbekende, terwijl mej. Bertha Süsholz uit Amsterdam het aantal solisten
completeerde.
't Zangprogramma gaf elk wat wils: alles natuurlijk Nederlandsch; composities
van Ruygrok, Zweers, Wierts, Nicolaï, Van Thienen, Mann, Loots en Catharina van
Rennes.
Het zingen van de aanwezigen zelf, gaf zooals te denken is, heel wat opgewektheid
en vroolijkheid, dat bracht er voorgoed de stemming in van genoegelijkheid en
gezelligheid. Eerst voorgezongen door den heer Van der Stap, met pianobegeleiding
van den heer Wierts, zongen allen eerst aarzelend, daarna flinker, het liedje van het
‘Kwezelken’, dat ten slotte met groote opgewektheid werd herhaald.
Tot besluit van den avond ‘ging’ het ‘Kwezelken’ nog eens; al zingende schoof
de menigte langzaam de deuren uit. En het refrein: Bagijntjes en kwezelkens dansen
niet..., klonk ook nog buiten lustig op in de avondlucht, naklank van een genoeglijken
muziekavond.
Dit eerste volksconcert zal zeker velen naar een tweede doen verlangen.
D. Ct.

Afdeeling Leiden en Omstreken.
Tot secretaris dezer afdeeling is in de plaats van den heer W. Draaier benoemd deheer
Dr. J. Heinsius.

Leidsche Studenten-Afdeeling.
Het Bestuur heeft de werkzaamheden verdeeld als volgt:
A. Welcker, voorzitter; R.H. de Vos van Steenwijk, onder-voorzitter; H.C.
Leemhorst, schrijver, Morschsingel 21; A.Th. Neeb, penningmeester, Rapenburg
84.
Commissarissen: C. de Leeuw, J.J. van Walsem en P.H. Tromberg.
In beginsel is besloten tot het houden van een derden vacantie-leergang.

Afd. Sneek.
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Het bestuur dezer Afdeeling is als volgt samengesteld:
H. Fennema, voorzitter; E. Besse, secretaris-penningmeester; S. Haagsma, Dr. V.
Loosjes, Dr. G.A. Wumkes.

Afd. Arnhem.
Als penningmeester dezer Afdeeling is in de plaats van den heer J.W. Buurman
opgetreden de heer Mr. G.L. van Oosten Slingeland.

Amsterdamsche Studenten-afdeeling.
Dinsdag 23 April heeft deze Afdeeling haar tweejarig bestaan gevierd met een
feestavond, waarop prof. Te Winkel heeft gesproken over het onderwerp: De studenten
als de meest gewenschte voorstanders van het A.N.V. en de heer Lobo van het
Nederlandsch Tooneel Nederlandsche en Vlaamsche verzen heeft voorgedragen.

Nieuwe Afdeeling.
Zaterdag 27 April is na een lezing van Dr. Kiewiet de Jonge te Zutphen de 25e
Afdeeling van Groep Nederland gesticht.
Mej. Demmers uit Deventer zong eenige Nederlandsche liederen.
Het is hoofdzakelijk aan de vele bemoeiingen van luit. E. Werner te danken dat
deze Afdeeling is gesticht.
Zij telt reeds 75 leden.

Zuid-Nederland.
Nederlandsch in Vlaamsche Athenaea.
Vier en twintig jaar scheiden ons reeds van het oogenblik, dat de taalwet van 1883
door de Kamers werd aangenomen, de taalwet, waarbij - meer dan een halve eeuw
eindelijk na de omwenteling van 1830 - bepaald werd, dat ook ten slotte aan de
Vlamingen, die in het Vlaamsche land uitgebreid middelbaar onderwijs genieten,
zekere, niet alle, vakken door middel van het Nederlandsch zouden worden aangeleerd.
Ieder, die eenigszins van de Vlaamsche toestanden op de hoogte is, weet, wat die
wet is, weet ook, dat zij, ondanks de verbetering, die zij invoerde, toch nog alles
behalve de Vlamingen op denzelfden voet plaatste als hun niet-Vlaamsche
medeleerlingen, weet eveneens hoeveel verzet zij van den beginne af van wege de
tegenstanders van het Vlaamsch uitlokte en is niet onkundig, dat in meer dan één
Athenaeum van het Vlaamsche land de wet geheel of gedeeltelijk een doode letter
is gebleven.
En toch is zij zoo uiterst gematigd. Een integraal middelbaar onderwijs wordt den
Vlaamschen jongens nog alles behalve in het Nederl. verstrekt: enkele leergangen
slechts en van de andere verlangt de wet, dat de leeraar alleen de vaktermen in het
Nederl. geve. Ja, de wet verlangt het, maar als de leeraars niet willen en als het hoofd
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der school er niet op let of de parlementaire voorschriften worden uitgevoerd, en als
er geen leerlingen gevonden worden, die Vlaamschgezind genoeg zijn om de leeraars
op de vingers te zien - deze uitdrukking is wel niet heel nauwkeurig in dit geval dan komt de toepassing van de wet erg in het gedrang.
En hoeveel schoolhoofden betreuren er zich om? O, zij zijn zóó zeldzaam, dat
wanneer er zoo al eens één wordt gevonden, hij wijd en zijd geloofd wordt. Zij zitten
wel allen te paard of een bestuurlijk reglement nauwkeurig met punten en komma's
wordt nageleefd, en wee dengene, die er zich tegen moest vergrijpen; maar of een
w e t , die een onberekenbare paedagogische draagkracht heeft, die door Kamer en
Senaat langdurig werd besproken, met de koninklijke handteekening werd bekrachtigd,
die den Vlamingen slechts een gedeelte geeft van hetgeen waarop zij recht hebben,
al dan niet wordt toegepast, dat komt er voor de meesten niet op aan.
Hoe dikwijls is er in de laatste twintig jaar op Studentenlanddagen niet over die
slechte toepassing geklaagd? Hoeveel ‘grieven-comiteiten’ hebben er zich niet mede
onledig gehouden? Hoeveel artikelen heeft de Vlaamsche pers er al niet aan gewijd?
En nog is de toestand slecht, door slecht. En wanneer een leerling het waagt dien in
het openbaar aan te klagen, dan wordt hem het leven op het Athenaeum ondragelijk
gemaakt en ziet hij zich zedelijk verplicht het te verlaten.
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Dit is gebeurd, nu een paar maanden geleden; in geen andere stad dan Antwerpen,
zoo dikwijls de hoofdstad van Vlaanderen genoemd! Het was in het Januari-nummer
van het Studentenblad De Goedendag, dat een kranige jongen, J. d'Hoedt, schuilnaam
voor E. de Bock, een bijdrage plaatste ‘Onze taal en het Fransch aan het Antwerpsch
Athenaeum (Vlaamsche afdeeling)’, en daarin klaagde dat de leeraar in Fransche
taal in een Vlaamsche stad geen Nederl., de taal van zijn leerlingen kende, dat hij
niet in staat was, ten gevolge van dit feit, vergelijkingen tusschen de beide talen te
maken, dat hij niet bij machte was met de Vlamingen mee te voelen, hun mentaliteit,
hun wijze van denken niet begreep, niets van Vlaamsche muziek, van Vlaamsche
letterkunde af wist, en daardoor als een vreemdeling tegenover hem stond; hij klaagde
verder over de tweeledigheid van het onderwijs, over de veronachtzaming waarmee
het Nederl. behandeld werd, over de slechte taal, die de leeraar in geschiedenis sprak,
over de slechte wijze, waarop het Nederl. in vergelijking met het Fransch werd
onderwezen en over de miskenning van de wet, waar de leeraars in wiskunde o.a.
niet de vakwoorden in de beide talen gaven.
Het artikel verwekte begrijpelijkerwijze opschudding onder de bedoelde leeraars.
Een van de leeraars in de wiskunde verklaarde, dat, zoo hij bedoeld ware geweest,
hij den schrijver van het artikel een pak slaag zou hebben toegediend, een ander
verzocht onzen jongen Vlaming hem niet meer te groeten, een derde verwittigde zijn
leerlingen, dat zij een verklikker in hun midden hadden en een vierde beweerde, dat
het artikel leugenachtig was en door persoonlijke haat was ingegeven. Kortom, het
werd den jongen Bock zoo onhoudbaar gemaakt, dat hij zedelijk verplicht werd de
school te verlaten.
De zaak verwekte opschudding. De Vlaamsche pers hield er zich mee bezig; er
werd zelfs door de Vlaamsche studenten van de Hoogere Handelsschool een
straatbetooging ingericht en den bewusten leeraars een bezoek met ketelmuziek
gebracht. Of zoo iets wel een geschikt middel was, zullen wij in het midden laten,
maar het feit, dat zoo iets moest geschieden, bewijst, hoeveel wantoestanden er nog
in Vlaanderen heerschen, waar het de toepassing van een verkregen recht betreft.
Een natuurlijk recht! Zoo zei het de Antwerpsche burgervader, de heer Hertogs,
die nochtans niet is wat men een ‘flamingant’ noemt, toen hij, ter gelegenheid van
de prijs-uitdeeling aan de Antwerpsche bekroonden in den algemeenen prijskamp
tusschen de Athenaeums van het land, een redevoering uitsprak, waarin hij o.a. op
de weldaden van de wet van 1883 wees. Hij zeide daarin het volgende: ‘Die uitslagen
bewijzen, dat het gebruik van het Nederlandsch als voertaal bij de lessen in enkele
vakken weldoende heeft ingewerkt op heel het onderwijs. We mogen het wel
bekennen: in vroeger tijd stond ons Athenaeum op verre na zoo hoog niet als thans
en maakten we in den palmarès van den algemeenen wedstrijd een heel schamele
figuur. Het is slechts na de toepassing der wet van 1883, dat de toestand van lieverlede
verbeterde, tot we eindelijk heelemaal aan de spits kwamen van al de gestichten van
middelbaar onderwijs in het land . En in verband daarmede toonde hij aan hoe die
verbetering geenszins ten nadeele van het onderwijs der Fransche taal geschiedde
en hoe de leerlingen van het Vlaamsch regime hun makkers van het Waalsch regime
verre de loef afstaken.
Waar iemand als de burgemeester van de grootste Vlaamsche stad zoo iets bekent,
waar de cijfers het zoo duidelijk bewijzen, waar alles aantoont hoe zeer het Nederl.
regime in het belang der Vlaamsche leerlingen is, daar kan er niet genoeg op worden
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aangedrongen, dat men voortdurend wake, dat de wet van 1883 in heel haar omvang
worde toegepast.
En het zijn de leerlingen zelf, die, als eerste belanghebbende, ook het eerst in de
bres moeten staan. Een flinke daad, zooals die welke de heer De Bock pleegde, mag
niet alleen staan, maar moet navolging vinden in al de Athenaeums van het Vlaamsche
land. Door eensgezind op te treden kunnen de leerlingen meer doen dan al de
Vlaamsche bladen, al de grieven-comiteiten, al de ondervragingen door
volksvertegenwoordigers in de Kamer tot den Minister gericht te zamen.
En waarom zouden zij het nalaten, zij, die nog de geestdrift van de jeugd, het
onverzwakte gevoel voor recht en rechtvaardigheid en dat onberedeneerde durven
bezitten, waarmee soms zooveel te verkrijgen is’.

Uit onze Takken.
Ta k A a l s t . In de Letterkundige Afdeeling werden de volgende voordrachten
gehouden.
De heer Victor de Smet op 2 Februari over: ‘Egyptische Bouwkunde’.
De heer Jozef Janssens op 16 Februari over: ‘Erfelijkheid en veranderlijkheid bij
de bloemen’.
De heer Boudewijn Maes uit Gent op 2 Maart over ‘Poëzie in de Kunst’.
In de ‘Hoogeschool-uitbreiding’ sprak de heer advokaat Paul Michiels over
‘Strafrecht’, terwijl Dr. Camille de Bruyne, hoogleeraar te Gent, de reeks lessen met
een flinke voordracht ‘In de diepe Zee’, met lichtbeelden, sloot.
Op 3 Februari hield de Tak zijn algemeene vergadering.
Het uitgebreid verslag van den Secretarie bewees duidelijk de groote bedrijvigheid,
gedurende het afgeloopen jaar en de aanzienlijke vermeerdering van het ledental.
Plannen werden ook gemaakt om dien vooruitgang voor de toekomst te verzekeren.
Het nieuw bestuur werd als volgt samengesteld: de heeren Achille Brys, voorzitter;
Isidoor Hallaert en Victor de Smet, onder-voorzitter; Arthur Buys,
secretaris-penningmeester; mej. Alice Schouppe, de heeren Arnold Huiberts en Valery
D'Hondt, hulpsecretarissen; mevr. N. Willems - Reyniers, mej. Julia van Driesche
en Paula Uytdebroeks; de heeren Valery Clariss, Jan de Waegeneer; Dr. L. Jacobs;
J. Janssens; Jozef Liebant; Pamphile Nijs; Frans Schuerman; Julius Sterck; Omer
van der Haegen; Edmond van Ooteghem; Petrus van Schuylenbergh, bestuursleden.
In navolging van Gent en Antwerpen, werd op 4 Maart een begin gemaakt met de
‘Liederen-avonden voor de vrouwen’, welke wekelijks op Maandag zullen plaats
hebben. Bij den oproep die tot de Aalstersche vrouwen gericht was, waren de liederen
gevoegd, welke zouden worden aangeleerd, opdat ieder zich over den aard dier
liederen rekenschap zou kunnen geven. Den eersten avond waren reeds 75
belangstellenden aanwezig en sindsdien groeide dit getal nog aan, zoodat de
zanglessen thans regelmatig door een honderdtal vrouwen worden bijgewoond.
Aangeleerd werden reeds: H e t l i e d v a n d e B r u i d ; M o e d e r k e a l l e e n ;
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief; Zegt weet gij wat het
is? Het klooster van Sint Arjaan.
De liederavonden hebben plaats in de stedelijke muziekschool, waarvan de kundige
bestuurder, de heer Gustaaf Pape, ook de leiding der liederenavonden heeft op zich
genomen.
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Op Zondag 24 Maart gaf de Tak een feestavond, waarop de Eerwaarde heer Jan
Bernaerts van La
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Louvière een voordracht hield over ‘De Mensch en zijne Kleeding’.
De talentvolle redenaar beschouwde de taal van den mensch als een kleeding, die
hij min of meer sierlijk kan dragen en waardoor hij zich bijgevolg kan doen
onderscheiden.
Op een keurige wijze bewees spreker, dat ons Vlaamsche volk slecht spreekt, dat
het er alle belang bij heeft goed, beschaafd te spreken en dat we ons de Nederlandsche
uitspraak moeten eigen maken.
De voordracht werd lang toegejuicht.
Verder werden eenige goed uitgevoerde nummers voor piano en viool door mej.
Bertha Reyniers en den heer Arthur Ghijsbrecht ten gehoore gebracht.
De heeren Isidoor Hallaert, Julius Sterck en Arnold Huibrechts, zongen liederen.
Ta k A n t w e r p e n . Hier sprak den 22 Maart de heer Pol de Mont in de marmeren
zaal van den Dierentuin, voor een talrijk publiek over ‘Nederlandsche Primitieven’.
Dat deze voordracht, die verduidelijkt werd door lichtbeelden, gezien het talent van
den spreker, veel bijval bekwam, behoeft wel nauwelijks te worden betoogd.
Op Woensdag 24 April werden de ‘Liederen-avonden voor het volk’ door den heer
Burgemeester, A. Hertogs, met een bezoek vereerd. Onder de bekwame leiding van
den heer Karel Candael werden door eenige honderden talrijke mannen en vrouwen
eenige reeds gekende liederen uitgevoerd en een nieuw lied aangeleerd.
De heer A.C. van der Cruyssen, voorzitter van den Tak, bedankte den Burgemeester
voor zijn belangstelling, waarop de heer Hertogs antwoordde op de gemoedelijke,
Antwerpsche wijze, die hem eigen is. Hij drukte zijn hooge waardeering uit voor het
nagestreefde doel en beloofde, dat het Antwerpsche gemeentebestuur steeds die
poging van volksverheffing zal blijven steunen.
Aan het bestuur van de Nationale Bank werd een verzoek gericht om ook
Nederlandsche formulen van credietbrieven en loopende rekeningen ter beschikking
van het publiek te stellen, terwijl het College van Burgemeester en Schepenen der
stad werd verzocht last te geven, dat in den openbaren leergang van handelsrekenen
en boekhouden de vaktermen in de beide talen zouden worden aangeleerd en dat
tevens korte handelsbrieven in het Nederlandsch zouden worden opgesteld.
Ta k O o s t e n d e . Op de Maandagvergaderingen werden spreekbeurten vervuld
door Dr. Verdeyen, die handelde over ‘Middeleeuwsche en hedendaagsche
letterkunde’ en door Dr. Med. Kesteloot, die sprak over ‘Geneeskunde in België’.
Op de wekelijksche openbare zittingen der Hoogeschooluitbreiding traden op: de
heer Veulemans, bestuurder der stedelijke beplantingen, die handelde over ‘Java’,
met lichtbeelden, terwijl Dr. Eug. van Oye drie lessen gaf over ‘Bacteriënkunde’.
Ook hier trad, evenals in verschillende andere Takken, mevr. Arntzen - Wafelbakker
op.
Ta k O u d e n a a r d e . In de Letterkundige Afdeeling traden als sprekers op: de heer
L. Loos, kantonale schoolopziener, met: ‘Het spraakorgaan en de taal’. Op duidelijke
wijze zette hij uiteen hoe de klanken gevormd worden en daaruit de taalontstaat. Hij
liet niet na een lans te breken voor de zuivere uitspraak, die steeds door de dialecten
bemoeilijkt wordt.
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De heer J. Colpaert, sprak over de verschillende bouwstijlen. Met teekeningen
bewees hij wat eigenlijk de Vlaamsche stijl is, waar deze benaming van daan kwam,
terwijl hij als zijn meening te kennen gaf, dat er geen eigenlijke Vlaamsche stijl
bestond.
De heer Hervé Geeslandt las eigen werk voor, een schets, getiteld: ‘Eene bedevaart
naar Kerzelare’, in een flinke taal geschreven.
Mej. Vila Berg las voor uit de werken van Tony, na daaraan een kleine inleiding
te hebben doen voorafgaan en de heer Hip. van Honsebrouck las voor uit de
dichtwerken van Guido Gezelle.
De heer Octaaf de Hovre bracht op verschillende vergaderingen nieuwe, door hem
getoonzette liederen, ten gehoore.

Zuid-Afrika.
De Vrije School in Transvaal.
Wij behoeven voor den Nederlandschen lezer geen belangstelling te vragen voor de
vrije school in Transvaal. Dat die vrije school er gekomen is en dat zij nog bestaat,
is voor geen gering deel het werk van Nederland.
Met veel tegenspoed heeft dit nationale onderwijs der Transvaalsche Boeren te
kampen gehad. Al werd er aanmerkelijk veel gegeven en droeg een deel der bevolking,
naar zijn zwakke krachten, trouw mee, er was niet genoeg om in alle behoeften te
voorzien. Onvoldoende toegerust, moest de vrije school opwerken tegen de
staatsschool, die aan geen geld gebrek had en de leerlingen kosteloos toeliet. En dan
was er de onverschilligheid van een deel der bevolking - wat scheelde hun die vrije
scholen? de staatsscholen gaven kosteloos onderricht - en de armoede van een ander
deel.
Het is werkelijk verwonderlijk, dat er onder al die omstandigheden niet gaandeweg
meer nationale scholen teniet zijn gegaan of zich bij den staat hebben gevoegd.
Nu dreigt echter het ernstigste gevaar, dat de vrije school nog het hoofd heeft
moeten bieden. Er is een bevriende regeering gekomen, voormannen van het
Christelijk nationale onderwijs zitten zelf in het ministerie, en dat ministerie wil dat
onderwijs opgeheven hebben.
Minister Smuts heeft dat o.a. te kennen gegeven op het congres, dat het C.N.
onderwijs in de eerste helft van April te Pretoria heeft gehouden. De regeering, zeide
hij, wenscht in het land slechts één onderwijsstelsel te hebben, bevredigend voor
allen: de kostelooze staatsschool, betaald door en onder oppertoezicht staande van
den staat, maar bestuurd feitelijk door de ouders.
En wanneer dan - vervolgde de minister - het onderwijs van de ouders zelf uitgaat
(hetgeen de Boeren steeds verlangd hebben), waarvoor zijn er dan nog vrije scholen
noodig? De staatsschool kost nu een half millioen pond in het jaar. Daarbij nog
subsidie voor andere scholen te betalen, kan niet; dat zou veel te veel kosten; er is
geen geld voor. Als er een staatsschool is, bevredigend voor allen, en er zijn er die
nog afzonderlijke scholen willen hebben, moeten zij er maar zelf voor betalen.
In den verderen loop van zijn rede behandelde minister Smuts ook de klachten
over het onvoldoende onderwijs in het Hollandsch op de staatsschool. Hij vond die
klachten billijk. Het Engelsch wordt te vroeg de voertaal van het onderwijs; ook
moeten de onderwijzers, die les in de Hollandsche taal te geven hebben, beter
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onderlegd zijn. Evenwel, zeide de minister, dat lijken mij maar ondergeschikte punten;
hoofdzaak is, dat er slechts één stelsel van onderwijs moet komen.
Een uitzondering zou de regeering op haar stelsel wel willen toelaten, zij is n.l.
bereid, subsidie te geven voor scholen op boereplaatsen; daar zijn 't toch geen
mededingers van staatsscholen.
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Wat het godsdienstonderricht betreft, stelt de regeering zich voor op alle scholen den
Bijbel te laten lezen en daarvan praktische uitlegging te geven. Roomsche en Joodsche
kinderen zouden van dat onderricht vrijgesteld worden.
Ziedaar de hoofdinhoud van 's ministers rede. Vele leden van het congres waren
er niet bijster mee ingenomen. Dat bleek wel uit de vragen die zij den minister stelden.
Eerst was daar de scherpzinnige A.D.W. Wolmarans, die de opmerking maakte:
De minister heeft gezegd, dat er geen geld voor subsidie aan de vrije scholen zou
wezen, maar als die scholen naar den staat overgaan, dan moet er toch geld voor
wezen. Hoe zit dat?
Ja, dan kon de regeering er geld voor aanvragen, was het niet zeer afdoende
antwoord.
Een ander vroeg: Wat raadt gen. Smuts als oud vriend van het C.N.O. ons aan te
doen?
Neen, zei Smuts, gij moet de verantwoording zelf dragen; gij moet zelf weten wat
gij doet.
Ds. Goddefroy vroeg: Hoe komt het, dat er wel geld is voor Joodsche scholen te
Johannesburg, en Kafferscholen overal in het land subsidie krijgen?
O, die Joodsche scholen zijn staatsscholen, en voor zendingscholen is er een zekere
som (10.000 pd. st.) op de begrooting uitgetrokken. Alweer, het antwoord lijkt niet
afdoende.
Ds. de Klerk wilde weten, wat er met de Milneronderwijzers, waarmede de
Johannesburgsche scholen zijn opgepropt, moet gebeuren; moeten we onze kinderen
maar aan hen toevertrouwen?
Het zou verkeerd zijn, die scholen te sluiten, zei gen. Smuts. Als gij geen geld
hebt, kunnen uw C.N. scholen met onderwijzers en kinderen overkomen.
Maar sterker dan in deze wijze kwam de ontevredenheid van het congres uit in
het besluit, dat het in besloten vergadering nam. Dat besluit luidde:
‘Dit congres, met leedwezen vernomen hebbende dat het voor 't tegenwoordige
niet mogelijk is om ondersteuning van de regeering voor onze scholen te verkrijgen,
besluit de organisatie voort te zetten, en in verband met het op den vorigen dag
genomen besluit, bij de regeering aan te dringen op het beginsel van staats-subsidie
voor de vrije scholen, en verder het publiek voor te lichten betreffende de
wenschelijkheid van het bovenstaande’.
Wat het congres bij dit besluit overwogen heeft, weten wij niet. Allicht vond het
de kwestie van het Hollandsch op de school geen bijzaak en had het geen vertrouwen,
dat de regeering, die ook met de Engelsche nationalisten rekening moet houden, de
billijke eischen van de Hollandsch-sprekende bevolking zou inwilligen. Misschien
ook had het geen vrede met het confessielooze Bijbelonderricht, door onderwijzers
van een ander geloof dan dat der ouders gegeven. En de gedachte, dat de kinderen
der Boeren les zouden krijgen van Engelsche of Schotsche onderwijzers, door Milner
ingevoerd, heeft er stellig nog meer dan ds. de Klerk tegengestaan.
Een kloek besluit, dat is 't in allen gevalle. Wel zijn er reeds een paar C.N. scholen
naar den staat overgegaan en zullen er waarschijnlijk meer volgen - het besluit is
met geen groote meerderheid van stemmen aangenomen - maar de meerderheid houdt
dus aan de nationale school vast. Dat zij dat doet, terwijl de overgang naar de
staatsschool zooveel gemakkelijker is geworden, en nu het subsidie van buitenslands
nagenoeg opgehouden heeft, verleent het besluit hoogere waarde.

Neerlandia. Jaargang 11

En, ons dunkt, het kan het ministerie, dat deel althans van het ministerie dat voelt
voor het nationale onderwijs van de Boeren, in den grond niet onaangenaam zijn,
dat het zich ter bevordering van die nationale opvoeding van de Hollandsch sprekende
jeugd kan beroepen op de eischen van een onplooibaar deel der Boerenbevolking.

Suriname.
Jaarverslag van de Groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch
Verbond 1906.
(Uittreksel).
Zelden heeft eene vereeniging in Suriname in korten tijd zulk een vlucht genomen
en naar ik meen zulk een bijval mogen vinden als het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Het aantal leden neemt steeds toe, bedroeg in het begin 1906 242, thans is het
reeds geklommen tot 340.
In Februari werden door de twee bestuursleden, de heeren Luitink en Thomson
lezingen gehouden, waarvan de eerste luidde: ‘De ontwikkeling en het ontstaan van
het Nederlandsche volk in verband met afstamming, geographische en historische
invloeden’.
De tweede lezing ‘Is het in Suriname steeds een armoedige boel geweest’
behandelde een tijdvak in de geschiedenis van Suriname toen er nog welvaart
heerschte, en werd door den schrijver uitgegeven.
De lezing van den heer Luitink, gehouden den 12en Juli 1905 (‘Het bestaan van
den Nederlandschen stam als volk gedurende de laatste vier eeuwen’) verscheen van
wege het bestuur dit jaar in druk en vond zulk een ruimen afzet, dat een batig saldo
van f 100. - aan de bijzondere melaatschen-inrichtingen, de Gerardus Majella stichting
en Bethesda, kon worden geschonken.
Het was een goede gedachte van het Hoofdbestuur portretten van H.M. de Koningin
in Suriname te verspreiden, waar men toch reeds zoover van alle aanraking met het
Vorstenhuis leeft.
De platen vielen algemeen in den smaak, wat niet behoeft te verwonderen, als men
nagaat, dat ze kosteloos verspreid werden en de uitvoering keurig is.
Menige school en menig huisgezin prijkt thans met Hare beeltenis. Tot zelfs onder
Boschnegers- en Indianen-kinderen op hunne scholen in het binnenland werden zij
rondgedeeld.
Toen vervielen wij in de drukte van voorbereiding voor het bezoek van het
‘Hollandsch Ensemble’. Doch het was een aangename drukte; ieder was behulpzaam
in het vooruitzicht kunst van frisch Hollandsch bloed te zullen genieten. Jammer,
dat in de gulle verhouding tusschen publiek en spelers, welke toch zoo geheel als
gasten in Suriname werden beschouwd, wanklanken werden vernomen.
Over ééne zaak echter zijn wij allen het eens, n.l. dat er voor een tooneelgezelschap
met bescheiden eischen nogmaals plaats zal zijn. Gaarne zal de Groep hare krachten
inspannen om het met raad en daad bij te staan, doch een betere voorbereiding ook
met het oog op onderling instudeeren van stukken zal eene vereischte zijn. Het zal
zeker welkom zijn op Suriname's bodem, waar helaas weinig of geen echte kunst
genoten wordt; op een gastvrij onthaal kan men rekenen.
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***
De algemeene Groepsvergadering werd door allerlei tusschenkomende
omstandigheden eerst laat in het jaar gehouden.
Twee bestuursleden traden af, de heeren Beckeringh van Loenen en Thomson,
welke laatste zich niet meer verkiesbaar stelde. Het lid Baron thoe Schwarzenberg
en Hohenlansberg vertrok met verlof naar Nederland en bedankte, zoodat drie plaatsen
in het bestuur openvielen, welke door de heeren E.B.J. Luitink, J.C.H.P. Boertje, Ds.
C. Hoekstra en S. da Silva werden aangevuld.
De bestuurswerkzaamheden werden op de eerst-
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volgende bestuursvergadering als volgt verdeeld: C.R. Frowein, voorzitter; Ds. C.
Hoekstra, ondervoorzitter; Dr. H.J. van der Schroeff, 1e secretaris; S. da Silva, 2e
secretaris; C. van Drimmelen, penningmeester; J.C.H.P. Boertje, F.C. Curiel, J.A.
Dragten en E.B.J. Luitink, leden.
Onder de punten, die ook dit jaar de bijzondere aandacht van het bestuur eischten,
behoorde de oprichting eener bibliotheek en de verspreiding van goede lectuur onder
het volk. Het eerste vraagstuk blijft en met het oog op onze toestanden en met het
oog op den geldelijken stand van de kas eene nog onopgeloste zaak. Wat het laatste
betreft werd uit het Bestuur eene Commissie van drie leden benoemd ten einde na
te gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn, goede, doch goedkoope boekwerken en
geschriften kosteloos onder het volk te verspreiden, zonder in te hooge uitgaven te
vervallen.
Eene letterkundige vereeniging van jongelieden werd in het leven geroepen. Zij
staat onder leiding van de bestuursleden J.C.H.P. Boertje, C.R. Frowein en E.B.J.
Luitink en mocht zich in den beginne in veel bijval en ingenomenheid van de zijde
der Surinaamsche jongelieden verheugen. Tweemaal per maand wordt vergaderd,
op deze avonden wordt debat gevoerd en voorgedragen.
De leden vormen tevens te zamen eene lees-vereeniging. Dank zij de gift van f
100. - van Hare Majesteit de Koningin, welke als subsidie aan deze vereeniging werd
geschonken, kon onmiddellijk een aanvang met de oprichting worden gemaakt.
Aan het gemis eener volksbibliotheek wordt tegemoet gekomen, doordien wij
toestemming voor de leden der Groep ontvingen, hen gebruik te laten maken van de
garnizoens-bibliotheek.
Als voorwaarde werd gesteld het zich aanschaffen van een catalogus ad f 1. - door
ten hoogste twee personen gezamenlijk.
Niettegenstaande dezen matigen eisch wordt er weinig gebruik van gemaakt en
de vraag rijst of bij eigen bezit eener bibliotheek een gunstiger gevolg bereikt zou
worden.
De Groep trad als beschermend lid toe tot de ‘Vereeniging tot bevordering van
het onderwijs’, welke voor een groot deel naar hetzelfde doel streeft en in zooverre
als een zeer te waardeeren steun kan beschouwd worden.
Het contract met de eigenaresse van onze lokalen - de loge Concordia - werd
hernieuwd, zij had de bereidwilligheid nog f 120. - op den huurprijs af te slaan, wat
onze kas alleszins goed te stade komt. In het midden van het jaar hielden wij eene
gezellige bijeenkomst, een avond van muziek, zang en voordrachten.
Al moge het houden zulker bijeenkomsten niet rechtstreeks in de bedoeling onzer
Groep liggen, toch valt het nut ervan niet te miskennen. De avond was een waar
succes. Hadden wij nog weinig zelfstandig optreden bij de leden gezien, gingen de
lezingen en voordrachten steeds van het bestuur uit, ditmaal kwamen de eersten ook
tot hun recht.
De dames Doyer - Kranenburg en Bueno - Van Esveld droegen niet weinig tot
opluistering van den avond bij; de eerste door haar pianospel en de laatste door haar
zang en vioolspel. Onze groote zaal was overvol.
***
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Te laat eerst rijpte het plan bij het Bestuur Rembrandt's geboortedag te herdenken
en toen het was vastgesteld moesten nog benoodigdheden uit Holland worden
betrokken; als: een lichtbeelden-toestel en plaatjes van Rembrandt-schilderijen. De
lichtbeeldenavond had daarom eerst in 1907 plaats, waarover dus in het volgende
verslag meer.
De wijze van verzending der Neerlandia's gaf tot ontevredenheid aanleiding.
Derhalve besloot het Bestuur de verzending wederom van uit Suriname te doen plaats
hebben, zoodat aan klachten binnen korten tijd tegemoet gekomen kan worden.
Ten slotte nog eene opmerking. Aan lust om werkzaam te zijn ontbreekt het bij
het bestuur niet, doch gebrek aan geld verplicht ons dikwijls de handen in den schoot
te leggen.
Zoo zien wij ook dit jaar het plan, dat het huidige bestuur zoo bezig hield,
ondersteuning aan Surinaamsche jongelieden van talent tot voltooiing hunner
opvoeding en studie in Holland, niet verwezenlijkt. Naast dit plan blijft ons de
oprichting eener leeszaal nog voor oogen staan. Wij hebben de localiteit er voor,
doch kunnen de telkens weerkeerende onkosten er van niet betalen.
En toch zou eene leeszaal, eenvoudig doch gezellig ingericht van goede lectuur
op allerlei gebied voorzien, voorzeker veel nut kunnen afwerpen en tot de
ontwikkeling en beschaving van het orkomende geslacht veel kunnen bijdragen.
Laat ons hopen, dat het jaar 1907 in dezen meer licht brenge.
De 1e Secretaris,
Dr. H.J. VAN DER SCHROEFF.

Ned.-Antillen.
Verslag over de werkzaamheden van Groep Nederlandsche Antillen
in 1906.
(Uittreksel).
Waar het eerste jaarverslag kon getuigen van grooten bloei en vooruitgang, van een
krachtige ontwikkeling en uitgebreiden arbeid onzer Groep, daar moeten wij thans
aanvangen met de mededeeling, dat het afgeloopen jaar, onder zulke gunstige
voorteekenen begonnen, voor ons geweest is een jaar van rampen en tegenspoed,
waardoor onze Groep tot lamheid geslagen en tot werkeloosheid gedoemd werd. Van
al onze plannen, waarmede we het tweede levensjaar ingingen is maar bitter weinig
terecht gekomen.
We zouden de werkzaamheden openen met eene groote uitvoering in het theatre
‘Naar’. Aan de voorbereiding dezer uitvoering was reeds maanden hard gewerkt.
Het zou een echt Hollandsche avond worden, waar het Hollandsch lied zou
weerklinken, waar men in tooneelspel en voordrachten uiting zou kunnen geven aan
zijne liefde voor onze taal. Toen kwam de mazelen-epidemie, die reeds maanden
lang onder de kinderen geheerscht had, ook hare slachtoffers eischen onder de
volwassenen. Vele medewerkers werden door die ziekte aangetast en de uitvoering
moest uitgesteld worden. Toch werd met ijver voortgewerkt, doch toen de uitvoering
eindelijk zou plaats hebben, werd onze vereeniging in zwaren rouw gedompeld, door
het overlijden van onzen zeer geachten en diepbetreurden voorzitter, de heer Johan
Gaerste.
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Om zijn goede hoedanigheden van hoofd en hart genoot hij niet alleen de algemeene
achting zijner medeburgers maar werd hij overal geëerd en bemind.
Hij leefde met het Verbond en in het bijzonder met onze Groep mede en had tot
zijn dood toe een zeer belangrijk deel in onze werkzaamheden.
Zijne nagedachtenis zal door ons steeds in eere gehouden worden.
Onze Groep heeft groot gevaar geloopen uiteen te spatten, tengevolge van de
algemeene verontwaardiging, die de anonieme plaatsing van het artikel: ‘Het verval
van Curaçao’, in het Februari-nummer van Neerlandia hier terecht had opgewekt.
Nu na een strijd van acht maanden de vrede met het Hoofd-

Neerlandia. Jaargang 11

88
bestuur gesloten is en wij weer met ijver de werkzaamheden hebben hervat, zullen
we in dit verslag het verloop van dien strijd niet meer in herinnering brengen. Laten
we thans aan weerszijden alle veeten op zijde zetten en elkaar opwekken tot krachtige
samenwerking in het belang van de zaak des Verbonds, die altijd schoon blijft,
ondanks de fouten, die zijn begaan. Die zaak staat zoo hoog, dat onze liefde voor
haar niet in één slag vernietigd kan worden.
Onze Groep is blijven bestaan, ondanks de orkaan die over haar hoofd gegaan is
en dit is voornamelijk te danken aan het geduld en de standvastigheid door Curaçao
in dezen strijd getoond.
Toch heeft die strijd ook zijn nut gehad, Curacao en zijne bewoners, heeft men
thans in het moederland beter leeren kennen en aan de groote miskenning waaraan
zij in de laatste jaren in velerlei opzicht hebben bloot gestaan, zal thans een einde
komen.
Die strijd heeft in de eerste plaats zijne invloed doen gelden op het ledental onzer
Groep. Velen namen onmiddellijk hun ontslag, doch bij het sluiten van den vrede
kwamen velen van hen weder op hun besluit terug. Waar we het vorige jaar konden
wijzen op eene vermeerdering van 103 leden, daar komen we voor het afgeloopen
jaar slechts tot eene vermeerdering van 22 leden. Deze vermeerdering is voornamelijk
te danken aan Aruba en had reeds plaats gehad vóór de aankomst van het beruchte
Februari-nummer in de Kolonie. Na dien tijd is het ledental niet meer toegenomen
en zijn we al blij te kunnen zeggen, dat een tijd van stilstand en niet van achteruitgang
er op gevolgd is.
Op 1 Januari 1906 telde de vereeniging 238 leden over de verschillende eilanden
verdeeld als volgt:
Curaçao 177, Aruba 20, Bonaire 23, St. Martin 8, St. Eustatuis 8 en Saba 2.
Op 1 Januari 1907 was het aantal gestegen tot 260: Curaçao 178, Aruba 40, Bonaire
23, St. Martin 7, St. Eustatius 9 en Saba 3.
Laten we hopen, dat thans weder een tijd van vooruitgang aangebroken zal zijn,
zich uitende in eene flinke toename van het ledental. Dat ieder lid in eigen kring
trachte wat meer belangstelling op te wekken voor onze zaak, dan zal eene
vermeerdering van ons ledental, daarvan zeer zeker het gevolg zijn. Het aantai
beschermende leden is nog zeer klein en van 4 gekomen op 5. Velen onder u zijn
toch wel in staat iets meer te offeren aan onze zaak dan de minimum-bijdrage.
Waarom uit zich uwe sympathie niet meer in deze richting? Begunstigende leden
ontbreken, evenals verleden jaar, nog geheel. Ook betreuren wij het zeer, dat het
aantal dames-leden niet is vooruitgegaan.
In het bestuur onzer Groep had eenige verandering plaats. In de plaats van wijlen
den heer J.P.E. Gaerste werd benoemd tot lid van het Bestuur de heer H.P. de Vries,
terwijl de heer Mord. C. Henriquez eenigen tijd geleden de betrekking van voorzitter
heeft aanvaard.
Als vertegenwoordigers onzer Groep in het Hoofdbestuur werden benoemd de
heeren Pater P.A. Euwens met verlof te Nijmegen en Dr. J. Boeke, lector aan de
universiteit te Leiden.
Evenals het vorige jaar nam de heer A.C. de Veer weder, namens onze Groep,
zitting in de commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording van den
algemeenen penningmeester.
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Gedurende het jaar 1906 werden 8 Bestuursvergaderingen en 2 algemeene
vergaderingen gehouden.
De toestand onzer geldmiddelen is, hoewel nog niet schitterend, toch gunstiger
dan verleden jaar. Terwijl de rekening van 1905 sloot met een nadeelig saldo van f
12.35 kunnen we thans het jaar aanvangen met een voordeelig saldo van f 64.11. De
ontvangsten hebben bedragen f 708. - en de uitgaven f 643.89.
Voor het jaar 1907 zal de toestand veel gunstiger zijn aangezien we met
dankbaarheid kunnen vermelden, dat we dit jaar voor het eerst eene ondersteuning
van f 500. - van het gouvernement zullen genieten.
Het Groepsbestuur heeft gemeend aan deze som geen betere bestemming te kunnen
geven, dan haar beschikbaar te stellen voor de eilanden buiten Curaçao en wel met
het doel eenige jongelieden, de op hun eiland lager onderwijs ontvingen in de
gelegenheid te stellen op Curaçao uitgebreider onderwijs te genieten. Het Bestuur
heeft zich daarbij laten leiden, door de overweging van het feit, dat de kinderen der
meergegoeden en ambtenaren op die eilanden niet meer kunnen genieten dan lager
onderwijs en de ouders hunne kinderen aldaar dus geene opleiding kunnen geven
overeenkomstig hun stand. Zij zijn dus verplicht hunne kinderen naar Curaçao te
zenden om aldaar uitgebreider onderwijs te ontvangen. Dat dit door de tegenwoordige
slechte toestanden slechts voor enkelen mogelijk is, behoeft geen betoog. Het Bestuur
hoopt door eene geldelijke bijdrage eenige ouders daarin tegemoet te komen. Curaçao
beschikt reeds over twee studiebeurzen van het Verbond. Mocht het later gebeuren,
dat weder één of twee studiebeurzen beschikbaar worden gesteld, voor jongelieden,
die in Nederland wenschen te gaan studeeren, dan zouden de jongelieden van Curaçao,
omdat zij uitgebreider onderwijs hebben genoten, altijd in het voordeel zijn en zij
die zich van de andere eilanden aanmelden zouden, bij de mededinging weinig kans
van slagen hebben. Door hen eene opleiding op Curaçao te geven wordt misschien
ook voor hen de weg geopend later naar Nederland te gaan om zich verder te
bekwamen.
Omtrent de jongelieden, welke thans reeds in Nederland studeeren, worden steeds
goede berichten ontvangen. De jongeling Johan Gerrit Veeris, zal over eenige
maanden zijn examen afleggen voor de akte voor onderwijzer, terwijl de jongeling
Johan Sprockel, dit jaar zijne verdere opleiding zal gaan genieten aan de bijzondere
kweekschool te 's Hertogenbosch. Aan de heeren Agterberg en Drabbe brengt het
Groepsbestuur hartelijk dank voor de goede zorgen, waarmede zij de belangen dezer
jongelieden hebben behartigd en voor de diensten, welke zij daarmede aan het
Verbond en de Kolonie hebben bewezen.
Ook dit jaar steunden wij de vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’, gevestigd te
Utrecht, van welke vereeniging onze Groep beschermend lid is, weder met eene
bijdrage van f 10. - Het ons door die vereeniging toegezonden jaarverslag getuigt
van gestadigen vooruitgang en bloei. Het Groepsbestuur zal zich tot het Bestuur dier
vereeniging wenden met het verzoek om de beide vertegenwoordigers onzer Groep
in Nederland steeds vrijen toegang te verleenen tot bijwoning der door haar te geven
uitvoeringen.
Eene belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis onzer Groep is geweest het bezoek
van het Hollandsch Ensemble.
Toen de heer Fred. Oudschans Dentz, een der ijverigste leden van het Verbond
onzen steun en medewerking inriep voor het bezoek van het Hollandsch Ensemble,
verklaarde het Groepsbestuur zich onmiddellijk hiertoe bereid. Een bezoek van een
Hollandsch tooneelgezelschap aan onze Kolonie achtten wij een zaak van zulk een
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groot belang en daarin zagen wij zulk een krachtig middel tot versterking van den
band tusschen moederland en kolonie, dat wij onmiddellijk besloten al onze krachten
te zullen inspannen om het ondernemende troepje Hollandsche tooneelisten op eene
waardige wijze te ontvangen.
Uit die ontvangst, die hen hier te beurt zou vallen, zou thans moeten blijken of de
zware beschuldigingen kort te voren geuit door den schrijver van het beruchte artikel,
dat de Curaçaonaar den Hol-
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lander en al wat Hollandsch is haat, waarheid bevatte of lastertaal was.
Welnu de leden van het gezelschap zijn zelf het best in staat om daar over te
oordeelen. Vijf avonden vol kunstgenot hebben zij ons verschaft en telken male
hebben zij gespeeld voor eene goed gevulde zaal met een zeer belangstellend en
dankbaar publiek. De ontvangst was buitengewoon hartelijk, de medewerking, die
zij ondervonden zeer groot. Zij brachten onze schoone moedertaal, binnen de muren
van ons theatre, waar tot heden, meestal slechts Spaansche klanken zich hadden doen
hooren, terwijl het orkest van den heer Fensohn, voor 't grootste gedeelte samengesteld
uit Curaçaonaars, iederen avond met eenige onzer schoone Hollandsche volksliederen
het kunstgenot verhoogde. Het Groepsbestuur betuigt hier nogmaals zijn hartelijken
dank aan den heer C. Fensohn, consul van Duitschland alhier, en aan alle heeren,
dillettanten, die deel uitmaakten van dat orkest, voor hunne krachtige en welwillende
medewerking.
In zijn afscheidswoord heeft de heer Van Hees gezegd, dat hij in het moederland
terugkomende niets dan goeds zou en kon vertellen van Curaçao en zijne bewoners.
Ook de heer Van Ollefen, die zich met den heer Van Hees gedurende hun kort verblijf
vele vrienden hier heeft verworven, schreef mij nog kort geleden, dat de gedachte
aan Curaçao hem nog steeds een glimlach van genoegen op het gelaat brengt en dat
hij de hartelijke ontvangst der Curaçaonaars nimmer zal vergeten.
Moge hun voorbeeld dan ook aan velen hunner kunstvrienden tot navolging
strekken, zij hebben als ware pioniers der kunst den weg gebaand; aan anderen is
het thans te volgen. De Hollandsche kunstenaar zal bij den Curaçaonaar steeds een
goed onthaal vinden, terwijl het Bestuur der Groep Nederlandsche Antillen altijd
bereid gevonden zal worden om hem met raad en daad bij te staan.
Van de firma E. Lammens - Boutman, bloemist te St. Amandsberg bij Gent ontvingen
we het verzoek om inlichtingen, betreffende de stroohoeden-industrie op Curaçao
en omtrent de mogelijkheid den handel in dat artikel uit de handen der Engelschen
te doen overgaan in die van stamgenooten. Op ons verzoek werden door de
Curaçaosche maatschappij tot bevordering van landbouw enz. aan genoemde firma
de noodige inlichtingen verstrekt.
Ook door den heer B.C.J. Herfkens te 's Gravenhage, werd ons den wensch te
kennen gegeven met eenige kooplieden op Curaçao in verbinding te komen, teneinde
met deze handel in stroohoeden te drijven.
Hoewel wij het zeer betreuren, dat de handel in Curaçaosche stroohoeden, die in
den laatsten tijd zulk een hooge vlucht genomen heeft, nagenoeg uitsluitend in handen
is van Engelsche, Duitsche en Fransche kooplieden en wij die gaarne zouden zien
overgaan in die van stamgenooten, zijn wij tot de overtuiging gekomen, dat zulks
nooit mogelijk zal zijn, zoolang men in Nederland voor dit artikel niet dezelfde
prijzen wil of kan betalen als in het buitenland en nu is het een vreemd en voor ons
onverklaarbaar verschijnsel, dat de prijzen, welke mer in Nederland aanbiedt, dikwijls
zelfs lager zijn dan die, welke de kooplieden hier zelf voor de hoeden moeten betalen.
Aan de firma Dienske & Goslinga, exporteurs te Rotterdam, werden op haar
verzoek inlichtingen verstrekt, ten einde in handelsbetrekkiagen te komen met de
kooplieden in de Kolonie. Deze firma deelde ons onder dankbetuiging mede, dat zij
met sommige kooplieden tot zaken hoopte te komen.
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Op dezelfde wijze werden door ons inlichtingen verstrekt aan de firma Ten Brink
& Buisman, exporteurs van thee te Leeuwarden, doch van deze firma werd niets
meer vernomen.
Het Groepsbestuur verklaart zich ten allen tijde bereid
behulpzaam te zijn tot het bevorderen der
handelsbetrekkingen tusschen stamverwanten en kooplieden
in de Kolonie.
Van het Hoofdbestuur werden 100 portretten onzer Koningin in kleurendruk ter
verspreiding ontvangen. Met het oog op de ongunstige omstandigheden waarin onze
Groep het geheele jaar verkeerde, achtte men het gewenscht de verspreiding dezer
portretten uit te stellen. Thans zal hiertoe spoedig worden overgegaan en zullen in
de eerste plaats alle scholen in de Kolonie, benevens ziekenhuizen, societeiten enz.
een portret van H.M. de Koningin ontvangen.
De heer M.M. Pinedo, die op zijne reizen door de omliggende republieken, reeds
menigmaal zijtie belangstelling voor het Verbond getoond heeft, door het aanwerven
van leden en zich nu gaat vestigen in Havana, heeft zich op ons verzoek bereid
verklaard, als vertegenwoordiger van het Verbond op Cuba op te treden. Moge het
hem gelukken de in die republiek wonende landgenooten alien voor onze zaak te
winnen.
Aan de Boeken-Commissie te Rotterdam brengt het Groepsbestuur hier nogmaals
hartelijk dank voor de ruime aanvulling, die zij gedurende het afgeloopen jaar aan
de boekerij onzer Groep geschonken heeft.
Ten slotte weder een woord van dank aan de Curaçaosche pers voor hare krachtige
en belangelooze medewerking in het moeilijke jaar dat achter ons ligt.
B o n a i r e . Het aantal leden, dat op 1 Januari 1906, 23 bedroeg is hetzelfde
gebleven. Ook hier dus stilstand van zaken hetgeen ook blijkt uit het feit, dat de
oprichting eener Zelfstandige Afdeeling, waartoe verleden jaar gegronde hoop bestond
achterwege is gebleven. De heer Tours, luitenant ter zee 2e kl. op Hr. Ms. ‘Kortenaer’,
hield hier weder eene voordracht met lichtbeelden. Omtrent de openbare boekerij
wordt verwezen naar het verslag van den heer Krijt. Moge het aangebroken jaar ook
voor Bonaire gunstiger zijn en de sympathie voor het Verbond op dat eiland weder
geheel terug keeren.
A r u b a . Evenals verleden jaar is op Aruba groote vooruitgang waar te nemen. Het
aantal leden is daar gestegen van 20 tot 40. Door den ondergeteekende werd in de
maand Maart eene propagandareis naar dit eiland gemaakt, teneinde daar werkzaam
te zijn in het belang van het Verbond. Het eiland werd in alle richtingen doorkruist
en de leden werden opgewekt om ook van hun eiland een extra-nummer voor
Neerlandia samen te stellen. In de openbare school hebben we een Hollandschen
avond gehad. Ondergeteekende heeft er de beginselen van het Verbond bekend
gemaakt en we hebben ze dadelijk in toepassing gebracht. Hollandsche liederen
werden er gezongen door mevr. Snijders en den heer Van den Brink; ook door de
jeugd. Jongens van 11 à 12 jaar hebben er komedie gespeeld en voorgedragen in de
Hollandsche taal. Het welslagen van dien avond is voorzeker te danken aan den heer
Schrils, wien de Groep en het Verbond groote erkentelijkheid verschuldigd zijn voor
de wijze waarop hij onze belangen op Aruba behartigt.
De Caraibische zee overstekende tot een bezoek aan de bovenwindsche eilanden
onzer kolonie komen we het eerst op S a b a .

Neerlandia. Jaargang 11

Dank zij de moeite, die onze vertegenwoordiger, de heer H.J. Beaujon zich voor
onze zaak geeft gaan we hier langzaam vooruit. Ook dit jaar is er één lid bijgekomen
en tellen we er thans 3 op dit eiland. Zelfs kan medegedeeld worden, dat de heer
Beaujon de gegevens tracht te verzamelen voor een Saba-nummer.
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S t . E u s t a t i u s . Het aantal leden is hier weer van 8 op 9 gekomen. Sedert het
vertrek van mevr. Van Grol, wordt de vertegenwoordiging hier waargenomen door
den heer F.G. Groebe. Was het heengaan van mevr. Van Grol voor het Verbond op
Statius een groot verlies, zij had geen waardiger opvolger kunnen hebben dan de
heer Groebe zich getoond heeft te zijn. Ondanks zijn hoogen leeftijd en de diepe
smart, waarin hij zich sedert kort door het overlijden zijner echtgenoote bevindt,
toont hij nog de kracht en lust te bezitten de belangen van het Verbond met groote
toewijding te kunnen behartigen. Ook hier is men bezig met de samenstelling van
een Statius-nummer. Een woord van lof mag hier niet achterwege blijven voor den
heer J.A. Lampe, onderwijzer aan de openbare school, die een cursus in de
Nederlandsche taal geopend heeft, waaraan verscheiden dames en heeren met ijver
deelnemen. Zelfs bestaat het plan van tijd tot tijd een Hollandsch komediestukje op
te voeren. De moeilijkheid bestaat slechts in het vinden van eenige geschikte
tooneelstukjes, waarvoor we de hulp van het Hoofdbestuur inroepen.
Op verzoek van mevr. Van Grol werd door het Hoofdbestuur aan St. Eustatius een
tooverlantaarn gezonden met het doel daarmede voorstellingen te geven voor de
kinderen en deze daardoor op aangename wijze tot het aanleeren onzer taal aan te
moedigen. Omtrent de openbare boekerij wordt verwezen naar het jaarverslag.
S t . M a r t i n . Op 1 Januari bedroeg het aantal leden 7 tegen 8 op 1 Januari 1906.
Gedurende de afwezigheid van den heer J.A. Gravestein, die zich voor een half jaar
naar het moederland begeven had, werden de belangen van het Verbond op dit eiland
waargenomen door den heer F.K. Thielen, wien we hiervoor onzen hartelijken dank
betuigen.
Door den heer Gravestein worden thans pogingen aangewend tot de samenstelling
van een St. Martin-nummer.
Voor de oprichting eener boekerij, voornamelijk van kinderboeken, roepen we de
medewerking der Boeken-Commissie in. Gaarne zouden we deze boekerij spoedig
tot stand zien komen.
Hiermede zijn we gekomen aan het einde van het tweede jaarverslag en kunnen
we tot onze groote vreugde mededeelen, dat na een tijd van stilstand, op alle eilanden
een nieuw leven is ontwaakt en men, alle veeten op zijde zettende, zich weer met
ijver en toewijding aan de zaak van het Verbond gegeven heeft.
Moge dit zoo blijven en het ons gegeven worden in het nieuw begonnen jaar steeds
te kunnen arbeiden onder een onbewolkten hemel tot heil van moederland en kolonie
en tot versterking van den Nederlandschen stam.
De Secretaris der Groep Nederlandsche Antillen,
J.A. SNIJDERS Jr.
W i l l e m s t a d , Januari 1907.
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DE RUYTER op zijn admiraalschip ‘DE ZEVEN PROVINCIËN.’
(foto SOUBLETTE & ZOON.)

De Ruijter-feesten in de West.
Den 23en Maart is op Curaçao De Ruijter met groote opgewektheid en geestdrift
herdacht.
Een feestcommissie had zich gevormd uit de besturen van het A.N.V. en ‘Onze
Vloot’.
Het feit werd den avond te voren door het muziekkorps der scherpschutters bij
ommegang aangekondigd.
De prachtige haven van Curaçao lag vol bevlagde vaartuigen.
Het feest begon met een roeiwedstrijd, daarna volgde de parade. De Gouverneur
inspecteerde de troepen en hield een toepasselijke aanspraak.
Voor het gouvernementshuis, o.a. versierd met een door den soldaat Paulini
geschilderd portret van De Ruijter, werden na ontvangst der feestcommissie door
den Gouverneur, door een koor van 700 kinderen, onder leiding van den heer
Boskaljon, vaderlandsche liederen uitgevoerd, waaronder een tweetal van den heer
M.V. Zwijsen.
't Was een eenig schouwspel al die met oranjesjerpen en vlaggetjes versierde, in
het wit gekleede kleinen om de kiosk geschaard te zien.
Dat ze na hun optreden onthaald werden spreekt van zelf.
De club ‘De Gezelligheid’ ontving te elf uur.
In de zaal prijkte tusschen tropeeën een krijtteekening van den zeeheld, vervaardigd
door den heer
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800 Schoolkinderen, feestiliederen zingend voor het Gouvernementsgebouw te Willemstand (Curaçao).
foto SOUBLETTE & ZOON.)
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P. van Koetsveld. De Gouverneur werd verwelkomd door den heer Möller. De heer
Haim Henriquez hield een feestrede, verder voerden nog het woord de heeren M.S.L.
Maduro, Commandant Hissing en Mordy Henriquez.
Buiten gaven inmiddels de weesjongens van Santa Rosa een concert.
's Middags kwam De Ruijter zelf op zijn ‘Zeven Provinciën’ de haven binnenvaren,
werd verwelkomd en in optocht yan rijtuigen, zegewagen, voetvolk en een dichte
menigte naar het feestterein geleid, waar luitenant Tours van Hr. Ms. ‘Kortenaer’
een geestdriftige feestrede hield.
's Avonds waren vele gebouwen electrisch verlicht en werd de Gouverneur in de
club ‘Curaçao’ op Pietermaai een nieuwe ontvangst bereid.
De Gouverneur deelde in zijn antwoord mede, dat op het dien dag verzonden
telegram, van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins reeds een dankbetuiging was
ingekomen.
Het feest werd besloten met een vuurwerk.
***
Ook te Paramaribo is, 22 Maart, met groote geestdrift feest gevierd, al kon door het
slechte weer daar o.a. de kinder-optocht niet doorgaan.
De militaire omgang onder luit. Boertje ging wel door en de taptoe en fakkeloptocht
's avonds werden door droog weer begunstigd.
De herdenking in de Hervormde kerk was het glanspunt. De Gouverneur met zijn
dochter vereerde de plechtigheid met zijn tegenwoordigheid. Er was een mooi
programma gedrukt door den heer B. Heyde, ontworpen door den heer Oudschans
Dentz.
Een koor van ‘Jofferen en jonghe mannen’ zong oude liederen. De voorzitter van
't A.N.V., Groep Suriname, hield de feestrede.
Door den Gouverneur werd aan H.M. geseind:
‘Suriname's bevolking, De Ruijter herdenkend, betuigt vol geestdrift eerbiedig
trouw en verknochthetd aan Uwe Majesteit en hulde aan menschlievend optreden
ter zee van Zijne Koninklijke Hoogheid’.
Den 23en Maart werd op dit telegram het volgende antwoord ontvangen:
‘U en Kolonie mijn oprechten dank voor gevoelens van verknochtheid; stellen
beiden hulde, aan optreden Prins gebracht, op hoogen prijs.
Wilhelmina’.
Den 13en April werd in de Buiten-Societeit ‘Het Park’ vanwege het A.N.V. nogmaals
De Ruijter herdacht met een vaderlandsche muziek- en zanguitvoering.

Verslag van de Openbare Bibliotheek op Bonaire over het jaar 1906.
In het afgeloopen jaar is van de Bibliotheek niet dat gebruik gemaakt, 't welk kon
verwacht worden. Terlezing werden slechts 85 boeken afgegeven, meest aan dames.
De gekozen werken waren romannetjes en novellen. Drukker gebruik mocht verwacht
worden: de boekerij toch was aanmerkelijk vermeerderd.
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Op het verzoek van den Bibliothecaris van Aruba, om eene ruiling te doen van
een 25 daar uitgelezen werken met een daarmee overeenkomend getal boeken hier,
werd ingegaan.
Van de Boeken-Commissie te Rotterdam werd in dank een aanvullingskist met
boeken voor jong en oud, voor min en meer ontwikkelden ontvangen, zoodat de
bijgewerkte catalogus thans 238 nummers bevat. Jammer, dat de kinderwerken voor
de jeugd hier nog zóó hoog zijn, dat eerst na herhaalde aansporing aan enkele kinderen
boekjes ter lezing konden worden afgegeven. De hoop mag thans echter worden
gekoesterd, dat die enkele jonge lezers en lezeressen de baan hebben geopend voor
meerdere volgelingen.
Immers: goed voorgaan doet goed volgen!
Geschikte tooneelstukjes voor de jeugd waren in Holland niet voorhanden.
De Vertegenwoordiger van het A.N.V.,
C.J. KRIJT.
B o n a i r e , 9 Januari 1907.

Ingezonden.
Ten onrechte beschuldigd.
De, op de jaarvergadering van Groep Nederland aanwezigen, hebben enkele
beschuldigingen gehoord. Beschuldigingen tegen de Calvinistische Hervorming, in
de rede van den heer Havermans van Rotterdam over den Volkszang. Bedriegt mijn
geheugen mij niet dan werd haar niet minder ten laste gelegd dan het volgende: alleen
het oog richtend op het leven hiernamaals, had ze geen belangstelling voor het
natuurlijke leven. Dientengevolge was ze vijandin van den zang. En ten derde: waar
ze dien nog duldde bood ze niet anders dan een ontzettend langzaam en slepend
kerkgezang.
Zijn deze beschuldigingen juist? Het antwoord kan zijn een kort en beslist: neen!
Ik maak hiervan den geachten inleider geen verwijt. In zijne voordracht nam deze
kwestie slechts een zeer ondergeschikte plaats in, en niet op alle punten kan men
even goed op de hoogte zijn. Ik stip het alleen aan om te doen zien hoe verspreid de
legende is als zou in de geschiedenis onzer vaderlandsche cultuur de Calvinistische
hervorming niet anders dan overalde storende boeman zijn geweest, dat ze ook hier
weer in deze overigens zoo sympathieke en met veel zakenkennis gestelde voordracht
den kop opstak.
Met dat al, zooals de sprookjes van Moeder de Gans, duizendmaal verteld, daarmee
nog niet waar worden, zoo gaat het ook hier. En door een even standvastig aanhoudend
weerspreken zal misschien ten slotte de overtuiging veld winnen, dat het wenschelijk
is althans dit sprookje niet voor de duizend en eerste maal te vertellen, ook al heeft
men daardoor een zondebok minder. Ik wil een poging wagen door enkele
opmerkingen te doen zien, dat dit afkeurend oordeel herziening behoeft.
We hebben pas de De Ruijterfeesten gevierd. En waar tot zijn lof gesproken is, is
ook herinnerd aan den vromen zin, die dezen ‘redder van 't gevallen vaderland’
kenmerkte. Men heeft zelfs in zijne nagedachtenis het Calvinisme der 17e eeuw tegen
dat van onze 20e uitgespeeld. De juistheid hiervan laat ik daar, alleen vraag ik of bij
deze helden-figuur de bewering niet valt, dat er tweespalt is tusschen de Calvinistische
hervorming en belangstelling voor het natuurlijk leven?
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Wie nog twijfelt, en voor dit bewijs niet wijkt, die leze nog eens de belangwekkende
mededeelingen van den heer Oudschans Dentz in de Neerlandianummers van April
en Sept. 1905 en van Nov. 1906 over de nederzettingen van Calvinistische
Nederlandsche vluchtelingen in de 16e eeuw te Londen en te Colchester. Niet minder
dan de krachtige opleving zijner nijverheid dankt Engeland aan deze mannen, waar
het, was de boemanfabel waar, er niets dan ellende van had moeten beleven.
Ook de voorstelling, dat de Calvinistische hervorming vijandin van den zang was,
is niet wel houdbaar. Integendeel waar de Roomsche kerk in hare kathedralen alleen
koorzang kende, heeft de Protestantsche Reformatie en de Calvinistische niet in de
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laatste plaats, met hare psalmberijmingen er het hare toe bijgedragen om het volk in
zijn breede lagen weer veel meer aan den zang zich te doen wijden
‘Goed! kerkgezang’, denkt wellicht iemand. Maar 't gaat om volkszang in meer
wereldschen zin. Maar ook dan gaat de beschuldiging niet op. Ik zou kunnen wijzen
op het aantrekkelijk genrebeeldje one door den spreker uit Schotels boek getoond,
waarin we zagen hoe onze vaderlandsche burgerij, in den tijd toen het Calvinisme
hier tot zijn grootste krachts ontwikkeling was gekomen, van zingen, vrolijk en
ernstig in afwisselling, niet afkeerig was. Ik herinner ten overvloede hoe dezelfde
schrijver in zijn ‘Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de 17e eeuw’ vertelt
hoe overal zanggezelschappen bestonden, onder alle standen; hoe men zich daar
oefende in psalmgezang, maar ook in andere gedichten, t zij van geestelijken aard,
't zij ook ‘wereldsche liedekens’, ‘een voluptueus bruiloftslied’ of ‘een amoureuse
samenspraak tusschen een ouden kwijlbaard en een jonge vrijster’.
Bij historisch onderzoek blijft ook van deze ter dood veroordeeling van den
volkszang door het Calvinisme geen schaduw over.
En het slepend kerkgezang? Reeds in het Archief voor Nederlandsche
kerkgeschiedenis van 1893 toonde Prof. Acquoy aan dat daarvan niets te vinden was.
Den inhoud dier uiteenzetting hier weer te geven, gaat natuurlijk niet aan. Hier volsta
er de mededeeling uit dat vóór 1773 niet anders gezongen werd dan op heele en halve
noten, wat toch met slepend zingen al even onmogelijk te rijmen is als de feiten, dat
van Roomsche zijde het gezang der Hugenoten - en onze vaderen zongen hun psalmen
eender - ‘lichtzinnig’ werd genoemd, en dat de Camisards tegen de troepen van
Lodewijk XIV ten strijde togen onder het aanheffen van den 68e psalm. Of is het
denkbaar, dat men storm loopt op de maat eener slepende wijs?
Ik meende goed te doen, naar aanleiding van het tevoorschijn treden van de
gewraakte beoordeeling van het Calvinisme der 17e eeuw, in ons orgaan hierop eens
te wijden. Verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen
stam behoort, naar art. 2 onzer statuten, tot het doel van het Verbond. Maar zonder
kennis van en belangstelling voor het verleden van ons volk kan op dit doel niet met
goed gevolg aangestreefd. En het lijkt me daarom ook vanuit het standpunt van het
Verbond van gewicht, dat er geen fabels blijven bestaan om trent een verschijnsel
in de wereld der geesten, dat in het gouden tijdperk van ons volksbestaan op den
voorgrond staat, en dat waar het oordeel onzer beste geschiedkenners bij den bloei
onzer natie niet slechts Begleiterscheinung was, maar veeleer een der eerste
samenwerkende krachten, die tot deze resultante leidden. Waarvan een man, die als
geschiedvorscher niet van de bovenste plank was, maar die de zeldzame gave had
van het vinden der gelukkige en pakkende formuleering, en wien in dit opzicht de
verdenking van verblinde voorliefde toch ook zeker niet kan treffen, waarvan Busken
Huet heeft gezegd: ‘Naarmate het Calvinistisch hart der Nederlanders flauwer ging
kloppen, werd Nederland allengs eene mogendheid van den tweeden rang’.
A.A. VAN SCHELVEN.
A m s t e r d a m , 4 April 1907.

‘Dameskaasjes.’
Naar aanleiding van het door u uit De Maasbode overgenomen stukje over
‘dameskaasjes’ (fromages des Dames), het volgende: de Fransche stadsdames in

Neerlandia. Jaargang 11

België hebben met de herkomst van het woord ‘dammekaas’ (fromage de dame)
niets uit te staan; deze is Vlaamsch. Men noemt Edammerkaas in België tamelijk
algemeen ‘Hollandsche kaas’ of ‘bollekes’ (fromage de Hollande of petites boules),
terwijl Goudsche kaas, ‘dammekaas’ (fromage de dame) genoemd wordt, naar het
model, dat op een damsteen gelijkt; dit wijst op den Vlaamschen oorsprong van het
woord. Evenzoo spreken Vlamingen van een ‘meule’ Gruyèrekaas, naar het model
dezer kaas, dat veel aan een molensteen doet denken.
Afgaande op den klank, is het zeker verleidelijk ‘fromage de dame’ af te leiden
van Edam. Het zal echter dikwijls voorkomen, dat men, sprekende tot kaaskoopers
van Edammerkaas (of fromage d'Edam), de opmerking hoort: ‘neen, ik vraag niet
naar dammekaas (of fromage de dame), maar naar ‘H o l l a n d s c h e k a a s ,
b o l l e k e s ’ (of ‘f r o m a g e d e H o l l a n d e , petites boules’.
Dit geval is wel een aardige bijdrage tot de verklaring der moeielijkheid om steeds
de juiste herkomst van woorden aan te wijzen.
Gesteld eens dat het woord ‘dameskaasjes’ van uit Limburg zijn weg vond door
Nederland, zou dan over honderd jaar iemand in staat zijn, uit te vinden, dat het
woord een Nederlandsche vertaling is van een Fransche verbastering van een
Belgisch-Fransche vertaling van een benaming uit den Vlaamschen volksmond
voortgekomen?
H. VAN WIJK.
B r u s s e l , 30 April 1907.

De Ruyter gevierd te Stellenbosch.
De driehonderdste geboortedag van De Ruijter is te Stellenbosch niet onopgemerkt
voorbijgegaan.
Op den 22 Maart vereenigde Prof. Dr. E.C. Godée-Molsbergen ten zijnen huize
‘Oversee’ een zestigtal gasten, waaronder de meeste van de voorname ingezetenen.
Niet alleen Nederlanders en Afrikaanders, maar ook de andere nationaliteiten,
Engelschen, Schotten, Duitschers enz., waren vertegenwoordigd. Prof. Dr. W.J.
Viljoen hield in het Nederlandsch eene korte, toepasselijke rede op De Ruijter en er
werd gedronken op de gezondheid van gastheer en gastvrouw, en op het verre
Nederland.
De officieele viering ging uit van de Afdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, en had plaats op 25 Maart. De voorzitter der Afdeeling, Dr. W.J. Viljoen
zat voor en de volgende punten stonden op het programma:
1. Toespraak van den Eere-Voorzitter, Prof. P.J.G. de Vos;
2. Een oud Nederlandsch lied, gezongen door dubbel kwartet: ‘Schoon lieveken,
waar waarde gij den eersten meiennacht?’
3. Rede van Prof. Dr. E.C. Godée-Molsbergen;
4. Het lied van Bergen-op-Zoom, gezongen door mevr. Godée-Molsbergen en den
heer W. Meulman;
5. Een tooneel uit Schimmels ‘Nederland en Oranje’, de verzoening van De Ruijter
en Tromp, voorgedragen door studenten van de theologische Kweekschool en
van het Victoria College;
6. Een vioolstuk van Hejre Kati, door Fräulein Veit;
7. Dubbel kwartet: ‘De nacht verdwijnt’.
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Prof. de Vos zette in korte woorden aan het talrijk opgekomen publiek het doel uiteen
van het A.N.V. Hij sprak met warmte en overtuiging over het vele goede, dat
Nederland voor Zuid-Afrika heeft gedaan, voor, gedurende en na den laatsten oorlog,
en dat het thans nog voortgaat te doen. Het was voor de aanwezige Nederlanders
zeer verkwikkelijk aldus een waardigen Afrikaander te hooren spreken tot
mede-Afrikaanders over het oude Vaderland; vooral in een tijd als dezen, waar de
politiek van vergeten en vergeven, en van toenadering tusschen de twee blanke rassen
van Zuid-Afrika geheel het openbare leven schijnt te beheerschen.
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Dr. Godée-Molsbergen sprak over De Ruijter als mensch. Zijn lange en roemrijke
loopbaan als zeevoogd werd niet geschetst; maar zijne uitstekende zedelijke
eigenschappen werden op treffende en boeiende wijze in het licht gesteld. Deze rede
werd met de meeste belangstelling aangehoord en zal in het maandblad De Unie
worden afgedrukt.
Ook de muzikale en dramatische gedeelten van het programma werden op warme
toejuichingen onthaald. De oude Nederlandsche liederen naar de bewerking van Fl.
van Duyse, die men in Zuid-Afrika zoo zelden te hooren krijgt, schenen buitengewoon
in den smaak van het publiek te vallen, en het eerste moest zelfs geheel herhaald
worden. De Nederlandsche muziek is over het algemeen niet populair in Zuid-Afrika;
doch er is hier weer eens te meer bewezen, dat onbekendheid alleen daarvan de
oorzaak is.
Het mooie vioolstuk van Hejre Kati werd op daverend handgeklap onthaald.
Iedereen is het er over eens, dat het feest van 25, zoowel als dat van 22 Maart een
volslagen succes is geweest. Alles was uitmuntend voorbereid en geregeld door Dr.
en mevr. E.C. Godée-Molsbergen. Aan hen is het te danken, dat de nagedachtenis
van Nederlands grooten zeeheld dit jaar alhier op zoo waardige wijze is gevierd
geworden.
A. LODEWYCKS.
S t e l l e n b o s c h , 3 April 1907.
K a a p s t a d , 1 April 1906.
Algem. Ned. Verbond.
Mijne Heeren.
Verzoeke beleefd eenige plaatsruimte voor het volgende.
Eenige dagen geleden werd hier vanwege de Ned. Herv. Kerk de gewone
jaarlijksche ‘Theemeeting’ gehouden, d.i. een gezellige bijeenkomst ter verwelkoming
van nieuwe lidmaten. Niet lang geleden uit Holland gekomen woonde ik ook als
nieuw lidmaat deze ‘meeting’ bij. De avond ging niet ongezellig om en zou mij goed
zijn bevallen, wanneer niet de zangstukken, die enkele personen ten beste gaven in
het Engelsch geweest waren. En een der zangers was nog wel een zoon van
Hollandsche ouders.
Bij het naar huis gaan sprak ik hierover met een Hollander.
- ‘Ja, dat is hier in Kaapstad nu eenmaal zoo; men kan het hun niet kwalijk nemen,
want de opvoeding is maar Engelsch en Hollandsche zangstukken zijn hier uiterst
moeilijk verkrijgbaar’. Een Hollandsche jonge dame, die zelf nu en dan voor een
vergadering zingt, verzekerde mij ook, dat men in de Kaap bijna geen mooie
Hollandsche zangstukken heeft, zoodat men zijn toevlucht maar tot het Engelsch
lied neemt.
- Verleden jaar heeft men in de Hollandsche kerk alhier een concert gegeven,
waarop uitsluitend H o l l a n d s c h e liederen werden gezongen, maar de diaken, die
hieraan den stoot gegeven had verzekerde mij, dat het heel wat moeite gekost had,
het zoo ver te brengen, want de Afrikaners houden nu eenmaal meer van de Engelsche
dan van de Hollandsche zang.
Mijne heeren, zou het spreekwoord, ‘onbekend maakt onbemind’ ook hier niet
van toepassing kunnen zijn? Kan het A.N.V. in dezen niet iets goeds tot stand
brengen?
Met de meeste hoogachting,
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H. HONIG Hz., lid A.N.V.
De Boeken-Commissie van het A.N.V. zendt geregeld Hollandsche liederen naar
Z.-A. Dit moet op den duur het Holl. lied daar bekend maken. Meer nog verwachten
wij van het Z.-A. Liederen-Album, waaraan dr. Mansvelt werkt en dat tegen een zeer
lagen prijs zal worden beschikbaar gesteld. Met verlangen ziet men in Z.-A. en
Nederland naar het verschijnen van dit album uit, waarin zoowel Holl. als Afr. liederen
en liedjes zullen worden opgenomen.
Red.

Het Nederlandsch in Indië.
Is Nederlandsch Oost-Indië in het oog van den Rijks post- en telegraafdienst een
tweetalig land zooals België? Behoort Nederlandsch-Indië tot het buitenland?
Deze twee vragen komen als van zelf op, wanneer men hier te lande een postwissel
ontvangt bijvoorbeeld uit Batavia, die tot hoofd heeft G o u v e r n e m e n t s P o s t e n Te l e g r a a f d i e n s t i n N e d e r l a n d s c h -I n d i ë . - A d m i n i s t r a t i o n
d e s p o s t e s e t t é l é g r a p h e s a u x I n d e s n e e r l a n d a i s e s en die de
mededeeling bevat, dat hij is een:
Mandat de poste international. B u i t e n l a n d s c h e postwissel.
Wij kunnen in een geldzending van Indië naar Nederland geen internationale
handeling zien.
Zulk een postwissel heeft nog het eigenaardige, dat hij niet gefrankeerd is met
postzegels en dat er een koersberekening op voorkomt, die bijvoorbeeld aldus luidt:
Goed voor (Bon pour) 1 gld. 35 gelijk aan (soit) 1 Gulden (Flor.) Indisch Courant
(Monnaie du pays d'origine.)
Een eigenaardige verrekening tusschen moederland en kolonie!
Den Haag.
R.A. VAN SANDICK c.i.

Allerlei en mededeelingen.
Holland op zijn best.
In het Groene Weekblad heeft Carel Scharten verteld van zijn verblijf aan het meer
van Lugano en zijn ontmoeting met ‘een intelligente Duitsche vrouw’ die zou zingen
bij de piano, waarbij de ook in Holland afgelamenteerde ‘Liederschatz’ lag.
- ‘U hebt prachtige volksliederen!’ zei ze dan.
En als ik verwonderd opkeek:
‘De liederen van Valeer, “Berg-op-Zoom”, “Klage”, zooveel...’
- ‘Hoe kent u die?’
- ‘Hoe ik die ken? Ieder Duitsch kind kent ze, ten minste in de streek waar ik
gewoond heb... Wij zongen ze, bij ons in Osnabrück, op school, met driestemmig
koor. Verscheidene... Verrukkelijke dingen zijn 't, zoo eenvoudig, zoo sterk, zoo
waarlijk grootsch. Wij kinderen begrepen dat al heel goed! Die altniederländischen
Volkslieder zongen wij 't liefst, in de hoogste klasse - “mit Begeisterung” lachte ze,
even beschaamd, maar ik zag aan haar oogen en aan haar blos, hóe 't twaalfjarig kind
die heftige geuzenzangen gevoeld had’.
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De moedertaal in de werktuigkunde.
De redactie van Het Vakblad van den Werktuigkundige en den Electrotechnicus
(uitgever A.E. Kluwer te Deventer) heeft in den laatsten tijd de taak op zich genomen,
van de taal der vakmenschen, die krioelt van vreemde termen, Nederlandsch te maken.
De medewerkers van de heeren ingenieurs-redacteurs: A. ten Bosch N. Jzn., Chr.
Muller en F.G. Unger, gaven bij no. 41 van hun vakblad een plaat, waarop afgebeeld
de doorsnede van een stoom-
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ketel, met alle onderdeelen doorloopend genummerd en onder de plaat bij die
nummers de namen van die onderdeelen in de vier talen (Nederlandsch, Fransch,
Engelsch en Duitsch). Het lijstje van 68 namen kan de vergelijking met de drie lijstjes
daarnaast in de andere talen, heel goed doorstaan. Wij geven tenminste de voorkeur
aan ons woord ‘wartel’ boven ‘Mutter zur Wasserstandsstopfbüchse’, zooals dat
onderdeel van de peilglaskraan in het Duitsch heet, aan peilglasdoorblaaskraan boven
‘robinet de purge de l'indicateur de niveau d'eau’, aan zoutkraantje boven
‘salinometerhahn’ enz.
Binnen kort kan bij het vakblad een Engelsch-Hollandsche woordenboek tegemoet
gezien worden met pl. m. 30.000 verschillende technische woorden en uitdrukkingen.

Holland op zijn malst.
Adres op een brief van een gewezen officier van het Ned. Indische Leger:
N......... N.........
Esq.
En Mains.
- Aankondiging op een plakkaat:
Mannen-zangvereeniging Zanglust te Zaandam. S o i r é -Av o n d , 27 April in het
Café Neuf.
- Uit een Brusselsch Verzekeringsblad:
De agenten kunnen talrijke zaken doen nu de v i l l e g i a t u u r b u i t e n d e s t a d
gaat aanvang nemen.

Handelsbetrekkingen gevraagd.
De heer Victor Heymans, lid van het A.N.V. te Mechelen vraagt prijslijsten van
belangrijke huizen, die de volgende waren verkoopen:
1. Kleeren, stoffen en al wat tot hun vervaardiging noodig is;
2. Benoodigdheden voor tapissiers;
3. Huisraad (in hout en ijzer);
4. Benoodigdheden voor schrijnwerkers, metselaars en al wat het bouwen van
huizen betreft.

Handelsbetrekkingen met Indië.
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer H.F. Tillema te Semarang in
Neerlandia van April l.l. deelt eene fabriek van gas- en zuiggasmotoren in Nederland
ons mede, dat zij sedert eenige maanden in onderhandeling is met eene in Indië
gevestigde firma, om hare motoren aldaar in te voeren. Zij schrijft daaromtrent verder:
‘Wij hebben de bewijzen in handen, dat onze motoren eene vergelijking met de,
op de wereldmarkt best bekende, buitenlandsche glansrijk kunnen doorstaan. Om
dezen, zich langzamerhand vestigenden, goeden naam ook in Indië te verwerven en
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te behouden, is het noodzakelijk, dat wij er volkomen zeker van zijn, dat onze
eventueele afnemers aldaar eene deskundige en betrouwbare voorlichting vinden,
zoodat herstellingen enz. niet alleen binnen den kortst mogelijken tijd, doch bovendien
en voornamelijk door iemand, die geheel ter zake kundig is, kunnen worden
uitgevoerd. Ten einde hiertoe te geraken is nog eenige tijd van voorbereiding noodig.
Wij hopen, dat de heer Tillema en andere belangstellenden nog in den loop van dit
jaar of in den aanvang van het volgende in de aankondigingen in Neerlandia het
bewijs zullen vinden, dat wij in deze naar wensch zijn geslaagd.’

Handelsbetrekkingen met Japan,
De heer H. van Oordt van Lauwenrecht, Nederlandsch Consul te Kobé (Japan) is op
voorstel van Jhr. Dr. J. Loudon, Hr. Ms. Gezant te Tokio, belast met een
handelszending naar Ned.-Indië, teneinde aan belanghebbenden bij handel, nijverheid,
landbouw en scheepvaart inlichtingen te verstrekken nopens Japan.
Hij houdt verblijf te Batavia.

Minachting van eigen nijverheid.
Wie let er op, of het binnenlandsch fabrikaat van betere hoedanigheid is dan het uit
den vreemde ingevoerde? De winkelier koopt in den regel van den buitenlander,
omdat het onnadenkende publiek op koopjes belust is, en de gevolgen daarvan zijn
voor den fabrikant noodlottig. Op die wijze gingen honderden zaken in ons land ten
onder:, als: touwslagerijen, goud- en zilversmederijen, meelfabrieken, houtzagerijen,
leerlooierijen, kuiperijen, stijfselfabrieken, metaalwarenfabrieken, schoen- en
kleermakerijen en nog veel andere, die niet kunnen vervangen worden.
(Export.)

Wet op het Nederlanderschap.
De Ned. Kamer van Koophandel te Londen heeft een nuttig werk verricht met de
uitgave van een boek, waarin de geschiedenis wordt behandeld der Wet op het
Nederlanderschap in den vreemde.
Het aandeel dat het A.N.V. heeft in de pogingen, die worden aangewend ter
verbetering wordt er breedvoerig in vermeld.

Aanbieding.
Een Nederlandsche dienstbode biedt zich aan bij Nederlanders in het buitenland (niet
in Duitschland) te gaan dienen.
Nadere inlichtingen verschaft de Administratie.

Uit Berlijn.
De heer Van Heusden, secretaris van het Holl. Gezelschap te Berlijn schrijft o.m.:
De vereenigingsavonden worden voortaan elken Woensdag gehouden en wel in
een nieuw vereenigingslokaal. Wij hebben in de ‘Turner-Saal’ van de ‘Sophien-Saele’,
Sophienstrasse 17/18 alhier een nieuw ‘Te huis’ gevonden en daar worden nu de
vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. Het eerst kwamen we hier den 26sten
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Februari te zamen en hadden er daarom een ‘gezellige avond’ van gemaakt. Gezellig
was deze avond werkelijk en vooral door toedoen van mej. A.G. de Leeuw (Geertruida
Carelsen), die uit haar eigen werken voorlas. Gekozen waren hare Noord-Hollandsche
vertellingen en daaruit ‘Te Kleiwijk’. De voorlezing bracht ons veel genot en we
verheugen ons in mej. De Leeuw een kracht te hebben gevonden, die ons menigmaal
door dergelijke avonden wil steunen en helpen.
Het ‘De Ruijter-feest’ bracht ons Zondag den 24 Maart tezamen in een ietwat
grootere zaal van de ‘Sophien-Saele’. Om 6 uur was de vergadering aangezegd en
zoo verzamelde zich om dien tijd een 40 tal Nederlanders om dezen feestdag op
passende wijze te herdenken. We hadden een grootere opkomst verwacht.
Niettegenstaande het kleine getal, heerschte er een aangename stemming. Deze werd
ook wel bevorderd door de eenvoudige verfraaiing der zaal, die er door het
oranje-doek en de nationale kleuren vriendelijk uitzag. Voorts tooide het portret van
Hare Majesteit en een groote reproductie ‘De Ruijter’ voorstellend, onze zaal.
De voorzitter hield een korte, maar kernachtige openingsrede en daarna zong een
heeren-kwartet, gevormd door leden der vereeniging, het welbekende lied van
Valerius: ‘Wilt heden nu treden’. Na het zingen hield de heer W.F. van Heusden een
voordracht, die ons de groote beteekenis van den dag helder uiteenzette. Eén der
aanwezige dames gaf ons daarop het oude lied ten beste: ‘Ick zing er al van een
Ruijter-coen’ en een ander dameslid maakte zich verdienstelijk door haar lief
pianospel.
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Suriname Vooruit!
Onder dezen titel heeft de heer J.A. van der Star een geschrift doen verschijnen, dat
bestrijding beoogt der denkbeelden van den heer De Gelder, neergelegd in het werkje
‘Het Heden en de Toekomst van Suriname’.
De heer v.d. Star ziet de toekomst van de goudindustrie in Suriname hoopvol in.
Belangstellenden kunnen het geschrift kosteloos bij den schrijver of bij de uitgevers,
Blankwaardt & Schoonhoven te 's Gravenhage, verkrijgen.

Nieuwe Hollandsche Kerk in Angola.
Den 15den Febr. is te Qué-Angola een nieuwe kerk ingewijd. De heer P. van der
Smit, vroeger onderwijzer, thans handelaar en pas benoemd tot vertegenwoordiger
van het A.N.V., heeft er een foto van genomen, die hier is afgebeeld.
Hij schrijft: Het gebouw is opgetrokken van zandsteen (naar gebruik van het land),
met een dak van zink. Het biedt ruimte voor omstreeks 500 personen.

Hollandsche kerk te Qué Coconda (Z.-W.-Afr.)

Al is dit gebouw uitsluitend voor den eeredienst ingericht, toch zal elkeen moeten
toestemmen, dat het een steunpilaar is voor de instandhouding der Hollandsche taal
en een gunstig teeken, dat de Hollandsch-Afrikaansche stam zich hier sterk uitbreidt
en zich in een zekere mate van welvaart mag verheugen.
Deze nederzetting van Boeren, waaronder ik nu zes jaar verkeer en waarmee ik
vermaagschapt ben is van Humpata afkomstig en voor ruim tien jaren gevormd.

Uit Amerika.
De vorige maand heeft de Afdeeling Roseland Chicago weder een Hollandschen
avond gegeven voor leden en genoodigden.
De heer Van Scheltema, voorzitter, hield een openingsrede.
Mej. Christina van der Linde en een mannenkoor gaven liederen ten beste, de
heeren Eefting, Tening, Klunder, Wildman, Vermeulen, Jongedijk, Pon en Van der
Meulen droegen ernstige of luimige gedichten voor, terwijl de heer Dekker de muziek
voor zijn rekening had.
In de pauze werden ulevellen aangeboden en na afloop chocolademelk met
Hollandsche beschuitjes.

De Ruyter-feest in Mexico.
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Tot zelfs in het verre Mexico is door de in de hoofdstad woonachtige Nederlanders
de viering van den 300-jarigen geboortedag van Michiel Adriaans zoon de Ruijter
niet vergeten. Gebruik makende van het gulle aanbod van den heer A. Grothe,
directeur van de Hacienda de Benificio San Francisco om den gedenkwaardigen dag
te Pachuca als zijne gasten te komen doorbrengen, vertrok de Nederlandsche
Vereeniging in Mexico 's Zondagsmorgens naar Pachuca, waar de heer Grothe zijne
landgenooten met eenige rijtuigen elk met vier muildieren bespannen wachtte en
overbracht naar de in de bergen gelegen Hacienda de Beneficio San Francisco. Daar
hadden de leden der Nederlandsche kolonie in Mexico de gelegenheid te zien hoe
uit goud- en zilvererts de edele metalen worden getrokken volgens het nieuwe, door
den heer Grothe gepatenteerde systeem ‘Pachuca’. Van de Hacienda San Francisco
ging het in duizelingwekkende vaart bergafwaarts naar de Hacienda del Progreso;
tot dezelfde maatschappij behoorende en waar de woning van den heer Grothe is
gelegen. In den tuin wachtte onder eene reusachtige tent waarover de driekleur
wapperde een heerlijke maaltijd.
De spijskaart was eene groote verrassing! De voorzijde van de Nederlandsche
kleuren voorzien droeg een toepasselijk opschrift, terwijl op de achterzijde de spijzen
en dranken in zuiver Nederlandsch waren gedrukt. Werkelijk hoogst eigenaardig in
Mexico eene spijskaart met spijzen en dranken als vleeschnat in kopjes, Hollandsche
haring, hoofdkaas, speenvarken etc. te zien!
In een alleraardigste toespraak herinnerde de heer Grothe aan het roemrijk verleden
van het vaderland en gaf een kort overzicht van de levensgeschiedenis van Bestevaer,
terwijl hij sloot met den wensch, tot de Nederlandsche pioniers in Mexico in welke
levensstrijd ook zich bevindende, steeds het groote voorbeeld door Michiel
Adriaanszoon de Ruijter gegeven, voor oogen moeten houden. De heer J. ten Napel,
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging in Mexico en vertegenwoordiger van
het A.N.V. dankte met enkele woorden den heer Grothe voor de hartelijke ontvangst
en den genoegelijken dag te Pachuca.
Door de Nederlandsche Vereeniging in Mexico werd den heer Grothe een portret
van den grooten zeeheld aangeboden, omringd door de beeltenissen van zijne
medestrijders, terwijl onder het glas een exemplaar van de spijskaart als herinnering
een plaatsje was gegeven.

Uit Potchefstroom.
Uit een schrijven van den heer A.H. Koomans, secretaris der Afdeeling Potchefstroom.
‘De Ruijter werd hier herdacht door het houden van een gezellige bijeenkomst. De
heer J. Kamp gaf een lezing over De Ruijter en een korte schets over de opkomst
van Holland in vergelijking met de opkomst van Engeland. Vervolgens werden
liederen, op den held van toepassing, gezongen. De heer J. Pans gaf eenige solo's uit
de De Ruijter-cantate. Een humoristies vers werd voorgedragen door den heer
Kooyker. Verder eenige muziekstukken op de piano, waarna de bijeenkomst gesloten
werd met het zingen van het Wilhelmus.
Ik kan met veel genoegen zeggen, dat het Bestuur wel succes heeft gehad en de
samenwerking uittekend is’.
Ieder lid brenge elk jaar minstens twee nieuwe leden aan.
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Het groote Woordenboek

DR. A. BEETS.
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DR. J. HEINSIUS.

Als er sprake is van veel liefde maar weinig trek, denkt dan aan het gewone slag
van woordenboeken. 't Kan niet op zoolang men ze noodig heeft, maar o wee als ze
gedaan hebben. Dan worden ze ergens neergezet en
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DR. A. KLUYVER.

in den regel slechts bij hoogen nood en dan nog traag, ter hand genomen. Ten minste
als ze dan te vinden zijn, en niet te achteloos neergelegd of te warmpjes verstopt.
Onmisbaar uit hun aard, toch gaarne gemist, heimelijke treiternesten als ze zijn.
Die woordenboeken, hoe knap ook, ontberen de stille kracht, die spant en boeit.
Wat zij doen,
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DR. G.J. BOEKENOOGEN.
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DR. J.A.N. KNUTTEL.
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is wisselen, woord tegen woord, als beduimelde pasmunt. Het woord doen leven, dat
willen en mogen zij niet, omdat ze enkel voor de praktijk zijn. Voor den
oppervlakkigen gebruiker zijn ze daarom dikwijls een noodzakelijk kwaad; want de
groote massa gelooft niet in den groei van taal als in den groei van plant en dier.
Voor haar is het woord een doode klank, die er nu eenmaal is, en daarmee uit. En
dat een woordenboek ter wereld kan bestaan, dat meer geeft dan een vertaling of
omschrijving, dat eigenlijk in ontelbare geledingen de ontwikkelingsgeschiedenis
verhaalt van een geheel volk, dat is bij haar nooit opgekomen; de mogelijkheid
daarvan drong nooit tot haar door.
En toch, zulk een woordenboek in onze eigen taal voor onze eigen taal, gaan wij
bezitten, langzaam maar zeker. Want het is een ontzaggelijke arbeid elk woord uit
onze taalschat op te halen bij zijn oorsprong, te volgen op zijn vaak zoo langen weg,
eeuwen door, hoe het verandert van beteekenis, van vorm, steeds met zijn tijd mee,
steeds de opvolgende geslachten weerspiegelend. Ieder woord toch heeft zijn eigen
levenslot; ieder woord geeft in het verkort de geschiedenis weer van een stuk onzer
taal, dus van den gang onzer beschaving. Buiten het gewoel der wereld, met de
rustigheid en bescheiden eenvoud, die echte wetenschap kenmerkt, werken bij ons
altijd door een klein aantal geleerden aan den opbouw van dat reuzenwerk, dat in
den wandel en niet tot zijn voordeel, het Groote Woordenboek heet, maar inderdaad
de wording, den groei, den bloei en het sterven, in eeuwige verscheidenheid, van
onze moedertaal voorhoudt. Wel verre van een noodzakelijke plaag te zijn, is het,
elke aflevering, een nieuw genot, voor wie oog heeft voor de fijne verrassingen die
woordgroei schenkt.
En zulk een Woordenboek is niet een weelde; voor elk volk dat zich zijn
taalverleden en taalrijkdom bewust is, is het een behoefte. Al in het laatst der 18e
eeuw werd dat bij ons begrepen en Weilands Woordenboek verscheen, in elf deelen;
ondanks zijn verdiensten schoot het te kort, zoodat Lodewijk Napoleon aan het
Koninklijke Instituut van Wetenschappen de opdracht gaf een nieuw te maken. Maar
de tijden waren ongunstig en wat zwaarder woog, de wetenschap begon te twijfelen
aan de deugdelijkheid der betreden paden en kreeg vermoeden van nieuwe wegen.
Uit de Taal- en Letterkundige Congressen, die eigenlijk Hollandsch-Vlaamsche
nationale bijeenkomsten waren eerst, Nederlandsche-Stamcongressen echter sedert
kort, kwam de daad van ons Groote Woordenboek. De bekende Leidsche professor
Matthijs de Vries was de aangewezen man en zeer belangrijk is de geschiedenis van
het boek geworden, dat steeds bij uitnemendheid het boek van het Nederlandsche
volk had moeten zijn. In den beginne is dat door de redactie zelf, wel eenigzins uit
het oog verloren.
Langzaam volgen elkaar de afleveringen op, als die van een groot geschiedkundig
werd. Beschouwde het Nederlandsche volk ze zoo, of liever nog als een tijdschrift,
het zou ten bate zijn van ons volk en van het Woordenboek zelf. Want algemeene
belangstelling zal het doen groeien in macht en aanzien, en het bewustzijn van de
besten van den Nederlandschen stam de rechtmatige waardeering te oogsten voor
hun stillen onverdroten arbeid, kan niet anders dan opbeurend zijn voor de mannen,
die aan de samenstelling heel hun leven wijden.
Neerlandia geeft in dit nummer hunne namen en portretten; geeft ook de vertrekken
in de Leidsche Bibliotheek, waar in doozen de ontelbare aanteekeningen liggen
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geordend, letter bij letter, en waar langs de wanden een heele boekerij altijd door de
stof levert voor het werk.
En als men dan klaagt, dat in elke aflevering zoo weinig woorden worden
behandeld, dat het zoo weinig opschiet en het eind nog in zoo lang niet is te voorzien,
dan bedenke men, dat wetenschappelijke arbeid jachten buitensluit, en bovenal dit,
dat de rijkdom aan bouwstof het onwraakbare getuigenis is van den onuitputtelijken
rijkdom onzer taal, die slechts door onwetenden kan worden betwijfeld.
Mogen van het Woordenboek, door vooroordeel en misverstand weinig begrepen
en onvoldoende gewaardeerd, de nieuwe afleveringen in het vervolg welkome gasten
zijn bij alle beschaafde Nederlanders. Dit zal een machtig middel blijken tot
opkweeking van zedelijke kracht bij natie en stam.

Inspecteur der Consulaten?
(Een vraag naar aanleiding van de Ned. consulaire
vertegenwoordiging in Caïro).
Wij ontvingen, ditmaal uit Nederland, bij herhaling de klacht, dat te Caïro onlangs
een Duitscher, schoonzoon van den vorigen consul, tot diens opvolger is aangesteld,
in plaats dat een keuze is gedaan uit de daar woonachtige Nederlanders. Tevens wordt
gewezen in den brief op de vergelijking, door het Algemeen Nederlandsch Exportblad
gemaakt tusschen het jaarverslag van den benoemnde. Dr. A. Preyer, en dat van den
Oostenrijk-Hongaarschen consul, een vergelijking die zeer ten nadeele uitvalt van
onzen consul.
Bekend is, dat de benoeming van Dr. Preyer plaats heeft gehad ingevolge een
aanbeveling van onzen bezoldigden Politick Agent en Consul-Generaal in Egypte,
te, Jhr. Mr. P. van der Does de Willebois. Aan gezien onze regeering tegenwoordig
terecht tot gedragslijn heeft aangenomen om aan Nederlanders de voorkeur te geven
bij consulaire benoemingen, mits zij daarvoor geschikt zijn, heeft de door ons
genoemde Politieke Agent blijkbaar gemeend, dat geen der te Caïro woonachtige
Nederlanders aan de noodzakelijke voorwaarden voldeed. Onze landgenoot, de heer
J.H. Insinger te Luxor, heeft een tegenovergestelde meening kenbaar gemaakt. Voor
ons is het niet mogelijk in deze aangelegenheid uitspraak te doen, zonder dat wij ons
ter plaatse op de hoogte zouden hebben gesteld.
Wel hebben wij vernomen, dat ook aldaar tusschen de Nederlandsche Kolonie en
den vertegenwoordiger der Nederlandsche regeering niet de vereischte
verstandhouding bestaat. Waar de schuld ligt vermogen wij niet te beoordeelen.
In de jongste klacht van den heer Insinger komt
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echter een zinsnede voor, die naar onze meening de overweging waard is: hij wijst
namelijk op de wenschelijkheid der instelling van een inspecteur der consulaten.
De consulaten zijn in het algemeen onderworpen aan de leiding en het toezicht
der gezanten. Een inspectie heeft echter slechts bij hooge uitzondering plaats. En het
is de vraag of ons diplomatiek personeel met allen goeden wil genoegzame
economische kennis bezit om de consulaire werkzaamheden grondig te kunnen
beoordeelen, zoolang het in economisch opzicht nauwelijks is opgeleid geworden
en ook van consulaire ervaring verstoken blijft. Daarenboven bezitten wij lang niet
overal gezantschappen en ontsnappen dus een groot aantal, soms belangrijke
consulaten aan elk toezicht.

Bewaarplaats der bouwstoffen voor het Woordenboek.
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De Redactie en hare helpers in de Woordenboekskamer der Leidsche Bibliotheck, vroeger studeerkamer
van Prof. MATTHIJS DE VRIES.

In dit geval zou een dergelijk plaatselijk onderzoek leeren, of er billijke grond
bestaat voor de ook van elders nu en dan vernomen klacht, dat onze geheele
vertegenwoordiging in Egypte te zeer te wenschen overlaat.
De aangelegenheid schijnt ons belangrijk genoeg. Egypte bloeit op, krijgt steeds
meer behoeften en moet vooralsnog voor de vervulling daarvan het oog richten op
het buitenland. Tal van vreemdelingen van allerlei landaard vinden er een bevredigend
levensonderhoud en aangenaam verblijf. Het verslag van Consul Preyer, in Juni l.l.
verschenen, wijst bijv. op verschillende kleine bedrijven, die er voor den
Nederlandschen bekwamen handwerksman een goede toekomst openen. Nu reeds
gaat het er eenige Nederlanders rech goed.
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Twee dooden.
Twee uitstekende leden van het Verbond zijn door den dood weggenomen. De een,
dr. A. Coomans de Ruiter was de ziel der afdeeling Constantinopel, die in haar
voorzitter een treffend verlies heeft geleden. Sterker toch dan gemeenlijk leefde in
hem de liefde tot zijn vaderland, waarvan hij de nationale opleving met vreugde had
begroet. Zijne briefwisseling met het Hoofdbestuur, zijne bijdragen in Neerlandia,
zijn persoonlijke bemoeiingen ten bate van het Nederlandsche gemeenschapsleven
in de Turksche hoofdstad, waar hij als mensch en als arts een eervolle plaats had
verworven, getuigen van zijn onbaatzuchtige toewijding aan de belangen van land
en stam. Jong is hij gestorven, vier en veertig jaren, maar in wijderen kring een leegte
latende, die niet licht zal worden aangevuld.
Met eene Armenische gehuwd, was hij, die het volle vertrouwen had als geneesheer
ook bij de Turksche bevolking, tot in de hoogste standen, bij uitnemendheid de man
om het Nederlandsche leven in Constantinopel te leiden.
De andere is W.H.V. Graaf van Heerdt tot Eversberg, lid van het Hoofdbestuur
voor de groep Suriname. Zijn langdurige ziekte heeft hem verhinderd meer voor het
Verbond te zijn, dan hij heeft kunnen wezen. Zijn steeds levendige belangstelling in
de ontwikkeling onzer vereeniging, doet het diep betreuren dat hij thans reeds, ook
nog zoo jong, zes en veertig jaren, aan ons is ontvallen. Beider aandenken zal in
hooge eere blijven.
Aan beider nagelatenen brengt het Alg. Ned. Verbond zijn eerlijk rouwbeklag.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Toekomst voor Nederlanders in Mexico?
Reeds werd mij een paar maal door leden van het A.N.V. gevraagd of er voor hen
in Mexico eene betrekking zou zijn te vinden. Ik heb daarop steeds geantwoord:
‘zonder dat men u gezien heeft zal dit zeer moeilijk gaan, tenzij u kennissen hebt,
die betrekkingen hebben met dit land en u door bemiddeling van deze hier geplaatst
wordt’.
Het betrof in beide gevallen jongelui, die op het oogenblik in het buitenland verblijf
houden, wel onderlegd zijn en eene grondige kennis van Engelsch, Fransch en Duitsch
bezitten en reeds eenige jaren in den handel werkzaam zijn geweest. Ik deelde beiden
mede, dat, indien zij zeer goed met de Engelsche taal vertrouwd waren en stenografie
in deze taal, alsmede machineschrijven verstonden, zij gerust hierheen konden komen
en zonder moeite hier eene betrekking zouden vinden, welke hun in staat zou stellen
hier zoo lang zonder geldelijke moeilijkheden te leven tot zij ook de Spaansche taal
meester zouden zijn. Zoodra dit het geval is, staan er altijd voor een degelijk man in
Mexico goede betrekkingen open. Er moet niet uit het oog verloren worden, dat de
eischen, die in den vreemde gesteld worden, vooral niet minder hoog zijn dan die in
het vaderland en iemand, die in Nederland tot de sukkelaars behoort, doet er zeer
dwaas aan te gelooven, dat hij in den vreemde wel terecht zal komen. Hier in Mexico,
vooral in den handel is eene grondige kennis der Engelsche taal haast onontbeerlijk,

Neerlandia. Jaargang 11

daar een groot deel van de zaken zich in handen bevindt van de Amerikanen en
Mexico een groot gedeelte der in te voeren goederen uit de Vereenigde Staten betrekt.
De Nederlander heeft het groote voordeel boven den Amerikaan, dat hij veel
spoediger Spaansch leert en zich gemakkelijker weet te voegen naar de gebruiken
van het land.
Wat het klimaat van Mexico aangaat, het hangt zeer veel af van de natuurlijke
gesteldheid van den bodem. Het zou niet aan te bevelen zijn zich onmiddellijk in
Yucatan neer te laten, doch voor hen, die op de hoogvlakte blijven en hiertoe behoort
het grootste gedeelte van Mexico, bestaat er met betrekking tot het klimaat geen
gevaar. Ik durf zelfs zeggen, dat men bijna zonder uitzondering het klimaat bijzonder
aangenaam zal vinden.
Hun, die een vak grondig verstaan en in het bezit zijn van eenig kapitaal, biedt
Mexico vaak prachtige kansen, vooral in het bouwvak gaat hier zeer veel om.
Nijverheids-ondernemingen en meer in het bijzonder dezulke, waarvan de
grondstoffen in het land zelve zijn te vinden, hebben ook zeer veel kans van slagen.
De andere vertegenwoordigers van het A.N.V. in de tropische streken van Mexico
als planters gevestigd, hebben al herhaalde malen de aandacht gevestigd op de
uitnemende kansen die er hier bestaan in tropische culturen. Het schijjnt echter, dat
men in Nederland Mexico nog altijd naar zijne oude reputatie van 25 jaren geleden
beoordeelt en nog immer waarde hecht aan de sprookjes in omloop aangaande klimaat
en bevolking. Men heeft een paar maal de groote fout gemaakt Nederlandsche
ondernemingen in Mexico van Nederland uit te willen besturen en op Indische leest
te willen schoeien. Waar de toestanden zoo geheel en al verschillen, is dit natuurlijk
een dwaasheid.
In het bankwezen is ook nog heel wat te doen, vooral voorschot- en
hypotheekbanken hebben hier een ruim veld. Een interest van 8% op 1ste hypotheken
is hier regel.
Nederlandsche kapitalisten zouden er niet kwaad aan doen den winter eens in
Mexico in plaats van aan de Riviera door te brengen. Ze zullen, wat het klimaat
aangaat, niet veel verschil opmerken.
Een kijkje in de voornaamste steden Guadalajara, Puebla, San Luis Potosi,
Monterrey enz. zou velen van hun vooroordeel genezen.
Het aantal Yankees neemt hier dagelijks toe. Zij zijn practisch en hebben groot
vertrouwen in Mexico's toekomst.
Meer dan 50% van het mijnwezen is in Amerikaansche handen. Daarin bevonden
zich tot voor korten tijd ook de voornaamste spoorwegen.
Ik zal voortgaan brieven met verzoek om inlichtingen afzonderlijk te beantwoorden
en de inlichtingen zoo volkomen mogelijk maken door toezending van bladen en
tijdschriften in het Engelsch uitgegeven.
J. TEN NAPEL,
Vertegenwoordiger van het A.N.V.

Van de Boeken-Commissie.
De B.-C. en haar medewerkers.
Het bestuur bestaat thans uit: Kolonel J.B. Verhey, voorzitter; Dr. W. van Everdingen,
1ste secretaris; J.J. Griss, 2de secretaris; mej. Dr. H.C.H. Moquette, penningmeesteres;
mej. A. van Zelm van Eldik.
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Op het kantoor van den 1sten secretaris zijn, behalve hijzelf, werkzaam de dames
A. van Zelm van Eldik, M. Croll, C. van Hengelaar en G.P. Hardenberg,
hulp-secretaresse.
In het Boekenhuis verleenen hun medewerking, behalve de bestuursleden, de
dames B. Cath, E. Cath, M. Croll, C.F.M. Dane, E.J.J.A. Erdtsieck, J.M. Ezer nan,
N. Kruisheer, A. van Rijn en de heeren J.F.J. Atkins, P. Helle, P. Rijkens, J.H.J. Vink
en A. van IJsendijk.
Helpers zijn: W.J.L. Poelmans en Ga. Heymann.
Correspondenten in Zuid-Afrika: de heeren W. Hovy Jr. te Steynsburg voor de
Kaapkolonie; Jan F.E. Celliers te Pretoria voor Transvaal en P. van Gent te Bethlehem
voor Transoranje.
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In Mei hield ondergeteekende een voordracht, over 't werk der Commissie, te Alkmaar
en te Zutphen, voor de leden der Afdeelingen, waardoor hij voor het eerst gelegenheid
had - niet zonder voldoening, zelfs terstond na de lezing bleek het - de B.-C. meer
bekend te maken.
De 1ste Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 7 Juni 1907.

Noord-Nederland.
Derde Vacantieleergang te Leiden voor Vlamingen en
Zuid-Afrikaners.
Evenals in 1905 en 1906 zal ook dit jaar op aanstichting der Studenten Afdeeling
Leiden van het A.N.V. een Vacantieleergang te Leiden worden gehouden. Deze zal
aanvangen Maandag 16 September en weer voornamelijk bestemd zijn voor
Vlamingen en Zuid-Afrikaners. De leergang zal bestaan uit twee afdeelingen, te
weten:
A f d e e l i n g A, voor studenten in de rechten, letteren enz.;
A f d e e l i n g B, voor studenten in de geneeskunde.
In Afdeeling A zullen colleges geven:
Prof. De Groot over onderwerpen uit de Land- en Volkenkunde en uit de
geschiedenis van Oost-Azië;
Prof. Holwerda: De kunst der Oudheid in eenige harer meest karakteristieke
verschijningen (opgehelderd met lichtbeelden)
en Prof. Hesseling: Uit de geschiedenis der Nederlandsche en der Grieksche taal.
In Afdeeling B zullen worden behandeld:
door Prof. Korteweg: Demonstratie en operatie van klinische patiënten (de
deelnemers aan dit college moeten reeds klinieken bezocht hebben);
door Prof. Langelaan: De ontwikkeling der hersenen bij den mensch;
door Prof v.d. Hoeven: Voordrachten op het gebied van Gynaecologie en
Verloskunde en operatiën van daarbij passende patiënten (deelnemers aan dit college
moeten reeds klinieken bezocht hebben);
door Prof. v. Calcar: Voordrachten en demonstratiën op het gebied der
bacteriologie.
Alle colleges zijn kosteloos. Zij zullen worden gegeven 4 achtereenvolgende dagen
van elk der beide weken van den leergang, zoodat de drie andere dagen beschikbaar
blijven voor uitstapjes.
De colleges worden gegeven in de morgenuren (tusschen 9 en 1).
Indien gewenscht, zal voor verblijf en voeding te Leiden worden gezorgd tegen
betaling van:
a. f 30. - = fr. 62½. = £ 2.10, waarvoor de deelnemers zooveel mogelijk op
studentenkamers of in een goed hotel zullen worden ondergebracht;
b. f 40. - = fr. 84. - = £ 3. 6. 8, waarvoor de deelnemers in een 1e rangs hotel
worden ondergebracht.
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Dit alles geldt alleen voor Leiden en het verblijf aldaar. Buiten Leiden komen alle
onkosten voor rekening van de deelnemers.
Om kwart over een 's middags zal in een uitstekend eethuis gemeenschappelijk
middagmaal worden gehouden, tenzij uitdrukkelijk door den deelnemer wordt
verklaard, dat hij hieraan niet wenscht deel te nemen.
De geheele namiddag blijft vrij voor uitstapjes in den omtrek.
Verder zullen er uitstapjes worden ondernomen naar Rotterdam, Gouda, den Haag,
Utrecht en waarschijnlijk ook naar Alkmaar.
De gezamenlijke onkosten (ook de te storten som inbegrepen), worden door ons
geschat op 70 tot 90 gulden.
Gedurende hun verblijf zal het den deelnemers zoo aangenaam mogelijk gemaakt
worden. Te Leiden zal getracht worden hun doorloopende introductie op de
studenten-societeit te verschaffen.
Wat de Zuid-Afrikaansche studenten betreft, voor dezen zullen een of twee avonden
georganiseerd worden, waartoe ook alle hier te lande studeerende Zuid-Afrikaners
zullen worden uitgenoodigd. Prof. Mr. J.E. Heeres, Hoogleeraar in de
Zuid-Afrikaansche Geschiedenis, zegde reeds welwillend zijn medewerking toe.
Alle deelnemers zullen tijdig een uitvoerig programma en rooster, benevens een
lijst der deelnemers met opgifte van hun huisvesting ontvangen.
De deelneming staat open voor alle Vlamingen en Zuid-Afrikaners en met
goedvinden van Hoogleeraren en Bestuur ook voor anderen.
Men wordt verzocht zich te wenden tot den ondergeteekende, bij wien tevens
nadere inlichtingen te verkrijgen zijn.
Aangifte van deelneming vóór 15 Augustus.
H.C. LEEMHORST,
Keizerstraat 9, Deventer (Nederland).
N.B. Exemplaren van bovenstaand rondschrijven worden op aanvraag gaarne
toegezonden.

Verslag der Haagse Kommissie tot wering van vreemde opschriften.
De kommissie tot wering van vreemde opschriften kan met enige voldoening op het
afgelopen jaar terugzien, in zoverre de zaak waarom het gaat, vorderingen maakte
en ook meer onder de aandacht van het grote publiek gebracht werd. Men kan nu
vóór een van de eerste herewinkels ‘hemdenmakers’ lezen, een woord dat tevoren
in deze stad niet voorkwam, en een kapperszaak in een hoofdstraat heeft op een schild
‘Kapper’ en op de glazen ‘Salon voor heeren’, ‘Inrichting tot het vervaardigen van
haarwerk’, ‘Haarwassching met geheel onschadelijke droging’, en ‘Salon voor dames’.
Zoals men ziet, het onberispelikste Nederlands.
De aandacht van het grote publiek werd op de zaak gevestigd door de H a a g s c h e
C o u r a n t , het meest gelezen plaatselike blad, dat in een hoofdartikel het nodeloze
gebruik van vreemde woorden bestreed. Ook zelf deed de kommissie een poging in
die richting door aan de plaatselike bladen een lijst van vreemde opschriften aan te
bieden met daarnaast de Nederlandse opschriften, die er voor gebruikt zouden kunnen
worden. Deze lijst, die in de meeste bladen opgenomen werd, gaf aanleiding tot
mondelinge bespreking met hoofden van enkele winkelzaken en schriftelike
gedachtewisseling in een paar bladen. De kern van de bestrijding bestond in de
bewering, dat de neringdoenden deze zaak in de eerste en voornaamste plaats uit een
prakties oogpunt moesten bezien, en wel om twee redenen, vooreerst omdat de
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vervanging van de vreemde opschriften dikwijls belangrijke kosten zou meebrengen,
en in de tweede plaats omdat men het gebruik van vreemde opschriften in sommige
gevallen voor voordelig hield.
De kosten van het maken van nieuwe opschriften zijn werkelik dikwijls veel groter
dan men zou denken. Het gebeurt ook soms, dat de kosten afschrikken omdat wij de
zaak bij een neringdoende ter sprake brengen, nadat hij juist heeft laten verven of
zich een glasplaat of bord met opschrift heeft aangeschaft. Men voert ons dan
tegemoet, dat de strijd om het bestaan hier voor de winkelier toch al zo moeilik is,
dat het niet van hem gevergd kan worden, dat hij
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om een denkbeeld waarvan de uitvoering hem misschien meer scha dan voordeel
zou opleveren (en dit is zijn twede bezwaar) en waarvoor hij misschien niets voelt,
grote kosten zal gaan maken, die anderen (mededingers van hem), in hun zak kunnen
houden door te weigeren op het denkbeeld in te gaan. De gegrondheid van deze
bedenking leidt o.i. tot het besluit, dat onze kommissie enige gelden beschikbaar
moet hebben om die te besteden waar de omstandigheden de billikheid daarvan doen
inzien, een besluit waartoe ook de grote meerderheid van uw bestuur gekomen is.
Het twede bezwaar dat ons tegemoet gevoerd werd, was, dat men het gebruik van
vreemde opschriften in sommige gevallen voordelig achtte. Men wees er daarbij op,
dat die opschriften hoofdzakelik voorkomen in voorname en door de vreemdelingen
meest bezochte buurten en daar nog alleen in bepaalde zaken waarmee vreemdelingen
vooral in aanraking komen, b.v. kapperszaken, winkels van hereartikelen, enz., niet
b.v. in winkels van gasornamenten, bedden enz. Waar een vreemdeling zijn eigen
taal op of achter een raam vindt, stapt hij eerder binnen dan waar hij alleen het
Nederlands leest. De winkelier dus die uitsluitend onze taal in zijn zaak ging
gebruiken, zonder dat al zijn mededingers dit deden of zonder dat hij een vergoeding
ontving door meer klandizie, van de Nederlandsgezinden, zou zich zelf benadelen.
De twede en voornaamste reden waarom het gebruik van vreemde opschriften
voordelig geacht werd, bestond in de voorkeur van vele Nederlanders, en dikwijls
de beste klanten, voor het buitenlandse, bizonder het Engelse en Franse, een voorkeur
die zeker niet van vandaag of gisteren is. In H o l l a n d s A r k a d i a van A. L o o s j e s
P z . (1804) leest men het volgende gesprek (blz. 88 en 89)*):

‘Antonie.
Zie hier is de doos. Zij is in H a a r l e m geschilderd. 't Is inlandsch verlakt, dat wel
tegen het Engelsche aan kan.

Agatha.
Ja als het den naam van Engelsch maar had. Althans verlakt uit een H a a r l e m s c h e
Fabriek werd op een H a a g s c h e Kermis, terwijl men met de Engelschen in oorlog
was, versmadelijk voorbijgegaan, zolang als het bekend stondt voor H a a r l e m s c h
verlakt, maar toen men den kunstgreep gebruikte, om het voor Engelsch te verkoopen,
toen was alles wel, en het ging weg als rook.

Cornelis.
Daar wij van dezen redenloozen tegenzin tegen het Nationale spreeken, moet ik u in
het voorbijgaan iets zeggen van het uitmuntend papier van den Fabrikeur K o o l aan
de Z a a n , dat tegen het Engelsch zo uitsteekend monsteren kan, en in prijs ver
*) Een nakomeling, de heer A. Loosjes te Sneek, herinnerde onlangs aan dit gesprek, dat wij
opmerkelik genoeg vonden, om het hier af te schrijven.
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beneden hetzelve is. Dit was met den naam van den Maker aan zeker Comptoir
aangeboden; maar het beviel niet; K o o l geraaden zijnde om een Engelschen naam
in hetzelve te zetten, om de zwakheid der Natie te gemoet te komen, weigerde zulks,
maar liet zich overhalen om een Engelsch woord in hetzelve te plaatsen. K o o l biedt
zijn papier weder aan met zijn eige merk. Maar vergeefs, men beroept zich aan dat
Comptoir op het papier met het Engelsch Woord 'er in,... als K o o l zulk papier kon
leveren. - En ziet: het was hetzelfde papier van K o o l .

Karel.
Maar is dan onze Natie van die zucht tot het vreemde niet genezen?

Cornelis.
Onze Natie bestaat ook voor een groot gedeelte uit vreemdelingen, die, terwijl ze
zich op onzen bodem verrijken, alles wat in hunne landen goed is of schijnt, als
wonderen opvijselen, en wij goede eenvoudige zielen nemen dat alles voor echte
munt aan. - Waarlijk deze doos is immers zo goed als een Engelsche, en stel eens,
dat zij wat minder ware, immers, om de Vaderlandsche Fabrieken voor te staan, moet
men dezelve de voorkeur geven’.
Een ander voorbeeld. Toen Koning L o d e w i j k in 1809 besloten had, een
tentoonstelling van voortbrengselen van Hollandse fabrieken en kunstwerken te doen
plaats hebben, richtte de Landdrost van Maasland op verzoek van de Regeering een
aanschrijving aan de burgemeesters en gemeentebesturen van zijn Departement,
waarin hij hen er o.a. op wees, dat ‘aan de producten van den Buitenlander dikwijls,
meer uit gewoonte en eene verkeerde zucht naar al wat vreemd is, dan wel uit hoofde
van derzelver meer voortreflijkheid, de voorkeur wordt gegeven’.
Men heeft hier dus te doen met een verschijnsel dat niet plaatselik is, en dat reeds
van oude tijd dagtekent. Het schijnt onnatuurlik, en is ook in strijd met wat men bij
andere volken opmerkt, dat aan het vreemde boven het eigene de voorkeur wordt
gegeven. Om tot genezing van de kwaal te komen, is het dus van het grootste belang
na te gaan waaraan de voorkeur van ons volk voor het vreemde is toe te schrijven.
De reden, door L o o s j e s opgegeven, komt ons onaannemelik voor. Als werkelik
uit de omstandigheid, dat ‘onze Natie voor een groot gedeelte uit vreemdelingen
bestaat’, het feit te verklaren was, zou men allerwegen Duitse opschriften moeten
lezen, want de Duitsers hebben van alle vreemde volken wel altijd het grootste aandeel
van onze inkomelingen geleverd. Toch ziet men bijna nooit Duitse opschriften, maar
des te meer Engelse, hoewel de Engelsen slechts voor een klein deel tot de
samenstelling van ons volk hebben bijgedragen, waarschijnlik niet meer dan de
Italianen, die als lommerdhouders kunsthandelaars en schoorsteenvegers hier kwamen,
maar wier taal men nooit op gevels of ramen leest.
Er moet dus een andere oorzaak zijn. Winkeliers die wij over deze zaak spraken,
gaven ons als hun mening te kennen, dat vele Nederlandse voortbrengselen achterstaan
bij buitenlandse, of tenminste vroeger achtergestaan hebben en daarvan nog de naam
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hebben. Men had hier het oog op hoedanigheid, smakelikheid, sierlikheid, schoonheid,
doelmatigheid, technische afwerking, verpakking of rekening houden met de wensen
van het publiek. ‘Nederlands’ wil, of wilde tot vóór enige tijd, helaas maar al te
dikwils zeggen ‘twederangs’. Het publiek verlangde dus soms om gegronde redenen
of omdat het vroeger gegronde redenen gehad had, buitenlandse waar. Niet ieder is
zo onbaatzuchtig als L o o s j e s , die, zoals wij zagen, leerde, dat men, ‘om de
Vaderlandsche Fabrieken voor te staan’, aan haar voortbrengselen de voorkeur moet
geven, ook als zij ‘wat minder waren’. Wij herinneren er hier aan, hoe in de geestdrift
voor de Zuid-Afrikaanse oorlog velen de Engelse j a m s afschaften, maar er na enige
jaren weer toe terugkeerden. De winkelier is dus soms verplicht, buitenlandse waar
te laten komen, al moet hij daarvoor hoge rechten en kosten betalen. In tweeërlei
opzicht werkt dit het gebruik van vreemde opschriften in de hand. In de eerste plaats
worden de namen waaronder de artikelen in het land van herkomst bekend zijn,
gemakshalve ook hier gebruikt, en worden de voorwerpen voorzien van de briefjes
of kartons die er bij geleverd worden, waardoor de vreemde namen spoedig
burgerrecht krijgen. In de twede plaats lokt de winkelier door het gebruik van vreemde
namen de kopers die op goede gronden of op gronden
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die vroeger geldig waren, aan vreemde artikelen de voorkeur geven, al is het misschien
wel Nederlandse waar die zij onwetend ontvangen.
Hetzelfde dat hier van voortbrengselen gezegd werd, geldt dan zeker ook voor
werk en bediening, die men soms liever op de wijze van de vreemdeling ziet
geschieden, omdat men het werk of de bediening van de Nederlander bij het zijne
achterstelt. Men moet dan aannemen, dat b.v. het kleermakers- of kapperswerk beter
door de Engelsman of de Fransman of de in de Engelse of Franse school gevormde
Nederlander geschiedt of ten minste geschiedde dan door de landgenoot die die
scholen niet gehad had, en dat hieraan het gebruik van het Engels en Frans in die
vakken is toe te schrijven.
Als de voorgaande verklaring juist is, zijn het dus niet de (uitsluitend
voortbrengselen van anderen verkoopende) winkeliers en is het ook niet het publiek,
dat de schuld heeft van het beschamende verwaarlozen van eigen taal, maar is de
grondoorzaak te zoeken bij de voortbrengers en hen die voor het publiek werken in
bepaalde vakken, hetzij dan de voortbrengers en werkers van nu of van een vroeger
tijdperk. Uitstekende voortbrengselen, uitstekend werk en uitstekende bediening
zouden dan middelik het meeste kunnen bijdragen om aan de Nederlandse taal de
plaats te hergeven die haar toekomt, en verbetering zou te wachten zijn van veredeling
van het handwerk en verruiming van het technisch inzicht waardoor onze nijverheid
haar afhankelikheid van den vreemde zou te boven komen.
Het is dan echter voor de kommissie een weinig moeielik om veel aandrang te
gebruiken bij winkeliers die slechts voortbrengselen van anderen verkopen, omdat
zij afhangen van het publiek, dat vreemde waar verlangt, zolang de Nederlandse
voortbrengselen naar zijn mening achterstaan. Kosten van het veranderen van
opschriften kunnen wij in meerdere of mindere mate vergoeden, maar het voornaamste
nadeel dat de winkelier vreest, is wel verminderde nering. Hierin kan slechts op twee
wijzen voorzien worden. De eerste is, dat alle leden van ons Verbond en
gelijkgezinden bij overigens gelijke omstandigheden, alleen die zaken steunen, die
het Nederlands in eer houden. Wanneer b.v. op een eerste-klas kleermakersen
hereartikelen-winkel het bord ‘Tailors’ vervangen wordt door een bord ‘Kleermakers’
en ook verder in de winkel het Nederlands voor het Engels in de plaats gesteld wordt,
is het zeker de plicht van ieder, die iets voor deze zaak voelt, om zijn klandizie liever
aan deze winkel te schenken dan aan die aan de overkant waar het Engels de
heerschappij voert, altijd als de omstandigheden overigens dezelfde zijn. Waar onze
pogingen enig gunstig gevolg hadden, werd dan ook altijd de verwachting
uitgesproken, dat onze leden het gevreesde nadeel zouden trachten goed te maken,
door zoveel mogelik klanten van de Nederlandsgezinde zaken te worden. Een twede,
en krachtiger, middel om nadeel af te weren van de zakemenschen die met ons mee
willen gaan, zou zijn het verbod van vreemde opschriften. Hiervoor is, naar onze
meening, veel te zeggen. Terecht gaat men het een misbruiken van de grondeigendom
noemen, wanneer iemand door reklameborden, opschriften op rotsen enz. een mooi
landschap bederft. Men moet het dan evenzeer een ongepast gebruik van winkelpuien
en ramen noemen, wanneer een honderd of enige honderden winkeliers door vreemde
opschriften aan een stad in een belangrijk opzicht het nasionaal karakter ontroven,
zonder toestemming of tegen de wil van hun stadgenoten of liever langenoten, die
daardoor hun stad of een stad van hun land, wat de taal betreft, het uiterlik van een
Franse of Engelse stad zien krijgen en de verachting of spot van de vreemdeling
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daarvoor mee te dragen te hebben. Opschriften in vreemde talen zijn al, naar wij
vernamen, in Elzas-Lotharingen, Rome en Boekarest verboden. Door zo'n verbod
wordt, omdat het algemeen is, niemand geschaad, maar worden zij, die de eigen taal
willen handhaven, beschermd tegen de oneerlike meedinging van anderen.
Deze beschouwing brengt ons tot het besluit, u in overweging te geven, het
Hoofdbestuur uit te nodigen, een onderzoek in te stellen naar de verbodsbepalingen
tegen vreemde opschriften die elders bestaan.
Enige bevindingen van de kommissie mogen hier nog volgen.
Een groot kleermaker verzekerde, dat de verandering van zijn Frans winkelbord
in een Nederlands hem een belangrijke vermeerdering van klanten had bezorgd.
Een ‘coiffeur’, die zich in ‘kapper’ had verdoopt, zei ‘u zal zien, dat alle voorname
kappers mijn voorbeeld zullen volgen. Ik zal er voor ijveren, want het is toch al te
dwaas, dat wij de taal, die onze Koningin spreekt, niet goed genoeg voor ons zouden
vinden’.
Een ‘Fournisseur de la Cour’ antwoordde ‘u heeft volkomen gelijk; maar tien jaar
geleden, toen onze zaak werd opgericht, waren wij nog niet zo wakker op dat punt.
N u zouden wij dat niet meer doen. Onze rekeningen, aankondigingen enz. zijn steeds
zuiver Nederlands’.
De kommissie tot wering van vreemde opschriften.
Aan het Bestuur van de Haagse Afdeling van het A.N.V.

Zuid-Nederland.
Het Wetsvoorstel Coremans.
Er is sedert de wet van 1883, die het gebruik van het Nederlandsch bij het middelbaar
onderwijs regelt, wel geen Vlaamsch wetsontwerp voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers aanhangig geweest waarvan de belangrijkheid zoo groot
was als dat waarover in dit maandelijksch overzicht zal worden gesproken. Stellig
was de zoogenaamde ‘gelijkheidswet’, die het Nederl. naast het Fransch als officieele
taal van België erkende, een toegeving aan een niet te betwisten recht van het grootste
gedeelte van het Belgische volk; ongetwijfeld was de wet-Heuvelmans, die het
gebruik van het Nederl. bij de burgerwacht regelde, een niet te onderschatten stap
voorwaarts, maar noch de een noch de andere hadden de draagkracht, en konden die
ook niet hebben, welke uit het wetsontwerp Coremans, wanneer het eenmaal in
toepassing zal zijn gebracht, zal voortspruiten, omdat dit wetsontwerp het punt
aanraakt dat, meer dan welk ander, voor den Vlaamschen taalstrijd belang oplevert,
n.l. de onderwijs-kwestie.
Het is een heele lijdensgeschiedenis, die van het wetsvoorstel Coremans, te lang
om zoo maar te midden van al de andere beschouwingen waartoe dit vraagstuk
aanleiding geeft, in een korte kroniek te worden besproken; dat kan in een volgend
nummer wel gebeuren; immers, de zaak is de wereld nog niet uit en zal het
waarschijnlijk ook nog niet zoo spoedig zijn. Want, indien het bewuste voorstel reeds
lang aan allerlei aanvallen heeft blootgestaan, nooit waren die heviger en algemeener
dan nu de Kamer het wetsontwerp, zeven jaar nadat het werd ingediend, eindelijk in
behandeling heeft genomen.
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Van alle kanten trekt men er tegen te velde, en er is nagenoeg geen enkel in het
Fransch gesteld Belgisch dagblad of het brengt het zijne bij om het te bestrijden.
Katholieke en liberale bladen, die anders in alle kwesties zoo scherp tegenover
elkander staan,
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hebben een stilzwijgend verbond gesloten, nu het geldt den Vlamingen iets te
onthouden, waarop zij een onbetwistbaar recht hebben; en achter den rug der
Vlamingen om reiken B i e n p u b l i c en I n d é p e n d a n c e b e i g e , N a t i o n a l
en E t o i l e b e l g e elkander de hand. Wanneer het er op aankomt om de Vlamingen
te bekampen, dan is de eensgezindheid tusschen al wat anti-Vlaamsch is werkelijk
aandoenlijk!
Kon men daartegenover de Vlaamsche pers eveneens eensgezind zien optreden,
men zou een kracht tegenover een andere kracht te stellen hebben. Doch men kan
bijna het ongelooflijke zien gebeuren, dat de hevigste bestrijders van het voorstel
niet alleen onder de Franschgezinden worden gevonden, en dat van al de groote
Vlaamsch-Katholieke dagbladen van het land slechts één enkel de verdediging van
het wetsontwerp heeft opgenomen.
De stemmen, die er tegen opgaan komen niet alle uit Wallonië en ook uit
Vlaanderen klinken er scherpe en schril, in harmonie met die van Walen en
Franschgezinden
Een vreemdeling, die niet zoo goed zou zijn ingewijd in al de bijzonderheden van
de Belgische politiek, alleen zou weten, dat België uit een Franschen een Vlaamsch
sprekend gedeelte bestaat en bewoond wordt door twee bevolkingen, die ook twee
onderscheiden rassen uitmaken, zou zonderling opkijken, indien hij de ware toedracht
der zaken moest kennen, indien men hem moest vertellen, dat de Vlaamsche bevolking
reeds lang in het bezit van al haar rechten zou zijn gesteld, indien degenen, die haar
in de Kamer vertegenwoordigen, werkelijk als afgevaardigden van het Vlaamsche
volk spraken en handelden. Want de Vlamingen vormen de meerderheid in het land;
in de Kamer worden zij vertegenwoordigd door 99 afgevaardigden, - waarbij de 21
afgevaardigden van het arrondissement Brussel, dat onder de Vlaamsche
arrondissementen wordt geteld, gerekend zijn, - terwijl het Walenland er slechts 67
naar de Kamer zendt, een meerderheid dus voor de Vlamingen, die, indien zij
werkelijk nationaal was, meer dan voldoende zou zijn om hun in alle opzichten recht
te doen wedervaren.
En wat zien wij? Het nationaal-Vlaamsch gevoel bijna overal op den achtergrond
geschoven, motieven van politieken aard de plaats innemen van een nationale
opvatting, en de belangen van een heel volk opofferen aan die van een of meer
partijen. Waar overal elders bij een toestand, zooals die bij ons bestaat, de
vertegenwoordigers van een volk een stemming zouden uitbrengen, die een nationale
beteekenis zou hebben, zien wij bij ons het onnatuurlijke gebeuren, dat afgevaardigden
van het Vlaamsche volk de maatregelen bestrijden, die in het belang van dit volk
worden genomen.
Over die kwestie valt nog wel het een en ander te zeggen en dat gebeurt dan ook
wel eens later, omdat het ons nu te ver van het voorstel Coremans zou afleiden.
Wat beoogt dan toch dit zoo hevig aangevallen wetsontwerp? Immers niets anders
dan het evenwicht te herstellen tusschen de officieele scholen, waar uitgebreid
middelbaar onderwijs verstrekt wordt, en de bijzondere scholen, welke dit onderwijs
geven. En als dusdanig is het niet alleen rechtvaardig, maar ook logisch en rationeel.
De wet van 1883, die een minimum gaf wat de studie en het gebruik van het Nederl.
in de athenaea van het Vlaamsche land betreft, uitbreiden tot de bijzondere scholen,
welke dezelfde voorrechten als de officieele scholen willen genieten, ziedaar de
beteekenis van het ontwerp.
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Welke bezwaren kunnen daartegen worden aangevoerd? Dat het de vrijheid van
onderwijs, door de grondwet gewaarborgd, krenkt? Zoo beweren, aandoenlijke
eensgezindheid nogmaals, liberale en katholieke couranten. Doch daartegen wordt
opgeworpen, dat de vrijheid van onderwijs hoegenaamd geen gevaar loopt, dat het
ontwerp geen enkele bijzondere school wil d w i n g e n de studie van het Nederl. en
het onderricht van sommige vakken door middel van het Nederl. op haar programma
te schrijven; maar alleen vraagt, dat de vrije scholen, welke voor haar diploma's
dezelfde voorrechten verlangen als de Staat aan de diploma's van het officieel
onderwijs toekent, dan ook dezelfde waarborgen opleveren als deze laatsten. Recht
en voorrecht zijn twee woorden, die niet vereenigbaar zijn, en wie een recht wil
hebben moet ook een plicht kunnen vervullen.
Mag men rekening houden met de overweging, uitgaande van Walen en
Franschgezinden, dat door het wetsvoorstel het ‘régime wallon’, dat in de Athenaea
van het Vlaamsche land bestaat, zal worden afgeschaft? En indien dit nu eens
gebeurde? Is het niet overdreven genoeg, dat een Waal in Vlaanderen zijn middelbare
studiën kan doen, zonder een enkel woord Nederl. te leeren? In 1883 heeft de wetgever
die toegevendheid ten opzichte van de Walen gehad; is dit een reden, dat zij dient
bestendigd te worden? Want waar bestaat in het Waalsche gedeelte van het land het
‘Vlaamsch regime’ aan de Athenaea? En het schijnt nochtans, dat daar meer
Vlamingen gehuisvest zijn dan er zich Walen in Vlaanderen bevinden.
Maar ergerlijk wordt het, wanneer wij zien, dat er Walen gevonden worden, die
eenvoudig weg de afschaffing van de wet van 1883 vragen, die verlangen, dat de
studie van het Nederl. uit het middelbaar onderwijs in het Vlaamsche land verbannen
wordt. Men zou zich kunnen afvragen, waar die menschen zich mee bemoeien en
met welk recht zij den Vlamingen in hun eigen land de wet willen stellen?
Wat men ook zegge, wat men ook schrijve, wat men ook doe, het wetsvoorstel
Coremans zal aangenomen worden, is het nu niet dan is het later, omdat het
rechtvaardig en noodzakelijk is, en men de rechtvaardigheid en noodzakelijkheid
niet kan ontgaan, de tegenstand moge nog zoo hevig zijn.
Een eigenaardig staaltje van dagbladpolemiek, die naar aanleiding van het
wetsontwerp gaande is geworden, is wel, dat de Katholieke P r e s s e het oordeel
doet kennen van Marnix van St. Aldegonde, die in 1580 een lans ten voordeele van
de studie der moedertaal brak, terwijl de liberale V l a a m s c h e G a z e t het oordeel
inroept van den kerkvader Augustinus, welke nu vijftien eeuwen geleden reeds
schreef: ‘Enkel in onze taal kunnen wij meesters worden’.
Ook dit is een aandoenlijke eensgezindheid tusschen twee mannen, die door een
tijdruimte van zooveel eeuwen gescheiden waren en die beiden geheel verschillende
zienswijzen waren toegedaan.
Maar is juist dat niet het beste bewijs, dat de theorie, die zij voorstonden haar
wortels had in het natuurlijk recht en in het gewone gezond verstand? En zou zoo
een treffende overeenstemming niet moeten bewijzen, dat het wetsvoorstel Coremans,
dat op niets anders berust, de vooruitgang is, die op den weg der evolutie ligt?

Uit onze Takken.
Ta k A a l s t . Ter gelegenheid van de opening der nieuwe vergaderzaal, bood op 27
April de Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling aan haar leden een feestavond
aan, waar de zoo gunstig bekend staande folklorist, Dr. Maurits Sabbe, een voordracht

Neerlandia. Jaargang 11

hield ‘Over onze Nederlandsche volksraadsels’, die zeer veel bijval genoot, evenals
de nommers voor zang, muziek en declamatie, welke de voordracht ‘omlijstten’.
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Ta k A n t w e r p e n . Op 11 Mei trad mej. Dr. C.C. van de Graft van Utrecht op met
haar voordracht over Vondel's treurspel M a e g h d e n , waarmee zij indertijd te Gent
en te Aalst zooveel bijval behaalde. Gedurende een paar uur wist zij door haar zuivere
uitspraak en mooi stemgeluid, evenals door de wijze, waarop zij den rhythmus van
Vondel's verzen deed gevoelen, het publiek te boeien.
Op 18 Mei was het Professor Blok van Leiden, die de leden vergastte op zijn
voordracht over De Ruijter. In een korte inleiding hield hij een warm pleidooi voor
het Groot-Nederlandsche denkbeeld en drukte hij de hoop uit, dat Noord- en
Zuid-Nederland in tijden van gevaar schouder aan schouder zouden staan. Zijn zoo
belangwekkende beschouwingen over den beroemden Hollandschen Admiraal en
zijn uitstapje in de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, waarbij uiterst
merkwaardige lichtbeelden hem ten dienste stonden, vonden een zeer aandachtig
gehoor.
Als gevolg op het verzoek aan het College van Burgemeester en Schepenen gericht,
om te verkrijgen dat in den openbaren leergang in handelsrekenen en boekhouden,
de vaktermen in de beide talen zouden worden aangeleerd en dat tevens korte
handelsbrieven in het Nederlandsch zouden worden gesteld, ontving het bestuur
vanwege dit College de verzekering, dat dit te beginnen met het a.s. schooljaar zou
geschieden.
De afdeeling Liederavonden voor het het Volk gaf nogmaals blijk van initiatief door
op de jaarlijksche kermis een tent te plaatsen, met den weidschen naam van
‘Zangpaleis’ betiteld, waar dagelijks een paar aangeworven zangers goede
volksliederen ten gehoore brengen en die op losse blaadjes aan het publiek verkoopen.
Vanwege het gemeentebestuur mocht deze afdeeling nogmaals ondervinden hoe zeer
het dit veredelend streven naar waarde weet te schatten, en het verleende eens te
meer zijn welwillende medewerking, doordien het de standplaats kosteloos afstond
en aan het Verbond feitelijk het monopolie van het liederen-voordragen op de kermis
verleende, waardoor verhinderd werd, dat zangers van liedjes ‘in den ouden trant’
de pogingen van het Verbond om het volkslied te zuiveren te niet deden.
Op 27 Mei belegde de Tak een groote openbare meeting ten voordeele van het
wetsvoorstel Coremans, waar sprekers van verschillende denkwijzen het woord
voerden voor een eivolle zaal met een geestdriftig publiek gevuld. Over die
volksvergadering zou heel veel te zeggen zijn, indien de plaats niet te kort schoot.
Maar algemeen was men het eens om het Verbond geluk te wenschen met het
genomen initiatief, dat met zoo een schitterenden uitslag bekroond werd. Geen
vereeniging was dan ook beter aangewezen om zoo iets in te richten, aangezien het
Verbond zonder iemand te kwetsen, door zijn onzijdig karakter de verschillende
politieke schakeeringen kon te zamen brengen. Met groote voldoening kon worden
vastgesteld, dat geen enkele wanklank, die merkwaardige meeting is komen verstoren,
en de Katholieke sprekers, zooals de heeren A. Henderichx, volksvertegenwoordiger,
L. Sips, E. Wildiers en E. van Dieren, werden even warm toegejuicht als de liberale
redenaars, de heeren volksvertegenwoordigers L. Augusteyns en L. Franck. Vooral
opmerkenswaardig was het feit, dat de verklaringen van zuivere Vlaamschgezindheid,
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door nagenoeg al de sprekers afgelegd, op langdurig en daverend handgeklap werden
onthaald. Daardoor beduidt die vergadering dan ook een datum in de geschiedenis
van den Vlaamschen taalstrijd.
De volgende dagorde werd met algemeene stemmen aangemomen: ‘Vlamingen
van alle denkwijzen, vereenigd te Antwerpen op de meeting van 27 Mei 1907, dringen
ten sterkste aan bij de heeren volksvertegenwoordigers en senators, opdat zij het
wetsvoorstel Coremans zouden stemmen, zooals het door den ontwerper is opgesteld,
zonder eenige verandering. Zij drukken de overtuiging uit, dat het in geenen deele
in strijd is met de grondwet, en het meest geschikt en machtigste middel is, om de
klooi die de verschillende standen der maatschappij van elkander scheidt, te dempen,
- en om aldus, door eenheid van taal, eenheid en verheffing van beschaving bij het
Vlaamsche volk te bewerken’.
Ta k L i e r . Tijdens de maand Mei hield de heer Verschoren een boeiende lezing
‘Iets over Constantin Meunier’, terwijl de heer L. Torfs, handelde over het
wetsontwerp Coremans. Door zijn klare en duidelijke uiteenzetting van het onderwerp,
wist hij de aanwezigen te overtuigen hoe noodzakelijk het is, dat dit ontwerp tot wet
wordt.
Ta k L o k e r e n . Werkzaamheden gedurende de maanden Februari, Maart en April.
Op 17 Februari werd de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, waar vooral
de bespreking van het verslag van den schrijver over de werkzaamheden van den
Tak in 1906 belang opleverde. Die bespreking liep vooral over de werking der leden
van het Verbond, en als stelling werd het volgende vooruitjgezet:
1o. De verfransching veroorzaakt jaarlijks aan de Vlaamsche werkersbevolking
alleen een verlies van honderd vijftig millioen frank;
o Elke daad, hoe klein ook, die van aard is om het Vlaamsch in de oogen van het
2.
volk of van den vreemdeling te kleineeren, of die zou kunnen doen
veronderstellen, dat het Fransch voor de Vlamingen zoo nuttig is als hun
moedertaal, is een daad van franskiljonisme.
Daaruit werd als besluit afgeleid, besluit, dat eenparig werd aangenomen, dat de
Vlamingen zorgvuldig iedere daad van franskiljonisme moeten vermijden en zoo
mogelijk bij anderen bestrijden.
In de gezellige veertiendaagsche bijeenkomsten werden achtereenvolgens de
volgende onderwerpen behandeld:
1o. Door den heer L. Herbert. ‘Eenige woorden over het ontwerp van een
Belgisch-Nederlandsch Verbond’;
o Door den heer J. Libbrecht. Inleiding tot een reeks voordrachten met
2.
lichtbeelden;
o Door den heer Aug. Borms. ‘Een en ander over den economischen toestand van
3.
Peru’;
o Door den heer L. Herbert. ‘Hélène Swarth’.
4.
Tevens werden twee voordrachten met lichtbeelden ingericht, vergezeld door
declamatie en zang. De eerste werd gehouden door den heer Aug. Borms, die handelde
over Peru, en de tweede door den heer J. Libbrecht, die sprak over aardkunde. Op
dezen laatsten muziekavond trad ook voor de eerste maal het gemengd koor van het
Verbond op, en dit tot algemeene voldoening van de talrijke toehoorders.
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Ta k O o s t e n d e . Oostende verdient dit jaar een bijzondere vermelding voor de
werkzaamheid, welke de Tak gedurende den afgeloopen winter heeft aan den dag
gelegd. Een uitslag bekomen als er ditmaal bekomen is in een stad waar men niets
anders meer schijnt te kennen dan het ‘panem et circenses’ der Romeinen is wezenlijk
verbazend. Alle vereenigingen, zelfs de schouwburg, klaagden over de
onverschilligheid der bevolking.
Wat malen de Oostendenaars om kunst en letteren? Brengt dat geld op? Lokt dat
vreemdelingen? En toch slaagde de Tak erin belangstelling op te wekken bij een
aantal personen. Men oordeele! Gedurende gansch den winter werd er regelmatig
alle Maandagavonden zitting gehouden met een puike voor-
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dracht. Op de 70 leden waren er gemiddeld een dertig aanwezig. Woensdagavond
gaven we lessen op het stadhuis, waar gemiddeld een 70 à 80 toehoorders aanwezig
waren. Zelfs werd een voordracht gehouden met lichtbeelden voor minstens een
driehonderd toehoorders.
Onzen welgemeenden dank daarvoor aan de flinke sprekers en vooral aan den
voorzitter, Dr. van Oye, die voortdurend in de bres stond om door woord en daad te
steunen. We doen dit met des te meer genoegen, daar we vroeger meer dan eens
hekelden, wanneer er verslapping ontstond. Onze lof is er dan ook ditmaal eens zoo
oprecht om. Het weze een spoorslag om op den ingeslagen weg voort te gaan.

Zuid-Afrika
De Nutsschool te Kaapstad.
Ouden van dagen in de Kaapkolonie verhalen nog van de school ‘Tot Nut van het
Algemeen’ te Kaapstad. Verscheiden voormannen hebben daar hun schoolonderricht
genoten, zooals F.W. Reitz, van 1874 tot 1889 hoogste rechter van den
Oranje-Vrijstaat, vervolgens tot 1895 staatspresident van dat gemeenebest en daarna
staatssecretaris der Zuid-Afrikaansche Republiek; verder ook de Bloemfonteinsche
pleitbezorger Abraham Fischer, president van de deputatie der beide
Zuid-Afrikaansche republieken naar Europa en de Vereenigde Staten gedurende den
oorlog. De school nam een eerste plaats in onder de Kaapsche onderwijs-inrichtingen.
Changuion, Nederlander van geboorte, schoonvader van zijn bekenden en betreurden
Kaapstadschen landgenoot Dr. J.W.G. van Oordt, heeft langen tijd aan het hoofd
ervan gestaan.
Of deze school in verband heeft gestaan met de bekende Nederlandsche
maatschappij van dien naam, en zoo ja in hoeverre, daaromtrent verkeerde men in
den laatsten tijd in de onzekerheid, totdat onlangs een onderzoek door den
Algemeenen Secretaris der maatschappij te Amsterdam het volgende heeft aan het
licht gebracht.
Uit de algemeene-verslagen der maatschappij blijkt, dat in 1802 door H.A. Verbraak
een departement ‘Cabo de Goede Hoop’ werd opgericht, waarvan als secretaris werd
opgegeven Gerrit Overbeek. Door dit departement werd te Kaapstad een school
gesticht in 1805, waarin naar de leerwijze, door de maatschappij voorgeschreven,
onderwijs zou worden gegeven.
Het ledental van dit departement, aanvankelijk groot 62, bedroeg in 1807 het vrij
belangrijke aantal van 114. Van af 1807 werd door het departement geregeld aan de
maatschappij de verschuldigde bijdrage betaald.
In het algemeen verslag over 1822 wordt echter vermeld, dat daarin het departement
Cabo de Goede Hoop is moeten worden weggelaten, omdat, nadat 2 jaar te voren
door de maatschappij was geprotesteerd tegen het weigeren van een wisselbrief,
geenerlei bericht meer van het departement was ontvangen. Het departement schijnt
echter als zelfstandig ‘genootschap’ met zijn school te zijn blijven bestaan en eerst
in 1860 te zijn opgeheven, in welk jaar de school in particuliere handen overging.
Ziedaar het antwoord op de beide genoemde vragen.

Neerlandia. Jaargang 11

De Bloemfonteinsche Express van 1 October 1897 vermeldde den dood van een
der laatste onderwijers aan de school, Willem J. de Kock, ‘een zeer geacht ingezetene
van Stellenbosch, aldaar op 68 jarigen leeftijd overleden’.
Gedurende den jongsten Boeren-oorlog, 16 Febr. 1900, werd in het gebouw dezer
vroegere school een ‘Opleidings- en Kunstschool’ geopend, en bij die gelegenheid
herinnerde het hoofd van het onderwijs in de Kaapkolonie, dr. Muir, aan de
Nutsschool. Hij vertelde, dat ten tijde van de eerste Engelsche bezetting der
Kaapkolonie de voornaamste onderwijsinrichting een school was, gesticht door een
genootschap met den naam ‘Tot Nut van het Algemeen’. Op die school hadden vele
der hoogstgeplaatste mannen in het land hun opvoeding gekregen, van welke een
aantal nu nog in leven waren. In 1860 ging de vereeniging te niet en het eigendom
ging over in handen van particulieren, die de school voortzetten. Later werd deze
opgeheven en vervolgens kreeg ‘de Schoone Kunstvereeniging’ de plek, een
vereeniging, opgericht met het doel om een kunstgalerij te vormen en opleiding in
de kunst te verstrekken. De spreker eindigde met het uitspreken der hoop, dat de
nieuwe school getrouw zou zijn aan den naam harer voorgangster ‘Tot Nut van het
Algemeen’.
Dr. HENDRIK MULLER.
's G r a v e n h a g e , Mei 1907.

Hollandsch in de Transvaalsche Volksvertegenwoordiging.
In de Volksraden van de Z.-A. Republiek was het Hollandsch de eenige taal, waarin
alle zaken, schriftelijk en mondeling, behandeld werden. In de nieuwe
volksvertegenwoordiging, die Transvaal gekregen heeft, is het Engelsch de ambtelijke
taal. Alleen mogen de leden, als ze 't verkiezen, Hollandsch spreken, en zullen enkele
schrifturen beide in het Hollandsch en het Engelsch verschijnen. Maar voor de
officieele stukken is Engelsch de taal. Toen bij de opening van de Wetgevende
Vergadering de ‘klerk van het Huis’ (de benamingen, gebruiken, ambtsteekens enz.
volgen alle het voorbeeld van het Engelsche Parlement) vragen stelde of oproepingen
deed, geschiedde het in het Engelsch, - in 't Hollandsch herhaald alleen en
schoorvoetend, nadat Hollandsch-Afrikaansche leden er om geroepen hadden.
Maar de leden mogen Hollandsch zoowel als Engelsch spreken. Dat is al veel, nl.
als alle Afrikaanders van dat recht gebruik maken. Zal 't gaan als in de Kaapkolonie,
waar 't den laatsten tijd al wel iets beter is, maar de Afrikaanders nu toch nog met
voorliefde Engelsch spreken en tot kort geleden ze 't bijna allen deden?
Daar werden dan allerlei redenen voor opgegeven. Met Engelsch wist men, dat
alle andere leden 't verstaan, met Hollandsch niet. In 't Engelsch sprekende, had men
kans op een goed verslag in de Engelsche bladen, met Hollandsch niet. En zoo meer.
Zal het in Transvaal ook zoo gaan?
In de Volkstem lezen wij het volgende flinke betoog over de zaak:
Die kiesers van álle lede sonder uitsondering moes van hulle
vertegenwoordigers verwag dat hul albei tale kan v e r s t a a n , hoewel dit
nie nodig is dat hul meer dan éen hoef te kan p r a a t . Ik glo nie daar is 'n
enkele lid van Het Volk wat nie aan so'n vereiste voldoet. Ongelukkig kan
dit me van die Opposisie gesegd word nie; en dit kan alleen strek tot skade
van die kiezers van dié mense. Daar is volstrek g'n tolkerij nodig nie, en
als die agbare lid voor Pretoria Suid Sentraal - of énige van die ander
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Opposisie-lede - nie kan verstaan wat die agbare lid voor Rustenburg
Noord, Bethal, Volksrust, Losberg, Standerton, Ventersdorp of Lichtenburg
seg - dit is hulle saak. Dan moes hulle
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- sodanige Opposisie-lede namelik - nie gestaan het voor die Volksraad.
Vooraf het hul kon weet dat daar sulke lede sou gekose word; en die énigste
plan voor hulle, als hul die debatte onder die omstandighede wil volg, sal
wees om so gou mogelik Hollands te leer. En omgekeerd, als dar miskien
'n lid van die Regerings-partij is, wat g'n Engels kan verstaan nie, dan sal
dit sijn verlies wees - en dóor hem, natuurlik ook die van die kies-afdeling
wat hij vertegenwoordig. (Maar jij kan ons ou-span met die oog dáarop
maar deurkijk, en ik glo nie dat daar éen onder is wat nie 'n Engelse debat
sal kan volg nie).
Ons weet almal dat baje van hulle kan Engels p r a a t ook; ons weet dat
partij goed Engels kan praat. Hulle sal dus nie eens nodig hê om ons dit
te laat hoor nie. Ons verwag van hulle dat hulle naas die ander sal staan
wat g'n Engels kan praat nie, en dat hul ook nie sal probeer om Engels te
praat nie, om die Opposisie te laat sien dat hulle dit kan praat. Ons verwag
nie van die Opposisie dat hulle sal gaan Hollands praat nie; - hulle kan
van óns vertegenwoordigers g'n ander gedragslijn verwag nie. Hulle
ontmoet mekaar dáár in die Volksraad op volmaak gelijke grond.
Ik vrees dat die taktiek van die Opposisie gaan wees om van die taalverskil
in die Volksraad 'n grap en 'n spulletje te maak, en ik is ok bang dat van
óns partijlede gaan saamspeul met 'n ding wat voor ons als Nasie 'n
lewenskwessie is. Aan niemand ter wereld wil ons onse taal opdring nie,
bij niemand onder die son wil ons daarmee tekoop loop nie, maar voor
óns is dit 'n bestaans-saak, en g'n duimbreedte wil ons afgé van die grond
wat ons onder die voete het.
‘Ik is ok bang dat van ons partijlede gaan saamspeul met 'n ding wat voor ons
nasie 'n levenskwessie is’.
Helaas, dat er vrees voor moet bestaan, dat er Afrikaanders zijn die niet voelen,
dat van hun taal hun leven als volk afhangt, en dat zij er daarom niet mee mogen
laten spelen, en allerminst zelf mee spelen.
Ongetwijfeld zijn er onder de Afrikaanders die geen zuiver Hollandsch kunnen
spreken, - daar heeft 't onderwijs voor een goed deel schuld aan - maar laten zij dan
Afrikaansch spreken. Geen Engelsch, dat uw taal zoekt te verdringen. Geef geen
duimbreed af van den grond, dien gij onder de voeten hebt!

Een Liederenboek voor Zuid-Afrika.
In Zuid-Afrika hebben de Hollandsche Afrikaners reeds sedert jaren gevraagd om
een eigen liederenboek. Door allerlei omstandigheden is van de samenstelling daarvan
nooit iets gekomen, hoe men er in Zuid-Afrika en hier in Nederland ook voor heeft
gewerkt. Afgescheiden van al deze vroegere pogingen nu werd in 1904 op het Taalen Letterkundig Congres te Deventer het plan weder ter sprake gebracht door dr.
W.J. Leyds, den vroegeren gezant der Zuid-Afr. Republiek. Dadelijk werd toen ook
opnieuw de wenschelijkheid ervan ingezien. De Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche
Vereeniging droeg Dr. N. Mansvelt, den vroegeren superintendent van Onderwijs,
de samenstelling van zulk een liederenalbum op. Medewerking werd in Zuid-Afrika
gevraagd. Instemming werd daar van alle zijden vernomen. Hartelijke toejuiching
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ondervond het plan bij de voormannen, en hoe verlangend men naar het verschijnen
uitziet, bewees nog het ingezonden stuk van den heer H. Honig Hz. te Kaapstad in
het laatste nommer van Neerlandia.
Door allerlei omstandigheden werd de uitgave wederom vertraagd. Maar nu zal
het Zuid-Afrikaansch Liederen-album dan toch binnenkort verschijnen.
Ruim veertig liederen zal het bevatten: enkele vierstemmige koren, maar het
meerendeel eenstemmige liederen: vaderlandsche en geschiedkundige gezangen;
eenvoudige volkswijsjes, oorspronkelijk Afrikaansch of wel getoonzet door
Vlamingen of Nederlanders op Afrikaansche gedichtjes; een album dus voor Z.-A.
als de bekende liederenboeken van het Nut en de Nederlandsche Koorvereeniging
voor Nederland.
Bij de samenstelling van dit Zuid-Afrikaansche Liederenboek heeft het Algemeen
Nederlandsch Verbond zijn medewerking verleend.

Ingezonden.
Ten onrechte beschuldigd?
Het zij mij vergund met een enkel woord te antwoorden op het ingezonden schrijven
van den heer A.A. van Schelven te Amsterdam in het nummer van Mei. Ik zou niet
gaarne tegenover de ruim 50 leden, die de vergadering van Groep Nederland te
Dordrecht hebben bijgewoond en mij hunne welwillende aandacht geschonken
hebben, noch tegenover de ruim 10000 leden, die daar niet tegenwoordig geweest
zijn, maar mogelijk het schrijven van den heer Van Schelven gelezen hebben, den
schijn op mij laden, iets gezegd te hebben, dat ik niet kan verantwoorden. Daar ik
van meening ben, dat Neerlandia niet de plaats is voor een twistgeschrijf van eenigen
omvang over een zaak, die slechts even is aangeroerd en niet als een
b e s c h u l d i g i n g , maar alleen als een f e i t is medegedeeld, zal ik kort zijn.
De eenige bewijzen, die de heer Van Schelven tegen mijn bewering aanvoert zijn:
a. een verwijzing naar het leven van De Ruijter;
b. de mededeeling van den heer Oudschans Dentz in Neerlandia-nummers van
1905 en 1906, dat Engeland de krachtige opleving zijner nijverheid heeft te
danken aan de Calvinistische Nederlandsche vluchtelingen in de 16e eeuw te
Londen en te Colchester;
c. dat het gezang der H u g e n o t e n door de Katholieken in Frankrijk lichtzinnig
werd genoemd.
Ik kan in deze drie feiten geen weerlegging vinden van mijn bewering, dat de
Calvinistische Hervorming een belemmering is geweest voor den bloei van onzen
volkszang, waarmede die feiten in geen enkel verband staan.
Met bewijzen voor mijn meening sta ik den heer Van Schelven gaarne ten dienste,
maar nog eens, ik acht Neerlandia daarvoor niet de plaats.
J.S.M. HAVERMANS.
R o t t e r d a m , Juni 1907.

Allerlei en mededeelingen.
Neerlandia. Jaargang 11

Welkome toetreding.
Bovenaan de lijst der nieuwe leden zal men aantreffen den naam van den Minister
van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan.
Z. Ex. zond zelf aan den Alg. Secretaris zijn aangifte voor het lidmaatschap.
Het Hoofdbestuur vermeldt deze toetreding nadrukkelijlk, overtuigd van haar
groote beteekenis tegenover de onverschillige houding, over het geheel
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door de Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren tot nu toe ten opzichte
van het Verbond aangenomen. Deze houding werkt zeer ongunstig op de nationale
gezindheid onzer kolonies, die - dat getuigen de zeer enkele consuls die het groote
nut van eene organisatie als die van het Verbond begrijpen - dikwijls slechts den
opwekkelijken voorgang van de vertegenwoordigers der regeering in het moederland
behoeven, om door samenwerking zich in te spannen tot grooter krachtsontwikkeling
op stoffelijk en geestelijk gebied.
Met bijzondere waardeering heeft het Hoofdbestuur kennis genomen van de daad
van den Minister.

Holland op zijn best.
Dr. Oehmke te Breslau heeft een bezoek gebracht aan Nederland en van die
gelegenheid gebruik gemaakt om den hygiënischen melkstal op Oud-Bussum te
bezichtigen. In een uitvoerig opstel wordt een volledige beschrijving gegeven van
den stal en het vee, van de voeding en verzorging van het vee en van de wijze waarop
de melk wordt verzameld en behandeld.
Het geheele opstel is een doorloopende loftuiting op de inrichting en op de
voortreffelijke eigenschappen van de alddaar verkregen en verkochte melk.
De waardeering van deze instelling, waarop Nederland trotsch mag zijn, wordt
samengevoegd in deze uitspraak: volgens mijn opvatting bestaan er nergens ter wereld
op dit oogenblik inrichtingen, welke die van Oud-Bussum overtreffen.
***
Aan een groep van Nederlandsche aannemers zijn de baggerwerken der Hwang Ho
in China gegund, hoewel zij niet de laagste inschrijvers waren. Wel een bewijs van
den goeden naam die dezen tak der Nederlandsche nijverheid heeft.

Feestvergadering der Ned. K.v.K. te Londen.
Den 11den Juni werden in een bijeenkomst der Ned. K.v.K. te Londen de heeren
Henri van den Bergh en Mr W. Roosegaarde Bisschop gehuldigd.
De heer C. Rozenraad, de feestredenaar, wees er o.a. op hoe Nederland in het
buitenland steeds meer op den voorgrond treedt. De firma Enschedé drukt de
bankbiljetten voor de Braziliaansche Conversiekas; baron Bauduin van Dedem legt
een electrischen spoorweg in Ecuador van Esmeralde naar Quito aan; een
Nederlandsch Syndicaat construeert een tram in Santa Fé, van Rosario naar Villa
Casilda en Puerto San Martin in Argentinië.
In laatstgenoemd land bekleeden Nederlanders staatsbetrekkingen, in Chili zijn
ze aangesteld bij waterbouwwerken; in China vindt men ze in hooge
bankbetrekkingen.

Linnaeus-feesten in Zweden.
Naar wij van bevoegde zijde vernemen, is tijdens de Linnaeus-feesten te Upsala en
Stockholm op zeer duidelijke wijze van Zweedsche zijde gepoogd, de Nederlandsche
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gedelegeerden op bijzondere wijze te huldigen, zooals b.v. reeds was gebleken uit
de verleende eere-doctoraten.
‘Het Nederlandsche publiek - zoo schrijft men ons - mag niet onkundig worden
gelaten van de groote eer die de Nederlandsche natie bij die feesten heeft genoten bij die feesten, waarbij uit alle landen van Europa en zelfs uit Amerika afgevaardigden
waren gezonden, bij feesten dus, waaraan de geheele natuurwetenschappelijke wereld
van Amerika en Europa heeft deelgenomen.
Bij het diner, door den rector der universiteit te Upsala aan de talrijke gasten dier
universiteit gegeven, was den rector der Leidsche universiteit een eereplaats
aangewezen aan de hoofdtafel, naast den beroemden prof. Haeckel, schuin tegenover
den gastheer; en aan het groote banket te Upsala, op den tweeden feestdag, was den
Leidschen rector de eer gegund uit naam van alle buitenlandsche gasten het woord
te mogen voeren, terwijl hij ook daarbij, aan de eeretafel, waaraan een aantal leden
der vorstelijke familie met den prins-regent hadden plaats genomen, was gezeten.
Het zou ondankbaar zijn tegenover Zweden daarvan het Nederlandsch publiek
onkundig te laten, evenals van het feit, dat door de verschillende sprekers, die het
leven van Linné herdachten, aan Holland ten volle de eere werd gebracht, die het ten
opzichte van den grooten Linnaeus toekomt, namelijk voor hem te zijn geweest een
tweede, een gastvrij vaderland’.
N.R. Ct.

Nederlanders in Italië.
De correspondent van de N. Ct. te Rome schrijft d.d. 29 Mei:
Ook in Nederland - ja zelfs in Nederlandsch-Indië - begint een reis naar Italië in
de mode te komen: dit merkt men het heele jaar door 't best op gedurende de
ontvangdagen in de gastvrije woning van mej. De Kanter en Pier Pander aan de via
Nomentana (hun huis is al 15 jaar lang het m i d d e l p u n t van de Nederlandsche
kolonie te Rome) als op het theeuur kamer en atelier daar telkens vol àndere
landgenooten zitten. Maar 't zijn niet alleen de gewone toeristen die naar Rome
afzakken: onze musici, schilders, beeldhouwers, bouwmeesters, schrijvers en mannen
van de wetenschap, trekt de lachende gulle Italiaansche zon tegenwoordig weer naar
hier als vroeger. Alfons Diepenbrock, Derkinderen, den architect Cuypers, Frederik
van Eeden, Louis Couperus, prof. Blok, prof. Boissevain, wijlen dr. Schaepman,
allen heeft Rome in de laatste vijf jaar binnen zijn muren gezien. En dezer dagen
waren het weer: de schilder Blommers, die verrukt over het Romeinsche landschap,
de Eeuwige Stad met weemoed verliet en Van Deyssel, die na een bezoek aan Venetië
en Florence naar Rome kwam, van waar de buitengewone hitte hem gisteren, eerder
dan hij aanvankelijk had gewenscht, terugdreef naar het Noorden.

Amerikaansche Waardeering.
Dr. Nicolaas Murray Buttler, voorzitter van de universiteit te Columbia, zei bij den
22sten jaarlijkschen feestmaaltijd der Hollandsche societeit te New-York o.a.:
Niets is meer noodig voor het hedendaagsche Amerikaansche leven, dan een
waardeering van de degelijke oud-Hollandsche gewoonten, die den geest stalen en
de burgerlijke vrijheid en den vooruitgang waarborgen.

Jong Nederland.
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Te Amsterdam en 's Gravenhage worden in navolging van Haarlem pogingen
aangewend tot oprichting van een afdeeling Jong Nederland.

Holland op zijn malst.
In het K u r h a u s Egmond aan Zee krijgt de bezoeker een A d d i t i o n met de
handteekening d e r K e l n e r r .

Uit Essen a.d. Ruhr.
Aldaar worden pogingen aangewend om een afdeeling te stichten van het A.N.V.
Reeds heeft zich een Commissie van voorbereiding gevormd, die onder meer schrijft:
In Essen - een stad van ongeveer 250.000 inwoners - bevinden zich zoo ongeveer 8
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à 10 duizend Nederlanders. Hieronder bevinden zich ongeveer honderd personen,
welke gerekend kunnen worden tot den beteren stand te behooren. De helft der
Nederlanders hier zijn vrijgezel, welke in kosthuizen hun onderdak vinden. Deze
kosthuizen bieden zeer weinig gezelligheid aan. De kinderen der gehuwden moeten
hier de Duitsche school bezoeken, leeren grondig de Duitsche taal, kennen zelden
Nederlandsch en gevoelen daardoor weinig voor hun vaderland.

Afdeeling Vrije Universiteit.
Het bestuur dezer afdeeling bestaat thans uit de heeren: D. Rumpff, voorzitter; A.A.L.
Rutgers, tweede voorzitter; A. Winkel, schrijver; J. Krüger, penningmeester; terwijl
de propaganda-commissie is samengesteld uit de heeren: H.R. Woltjer, A.O.
Heesterman en W. Harrestein.

Afdeeling Leeuwarden.
Het bestuur dezer afdeeling is thans aldus samengesteld: de heer R. Buisman,
voorzitter; de heer Jan R. van der Moer, secretaris; mevr. A. van Valkenburg - Gerdes
Oosterbeek, penningmeesteres; mej. S. Tigler Wybrandi, mej. R. Visscher, de heer
A. de Weerd en de heer D. van Hoorn.

Volksopvoeding en Volksleger.
Als No. 76 in de uitgaven der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is verschenen
‘Volksopvoeding en Volksleger’, door G. Polvliet, Kapitein der Infanterie.

In Vlaanderen Vlaamsch en in Nederland Nederlandsch!
Door het D.B. van Groep Nederland is een schrijven gericht aan het Ministerie van
Spoorwegen te Brussel om geen Fransche maar Nederlandsche reclameplaaten in
Nederlandsche stations op te doen hangen, terwijl het Hoofdbestuur aan dit Ministerie
een verzoek heeft gericht om op de keerzijde der vrachtbrieven voor pakketten ook
het Vlaamsch een plaats toe te kennen. Thans leest men er de opschriften alleen in
het Fransch en Duitsch.

Wet op het Nederlanderschap.
De correspondent van de N. Ct. te München schrijft:
Artikel 7 sub 5 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) bindt het
verlies van het Nederlanderschap aan het laten verstrijken van tien achtereenvolgende
jaren, zonder den wensch Nederlander te willen blijven, kenbaar gemaakt te hebben.
De termijn begon te loopen 1 Juli 1893 en eindigde 30 Juni 1903. In de wet staat
niet, dat de termijn alles en de persoon niets is. Zij verlangt slechts kenbaarmaking
van den wensch in den loop van tien achtereenvolgende jaren. In 1893 werd geen
ontvangbewijs voor de kenbaarmaking verstrekt. Onzeker waar ik mij 30 Juni 1903
zou bevinden, hernieuwde ik mijn verklaring in 1901 te Amsterdam en ontving een
nieuw Nationaliteitsbewijs, daar alle papieren in orde waren. Ik had daardoor de
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voorgeschreven tien achtereenvolgende jaren onderbroken. Thans eischt het tractaat
met Duitschland van Januari 1907 de hernieuwing elke vijf jaren. Ditmaal werd mij
het Nationaliteitsbewijs geweigerd wegens niet overlegging van een ontvangbewijs
dato 30 Juni 1903. Toen liep mijn bewijs eerst twee jaar. In 1901 had het
gouvernement òf de aangifte van een nieuw bewijs als nog niet noodig moeten
weigeren, òf kenbaar moeten maken, dat daardoor de verklaring in 1903 niet overbodig
werd. Zoo echter leidde het gouvernement den aanvrager eenvoudig op een
dwaalspoor om in 1907 bij aanvrage om hernieuwing wegens het tractaat met
Duitschland, overeenkomstig de methode der bureaucratie te kunnen mededeelen,
dat het Nederlanderschap intusschen voor mij verloren was gegaan.
Over de wet zelf en de behandeling der aanvragers inzake het Nederlanderschap
behoeft geen woord meer verloren te worden. Zij vindt haar wederga niet in de
beschaafde wereld.
De N. Ct. teekent hierbij aan: Nederland maakt het zijn zonen niet gemakkelijk
in den vreemde Nederlander te blijven.

Taaiheid van 't Hollandsch.
Als merkwaardig bewijs hoe na een kwarteeuw Engelsch een halfbloed, bijna neger,
nog Hollandsch kent, zendt Dr. Hendrik Muller ons een brief aan hem gericht door
Herman Forson te Cape Coast, dien hij in 1890 te Elmina leerde kennen.
C a p e C o a s t , 30 April 1904.
WelEdele Heer,
Deze dient om naar uw gezondheid te vragen en om U te verzoeken mij per eerste
gelegenheid de beneden genoemde medicijnen uit te zenden, het connessement aan
den Agent van den British West Afrikaan Bank alhier, aan wien ik voor U voor de
goederen zal vereffenen.
5 dozijn kiespijn medicijn in 1 oz fleschjes.
5 dozijn oorpijn medicijn in 1 oz fleschjes.
Vraag s.v.p. een Doctor om dezen speciaal te prepareeren, met labels om de
fleschjes hoe ze gebruikt moeten worden, de menschen op de Goudkust willen liever
Hollandsche medicijnen gebruiken, zij zeggen dat de Nederlandsche geneesheeren
zijn nuchter.
Ik blijf thans te Cape Coast zaken doen.
De Heer George Eminsang en chief Andor hebben het tijdelijke met het eeuwige
verwisseld. de Heer de Veer ex Nederlandsh consulaire Agent is nog in het leven.
Uw portret die ik van U ontving door den Heer ter Meulen hangt aan de muur van
mijn zaal, ik herinneren U altoos. Daar nu geen Hollanders hier zijn om met mij
Hollandsche taal te verwisselen heb ik Hollandsche taal bijna vergeten,
dienstengevolge verzoek ik UEd. beleefdelijk om mij te verschoonen voor mijn spel
en gramatikale fouten.

Hollandsch Gezelschap te Berlijn.
Het Jaarverslag van den Alg. Secretaris bevat over deze zelfstandige afdeeling van
het A.N.V. een kleine onjuistheid.
De secretaris, de heer C.H.F. van Heusden, geeft de volgende verbetering:
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De Vereeniging werd opgericht door de heeren P.J. van Wielin, W. Jelsma, en
mijn persoon. De drijfkracht tot aansluiting ging uit van den heer W.F. van Heusden.
Sinds eenigen tijd bezit onze vereeniging een, voorloopig nog klein zangkoor. De
damesleden nemen er gelukkig ook deel aan.
Lust en liefde schijnt er bij de zangeressen en zangers wel te zijn en nu mogen we
aannemen, dat deze club steeds grooter zal worden.
Ook een letterkundige club zagen we oprichten. We willen hopen, dat ze spoedig
sterk zal zijn.

Handelsbetrekkingen met Mexico.
De heer J. ten Napel, vertegenwoordiger van het A.N.V. vestigt de aandacht van
Nederlandsche fabrikanten van flesschen, aardappelmeel en glucose op México als
een uitmuntend afneemgebied voor hunne artikelen. Hij is volgaarne bereid H.H.
fabrikanten in verbinding te stellen met betrouwbare commissiehuizen en
vertegenwoordigers.
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Groep Suriname.
Ds. C. Hoekstra vertrekt wegens ziekte uit de kolonie en is als ondervoorzitter
vervangen door den heer F.C. Curiel, Statenlid.
De heer Fred. Oudschans Dentz is eerste secretaris geworden in de plaats van Dr.
H.v.d. Schroeff, die wegens drukke bezigheden moest bedanken maar lid van het
bestuur blijft.
Deze maand is een G r o e p s k a n t o o r geopend.
Den 25en Mei werd een kunstavond gegeven, muziek en zang en een lezing over
Jacques Perk door Luit. Mackenzie.
***
Paramaribo is weer een ‘winkel’ rijker geworden. Na de ‘Hollandsche winkel’ en
‘Geysha's winkel’ is deze ‘Volkswinkel’ de derde. De overige 25 heeten nog steeds
‘store’.
Maar goed voorgaan doet goed volgen.

Vrouwelijke koetsiers.
Nu Parijs zijn ‘cochères’ heeft dreigt dit woord ook bij ons in te sluipen.
Wie weet er een goed Nederlandsch woord voor?

Ned. Lied.
De heer J.P.J. Wierts mocht van H.M. de Koningin een dankbetuiging ontvangen
voor de aanbieding der vijf deelen in prachtband van zijn werken ‘Het Nederlandsch
Lied’.

Stamboom Oranje-Nassau.
Door de Vennootschap A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken te Rotterdam
is een zeer leerrijke, historische reclameplaat uitgegeven, waarop alle portretten van
het stamhuis Oranje-Nassau kunnen worden aangebracht, ingesloten bij de artikelen
der firma.
De versiering in kleuren is van den bekenden teekenaar T. v.d. Laars.

Tot bekendmaking van den Ned. Boekhandel in het Buitenland.
De heer L.H. Smeding, bestuurder van den Ned. Boekhandel te Antwerpen, heeft
zich bereid verklaard elke maand een exemplaar van zijn ‘Letterkundig Overzicht’
te zenden aan alle Groeps- en Afdeelings-Secretarissen van het A.N.V. i n h e t
B u i t e n l a n d , alsmede aan onze vertegenwoordigers
Onze leden in het buitenland kunnen door deze welwillendheid te allen tijde bij
bestuursleden of vertegenwoordigers inlichtingen bekomen over den Vlaamschen
boekhandel.
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De Noord-Nederlandsche boekhandel heeft bericht gezonden, dat hij zijn
maand-overzichten, ‘de Ned. Bibliographie’, niet kosteloos kan afstaan.
Maatregelen zullen genomen worden om ook deze aan de genoemde adressen te
zenden.
Neerlandia heeft voor een overzicht van wat maandelijks verschijnt geen plaats.

Nog eens punaise.
De heer D.A. Zoethout, hoofd-redacteur van De Echo, schrijft aan Neerlandia, dat
een plattelandsbode in Groningen eens punaises moest halen, maar het vreemde
woord hem ‘uut de koprold was’. Hij moest hebben: ‘'n dubbeltje van die kleine
dingskes, och duvekâoters, hoe mochte ze nau weêr heete... och, juffrouw wist 't
wel... van die doemspiekertjes (duimspijkertjes)’.
Ja, ja, punaises, knikte de juffrouw.
Krek, punaises, bevestigde de bode, die niet wist wat een prachtig Hollandsch
woord hij zoo juist had uitgevonden.

Beiaardconcerten te Mechelen.
Wie dezen zomer Vlaanderen bezoekt, heeft elken Maandagavond gelegenheid te
Mechelen een beiaardconcert bij te wonen, te geven door den uit de Congresdagen
zoo goed bekenden klokkenspeler Jef Denijn, met medewerking van het Mechelsche
Cijferistengild (zang).
Het laatste concert heeft plaats Maandag 30 September.

Ontleend aan een brief uit Transvaal.
Gaarne wensch ik bij deze gelegenheïd nog een wenk te geven aan fabrikanten van
papieren schoolborden in Holland. Tot heden worden door het Gouvernement
ondoelmatige, zware berstende houten borden verstrekt. Die dingen zijn bijna niet
te gebruiken en dikwijls denk ik aan den tijd toen ik als C.N. onderwijzer een papieren
bord had waar ik met genoegen op werkte. De aannemer voor levering aan het
onderwijs departement is de firma T. Maskew Miller te Kaapstad.
Gaarne wensch ik ook uitgevers in Holland er voor te waarschuwen, dat
Hollandsche boeken, in vergelijking met Engelsch werk, ellendig dun papier hebben
en nog ellendiger gebonden of ingenaaid zijn. Waar het Gouvernement maar uiterst
karig is in het toestaan van Hollandsche boeken, daar moeten de boeken, die wij
krijgen, dienst kunnen doen in 3 of 4 klassen.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mevr. Kolff van Oosterwijk, vroeger Loolaan, Apeldoorn.
A.K.J. Schill, vroeger Eindhoven.
H.C.M. Fourie, vroeger theol. student. Jansdam 4, Utrecht.
L. Bouman, vroeger Regentesselaan 123, den Haag (thans waarschijnlijk te
Luik).
A.F.M. Kunert, vroeger Choorstraat 29, Delft.
L.A. van Rijn, vroeger comm. in effecten, Noordeinde 28, Delft.
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A. Schipper, vroeger Hondiusstraat 39, Rotterdam (thans Den Haag).
A. Lazonder, vroeger P.C. Hooftstraat 121, Amsterdam.
F.G. Stein, vroeger instituteur, Westeinde 13, Den Haag.
F. Doornaar, student, vroeger Kaiserstrasse 81, Karlsruhe i/B.
H. van Eck, vroeger civ. ingenieur, Hugo de Grootstraat, Delft.
N.G. Möller, vroeger Brab. Turfmarkt 65, Delft.
J. Thooft, vroeger Byfangweg 11, Basel.
W. Keukenschrijver, vroeger vertegenw. v h. Nat. Kasregister, Stationsweg 9,
Rotterdam.
V. de Groot, vroeger directeur Gemeente-Reiniging, Pels Ryckenstraat 10,
Arnhem (thans Den Haag).
H.P. Morpurgo, vroeger Cables Français Barcelona (Venezuela).
H. Vieweg, vroeger directeur Maatschappij van den Dungen Tabak- en
Sigarenhandel, Noordeinde 3, Den Haag.
L.R.E.W. Hartog van Banda, vroeger Rembrandtplein 22, Amsterdam (daarna
Hotel Métropole, Brussel).
H.J. Offerhaus, vroeger v. Brakelstraat 18, Rotterdam.
K. Kirchbaum, vroeger O.Z. Achterburgwal 141, Amsterdam.
Mevr. Wed. Dr. H.C. Kips Valkenier, vroeger Breestraat 133, Leiden (thans
Rotterdam).
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Statutenwijziging.
Notulen der Algemeene Vergadering van het Alg. Ned. Verbond, gehouden
26 Juni 1907 te Dordrecht.
Te 2 uur opende de waarnemende voorzitter, de heer H.D.H. Bosboom, de vergadering
en stelde onmiddelijk de wijziging van art. 5 der Statuten aan de orde.
Het voorstel van het Hoofdbestuur luidde om genoemd artikel aldus te wijzigen:
‘Algemeene vergaderingen van het Verbond worden gehouden, zoo dikwijls het
Hoofdbestuur het noodig acht en ook zoo dikwijls het door ten minste ééne Groep,
minstens twee zelfstandige Afdeelingen of minstens 50 leden wordt verlangd met
opgave van de punten, waarvan de behandeling wordt gewenscht. Binnen drie
maanden, nadat het Hoofdbestuur, op de wijze bij het voorgaande lid bepaald, het
verzoek tot het uitschrijven eener algemeene vergadering heeft ontvangen, is het tot
bijeenroeping verplicht.
De oproeping voor eene algemeene vergadering en hare dagorde worden spoedeischende gevallen uitgezonderd - minstens zes maanden te voren in het orgaan
opgenomen, onderteekend door den algemeenen Secretaris.
De algemeene vergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van het
Verbond. Ieder lid heeft eene raadgevende stem. Het stemrecht wordt uitgeoefend
door de Groepen en Zelfstandige Afdeelingen. Zij brengen ééne stem uit, wanneer
zij niet meer dan 50 leden tellen, 2 stemmen wanneer haar ledental 50 overtreft en
voorts ééne stem meer voor elke honderd leden, die bij haar boven de 150 zijn
aangesloten, met een maximum van 10 stemmen per Groep of Afdeeling.
Het aantal leden bedoeld bij het vorige lid, wordt bepaald volgens de laatste door
het Hoofdbestuur ontvangen ledenlijst.
De Groepen en Zelfstandige Afdeelingen stemmen door hare vertegenwoordigers.
Leden van het Hoofdbestuur kunnen niet als vertegenwoordigers optreden. De
opdracht tot vertegenwoordiging moet schriftelijk geschieden.
Het Hoofdbestuur moet voor de algemeene vergadering door de besturen der
Groepen en Zelfstandige Afdeelingen zijn in kennis gesteld met de aanwijzing der
vertegenwoordigers, bij gebreke waarvan dezen niet als zoodanig kunnen worden
toegelaten.
De orde der algemeene vergaderingen wordt overigens geregeld bij afzonderlijk
reglement, vast te stellen door de algemeene vergadering’.
De Toelichting luidde als volgt:
‘Art. 5 der Statuten, zooals het nu luidt, regelt in beginsel de algemeene vergaderingen,
zooals de oprichters van het Verbond zich deze destijds hebben gedacht. Het Verbond
kan zich splitsen in Groepen en Afdeelingen, maar zijn grondwet moest ten slotte
door de leden, met voorbijgang van die indeelingen worden vastgesteld.
Het is 't Hoofdbestuur duidelijk geworden, dat dit beginsel billijkerwijze niet is
te handhaven. Meer en meer trekken de leden zich samen in Groepen en Zelfstandige
Afdeelingen, en naar mate deze langer bestaan, worden zij sterker en winnen zij aan
beteekenis.
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Het Verbond bestaat nu niet in de eerste plaats meer uit leden, maar uit Groepen
en Zelfstandige Afdeelingen. Deze nieuwe toestand wettigt volkomen de ingrijpende
verandering, die nu wordt voorgesteld, waardoor de beginselen van het Verbond
voortaan zullen worden vastgesteld door de Groepen en Zelfstandige Afdeelingen,
en de leden zich daarbij met eene raadgevende stem zullen moeten vergenoegen.
Door 't nieuwe artikel 5 wordt naar de meening van het Hoofdbestuur de grootst
mogelijke billijkheid betracht tegenover alle leden van het Verbond, hetzij zij in
Nederland wonen of ver daar buiten.
Niet langer zal 't Hoofdbestuur het Reglement voor de algemeene vergaderingen
vaststellen en over belangrijke punten, zooals het stemrecht, beslissen.
Door 't voorstel van het Hoofdbestuur vervalt de bepaling van algemeene
vergaderingen tegelijk met de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen.
Het zal ieder duidelijk zijn, dat deze niet zijn te handhaven in de regeling van het
ontworpen art. 5 der Statuten, omdat voor die bijeenkomsten dat artikel met al zijn
eischen voor de wijze van vertegenwoordiging der Groepen en Zelfstandige
Afdeelingen onverminderd zou gelden; wat toch te ver gaat.
Het is daarom beter, dat bij die Congressen de Verbondsleden desverlangd
huishoudelijk bijeenkomen, zonder oproeping en zonder onderworpen te zijn aan
eenig reglement, maar dan ook zonder eenig recht om besluiten te nemen.
Dit is trouwens ook in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling dier
bijeenkomsten’.
Op de vraag van den voorzitter wie het woord verlangde over het voorstel, zei mej.
E. Baelde (Rotter-
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dam) het te bejammeren, dat de algemeene vergaderingen, samenvallend met de Ned.
Taal- en Letterkundige Congressen, niet meer zullen plaats hebben.
Dr. J.J.A. Muller (Zeist) merkte op, dat de voorgestelde statuten-wijziging deze
bijeenkomsten niet uitsluit.
De voorzitter verklaarde van dezelfde meening te zijn.
De heer P.J. de Kanter (Dordrecht) achtte algemeene vergaderingen gelijk met de
Ned. Taal- en Letterk. Congressen van weinig nut, daar naar de plaats waar die
gehouden worden de eene Groep steeds een groot overwicht op de andere zou hebben
en dit in strijd is met de groote zelfstandigheid, die alle Groepen genieten.
De heer C. van Son (Dordrecht) was van meening, dat de Alg. Groepsvergaderingen
de belangen van haar eigen gebied voldoende behartigen en voorstellen van algemeene
strekking steeds ter behandeling aan het Hoofdbestuur worden overgedragen, dat,
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Groepen, de noodige eenheid geeft
aan den arbeid van het A.N.V.
In stemming gebracht wordt het nieuwe art. 5 met algemeene stemmen
aangenomen.
Met algemeene stemmen wordt daarna vastgesteld het reglement, bedoeld bij het
nieuwe artikel 5 der statuten.
De vergadering machtigde daarna het Hoofdbestuur op de aangenomen wijziging
in de statuten de Koninklijke Bewilliging aan te vragen en tevens om in die
wijzigingen zoodanige redactieveranderingen aan te brengen, als ter verkrijging dier
Bewilliging mocht noodig blijken.
P.J. DE KANTER,
Algemeen Secretaris.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Dr. A. Coomans de Ruiter. †
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In het vorig nummer zijn enkele woorden gewijd aan de nagedachtenis van den
voorzitter der Afdeeling Constantinopel, die terugkeerend van een vacantiereis, te
Boedapest door een zonnesteek werd getroffen.
De correspondent van de N.R. Ct. schreef van hem o.a.:
‘De overledene nam een eervolle plaats in onder de geneeskundigen alhier, en was
in alle kringen, en niet het minst onder de weinig of in 't geheel niet met aardsche
goederen gezegenden algemeen bekend en hoogelijk gewaardeerd wegens zijne
kennis en zijne onvermoeide toewijding voor zijne patiënten. De armen die hij
behandelde, ja verzorgde met eene onuitputtelijke welwillendheid en mildheid,
betreuren hem diep.
Dr. Coomans de Ruiter had, na te Amsterdam zijne studies te hebben voleindigd,
zich te Weenen in de kliniek van prof. Billroth verder in de heelkunde bekwaamd,
en bood tijdens den Turksch-Griekschen oorlog geheel belangeloos zijne diensten
aan voor de verzorging der naar hier in het bijzondere hospitaal bij het paleis van
Jildiz gebrachte gewonden. Als chef eener afdeeling bewees hij er gewichtige diensten,
welke door den sultan dankbaar werden erkend door hem de kommandeurskruisen
der Osmanieeh en Medjidjiee-orden, alsmede de herinnerings-medaille in zilver aan
dien oorlog te verleenen.
De begrafenis was een treffende manifestatie van de groote achting, welke hij
algemeen genoot, en de oprechte droefenis, welke dit tragische sterfgeval had verwekt.
Aangrijpend was de lijkdienst in de kapel van ons gezantschap, waar het stoffelijk
overschot, onder kransen bedolven, te midden van een schat van bloemen en planten,
door liefderijke handen van dankbare patiënten smaakvol geschikt, voor den preekstoel
was geplaatst; en lang was de stoet van vrienden, onder wie in de eerste plaats onze
consul en de Nederlandsche tolk aan het gezantschap werden opgemerkt, die het zich
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tot een plicht hadden gerekend, den betreurden doode tot zijn laatste rustplaats het
geleide te geven’.

Invloed van de toenadering tusschen België en Nederland?
Uit Mexico schrijft men ons:
Het gaat vooruit met de Nederlandsche kolonie in Mexico. In Januari werd de
Nederlandsche Vereeniging in Mexico opgericht met 17 leden en nu telt deze
vereeniging 27 leden, waartoe ook bijna alle buiten de hoofdstad woonachtige
Nederlanders behooren.
In samenwerking met de Union Belge is het Bestuur na rijp overleg er toe
overgegaan om op bescheiden voet een gezellig clublokaal in te richten, hetwelk den
6en Juni des avonds op de gebruikelijke wijze officieel voor de leden werd geopend
door den heer Jac. Lemmens, president der Union Belge, in tegenwoordigheid van
den Belgischen zaakgelastigde De Ramaix, den Nederlandschen Consul Paul
Kosidowski en den Belgischen attaché Franck, terwijl als gast ook de Duitsche consul
Dr. Rieloff tegenwoordig was.
Door den voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging, den heer J. ten Napel
werd het woord gevoerd in het Nederlandsch. In zijne rede vestigde hij er de aandacht
op hoe zij door ‘U n i o n f a i t l a f o r c e ’, E e n d r a c h t m a a k t m a c h t , tot
hun doel waren gekomen en drukte hij zijne bewondering uit voor de Belgische
wapenleuze, doch vestigde daarop de aandacht op de Nederlandsche wapenleuze
‘I k z a l h a n d h a v e n ’, Je maintiendrai.
Dit, merkte de heer Ten Napel terecht op moest door elk der leden worden
nagestreefd.
De heer De Ramaix als zaakgelastigde van België verklaarde met voldoening neer
te zien op het werk door de beide kolonies verricht en drukte zijne bijzondere
tevredenheid er over uit, dat de politieke toenadering tot zelfs aan deze zijde van den
Atlantischen Oceaan haren invloed deed gevoelen, hij stelde heel galant een dronk
voor op het welzijn van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en haren
dapperen gemaal.
De Nederlandsche consul, de heer Paul Kosidowski hield eene zeer passende
toespraak in de Duitsche
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taal, waarin hij zeide het zeer te betreuren, dat hij de Nederlandsche taal niet
voldoende machtig was om zich daarin bij deze gelegenheid uit te drukken; ook hij
gaf zijne tevredenheid te kennen en beantwoordde de beleefdheid van den Belgischen
zaakgelastigde door een dronk voor te stellen op de gezondheid van Zijne Majesteit
Koning Leopold.
Wat den leden van het A.N.V. dien avond zoo bijzonder genoegen heeft gedaan
is, dat er onder de Belgen zoovele waren die zulk een schoon Vlaamsch wisten te
spreken en... te zingen!
De heer Ten Napel schrijft d.d. 20 Juni:
Er is voor eenige dagen een club opgericht, waarvan de leden der Union Belge en
die der Ned. Ver. lid zijn. Beide vereenigingen blijven afzonderlijk bestaan, doch de
club ‘Circulo Belga-Holandes’ in de Primer Callejon de Santa Clara No. 6 gevestige
is open voor Nederlanders en Belgen.

Boekencommissie.
Adres van den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekeenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam
In 't eerste halfjaar van 1907 werden 94 kisten boeken verzonden, waaronder naar
overzeesche bezittingen of Nederlandsche kolonies in den vreemde. Bovendien 100
ex. van de De Ruijter-plaat over de gansche wereld.
In voorbereiding zijn zendingen naar België, Canada en Noord-Amerika.
***
Opnieuw is gebleken hoe nuttig de B.-C. werkt ten bate van 't A.N.V. zelf. Uit
verschillende oorden komt de tijding, dat onze bemoeiïngen het hoogst waarschijnlijk
gevolg zullen hebben, dat men lid wordt van 't Verbond, en trachten zal afdeelingen
op te richten. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan Noord-Amerika.
***
De werkzaamheden in 't Boekenhuis zijn nu voor een paar maanden gestaakt. Men
wordt derhalve dringend verzocht, g e e n p a k k e t t e n o f k i s t e n b o e k e n
n a a r d e Va n d e r D u y n s t r a a t t e z e n d e n z o n d e r b e r i c h t e r v a n
aan den ondergeteekende te doen toekomen. Nogmaals wordt
door dezen daarbij aan de leden verzocht om alle
briefwisseling toch te richten aan zijn adres: 206
Mathenesserlaan.Andere adresseering leidt tot oponthoud of
verwarring.
Alleen de kranten-zendingen gaan geregeld door.
***
't Behoeft zeker wel niet gezegd te worden, dat aanmeldingen als contribuant van
onze B.-C. te allen tijde met de grootste erkentelijkheid worden aangenomen. Op
een enkelen na hebben wij ons eerste kwarthonderd-tal gewonnen: afdeelingen en
gewone leden van 't A N.V.
***
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Beleefd verzoeken wij nogmaals allen dames en heeren leden, kranten-zenders,
om op de aangegeven plaats op den kruisband steeds naam en adres te zetten!
De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 10 Juli '07.

Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Bestuursvergadering van Groep Nederland op
Woensdag 10 Juli te Dordrecht.
Aanwezig: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde en de heeren Prof.
P.J. Blok, Mr. A.B. Cohen Stuart, Marc. Emants, Dr. W. van Everdingen, Dr. J.B.
Schepers en C. v. Son, secretaris.
1. I n g e k o m e n s t u k k e n , o.a. schrijven van den heer G.J. Rive te Weenen,
waarin hij de aandacht vestigt op het feit, dat de Nederlandsche paspoorten enkel in
het Fransch zijn gesteld, terwijl landen als Oostenrijk en Hongarije, zelfs Roemenië
paspoorten afleveren, waarin ook de eigen taal wordt gebruikt.
Besloten wordt hieromtrent een onderzoek in te stellen en zoo noodig een adres
te richten aan de bevoegde macht.
2. C o m m i s s i e tot het samenstellen van een lijst van v r e e m d e w o o r d e n
met hun vertaling of passende omschrijving.
't Dagel. Bestuur heeft bereid gevonden zitting te nemen: Mevr. A. Beets - Damsté,
Dr. A. Beets, Prof. Dr. D.C. Hesseling en Prof. Dr. J.J. Salverda de Grave. Reeds
werd een vergadering te Leiden gehouden. Alle verzoeken die bij de redactie van
Neerlandia inkomen om een vreemd woord door een Nederlandsch te vervangen,
zullen aan het oordeel der Commissie worden onderworpen.
3. C o m m i s s i e tot onderzoek naar de wenschelijkheid der a f s c h a f f i n g v a n
h e t F r a n s c h als toelatingseisch voor Gymnasia en H.B. Scholen.
Aan de Afdeeling Den Haag zal als voorstelster worden verzocht deze Commissie
samen te stellen.
4. T i j d k w e s t i e . De meerderheid der vergadering is van oordeel, dat waar zoo
velerlei meeningen door deskundigen worden verkondigd, het Verbond zich moeilijk
in deze kwestie kan mengen.
Besloten wordt het rapport der Staatscommissie af te wachten.
5. Bevordering der b r i e f w i s s e l i n g i n h e t N e d e r l a n d s c h t u s s c h e n
N.- en Z.-Ned. handelaars en neringdoenden.
Besloten wordt:
a. een rondschrijven te richten aan de Kamers van Koophandel in Nederland;
b. de medewerking in te roepen van de Ver. v.d. Handeldrijvenden en Industrieelen
Middenstand en de Maatschappij van Nijverheid;
c. briefzegels in Neerlandia te doen leggen ten gebruike van hen, die willen
aangeven alleen Ned. briefwisseling te verlangen;
d. een lijst in Neerlandia openbaar te maken van handelaars in Vlaanderen en
Nederland, die wederzijdsch Nederlandsche briefwisseling verlangen;
e. aan Noordnederlandsche handelaars desverlangd een kaart van het Vlaamsche
taalgebied te verschaffen.
6. Bekendmaking der N e d . U i t g a v e n aan Stamgenooten in den vreemde.
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Besloten wordt, daar Neerlandia geen plaats biedt, de uitgave H e t B o e k in het
buitenland onder de leden te verspreiden.
7. Zorg voor de N e d . l a n d v e r h u i z e r s i n C a n a d a .
De B.-C. heeft reeds voor leesstof gezorgd.
Klachten hebben het Dagel. Bestuur bereikt over teleurstelling der door het Leger
des Heils vervoerde landverhuizers.
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Tot den Min. van Buitenl. Zaken zal hierover een schrijven worden gericht.
8. R e g l e m e n t s w i j z i g i n g .
In het Groepsreglement worden bepalingen opgenomen:
a. omtrent den toegang van leden van het A.N.V. tot bijeenkomsten van
Afdeelingen;
b. de inrichting der Jongelieden-Afdeelingen;
c. de plaats der Algemeene Vergadering.
9. Gelijkstelling van Fransche en H o l l . S p o o r w e g g i d s e n v o o r B e l g i ë .
Groep Nederland kan moeilijk ingrijpen in deze Belgische aangelegenheid. Alleen
kan men a l t i j d H o l l a n d s c h e S p o o r w e g g i d s e n v o o r B e l g i ë
e i s c h e n . Als alle leden van het Verbond in Noord en Zuid dit doen, komt de
gelijkstelling van zelf.
10. D i p l o m a t i e k e t a a l .
Door het Dagel. Bestuur is een onderzoek ingesteld naar de talen in het diplomatiek
verkeer tusschen verschillende landen.
Gebleken is dat ‘Nederland minder fier en regelmatig is’ dan menig ander land.
Pogingen zullen worden aangewend om de briefwisseling in het Ned. tusschen de
Ned. en Belgische regeering te bevorderen.
11. Va d e r l a n d s c h e s p e l e n .
De bevordering hiervan zal worden opgedragen aan de Afdeelingen in haar kring,
in het bijzonder aan de Jongelieden-Afdeelingen en den te stichten T u c h t -B o n d .
12. H e t D u i t s c h i n L i m b u r g .
Herhaaldelijk is er op gewezen, dat in verschillende grensgemeenten, vooral in
Limburg het Duitsch de voertaal van het L.O. is. Aan den inspecteur van het L.O. in
de eerste inspectie, Jhr. Mr. L.F.H. Michiels van Kessenich te Roermond is een
schrijven over dezen toestand gericht. Z. Ed. Gestr. zegde een onderzoek toe, waarvan
de uitslag nog niet bekend is.
Besloten werd zich zoo noodig tot den Minister van Binnenl. Zaken te wenden.
13. H o f l e v e r a n c i e r s .
Pogingen zullen worden aangewend om aan de vergunning tot het voeren van het
Koninklijk wapen de verplichting te zien toegevoegd, dat men zich niet ‘fournisseur
de la Cour’, maar hofleverancier heeft te noemen en in het bedrijf zooveel mogelijk
de Ned. taal worde gebruikt.
14. We t s v o o r s t e l C o r e m a n s .
Ten einde aan deze brandende kwestie, deze levensvraag voor de Vlamingen meer
bekendheid te geven in Noord-Nederland, zal Groep België worden uitgenoodigd
sprekers aan te wijzen, die voor de Afdeelingen de Vlaamsche wenschen uiteenzetten
om in Noord-Nederland meer belangstelling te wekken voor den Taalstrijd der
zuidelijke broeders.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Jong Nederland.
Het is een schitterend denkbeeld geweest, dat toevoegen aan ons Verbond van zoveel
jonge Nederlanders. Een hartelik woord van welkom aan de eerste Afdeling, die van
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Haarlem, die nu al een kleine honderd leden telt, mag hier wel gepaard gaan met een
opwekking aan andere plaatsen, om dat voorbeeld te volgen.
De bedoeling bij het stichten is geweest om jongelui van 15-21 jaar te maken tot
een soort tirailleurslinie vóór het Groot-Nederlandse leger.
Een korps vol jeugdkracht, vol geestdrift voor onze idealen, vol zucht om aan te
pakken, niet wetende haast waarmee te beginnen, maar in 't algemeen geestdriftig.
Ziehier, hoe we ons ‘Jong Nederland’ voorstellen: leerlingen van H.B.S., Gymn.,
Kweek-, Normaal- en Kostschool, uit de meest verschillende standen van de
maatschappij, eendrachtig samenwerkende. O zeker, dat zal maar zó niet gaan: er
zijn op die leeftijd al genoeg die er niets voor voelen; er zijn er die er verheven boven
staan als jeugdige aristokraatjes boven het plebs; er zijn er die het toch wel een beetje
eng vinden om daar zo maar met kwekelingen om te gaan; er zullen zich ook wel
eens botsingen voordoen: jeugdige Kwekelingen en H.B. Scholieren die voor jonge
meisjes en - dametjes wat al te herrieachtig zijn, vooral omdat zij licht in de
meerderheid zijn en hun lawaai daardoor verdubbelt; er zal hier en daar ook een
zekere stijfheid heersen tussen de verbonden mogendheden, waar ieder zich van te
voren afsloot op eigen terrein en daar in de volheid van z'n macht heerste, de andere
schoolmogendheden niet kennende en dus zo vaak minachtende.
Dat wil dus zeggen: ook deze ‘Jong-Nederland’-klubs zullen door de periode van
de kinderziekten, waar alle verenigingen aan lijden, heen moeten geholpen worden.
Maar - er is geen twijfel aan of het zal wel lukken.
Men went aan elkaar; men is ten slotte toch jong, al heeft men hoge boorden; men
voelt toch, al is men in z'n hart toch jong, een straatjongen, die herrie wel leuk vindt,
de bekoring van de omgang met meisjes en deze zelf begrijpen dan natuurlik wel,
dat het jonge bloed zich eens moet uiten en geen water-en-melk is.
Zo komen de gemoederen tot elkaar en werken in het belang van de grote zaak.
Te Haarlem werd het initiatief genomen door drie besturen van
school-verenigingen; Direkteuren, Rektor en Direktrice, ze hadden allen de zaak
meegevoeld en voortgeholpen; de voorzitter van de Haarlemse afdeling van ouderen
lei in een zaal met 2 à 300 meisjes en jongens van 9 scholen - een aardig opwekkend
gezicht zoveel prettige lichte toiletjes, zoveel forse gezichten bijeen te zien - de
beginselen van ons Verbond uit en wat men van ‘Jong Nederland’ verwachtte. In de
pauze kregen ze papiertjes waar ze desverkiezende hun naam, adres en bedrag op
konden invullen en de personen met wie ze samen een leeskringetje voor Neerlandia
zouden vormen; bij de uitgang stond een bus, zodat ieder vrij was om al of niet lid
te worden. 68 tekenden. Dezelfde besturen riepen toen deze leden en ieder die nog
lid wou worden nog eens op; ze kozen een bestuur van drie personen, een leerling
van de Kweekschool (voorzitter), een van de Meisjes H.B.S. (sekretaresse) en een
Gymnasiast (penningmeester). Met ondergetekende als afgevaardigde van het
Groepsbestuur is toen een ontwerp-reglement, van Dordt naar hier gezonden,
besproken en vastgesteld. De jongelui hebben dat in een avond-vergadering van een
60 tal leden goedgekeurd. En ziedaar, het schuitje van stapel gelopen. Er zit al aardig
gang in; het honderdtal leden is al haast bereikt.
Wat zij kunnen doen? Propaganda-avonden houden, b.v. opgeluisterd door
toneelspel en voordracht en met meeneming van gasten; maar ook - en zie daar een
gemeenschappelijk belang voor de afdeling van ouderen en die van ‘Jong Nederland’:
zij kunnen onze beginselen bij allerlei ouders, ooms en tantes brengen en die overhalen
lid te worden. Hoe meer leden de afdelingen van ouderen krijgen, des te meer kunnen
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zij doen en dan zullen ze altijd op de jongeren als gasten rekenen, dat spreekt. De
band tussen beiden is tweeërlei:
1o. de voorzitter van ‘J.N.’ heeft zitting zonder stemrecht in het Afdelingsbestuur
van ouderen en
o ze delen elkaar wederkerig de genomen besluiten mee, voordat ze worden ten
2.
uitvoer gelegd.
Waarlik, nog eens: we mogen ons Verbond gelukwensen met de nieuwe aanwinst
en hopen dat Jong Nederland in 't gehele land zich snel vereent tot bevordering van
wat wij willen.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.
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Zuid-Nederland.
Door Vlaanderen.*)
Belgisch West-Vlaanderen vertoont tweeërlei karakter. Langs de geheele kust is het
vlak en herinnert in elk opzicht, evenals 't achterland van Duinkerken in Frankrijk,
aan de beide

Halletoren te Brugge.

Hollanden, niet aan Zeeland, dat tusschen Holland en Vlaanderen zijn eigen natuur
heeft. Breed is dit vlakke gedeelte van Vlaanderen evenwel niet, ten minste niet
tusschen Brugge en Oostende. Wie zich per rijwiel van Brugge naar Oostende begeeft
en zich door de wilgen, de slooten en 't glanzend vee in 't vlakke lage land elk
oogenblik in Holland waant, ziet steeds aan den verren gezichtseinder binnenwaarts
een lijn van groen, waarachter 't houtrijke en golvende Vlaanderen ligt.
Oostende ligt niet als Scheveningen in eenen krans van geboomte. Men valt
plotseling in deze weeldestad, waar eens heel Europa heen stroomde om er de kunst
*) Dit artikel kan als een vervolg beschouwd worden op dat, verschenen in het
November-nummer 1906.
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van aanval en verweer te leeren en nu om er te baden. De eigenlijke stad maakt een
prettigen indruk, terwijl zij aan de zeezijde schitterend is, verbluffend schitterend
zelfs, maar van eene schittering, een hel blinkende weelde, die op den duur vermoeien
en ontzenuwen moet. Zooals Oostende is, is Blankenberghe, en zooals Blankenberghe
is, is Heyst, alleen de schaal verkleint. Heyst ziet bescheiden op tegen Blankenberghe
en Oostende overschittert beide weer.
Natuurlijk hoort men in Oostende slechts Fransch. Evenwel, wie zich in het
Nederlandsch wendt tot een der Oostendenaren zelf, wordt welwillend te woord
gestaan in het Vlaamsch. Daaraan herkent men Oostende als eene Vlaamsche stad.
Brugge naast Oostende, het begijnhofje naast den zee-boulevard! Wat er bruisend
in 't leven aan de oppervlakte komt op den zee-boulevard in Oostende, bezinkt weer
in dat rustige en vredige hoekje van Brugge, waar vele slanke en hooge boomen staan
en stille begijntjes wonen in kleine grijze huisjes!
Van eeuwige bekoring is in Brugge de Hal met Belfort niet in 't minst voor ons
Noord-Nederlanders, die opgegroeid zijn in onbewuste liefde voor den rooden
baksteen, die zoo warm doet. En van geen Nederlandsch klokkespel misschien is de
klank zoo welluidend en geestig als van dezen Brugschen halletoren.
Om 't eigenlijke Vlaamsche landschap te leeren kennen, doet men het best van
Brugge den weg in te slaan naar Thorout om zich van Thorout naar Ghistel en van
Ghistel weer terug naar Brugge te begeven. De weg naar Thorout is vol afwisseling,
en is 't weder fraai dan wisselt ge zoo nu en dan eenen snellen groet met vlijtige
kantwerksters, die voor de deur harer woningen misschien bezig zijn aan het belegsel
op een priesterkleed, wier rappe vingers een onnaspeurlijk spel spelen met klikkende
houtjes.
Dikwijls zijn er aan beide kanten van den weg dennenbosschen en de lucht is dan
vol van eenen prikkelenden dennengeur.
Vlaanderen is hier ongemeen bekoorlijk. Zorgeloos en overal verstrooid liggen
de kleine roode huisjes vaak ten halve weggedoken achter de glooiïng van het veld
en achter het rijpende koren, geschut tegen eene teisterende zomerzon door de breede
spreiding van het loof van slank geboomte hoog boven ze. Met dit land was Guido
Gezelle één en uit dit land leert men hem te beter verstaan.
Heel in de verte, recht vooruit, doemt eene torenspits op; 't is Thorout een klein
welvarend stadje. Van Tho rout naar Ghistel is de weg aanvankelijk aan beide zijden
dicht bezet met prachtige kastanjeboomen. Slaat men linksaf dan voert de weg naar
Diksmuide, vanwaar men weer gemakkelijk Ieperen kan bereiken.
Hoe dichter men Diksmuide nadert, hoe meer 't landschap van karakter verandert
en om Diksmuide is 't ten slotte vlak zooals 't vlak is langs de Noordzee. In deze
streken heeft de korenbouw plaats gemaakt voor zuivelbereiding en de boter van
Diksmuide heeft eenen uitstekenden naam, zooals de boter uit Veurne-Ambacht.
Op een mijner tochten door Vlaanderen had ik in Diksmuide te overnachten. Aan
een groepje kantend jong volk vroeg ik: ‘Kunt u mij zeggen wat hier het beste hotel
is?’ Dadelijk trad eene jonge dame naar voren, die gretig de gelegenheid aangreep
om mij nu eens in schitterend Fransch uit te duiden hoe ik gaan moest om het beste
hotel te vinden! ‘Zegt u 't mij maar in 't Vlaamsch juffrouw, ik spreek in Vlaanderen
alleen Vlaamsch’. De groote ijver van de jonge dame verflauwde plotseling en terwijl
ze terugweek, liet ze hare rol door een ander overnemen.
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In het hotel, dat mij als het beste was aangewezen, zaten eenige heeren, notabelen
van Diksmuide in eenen kring om eene groote ronde tafel. De eigenaar van het hotel,
die ook in den kring zat, een man van goedig blozend gelaat en stille bewegingen,
kwam op mij toe en in gelijkmatig wegrollend Fransch vroeg hij: ‘bonsoir, monsieur,
ne voulezvous pas mettre votre vélo par ici’, de plaats aanwijzend waar ik mijn rijwiel
kon neerzetten? ‘Neen 't kan hier wel staan, en, kan ik hier van nacht slapen?’
Kostelijk was 't te zien, welke vragende verbazing zich op 't gelaat van onzen rustigen
waard afteekende op 't hooren van dit eenvoudige Nederlandsch. Een der heeren
kwam tusschenbeide en vertolkte mijne bedoeling door het Nederlandsch over te
zetten in de taal van Diksmuide zelf. De waard gaf mij hierop over aan zijne vrouw,
welke ik slechts had te volgen om mijne keuze op eene der kamers te bepalen. In
dien tusschentijd hadden de heeren gelegenheid den sluier op te lichten, welke er om
mij hing als om elken binnenkomenden vreemdeling. Toen ik weer beneden gekomen
was, werd mij vriendelijk toegestaan in den kring plaats te nemen en 't was bedoeld
als eene oplettendheid, toen mij door den jongsten uit het gezelschap een verlucht
weekblad werd toegeschoven, dat een Nederlandsch blad bleek te zijn. Hoe komt
dat hier, dacht ik onwillekeurig? Deze jonge man bleek bovendien zuiver
Nederlandsch te spreken, hoewel met Vlaamschen tongval. Toen zich nu tusschen
ons beiden een gesprek ontspon over het Vlaamsch en de Vlaamsche beweging,
verklaarde hij een voorstander te zijn van het Nederlandsch als algemeene schrijfen spreektaal voor Vlaamsch-België, na vroeger met vuur geijverd te hebben voor
't Westvlaamsch. Dat was dan ook de reden, dat hij er zich op toegelegd had het
Nederlandsch zoo zuiver mogelijk te leeren spreken; en om de kennis van het
Nederlandsch zooveel mogelijk onder de Vlamingen te bevorderen, had hij er voor
gezorgd, dat een Nederlandsch weekblad een plaatsje kreeg op de leestafel in genoemd
hotel. En om zijne denkbeelden omtrent de doorvoering van het Nederlandsch als
tweede taal in België ingang te doen vinden, had deze jonge Vlaming reeds eene
lezing gehouden in Diksmuide en stelde hij zich voor nog diezelfde week eene
voordracht te houden te Brugge. Hij prees 't toeval nu juist eenen Nederlander te
ontmoeten en verzocht mij vriendelijk hem den volgenden morgen in zijne woning
te komen bezoeken, dan kon hij mij de te houden voordracht eens voorlezen, en hij
hoopte, dat ik mijne opmerkingen niet achterwege zou houden, wanneer zijn
Nederlandsch hier en daar nog wat kreupel ging. Zoo begaven wij ons, nadat hij mij
reeds was komen begroeten, den volgenden morgen naar zijne gastvrije woning. De
voordracht zelve was voortreffelijk en het Nederlandsch was slechts hier en daar nog
wat on-Nederlandsch. Natuurlijk, dat ik ten slotte de onderstelling uitsprak: ‘U zult
ook wel lid zijn van het Algemeen Nederlandsch Verbond’, waarop het tot mijne
groote verbazing heette van niet, hoewel het Algemeen Nederlandsch Verbond wel
degelijk aan mijnen gastheer bekend was. Ik zeide, dat mij dat zeer bevreemdde van
iemand, wiens streven zoo volkomen één lijn ging met dat van het Algemeen
Nederlandsch Verbond! Hierop antwoordde hij, dat hij het laatste erkende, maar dat
hij geen lid was, omdat 't Verbond van eenigszins anti-godsdienstige strekking was,
ja zelfs litteratuur uitzond naar Zuid-Afrika, die eenen anti-katholieken geest ademde.
Ik bestreed deze opvatting als beslist onjuist en zeide, dat ik dat met te meer recht
kon doen, omdat toen juist in het laatste nummer van Neerlandia nog eens
uitdrukkelijk verklaard was, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond ten opzichte
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van de verschillende godsdienstige overtuigingen volkomen onzijdig was, terwijl de
statuten van het Verbond op dat punt reeds geen twijfel overlaten.
‘En’, meende ik, ‘wanneer u dat inderdaad gelooft, dan moest dat voor u te eerder
eene reden zijn u aan te sluiten, om dien invloed uit te oefenen, die die anti-katholieke
strekking zou kunnen doen verdwijnen!’ Onder de namen echter van hen, die het
laatste halfjaar lid zijn geworden van het Algemeen Nederlandsch Verbond, heb ik
niet aangetroffen den naam van dezen jongen Vlaming en zoo onderstel ik, dat hij
in zijne onjuiste meening is blijven volharden tot schade van 't Algemeen
Nederlandsch Verbond. Niet alleen blijft hier eene uitnemende kracht op zichzelf
staan, maar misschien wordt die onjuiste opvatting ook nog in ruimeren kring verbreid.
Er blijkt nog eens ten overvloede uit, hoe 't Verbond nooit genoeg kan laten uitkomen,
dat elke godsdienstige of anti-godsdienstige strekking aan zijn streven vreemd is en
dat er gelijkelijk plaats is voor elk van welke geloofsovertuiging hij ook zij. Vooral
't getuigenis in dezen van katholieken zelf zou van onschatbaren dienst zijn!
Vlaanderen tusschen Diksmuide en Ieperen is niet vlak, zooals Vlaanderen langs
de zee, maar ook niet zoo golvend, en vol van groen, en bezaaid met kleine
weggedoken huisjes als Vlaanderen tusschen Brugge en Thorout. Zware grijze torens
verrijzen in de verte boven den horizon en wenken den reiziger. 't Zijn de torens van
het oude Ieperen, dat zeer bezienswaardig is met zijne kathedraal, zijne Hal en oude
gevels, hoewel de kathedraal niet zoo indrukwekkend is als de Onze Lieve Vrouwe
Kerk te Antwerpen of de St. Goedele te Brussel.
De Hal in gotischen stijl staat er grijs en zwaar, als eene sprekende herinnering
aan middeleeuwsche nering en bedrijvigheid, en vreemd doet de stilte aan in die
holle lange ruimten, die eens vervuld waren van het gegons van eene drukke menigte.
De Hal staat er in zwaarmoedig gepeins verzonken! De Hal en de kathedraal, naast
elkaar groeiden ze op in eenen tijd, waarvan de menschen nauw heugenis meer
hebben. De een koos zich het bezige leven en de ander wijdde zich aan de heilige
dingen. Om beider hoofd zweepten stormen, maar ze voelden zich veilig zoo dicht
naast elkaar, ze voelden zich gelukkig, want beiden dienden ze. En nu! Nog altijd
stroomt de vrome schare naar de kathedraal, maar de Hal wordt vergeten en het is
haar aan te zien, die oude grijze Hal, op dat groote ruime plein, dat zij lijdt in het
bewustzijn zichzelf te hebben overleefd.
In Ieperen werd het mij nog eens duidelijk, dat de Vlaamsche en de
algemeen-Nederlandsche beweging reden van bestaan hebben. 't Was Zondag. In het
hotel de la Chatellenie verzamelden zich een groot aantal Zondagsgasten voor het
middageten. Daar zaten ze, dames en heeren, oude en jonge, eerzame burgers van
Ieperen en Vlamingen van geboorte, en ze spraken Fransch, hun heerlijjk Fransch,
hun onvolprezen Fransch, waarboven in deze wereld niets gaat dan Fransch, het
Fransch, dat den roem van Alexander den Grooten verkleint, want Alexander de
Groote sprak geen Fransch! Ook de man tegenover mij, een kleine bultenaar, sprak
Fransch. Zijn beprikte wijsvinger deed wel zeker vermoeden bij mij rijzen en hield
misschien de verklaring in van het feit, dat hij een beetje aan zijn lot werd overgelaten
- kent in eene kleine stad de een den ander niet? - maar wat zou dat alles, hij sprak
toch Fransch! Hoe zal ik de verontwaardiging beschrijven van die goede lieden, toen
zij bemerkten, dat ik mij verstouten durfde mij daar met den kelner uitsluitend te
onderhouden in het verachtelijk Vlaamsch! Maar hoe zal ik onder woorden brengen
de gevoelens, die in mij opkwamen ten opzichte van zoovele Vlamingen, toen ik
bedacht, dat diezelfde ergerlijke taalverloochening zich elk oogenblik herhaalt en
overal, in Brugge, in Gent, in Oudenaarde en Hasselt en overal waar Vlamingen zijn!
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En weer dacht ik aan een klein voorval, dat toen eenige weken oud was. Toen ik na
een rijwieltocht door Fransch-
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Vlaanderen te Belle de grens was overgestoken, sloeg ik een verkeerden weg in.
Vergeefs zag ik uit naar iemand, die mij weer op den rechten weg brengen kon, tot
ik aan een dorp kwam. Maar 't was Zondag en zoo was de dorpsstraat verlaten en
leeg, tot ik eenen hoek omsloeg en toen als eenig levend wezen een klein meisje op
eenigen afstand over de straat zag huppelen, dat in haar helder roode jurkje in die
straat van eentoonige, druilige Zondagsleegte, eenen glans om zich schiep als eene
klaproos aan eenen armelijken zandweg. Ik reed op 't kleine ding toe en vroeg: ‘zeg
eens, beste meisje, wat is de weg naar Ieperen?’ Toen ging 't hoofdje een beetje op
zij en ze sloeg haar oogen naar den grond en terwijl ze zoo een beeld was van innig
schuldbesef, zei ze heel zachtjes en langzaam: ‘ik ken geen Fransch’. Dat was
teekenend! Welnu, wanneer in Vlaanderen zelfs de kinderen op 't land het als eene
tekortkoming

Halletoren te Ieperen.

voelen en zich met hunne geheele houding verontschuldigen, slechts hunne moedertaal
te spreken, is het dan met de Vlamingen niet ver gekomen? Maar wij
Noord-Nederlanders! Hoe is het met ons? Wanneer aan onze gedragingen eens de
toetssteen van strengen nationalen zin werd aangelegd, zouden wij dan vrij uitgaan?
Zou de minachting van eenen rechtgeaarden Vlaming voor ons niet volkomen
gerechtvaardigd zijn, wanneer 't hem al aanstonds opviel, hoe vromelijk wij dag in
dag uit de Nederlandsche knietjes buigen voor het gouden kalf van het uitheemsche,
hoe we ons verlustigen in dp schitterende, kleurige veertjes van al die Fransche
woorden en tot aan den schouder met onzen arm in germanismen roeren als een vrek
in zijn goud? Zonder twijfel! En wie dan voelt en begrijpt, dat dat slechts mogelijk
is bij een volk met volslagen gemis aan nationaal eergevoel, die vraagft met zorg op
de wijs van Maerlant ‘Sal Hollant iet lange staen in dus cranken love’, zal Holland,
zoo wel Holland blijden?
Zoo verliet ik Ieperen met zeer gemengde gevoelens, maar West-Vlaanderen is
schoon, 't land van den priester-dichter!
Sneek.
E. BESSE.

Nogmaals het Wetsvoorstel Coremans.
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In de vorige kroniek werd gezegd, dat het wetsvoorstel Coremans een heele
lijdensgeschiedenis te doorloopen heeft gehad, alvorens het eindelijk, na verscheidene
jaren, vóór de Kamer van Volksvertegenwoordigers in bespreking werd gebracht.
En sinds de uitslag van de eerste stemming is bekend geworden, werd die
lijdensgeschiedenis nog met een paar bladzijden vergroot.
Wat hadden wij in de laatste weken die deze stemming vooraf gingen, niet zien
gebeuren! Amendementen en sub-amendementen werden ingediend; op allerlei wijze
trachtte men aan het bewuste wetsvoorstel, dat in zijn oorspronkelijken vorm toch
zoo eenvoudig duidelijk is, te peuteren. Hier heet het, dat men er het ongrondwettige
van moest wegnemen, daar was het, dat men de rechten, dat wil zeggen de
voorrechten, der Walen in het Vlaamsche land moest doen eerbiedigen, dan weer
luidde het, dat Brussel met zijn voorsteden in geen geval onder het bereik der nieuwe
wet mochten vallen.
Al de gewone wapens werden uit het Franskiljonsche Arsenaal voor den dag
gehaald: het voorstel was ongrondwettig; het voorstel was tyrannisch; het voorstel
miskende de vrijheid der huisvaders; het voorstel beoogde de verdrijving van het
Fransch uit Vlaanderen; het voorstel zou voor gevolg hebben de Vlamingen in een
minderwaardigen toestand te plaatsen; het voorstel zou een ‘Chineeschen muur’ doen
oprijzen tusschen Vlamingen en Walen; het voorstel was onvaderlandslievend; ja,
het voorstel was behept met de zeven hoofdzonden en nog wat.
Waarom zou nu zoo opeens een wet, die het gebruik van het Nederlandsch bij het
onderwijs in Vlaanderen voorschrijft, ongrondwettig zijn, wanneer men er tot nog
toe nooit op gekomen is om de wet van 1849 ongrondwettig te vinden, welke nochtans
de Vlamingen d w i n g t het Fransch te bezigen bij het onderwijs? En heeft men er
ooit aan gedacht, dat ook de Vlaamsche huisvaders een vrijheid bezitten, die toch
wel kan opwegen tegen de vrijheid der niet-
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Vlaamsche huisvaders? Een Vlaamsche wet wordt bij ons voor ongrondwettig
uitgekreten, wanneer zij tot doel heeft om den Vlamingen het bezit van hun
grondwetttg recht te verzekeren! En wie het hardst meeriepen, dat ook het wetsvoorstel
Coremans ongrondwettig was, waren niet altijd in de eerste plaats de
anti-Vlaamschgezinden!
Den dag, dat het beginsel van het wetsvoorstel in de Kamer werd aangenomen, is
er geen gejubel in het Vlaamsche land opgegaan, omdat die dag het treurig bewijs
heeft geleverd, dat het Vlaamsche volk het minst kan rekenen op zijn eigen
afgevaardigden. Volksvertegenwoordigers die tot dan toe als goede Vlaamschgezinden
hadden gegolden, brachten hun stem uit tegen het wetsvoorstel, anderen, die nochtans
stellig en plechtig beloofd hadden aan hun kiezers, dat zij voor de wet zouden
stemmen, kwamen aan hun belofte te kort en onder de leden van de rechterzijde
werden er slechts tien gevonden, die hun stem aan het ontwerp gaven.
Zelden, inderdaad, heeft de Kamer een erbarmelijker schouwspel opgeleverd dan
den dag van de genoemde stemming. Daar stond geen groep stambewuste Vlaamsche
volksvertegenwoordigers tegenover een niet minder overtuigde groep tegenstrevers;
daar was geen groep Vlaamsche afgevaardigden te zien, die niets anders verlangden
dan hun volk ter wille te zijn. Daar stonden twee politieke schakeeringen tegenover
elkander: de katholieke, die, op enkele uitzonderingen na, zich eerst katholiek en
dan Vlaamschgezind betoonde en, handelend volgens de voorschriften in den
bekenden brief van de bisschoppen vervat, hun stem tegen het wetsontwerp
uitbrachten; de niet-katholieke fractie, die ja stemde, omdat haar politieke
tegenstrevers neen gezegd hadden, welke op hun beurt eenige oogenblikken later,
toen het er op aan kwam om de bepaling er door te halen, die een
uitzonderingsmaatregel voor Brussel en voorsteden voorschreef, bepaling welke
vooral door nietkatholieke kamerleden werd gewenscht, dien maatregel zouden doen
verwerpen.
Kleingeestige tactiek, waarbij het belang van het Vlaamsche volk eerst en vooral
in het gedrang komt, het Vlaamsche volk, dat niet eerder tot de volle ontwikkeling
van zijn persoonlijkheid zal komen zoolang het zich zelf eerst iets anders dan
Vlaamsch gevoelt, zoolang het gehoorzaamt aan allerlei opportunistische
beschouwingen en partijbelang boven nationaal belang stelt.
Het moet hier wel gezegd worden, dat de houding der meeste katholieke
Kamerleden in deze kwestie te verklaren is door de bewuste onderrichtingen van de
bisschoppen en door het verzet van de hoogere geestelijkheid tegen het aanhangige
wetsontwerp. Deze heeft haar v e t o over het wetsvoorstel uitgesproken en de
meerderheid der katholieke Kamerleden zei ook ‘neen’.
En toch speelt de geestelijkheid een gewaagd spel, en de redevoering, die Mgr.
Mercier, de primaat van België, op Donderdag 4 Juli te Turnhout heeft uitgesproken,
toen hij den heer Versteylen, volksvertegenwoordiger van Turnhout, die zich in de
Kamer als een van de hevigste tegenstanders van het wetsvoorstel heeft doen kennen,
gelukwenschte met zijn houding, is misschien wel een onvoorzichtigheid geweest.
Dat was een openlijke en misschien wel berekende oorlogsverklaring aan de
vlaamsche partij; dat was de bevestiging van hetgeen in den meermalen genoemden
brief vervat was, waar zoo duidelijk in staat aangegeven wat het Vlaamsche volk
van de geestelijkheid te verwachten heeft en waarin de weg zoo nauwkeurig is
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aangeteekend, waarlangs de Vlaamsche beweging zich mag bewegen, een weg, die
nooit of nimmer naar de vervlaamsching van het hooger onderwijs zal leiden.
Voor de katholieke fractie van de Vlaamsche partij zal het er dus op aankomen
om te toonen of zij zich aan den wil der geestelijkheid in zake Vlaamsche Be-weging
zal onderwerpen of niet. En reeds schijnen de kenteekenen aanwezig te zijn, die laten
veronderstellen, dat een deel der katholieke Vlamingen er toe zullen geraken om het
gezag van de geestelijkheid niet te erkennen, wanneer deze partij kiest tegen de
belangen van het Vlaamsche volk. Dit kon men duidelijk merken aan hetgeen op de
protestmeeting, die de N e d e r d u i t s c h e B o n d den 8en Juli j.l. te Antwerpen
had ingericht, werd gezegd; in die zuiver katholieke bijeenkomst deinsde men er niet
voor terug de geestelijkheid de waarheid te laten hooren. Laat deze in haar
anti-Vlaamsche houding voortgaan, en het zal heel waarschijnlijk zijn, dat een
scheuring in de katholieke partij zal ontstaan, een mogelijkheid, die men hier en daar
zoo al wat onder de oogen begint te zien en waartoe men logischer wijze zal moeten
komen, wel te verstaan indien men het volksbelang boven het partijbelang stelt.

Zuid-Afrika.
Prof. Lodewyckx over het Afrikaansch.
Dr. Lodewyckx, de Vlaming die sedert een paar jaren aan het Victoria College te
Stellenbosch verbonden is, geeft in de voorlaatste aflevering van de Vlaamsche Gids
zijn oordeel over de kwestie van Nederlandsch en Afrikaansch. Zijn nadrukkelijk,
maar bezadigd woord ten gunste van behoud van 't Nederlandsch als de
beschavingstaal van de Afrikaanders zal zeker ginds wel overwogen worden, al is
zijn opstel in de eerste plaats ter inlichting van Europeesche lezers geschreven. Wij
geven er hieronder twee stukken uit weer.
‘Zooals men weet, wijkt de gewone omgangstaal der Boeren in meer dan een
opzicht af van het Nederlandsch in Europa. Toch moet men die afwijkingen niet
overdrijven, zooals meer dan eens gebeurt. Hoewel het niet mogelijk is, dergelijke
zaken met wiskundige juistheid te vergelijken, zullen kenners van het Afrikaansch
het er wel eens over zijn, dat phonetisch de taal der Boeren minder verschilt van de
gewone omgangstaal in Nederland, dan bijvoorbeeld het West-Vlaamsch, of het
Limburgsch of de Saksische dialecten in het Noord-Oosten der Nederlanden. En heel
zeker is dit verschil veel kleiner dan dat tusschen de Hoogduitsche omgangstaal en
de Opperduitsche dialecten van Zwitserland en Oostenrijk; om niet eens te spreken
van de Nederduitsche tongvallen, die weer veel verder afwijken van het Hoogduitsch.
Op het gebied van de grammatica en de syntaxis zijn de afwijkingen van meer
ingrijpenden aard; zoo bijv. bij de vervoeging der werkwoorden, in het gebruik der
tijden; en bij de naamwoorden, in het verdwijnen der geslachten. Intusschen, wat dit
laatste betreft, is men in Nederland ook al een heel eind op weg om het getal
geslachten te verminderen van drie tot twee. En als we ook hier even een blik werpen
op de taalkaart der Duitschsprekende landen, dan vinden we daar ook zeer diepgaande
verschillen van het eene dialect tot het andere, die toch niet beletten, dat boven al de
gewestspraken eene letterkundige taal algemeen erkend wordt. Zoodat we mogen
aannemen, dat het verschil tusschen Nederlandsch en Afrikaansch geen reden behoeft
te wezen om het Nederlandsch als schrijftaal voor de Afrikaanders te laten varen’.
‘Het lijkt wel, alsof de voorstanders van het Afrikaansch als schrijftaal geene
duidelijke voorstelling hebben van de gewichtige plaats, die een schrijftaal bij een
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volk moet innemen, en van de hooge eischen, waaraan zulk eene taal moet voldoen.
Een schrijftaal
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in den waren zin des woords moet eene kultuurtaal zijn; dit is: eene taal, waarin
werkelijk eene kultuur zich uit, waarin niet alleen letterkundige werken van groote
kunstwaarde, maar ook degelijke werken over de verschillende takken van wetenschap
bestaan. Het zal zeker nog verschillende geslachten duren, alvorens het Afrikaansch
tot den rang van kultuurtaal kan worden

De Ned. Hervormde Kerk te Pietersburg.

verheven; en wat moet intusschen van het Afrikaansche volk op intellectueel gebied
worden, als men lichtvaardig zich al meer en meer van de zoo krachtige en
hoogstaande Nederlandsche beschaving gaat vervreemden, en niets heeft om in de
plaats er van te stellen, behalve natuurlijk... het Engelsch?’

Afdeeling Zoutpansberg.
Op 21 Mei 1907 werd te Pietersburg een vergadering gehouden van de leden in het
district Zoutpansberg.
Opgekomen waren 22 leden en belangstellenden. Op verzoek van den heer Van
Wijk de Vries leidde Ds. Brandt de bijeenkomst. Het doel van het Verbond werd
kortelings uiteengezet, waarna de heer De Vries het voorstel deed tot oprichting van
een Tak over te gaan.
De heer H. Mentz (Lid der Wetgevende Vergadering van Transvaal voor
Zoutpansberg, West) ondersteunde het voorstel. Met algemeene stemmen werd tot
oprichting besloten Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Mentz, voorzitter;
De Vries, secretaris en Van Ingen, penningmeester.
Op voorstel van Ds. Brandt werd een tijdelijke commissie gekozen van vier leden,
bestaande uit de heeren
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Spinschool te Pietersburg, links een rek voor tapijtweven.

Van der Burg, Van Duren, Andrew en Ben Vorster, om het gekozen bestuur
behulpzaam te zijn in het samenstellen van een reglement.
Aan Ds. Brandt werd verzocht de belangen van den Tak bij zijn aanstaand bezoek
aan Holland te willen behartigen. De heer Brandt aanvaardde deze opdracht volgaarne.
Er werd van gedachten gewisseld over het geven van een passenden naam aan den
Tak, welk punt tot een volgende vergadering werd aangehouden. Een der leden wees
er op, dat het lid de heer Th. Kleinenberg een boekenvoorraad had, vroeger door de
Boeken-Commissie in Holland verstrekt, waarop het bestuur beloofde deze boeken
voor den Tak te zullen aanvragen. Eenige leden beloofden hun boeken te zullen
nazien en indien iets te missen viel, dit voorde bibliotheek van den Tak af te staan.
Een voorloopig lokaaltje tot berging van boeken werd door de heeren Van der
Burg en Van Ingen toegezegd.
Na de sluiting der vergadering bleven de leden nog geruimen tijd gezellig bijeen.
Het bovenstaande werd ons door den secretaris der nieuwe Afdeeling bericht.
Intusschen ontvingen we het aangekondigde bezoek van Ds. Brandt, die ons veel
van zijn ervaring in Transvaal en den toestand der boerenbevolking meedeelde en
de verzekering gaf, dat de belangstelling voor het Alg. Ned. Verbond in Zuid-Afrika
langzaam maar zeker toeneemt.
Z. Eerw. liet eenige foto's achter, die hierbij zijn afgebeeld.
De Spinschool te Pietersburg werd door Ds. en Mevr. Brandt begonnen, in
navolging van het werk van Miss Hobhouse, om door werkverschaffing in de huizen
de armoede te leenigen.
De foto stelt 6 boerenmeisjes voor, die in de school het spinnen leeren, om daarna
terug te gaan naar hun huizen ieder met een spinnewiel en een hoeveelheid wol, en
daar de draad te vervaardigen, die weer door het bestuur van de spinschool wordt
ingekocht en opgezonden naar de weefschool van Miss Hobhouse in Johannesburg,
waar er allerlei stoffen en kleeden van gemaakt worden.
Later hoopt men in Pietersburg zelf ook een weefinrichting te maken, wanneer er
voldoende wol door de spinsters ingestuurd wordt van hun plaatsen.
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De onderwijzeres, die van de oprichting der school af gedurende bijna een jaar les
gaf in de spinkunst, was Mej. Hester Straus van Philippalis O.R.C.

Een mierenhoop in Zoutpansberg (Ds. L.E. Brandt van Pietersburg staat er naast.)

Nog een taalstrijd.
Het zal onze vrienden in Zuid-Afrika, vooral hun die voor het Afrikaansch als
schrijftaal ijveren, belang inboezemen, dat er nog elders een taalstrijd gevoerd wordt,
die, bij aanmerkelijk verschil, overeenkomst heeft met wat te hunnent gebeurt.
In Noorwegen, zou men tot zekere hoogte kunnen zeggen, staat de landstaal
(Landsmaal), tegenover de rijkstaal (Rigsmaal), als in Zuid-Afrika het Afrikaansch
tegenover het Nederlandsch.
De rijkstaal is eigenlijk het Deensch, dat zich in de eeuwen, dat Noorwegen bij
Denemarken hoorde, vast in het land genesteld heeft. Het heeft daar gaandeweg een
eigen karakter gekregen, het heeft een aantal woorden opgenomen die het Deensch
niet bezit, de uitspraak verschilt aanmerkelijk en in den laatsten tijd drukt men in
Noorwegen die eigen uitspraak ook meer en meer in het schrift uit. Met dat al is
Deensch en Noorsch in wezen nog één taal. Het Afrikaansch verschilt aanmerkelijk
meer van het Nederlandsch. Dat is ook natuurlijk; het verkeer tusschen Noorwegen
en Denemarken is onvergelijkelijk veel grooter geweest dan tusschen Nederland en
Zuid-Afrika.
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Dat Noorsche Deensch, de rijkstaal, nu is de taal, die in Noorwegen algemeen in
beschaafde kringen gesproken wordt, zoo ongeveer als het Nederlandsch in Nederland,
en het is er de algemeene schrijftaal.
Maar evenals in Nederland worden er in verschillende deelen van het land dialekten
gesproken. Er bestaat in die gewestelijke talen ook eenige letterkunde, alweer evenals
in Nederland en gelijk er in het Afrikaansch een ontstaat.
Tusschen die gewestelijke talen en de beschavingstaal van Noorwegen bestaat er
echter een andere verhouding dan tusschen de dialekten en de beschavingstaal in
Nederland; een gelijksoortige daarentegen als die tusschen het Afrikaansch en het
Nederlandsch: in Noorwegen en Zuid-Afrika voelen de voorstanders van de
gewestelijke taal zich staan tegenover een taal van een ander land; en dat is natuurlijk
in Nederland niet het geval.
In Noorwegen, om ons nu daartoe te bepalen, willen de mannen van de gewestelijke
talen het Deensch - zooals zij de rijkstaal nog altijd noemen - verdringen en alvast
hun talen gelijke rechten ermee geven.
Wij hebben nu herhaaldelijk van gewestelijke of landstalen in het meervoud
gesproken, maar de voorstanders ervan spreken van een, van de landstaal. En
inderdaad is er zoo'n taal, waarin verschillende dialekten zijn opgenomen; een taal
met een letterkunde en een spraakleer.
Nu zeggen echter de tegenstanders, dat deze taal nergens zoo gesproken wordt;
dat het een kunstmatige verbinding is van onderscheiden dialekten, met
verwaarloozing van andere. Het zijn de dialekten van de Westkust, die er in
samengesmolten zijn, maar die van het Oosten zijn er buiten gesloten. Dus is die
landstaal voor't oostelijke deel evenzeer een veemdetaal.
Maar dat is niet hun hoofdbezwaar. Hun hoofdbezwaar tegen het stellen van die
landstaal op eene lijn met de sedert eeuwen in Noorwegen gevestigde rijkstaal, is,
dat men er het land mee achteruitzet. De rijkstaal is de taal van de Noorsche
beschaving, met die taal bekleedt Noorwegen een voorname plaats in de letterkunde
van de wereld. En als de, inderdaad steeds veld winnendie, mannen van de landstaal
in het eind triomfeeren, zal Noorwegen het wapen hebben weggeworpen, waarmede
het zich in den wedstrijd tusschen de volken op den voorgrond heeft geplaatst.
Het is de beroemde schrijver Bjövrnstjerne Björnson, die in dezen strijd voor de
rijkstaal, voor de taal van de Noorsche beschaving, voorop gaat. En met hem zijn
een groot aantal mannen van letteren en wetenschap.
De andere partij telt echter ook veel mannen van invloed in haar gelederen, en zij
heeft door den nationalen geest, die opleeft in Noorwegen, sedert het, van Zweden
losgemaakt, een zelfstandig bestaan voert, aan kracht gewonnen. Een afzonderlijk
land met een eigen taal! dat is de leus.
Wij durven niet voorspellen welken loop deze strijd zal nemen. De rijkstaal zit er
in het Noorsche leven veel dieper in dan het Nederlandsch in Zuid-Afrika. Misschien
zal het echter in Noorwegen evenzoo gaan als in Zuid-Afrika. Het Noorsche Deensch
zal nog lang de taal der Noorsche beschaving blijven, maar allengs meer uit de
landstaal (die toch van gelijken stam is en veel overeenkomst met de rijkstaal vertoont,
schoon het verschil grooter is dan tusschen het Afrikaansch en het Nederlandsch) in
zich opnemen.
En zoo stelt toch ook het meerendeel van de ontwikkelde Afrikaanders zich,
meenen wij, voor, dat het in Zuid-Afrika gaan moet: het Nederlandsch er voorshands
de taal der beschaving blijvende, maar meer en meer den invloed van het Afrikaansch
ondergaande en langzamerhand groefende tot een eigen taal.
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Als men, omgekeerd, zegt, dat het Afrikaansch, in zijn poging om meer en meer
beschavingstaal te worden, zich verrijken zal uit het Nederlandsch tot het Afrikaansche
volk ten slotte dit ontberen kan, zegt men in den grond hetzelfde.

Oost-Indie.
Jaarverslag over 1906 van de Groep Nederlandsch-Indië van het
A.N.V. van Juli 1906 tot Mei 1907.
Onder het afsluiten van het vorige jaarverslag (Volksbestaan 1906, bldz. 163) telde
de Groep 1195 leden; thans is het cijfer gestegen tot 1411.
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De oprichting van nieuwe afdeelingen kan niet gemeld worden. De afdeeling Padang
werd opgeheven.
De heer Mr. Dr. W.H.G. Schumann, die tijdelijk de redactie van Ons Volksbestaan
op zich genomen had, en daardoor de Groep zeer verplichtte en haar dank verdient,
gaf haar over aan den heer Th.G.G. Valette. Het November-nummer 1906 was 't
eerste, door den heer Valette verzorgd. Sedert verschenen de nummers geregeld
maandelijks.
Het onderwijs bleef zooveel mogelijk gesteund. De Friöbelscholen van Bandoeng,
Magelang, Banda, Macassar, Bandjermassin ontvingen bijdragen, die echter door de
nieuwe regeling van subsidie van Gouvernementswege onnoodig geworden, ook
wegens den stand der geldmiddelen gestaakt moesten worden met ingang van 1
Januari 1907.
De Chineesche school van den heer Tiemersma, in de stad Batavia, bleef gesteund,
om 't onderwijs in 't Nederlandsch, met f 50. - 's maands; het aantal leerlingen bedraagt
bij afsluiting van dit verslag 37 tegen 32 in het vorige verslagjaar.
De z.g. Hollandsche cursus van de afdeeling Batavia bleef met f 180. - 's jaars tot
het einde van 1906 ondersteund. De afdeeling Batavia besloot tot de opheffing, op
grond van een deskundig advies over de resultaten van dit onderwijs.
De Volksleesgezelschappen te Batavia bleven gesubsidieerd met f 500. - 's jaars
tot het einde van 1906. Wegens de veranderde geldelijke omstandigheden moest
afgezien worden van het subsidieeren van afdeelingen (zie hierover Volksbestaan
1907, bldz. 224), of van de door haar in 't leven geroepen inrichtingen. Alleen blijft
de boekerij te Magelang, waarvan veel door militairen gebruik gemaakt wordt, met
f 100. - ondersteund.
't Herziene Ontwerp-Groepsreglement werd door het Hoofdbestuur goedgekeurd.
Echter werden nog eenige kleine wijzigingen door het Groepsbestuur wenschelijk
geacht (zie Ons Volksbestaan 1907, bldz. 216), terwijl bij het afsluiten van it verslag
nog eenige wijzigingen door de afdeeling Batavia zijn voorgesteld, die in behandeling
zijn.
De dank van het Groepsbestuur werd betuigd aan de Koninklijke Natuurkundige
Vereeniging en de Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, beiden te Batavia,
voor het kosteloos gebruik van de zaal voor vergaderingen gedurende eenige jaren.
In den laatsten tijd wordt gebruik gemaakt van de kleine zaal van de Loge ‘De Ster
in het Oosten’.
De belangen der Groep in Nederland werden behartigd door de heeren: Dr. J.J.A.
Muller, Zeist; J.M. Pijnacker Hordijk; Mr. C.Th. van Deventer; H.D.H. Bosboom,
allen te 's Gravenhage, wien daarvoor bij deze de erkentelijkheid der Groep betuigd
wordt.
Ook is dank verschuldigd aan de Boeken-Commissie in Nederland, van welke
twee kisten met boeken ontvangen werden.
Het aantal der vertegenwoordigers op verschillende plaatsen in Nederlandsch-Indië,
wier aantal in den laatsten tijd zeer uitgebreid werd, is bij het afsluiten van dit verslag
gestegen tot 50.
In het loopende jaarverslag trad de heer F. Reysenbach Hzn., wegens drukke
werkzaamheden af, wien ook de dank der vereeniging betuigd werd voor de
waarneming van het ambt van penningmeester, gedurende 2 jaren.
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Het secretariaat werd toen samengevoegd met het penningmeesterschap en wordt
nu uitgeoefend door den heer J. Kuneman.
De heer Mr. J.H. Carpentier Alting werd na het aftreden van den hr. Reysenbach
als bestuurslid gekozen.
Voor de verslagen van de afdeelingen wordt verwezen naar Ons Volksbestaan
1907, Februari-, April- en Mei-afleveringen. Namens het Groepsbestuur:
STEINMETZ, Voorzitter.
J. KUNEMAN, Secretaris-Penningm.
B a t a v i a , 30 April 1907.
Een Indisch Perskantoor van 't A.N.V.
Door het Bestuur der Afd. Buitenzorg is aan het Indisch Groepsbestuur de vraag
voorgelegd of het niet wenschelijk is ook in Ned. Indië een Perskantoor op te richten,
zooals dat reeds te Dordrecht bestaat ter bestrijding van lasterlijke of minder juiste
mededeelingen, betreffende Nederland en het Nederlandsche volk.
Dit kantoor tracht, zoo schrijft het Bestuur, die taak te vervullen, niet door
tegenspraak van valsche aantijgingen in de Nederlandsche bladen, welke door den
vreemdeling niet en door de buitenlandsche pers al zeer weinig worden geraadpleegd,
doch door betere voorlichting in de buitenlandsche persorganen zelve, door in het
vreemde land gevestigde, bekwame en in aanzien staande personen.
Het behoeft geen betoog, dat eene weerlegging van valsche voorstellingen ons
volk en zijne werkzaamheid op koloniaal en ander gebied betreffend, eerst dan haar
grootst mogeijk nut kan hebben, indien de tegenspraak zoo spoedig doenlijk op de
aantijging zelve volgt. Het spreekt echter evenzeer van zelf, dat dit ten aanzien van
onjuiste voorstellingen ons betreffende, in vreemde bladen en tijdschriften in
Oost-Azië en Australië, bezwaarlijk met welslagen kan geschieden door het op verren
afstand gevestigd Nederlandsch Perskantoor.
Het ligt daarom voor de hand om die taak toe te vertrouwen aan een hier te lande
in het leven te roepen lichaam, in samenwerking en verband met de in Azië en
Australië gevestigde Nederlanders, die zich voor die taak gaarne beschikbaar stellen.
Mocht daartoe inderdaad worden overgegaan, dan schijnt het aanbeveling te
verdienen om de taak van dat kantoor niet te beperken tot de bestrijding van onjuiste
of lasterlijke mededeelingen betreffende den Nederlandschen stam, doch haar uit te
strekken tot het verspreiden van juiste begrippen in de ons omringende landen van
de in Nederlandsch-Indië bestaande toestanden en verhoudingen.

Suriname.
Groepskantoor.
Door de Groep Suriname is de vorige maand een kantoor gevestigd, dat elken
Donderdagavond van 6 tot 8 uur geopend is en waar de leden alle gewenschte
inlichtingen kunnen krijgen omtrent het Verbond en de Groep.
Zij kunnen daar ook boeken uit de garnizoens-bibliotheek ter lezing vragen en
vinden er op de leestafel kranten, plaatwerken en geschriften, meest met betrekking
tot ons Stamleven.
Zij kunnen er tevens voorstellen of mededeelingen van belang voor de Groep
inschrijven in een daarvoor bestemd boek.
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De werkzaamheden zijn toevertrouwd aan een kantoorhouder, den heer J.J. Monk,
terwijl de bestuursleden om beurten als maand-commissaris dienst doen.

Kunstavond.
Zaterdag 25 Mei gaf de Groep een kunstavond voor hare leden met welwillende
medewerking van de dames M. (zang) en D. (piano), terwijl de heer J.J. Mackenzie
een voordracht hield over Jacques Perk als mensch en dichter.
Onze West schreef o.m.:
‘Wij gelooven, dat de heer M. door zijn uitmuntende biografie en goede voordracht
van de Mathilde-Sonnetten en Iris het aantal “Perkvrienden” in de kolonie heeft
vermeerderd.
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Heerlijk werd de avond aangevuld door den soberen, innig gevoelden, goed
geschoolden zang van mevrouw M., die haar dankbare toehoorders in ware verrukking
wist te brengen. En wat een uitmuntende, gelukkige keus, die vier echt Hollandsche
liederen: “Dolce far niente” van De Genestet, “Jonge Liefde” van Marie Boddaert,
“Wiegelied” van G. Antheunis en een oud-Hollandsch liedje van een onbekenden
schrijver! Daarbij compositiën van Brandts Buys en Mann en Coster, alles zoo echt
Hollandsch’.

Ned.-Antillen.
Verslag der St. Eustatius-Bibliotheek over het jaar 1906.
In het jaarverslag over het jaar 1905 wordt gezegd, dat iedere week ongeveer 20 à
30 personen gebruik maakten van de gelegenheid om boeken uit de Bibliotheek te
krijgen. Over de 4 eerste maanden van het jaar 1906 kan hetzelfde gezegd worden.
Toen met 1 Mei ondergeteekende belast werd met de uitgifte van boeken, bleek hem
weldra, dat er onder die lezers waren, die geen a voor een b verstonden, omdat zij te
jong waren. Anderen konden geen woord Hollandsch lezen (de Bibliotheek bestaat
uitsluitend uit Hollandsche lectuur). Ondergeteekende, meenende, dat dit de bedoeling
niet was en ook geen nut op kon leveren heeft dit eenigszins veranderd. De lezers,
die er nu zijn, ruim een 20 tal, kunnen niet alleen Hollandsch lezen, maar doen het
ook, getuige het onderzoek, dat nu en dan ingesteld wordt, naar den inhoud van een
of ander werk.
Het overwegend deel der lezers en lezeressen zijn leerlingen der openbare school
en slechts een hoogst enkele van de Katholieke school. Ook de ambtenaren maken
er gebruik van. De lust tot lezen bij de schooljeugd werd aangewakkerd door hun
het nut ervan te schetsen. Gelukkig kon die lust bevredigd worden in ruime mate.
Bij het vertrek toch van den heer Grol, gezaghebber van dit eiland, werd de
Bibliotheek verrijkt door hem en zijne echtgenoote met 22 nummers, waarvan de
meesten in uitstekenden toestand waren. Doch dit is nog niet alles. In Neerlandia
was reeds medegedeeld, dat er een kist boeken zou opgezonden worden naar Sint
Eustatius. En in Juli kwam ze dan aan, bevattende 119 nummers. Daaronder waren
van allerlei soort, verscheidene jongensboeken. Het geheele aantal boeken, dat op
dit oogenblik op de lijst voorkomt, bedraagt 575 nummers, waarvan ruim een 30 tal
in omloop zijn.
Nog eene bijzonderheid verdient vermelding. Ook al om de lust tot lezen te
bevorderen, heeft indertijd mevr. van Grol - Meyers, getracht eene tooverlantaarn
met platen te krijgen. En jawel, 9 Mei arriveerde ze juist voor haar vertrek naar
Nederland. Mij werd de zorg daarvoor opgedragen. Tweemaal is er in de openbare
school eene voorstelling gegeven, de eerste maal voor ambtenaren met kennissen en
vrienden, de tweede maal voor de leerlingen der school. Bij de verschillende nummers
werd eene korte verklaring gegeven. De dankbetuiging der ouderen en het gejuich
der kinderen, was ons een bewijs, dat die voorstellingen in den smaak vielen. Door
den waarnemenden gezaghebber, den Hoog Edel Gestr. heer Groebe is namens allen
dank gebracht voor de boeken van de Boeken-Commissie en voor de tooverlantaarn
ter plaatse waar het behoorde aan het Hoofdbestuur. De zending boeken en de
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tooverlantaarn zijn opgeborgen in een kast, daarvoor afgestaan door den waarn.
gezaghebber en geplaatst op 't Fort Oranje, bij de reeds daar staande boekenkast.
Uitgifte van boeken geschiedt iederen Vrijdagmiddag na 3 uur.
De Bibliothecaris,
(get.) S. VAN DE VREDE.

Studiebeurzen.
Door het Bestuur der Groep Ned. Antillen zijn de volgende Studiebeurzen toegekend:
1o. Aan den heer J. Th. Sintiago, kruidenier te Rincon, op Bonaire, eene
tegemoetkoming van f 50. - 's jaars, ten behoeve van zijn zoon Cunuto, ten einde
dezen zoon te kunnen plaatsen in de Hollandsche Afdeeling van het Colegio Santo
Tomas om aldaar uitgebreider onderwijs te genieten;
2o. Aan den heer C.J. Krijt, hoofd der openbare school op Bonaire, eene
tegemoetkoming van f 200 - 's jaars, ten behoeve van zijn zoons Hendrik en Frans,
ten einde deze beide zoons te kunnen plaatsen in de Hollandsche Afdeeling van het
Colegio Santo Tomas, om aldaar uitgebreider onderwijs te genieten;
3o. Aan den heer B.F. Henriquez, koopman op Aruba, eene tegemoetkoming van
f 125. - 's jaars, ten behoeve van zijn zoon Neptali, ten einde dezen zoon op Curaçao
te doen opleiden voor het examen van onderwijzer 3e klasse;
4o. Aan den heer R.A. Conner, veldwachter op St. Martin, eene tegemoetkoming
van f 75. - 's jaars, ten behoeve van zijn zoon, ten einde dezen jongeling op St. Martin
te doen opleiden voor het examen van onderwijzer 3e klasse.

Ingezonden.
Het woordenboek der Nederlandsche Taal.
Mijnheer de Redacteur,
Het was der redactie en ons zeer aangenaam dat in het vorig nummer van uw blad
de aandacht van uwe talrijke lezers op deze nationale uitgave werd gevestigd. Het
zij ons vergund van onzen kant d e n l e d e n v a n 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 door middel van uw blad opmerkzaam te maken dat
zij de 110 afleveringen van het Woordenboek der Nederlandsche taal, die tot 1 Januari
1906 verschenen zijn, kunnen bekomen voor d e n v e e l v e r m i n d e r d e n p r i j s
v a n 2 5 g u l d e n (in plaats van flor. 96.25), of voor zooveel mogelijk gebonden
in 7 h. lederen banden, voor flor. 39. - (in plaats van 110.25) mits zij zich verbinden
in te teekenen op de nog te verschijnen afleveringen (5 à 6 voor 4 à 5 gulden per
jaar).
Wij zijn ook gaarne bereid de aanschaning gemakkelijk te maken door de betaling
desverlangd over meerdere jaren te doen geschieden.
Wij vertrouwen dat vele leden van het Nederlandsch Verbond van deze gelegenheid
zullen willen gebruik maken om zich een exemplaar van het Woordenboek aan te
schaffen, waardoor zij zich zelven een duurzaam genot bereiden en tevens een
nationale zaak helpen steunen, want hoe meer inteekenaren het werk steunen hoe
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meer krachten de redactie aan het werk kan stellen, hoe eerder dat reuzenwerk dus
gereed zal zijn.
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Terwijl wij nog naar de in dit nummer voorkomende advertentie verwijzen, hebben
wij de eer met hoogachting te zijn
Uw dienaren,
de Uitgevers van het Woordenboek,
MARTINUS NIJHOFF, 's Gravenhage.
A.W. SIJTHOFF, Leiden.

Allerlei en mededeelingen.
Holland op zijn best.
Aardewerk.
In het jaarverslag der Handelsvereeniging te Soerabaia wordt over den invoer van
aardewerk het volgende gezegd:
Wij hebben in onze vroegere verslagen er op gewezen, dat de aanvoer toenmaals
te klein was, en in dat van het vorig jaar, dat de aanvoer, hoewel belangrijk grooter,
niettemin geregeld plaatsing vond; dit jaar echter was de invoer - gestegen van 7607
kisten tot 14890 kisten - blijkbaar te groot. Dit schijnt in hoofdzaak van toepassing
te zijn op Duitsch en Fransch fabrikaat; 't welk in kwaliteit met het Hollandsche, dat
geregeld afzet bleef vinden, niet schijnt te kunnen concurreeren, althans niet te
voldoen aan de eischen van de markt.

Bekroning.
Het conservatorium te Triest heeft de vorige maand mevr. Anna Lambrechts - Vos
te Rotterdam bekroond voor haar strijkkwartet ‘In memoriam parentum’ Voor een
ander kwartet ontving zij nog een eervolle vermelding.
Er waren voor dezen internationalen wedstrijd 25 kwartetten ingezonden.

Ned. watergas-systeem.
Verleden jaar Juli werd in Neerlandia meegedeeld, dat te Parijs op het congres van
de ‘Société Technique de l'Industrie du Gaz en France’, het Nederlandsche
watergas-systeem ‘dr. Kramers & Aarts’, met de médaille de vermeil bekroond en
door onzen landgenoot dr. Alph. Steger het systeem in theorie en praktijk werd
uiteengezet.
De vorige maand nu, is op het congres te Nancy, daarvoor aan dr. Steger de
medaille met diploma uitgereikt, welke de Société Technique telken jare toekent aan
hen, die op het voorgaand congres de beste lezingen hebben gehouden. De president
hield daarbij een zeer waardeerende toespraak.
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Tevens werd het rapport van den secretaris der Société Technique, mr. Payet,
ingénieur de l'Ecole Polytechnique, over het systeem Kr. en A. uitgebracht, om zijn
belangrijken inhoud en degelijke bewerking bekroond.
Bovengenoemd watergas-systeem is in Frankrijk ingevoerd door de reeds jarenlang
te Parijs gevestigde Nederlanders J. & O.G. Pierson.

Verkade-Album ‘Zomer’.
Na ‘Lente’, dat verleden jaar zulk een opgang maakte, is nu ‘Zomer’ verschenen,
weder bewerkt door den bekenden plant- en dierkundige Jac. P. Thijsse, versierd met
verscheidene fraaie teekeningen van Wenkebach, Van Oort en Voerman Jr., en in
zijn verdere bewerking ook geheel Hollandsch fabrikaat.
De jeugd moet de inlegplaatjes weer opdiepen uit de verpakkingen der velerlei
artikelen door de firma Verkade & Co. in den handel gebracht.
Maar ook ouderen zullen met genoegen in dit album bladeren en lezen en er hun
natuurkennis mee opfrisschen.
We kunnen van dit nieuwe album ‘Zomer’ hetzelfde zeggen wat we van ‘Lente’
schreven:
Het geheel levert het bewijs, dat men niet naar het Buitenland behoeft te gaan om
op dit gebied iets goeds te verkrijgen en zal er veel toe bijdragen om minachting voor
eigen nijverhetd te doen verdwijnen.

't Nederlandsch in Amerika.
Uit een Amerikaansch blad:
Onze moedertaal dient onder ons in hooge eere te blijven. Ik noem het een schande
wanneer vele jongelieden van Hollandsche afkomst een hoogere opleiding zoeken
en de Nederlandsche taal niet als studievak opnemen. Wij zijn waarlijk meer aan
onze herkomst verplicht. Er is geen enkele reden voor waarom we niet kunnen geraken
tot een onberispelijk Nederlandsch. Wij moeten ons niet losmaken van ons verleden.
De taal blijve de draagster van water voor goeds uit den Hollandschen stam in onze
nageslachten moet overgaan.
***
Uit een artikel in de Grondwet, uitgegeven te Holland-Michigan:
‘Maar toch, hoe diep de schaal zinke ten gunste van het Vaderland (Amerika); als
het op liefde, waarachtige liefde, op innige verkleefdheid aankomt, dan klinkt er een
stem in ons, die al onze redeneeringen, al onze berekeningen verre overstemt, de
stem onzer menschelijke natuur, die ons doet zeggen: ‘Toch, mijn Moederland! mijn
hart behoort u!’
Die zijn Moederland veracht, kan zijn Vaderland niet liefhebben.
Het Vaderland zij beter en voordeeliger, ons Moederland blijft ons Moederland,
en niets dat het verdringen kan uit de plaats in ons hart, die het toekomt: de eerste
plaats!
***
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Advertentie in een Amerikaansch blad:
Zij die in het Hollandsch wenschen te spreken, wanneer zij bij ons in den winkel
komen, kunnen dat gerust doen. Wij spreken allen Hollandsch en dat zoo goed als
iemand hier.
Brengt uwe Hollandsche recepten in en wij beloven u als zij klaargemaakt kunnen
worden, kunnen wij het doen, en dat zonder ze te veranderen.
Onze winkel is zoo Hollandsch als er een is.
Keables Apotheek.

Eert uw eigen taal!
Het Amsterdamsch Studenten Muziekgezelschap ‘J. Pzn. Sweelinck’ heeft de vorige
maand met een feestuitvoering het 275-jarig bestaan der Instelling van Hooger
Onderwijs te Amsterdam herdacht.
Het programma bestond, behalve de ‘Lustrum-Ouverture’ geheel uit... Duitsche
liederen.

Inlichtingen over Spa.
De heer G.H. Stenneken van der Linden, dagbladschrijver. Châlet de la Chapelle,
Rue de la Chapelle No. 3, Spa, schrijft ons:
Sedert ruim tien jaren, zomer en winter, te Spa verblijf houdende, en dus volkomen
op de hoogte w a t den bezoeker uit Noord- en Zuid-Nederland, a a n g e n a a m en
vooral n u t t i g kan zijn te w e t e n , bied ik gaarne mijne bemiddeling aan, aan mijne
l a n d - en s t a m g e n o o t e n , die van plan mochten zijn, d e z e n z o m e r S p a
te bezoeken.
Deze inlichtingen, ook omtrent hotels, gemeubileerde kamers enz., enz., worden,
zooals vanzelve spreekt, g e h e e l k o s t e l o o s in alle opzichten verstrekt.
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Sprekers voor het Verbond.
Alle sprekers, zangers en voordragers, die voor den a.s. winter wenschen te worden
geplaatst op de lijst, waaruit de Afdeelingen voor haar avonden een keus doen, kunnen
zich wenden tot de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht.

Hollandsch aan de Goudkust.
De brief van den neger Forson, door Dr. Hendr. Muller in Neerlandia openbaar
gemaakt als bewijs der taaiheid van 't Hollandsch, heeft in de N.R. Ct. eenig
twistgeschrijf uitgelokt.
‘Een lezer’ achtte het op grond zijner ervaring met negers aan de Goudkust,
verkeerd hun adressen op te geven en beweerde dat de brief naar een modelletje
geschreven was.
De heer N.D. Groeneveld heeft het voor de negers opgenomen en schrijft o.m.:
‘Maar toch doet het bij alle teleurstellingen nog aangenaam aan, dat zoo al niet
bij vele honderdtallen, onze taal dan toch bij tientallen zwarten nog voortleeft, en de
herinnering aan Hollands bestuur door hen op vele jongeren is overgebracht.
Het is nog geen twee jaar geleden, dat ik aan de Goudkust vertoefde en met
genoegen herinner ik mij, hoe ik destijds door verschillende negers in het Hollandsch
ben aangesproken en zij met welgevallen spraken over den goeden ouden tijd onder
Hollands bestuur, toen er wel geen spoorwegen waren, maar ook geen groote
Engelsche en Duitsche handelshuizen, die langzamerhand allen handel tot zich trekken
en het zelfstandig met winst handelen van den ontwikkelden neger zeer bemoeilijken.
De neger in kwestie, de heer Forson, laatst van Cape Coast Castle is een der meerder
ontwikkelde negers, een man, die zich b.v. ook voldoende schriftelijk in het Fransch
uitdrukken kan.
De meeste zwarten of kleurlingen, die Hollandsch spreken, zijn van Elmina
geboortig. Daar bestond vroeger een Hollandsche gouvernementsschool, waar de
leerlustige jonge kleurlingen uit het geheele Holl. gebied werden heengezonden. Aan
die school was indertijd hoofd de heer Demmers van Rotterdam, en bij diens terugkeer
naar Holland de heer Smit. Het aantal schoolkinderen bedroeg ongeveer 3 à 400.
Meester Demmers vooral was bij de inboorlingen zeer gezien en heeft later in Holland
nog een door zijn talrjke leerlingen geteekende dankbetuiging ontvangen, waarop
door hem eveneens dankbetuigend geantwoord werd, meldende, dat hij door hen van
Koning Willem III een pensioen gekregen had.
Ook menschen te Axim, Chama en andere plaatsen, die hun kinderen Holl.
onderwijs wilden laten geven, zonden hen naar Elmina, vandaar dat men overal in
het land nog Hollandsch sprekende (en ook schrijvende) inboorlingen vindt. De naar
ik meen nog tegenwoordige Holl. consul te Elmina is een zekere heer De Veer, mij
beschreven als invloedrijk inboorling met werkelijk Holl. sympathieën en met Holl.
voldoende bekend.
Familienamen als Van Duyn, Van der Poll, Van Ulzen e.a. zijn nog inheemsch’.

‘Muzikale’ spreekwoorden.
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Eenige Hollandsche spreekwoorden en gezegden ‘muzikaal’ bewerkt door F.E.A.
Koeberg:
Na mineur komt majeur.
Het is niet alles muziek wat men hoort.
Er blijft veel aan den dirigeer- en den strijkstok hangen.
Wij kunnen niet allemaal 1e kapelmeester zijn.
Een valsche noot bederft het geheele akkoord.
Een strijkstok verliest wel zijn haren doch niet zijn streken.
In een troebele partituur is het goed knoeien.
Na gedanen arbeid is het goed rusten... tellen.
Stemt eer ge begint.
Aan een partituur zoo volgeladen, mist men één, twee nootjes niet.
Als de dissonance ten top is gestegen, is de oplossing nabij.
Wie speelt moet critiek verwachten.
Het zijn de slechtste werken niet, waaraan critieken knagen.
Aan alles komt een slotnoot.

Uit de Kleengedichtjes.
Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan:
't en zal!
Dat 't Waalsch gezwets zal boven slaan:
't en zal!
Dat hopen, dat begeren wij;
dat zeggen en dat zweren wij;
zoolange als wij ons weren, wij:
't en zal, 't en zal,
't en zal!
Guido Gezelle.

't Woordje e n is hier ontkenning,
't E n z a l beteekent dus: 't z a l n i e t !
Dit voor de Nederlandsche ooren, wien 't niet als ontkenning klinkt.

Afdeeling Smyrna.
Door het Hoofdbestuur zijn als eerste bestuur dezer nieuwe Zelfstandige Afdeeling
benoemd de heeren:
Alfred Lavino, voorzitter; Ds. Le Bouvier, secretaris-penningmeester; Alfred van
Lennep, Alfred Keun en E. Graaf de Hochepied, leden.

Vacantieleergang te Leiden.
Zij, die wenschen deel te nemen aan den derden
v a c a n t i e -l e e r g a n g v o o r V l a m i n g e n e n Z u i d -A f r i k a n e r s t e
Leiden, worden er aan herinnerd, dat vóór 15 Aug. het
ingevulde inteekenbiljet moet gezonden zijn aan den heer
H.C. LEEMHORST,
Schrijver der Stud. Afd. Leiden.
Keizerstraat 9, Deventer.
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Jong Nederland.
Jongelieden, die wenschen toe te treden tot de op te richten Amsterdamsche Afdeeling
‘Jong Nederland’ van het A.N.V. kunnen zich voorloopig wenden tot de heeren C.P.
Gunning, Van Eeghenstraat 86 en J.W. te Winkel, Keizersgracht 48, Amsterdam.

Duimspijkertjes.
Een Leidsch lid van het A.N.V. bestelde dezer dagen eenige doosjes punaises, die
reeds tot opschrift hadden: Duimspijkertjes (punaises). Hij ontving tevens de
mededeeling, dat het woord tusschen haakjes bij volgende leveringen wordt
weggelaten.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mr. J.C. Baron Panthaleon van Eck, vroeger Heerengracht 238, Amsterdam
(thans New-York).
L.H. Grondijs, vroeger Maartensdijk (thans vermoedelijk Leeuwarden).
Mevr. L. Versteegh - Wilkens, vroeger Leeghwaterstraat 4, Haarlem (thans
Indië).
Mevr. wed. J. de Bont - Smets, vroeger Meshed (Perzië).

Steunt eigen handel en nijverheid!
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Nederland meet zich met niemand meer.
‘Er zijn geen kleine landen, er zijn enkel kleine menschen, en het ongeluk
van ons volk is, dat sedert driekwart eeuw de kleinsten van alle kleinen in
ons land aan het werk zijn geweest aan het Ministerie van Buitenlandsche
zaken: Schelpdieren, terwijl zij vogels met verreikenden blik en sterke
vleugels hadden moeten zijn.
De voorbijganger,’
MAURITS WAGENVOORT.
‘Nederland meet zich met niemand meer’ heet het op blz. 56 van het D e
R u i j t e r -nummer van Neerlandia. Het is zoo geheel in den geest van het
hedendaagsche N e d e r l a n d s c h e geslacht om zich tegenover de andere natiën
klein en onmachtig te gevoelen, dat het mijns inziens gepast mag heeten op dit gebied
een woord van tegenspraak te doen hooren.
Voorzeker, geen verstandig vaderlander zal er aan denken voor N e d e r l a n d een
veroveringspolitiek, een imperialisme in den kwaden zin des woords, voor te staan,
doch de zaken staan wel eenigszins anders. Gelijk de enkele mensch, te midden van
het volle leven geplaatst, gedwongen en verplicht is den strijd om het bestaan te
aanvaarden, op straffe van onder te gaan, zoo is ook een volk, wil het niet
meedoogenloos door den levensstroom verzwolgen worden, gehouden den kamp
met andere menschengroepen aan te binden. Voor een deel speelt die strijd zich af
op economisch terrein, is hij dus van vreedzamen aard. Toch mag allerminst het
politieke gedeelte van dien strijd verwaarloosd worden. Geschiedt dit wèl, dan is
eene verdediging van belangen en rechten tegenover anderen niet alleen onmogelijk,
doch loopt men ook gevaar de achting en het ontzag van andere volken te verliezen
en daarmede afstand te doen van een noodzakelijken ondergrond voor het nationale
zelfbewustzijn. Tusschen een en ander bestaat een onmiskenbare wisselwerking. Een
volk, door zijne naburen voor laf aangezien verliest zijn plaats in de wereld en daalt
in eigen achting. Dit toegegeven, aanvaardt men tevens ook de mogelijkheid van een
strijd om belangen en rechten te handhaven en zich de achting van de wereld te
verzekeren. Het kan toch niet ontkend worden, dat in den tegenwoordigen tijd, met
zijn weder-opbloei van het vredesdenkbeeld, de d a a d der Boerenrepublieken meer
heeft bijgedragen om den H o l l a n d s c h e n naam met eerbied in het buitenland te
doen noemen, dan menig N e d e r l a n d s c h vredeswerk.
En nu kom ik op de heerschende meening te dien opzichte in ons vaderland, eene
meening ons op de scholen opgedrongen, ons in de pers steeds voorgehouden en als
onomstootelijk aangenomen, de meening namelijk, dat ons land te klein, onze krachten
te gering zouden zijn om iets meer te doen dan ons angstig in een hoekje te houden
met de stille hoop, dat niemand ons daar zal opmerken. Als het al te erg wordt, als
men ons eigen huis te na komt, zijn wij wel geneigd te protesteeren, en als dat
onverhoopt niet helpen mocht, in Gods naam een vuist te maken, maar verder te gaan
dan bepaald onze rechtstreeksche veiligheid betreft, goeie help! het buitenland mocht
het ons eens kwalijk nemen; laat ons liever trachten hen te overtuigen, dat wij zulke
lieve, goeie, zachtaardige naburen zijn, lammeren gelijk, die niemand kwaad willen,
die men ongestraft kan kwetsen, beleedigen en onrecht aandoen; laten we ons zelfs
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geheel ontwapenen, dan blijkt eerst duidelijk hoe lief we zijn, daarbij vergetende het
‘qui se fait brebis, le loup le mange’.
Dit zwakheidsbegrip is onwaardig en onwaar. Onwaardig omdat een fier en
zelfbewust volk, dat zijn ondergang niet willens en wetens zoekt, verplicht is, ten
koste van stoffelijke nadeelen, zijn stem in den raad der volkeren te doen hooren,
den goeden naam door het voorgeslacht nagelaten, angstvallig te bewaren en van
smet vrij te houden, goed en bloed daarvoor over te hebben. Onwaar, omdat noch
het aantal, noch de stoffelijke krachten de beslissing geven bij den strijd met de
wapenen. Het is de geest die overwint, het zijn niet de kanonnen, niet de schepen,
het zijn de handen en harten van het volk!
Deze waarheden worden door ons volk in den tegenwoordigen tijd te veel uit het
oog verloren. Men herdenkt zijn groote mannen uit het gulden tijdperk, men is trotsch
op hunne daden, men is gevleid door de bewondering van het buitenland, maar hen
nastreven als het moet, de gedachte aan de mogelijkheid daarvan levendig houden
bij de natie, het jonge geslacht opwekken tot opoffering en navolging, niet in theorie
maar in praktijk, neen, zoover kan men niet gaan... ons land is zoo klein! Was ons
land dan minder klein, waren zijn tegenstanders minder groot bij de worstelingen in
de zeventiende eeuw, waren onze strijdmiddelen toen gelijk aan die van de tegenpartij?
Het mocht wat! De geschiedenis, vooral van onze zeeoorlogen is daar om het
tegendeel te bewijzen: de schepen van den Engelschman waren meestal grooter,
zwaarder bewapend, sterker bemand en aanzienlijker in getal, maar onze voorouders
hadden durf, lieten zich niet terneerdrukken door beschouwingen over stoffelijke
krachten.
Een krachtig H o l l a n d s c h ras kan alleen bestaan indien de moedeloosheid wordt
afgeschud. ‘Het zal waarachtig wel gaan’ zij met T r o m p onze
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leuze. Als het moet meet N e d e r l a n d zich met iedereen.
Nu moet men mij echter goed verstaan. Onverstandig zou het wezen zich
blindelings in te ongelijken strijd te storten. Nederland kan zich niet veroorloven bij
elke van pas komende gelegenheid aan de groote Mogendheden een vuist te laten
zien, maar wat het wèl kan, is gebruik maken van de politieke verhoudingen van het
oogenblik en in verband daarmede voor zijn belangen opkomen of zijn rechten
verdedigen. Eene actieve politiek, in plaats van de, tot nu, gevolgde passieve.
Welk een toekomst opent zich daarbij voor den H o l l a n d s c h e n stam! Een zich
van zijn kracht bewust N e d e r l a n d , in de bres springend daar waar de belangen
van dien stam zulks vorderen, een moederland met zorg wakend voor zijne, over den
geheelen aardbol verspreide, kinderen, de koloniën en nederzettingen zich met fierheid
op hunne afkomst verheffend, omdat zij zich gesteund weten door een land dat zich
niet van zijn plaats te midden der overige mogendheden laat afdringen. En ook, wat
is er reeds veel verwaarloosd! Stelt u voor eene krachtige N e d e r l a n d s c h e
staatkunde in de dagen van den Boerenstrijd! Eene N e d e r l a n d s c h e diplomatie
bedrijvig optredende, de Regeeringen van het vasteland voor H o l l a n d s c h e
belangen winnende, zooveel te gemakkelijker taak nu de volken zelf zich reeds
gegeven hadden! De H o l l a n d s c h e republieken voor den H o l l a n d s c h e n stam
bewaard!
Maar dan ook een weerbaar N e d e r l a n d , gereed om de diplomatie te steunen
en aan hare vertoogen kracht bij te zetten, haar toegezegden steun van waarde te
doen zijn. Een vloot en een leger, maar een vloot vooral, binnen het bereik onzer
krachten vallende wel is waar, maar sterker dan wat bestaat en vooral meer gedragen
door den steun en de offervaardigheid van de natie. Mij dunkt dat nog vele stoffelijke
genietingen van ons volk getuigenis afleggen van het feit, dat de geldelijke draagkracht
niet zoo gering is als wel eens wordt aangenomen, wanneer 'slands weerbaarheid ter
sprake komt. Doch vooral kan nog veel gedaan worden om den geest van ons volk
op te beuren, opdat het meer geloof sla aan eigen kracht en meer tot besef kome van
de waarheid, dat de kiem van de overwinning ligt in den wil tot overwinnen.
Het komt mij voor, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond in deze nuttig
werkzaam zou kunnen zijn indien het er toe zou willen medewerken het denkbeeld
te verspreiden, dat het geluk en de welvaart van ons ras niet steeds bevorderd worden
door de gedachte aan vrede tot elken prijs. En zonder zich in den onzaligen strijd der
binnenlandsche staatkunde te mengen, zou eveneens de goede zaak bevorderd kunnen
worden door de N e d e r l a n d s c h e leden te doordringen van de waarheid, dat
zonder krachtig leger en goede vloot de toekomst van het geheele H o l l a n d s c h e
ras minstens genomen zeer donker is.
Veel ware reeds verkregen, indien ieder die met het bovenstaande kan instemmen,
het met zich zelve eens is dat het behartigen van het algemeene landsbelang boven
alles gaat en dat mitsdien de afgevaardigde ter Tweede Kamer zijner keuze boven
alles bereid moet zijn aan de Regeering de middelen te schenken die zij onafwijsbaar
behoeft tot het volgen van een gedragslijn in den geschetsten geest.
Doch dat dan ook gelijktijdig het wanbegrip ‘N e d e r l a n d meet zich met niemand
meer’ vervange worde door ‘N e d e r l a n d is bereid het zwaard te trekken wanneer
zijn levensbelangen dit eischen’.
P. HUISER.
's G r a v e n h a g e , April 1907.
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In het volgend nummer komen wij op dit artikel terug.
Red.

Van het Hoofdbestuur
Nieuwe Zelfst. Afd.
Dank zij het werken van den heer P.E. Kampfraath te Bloemfontein, is thans ook in
de hoofdstad van Trans-Oranje een Zelfstandige Afdeeling van het A.N.V. opgericht,
voorloopig met een tiental leden.
Met te grooter ingenomenheid vermelden wij deze stichting, omdat oud-President
M.T. Steyn zich bereid heeft verklaard het eere-voorzitterschap te aanvaarden en een
ander voorman der Afrikaners, oud-Generaal J.B.M. Hertzog, onmiddellijk als lid
toetrad.
***
Het Bestuur van Groep Ned. Antillen heeft in plaats van den heer P.A. Euwens tot
lid van het Hoofdbestuur benoemd den Zeereerwaarden heer P. Delgeur te Rotterdam.
Het Bestuur van Groep Suriname benoemde in de plaats van wijlen Graaf Van
Heerdt tot Eversberg, Mr. Dr. C.F. Schoch te Amsterdam.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
De Nederlanders in Argentinië.
B u e n o s A i r e s , 14 Juni 1907.
WelEd. Heeren.
Wij hebben de eer u in overweging te geven onderstaand artikel in Neerlandia te
doen plaatsen en zoo mogelijk ook in andere bladen te laten overnemen.
Ons doel is n.l. om de Nederlanders, die op goed geluk naar Argentinië wenschen
te gaan, wel opmerkzaam te maken op de noodzakelijkheid om eerst de Spaansche
taal eenigszins machtig te worden en vooral niet onbemiddeld op reis te gaan.
Dikwijls toch komt het voor, dat jongelui zich hier aanmelden, die van de landstaal
nog niet het minste idee hebben en bovendien verstoken zijn van de noodige middelen
om het eenigen tijd te kunnen uitzingen en zich op de hoogte te stellen van de
toestanden.
Het gevolg is dan gewoonlijk, dat zulke personen zich spoedig in hunne
verwachtingen teleurgesteld zien, die hun aanleiding gaven hier heen te komen;
terwijl zij in dergelijke gevallen een groote lastpost zijn voor het betrekkelijk klein
aantal landgenooten, die in aanmerking komen om hen met raad en voorspraak van
dienst te kunnen zijn.
Zij moeten niet uit het oog verliezen, dat zij moeten mededingen met krachten van
alle nationaliteiten, waarbij de Hollanders het nadeel hebben, dat hun taal hen van
weinig of geen nut is.
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Honderden zijn de jongelui, die jaarlijks hun geluk hier komen beproeven, en zij,
die niet reeds in Europa aangesteld worden, dienen wel te weten, dat alleen diegenen,
die hier komen gewapend met een flinke dosis kennis, de meeste kans van slagen
hebben.
Kennis van de Engelsche, Duitsche en Fransche taal naast de Spaansche, verdient
groote aanbeveling, en wanneer hunne eischen in den beginne niet te hoog zijn, dan
zullen zij na eenigen tijd zeker een werkkring vinden, en dit zal gemakkelijker zijn,
als zij niet juist gebonden zijn aan een zeker vak.
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Intusschen denken wij er niet aan om kantoorpersoneel aan te sporen naar Argentinië
te komen, want evenals in Europa overtreft het aanbod meestal de vraag, en dit drukt
zóó op de salarissen, dat men slechts bescheiden zijn onkosten kan dekken. Het leven
is hier veel duurder dan in Europa en een jongmensch kan met een maandelijksch
salaris van 125 tot 150 papier pesos (m.a.w. 120 tot 150 gulden) slechts zuinig
rondkomen.
Ongfetwijfeld is Argentinië een land, dat nog een groote toekomst heeft, een land,
dat van jaar tot jaar een belangrijker plaats inneemt, zoowel wat in- als uitvoer betreft,
maar de concurrentie is zeer groot en er moet hard gewerkt worden om vooruit te
komen.
Meer dan voor kantoorpersoneel echter biedt Argentinië een ruim veld voor
werklieden, landbouwers en veeteelers, die zeker kunnen zijn binnen weinig dagen
na hun aankomst een passenden werkkring te zullen vinden.
Doch vooral vrouwelijk dienstpersoneel is hier zeer gezocht en Hollandsche
dienstboden b.v. zouden hier spoedig een betrekking kunnen

vinden, als niet de taal een struikelblok voor hen was, waarmede wel rekening moet
worden gehouden.
Voor de landverhuizing van uit Nederland biedt de Zuid-Amerika Lijn van
Amsterdam naar Buenos Aires tegenwoordig de beste gelegenheid. Naar wij
vernemen, zullen ook spoedig eerste-klarpassagiersschepen in de vaart komen en zal
dit, naar wij hopen, veel bijdragen om Argentinië in ons land meer en meer bekend
te maken, opdat Nederland hier langzamerhand een plaats inneme, die het bij betere
kennis en meer ondernemingsgeest reeds lang had moeten bekleeden.
Doch men blijve niet thuis en kome hierheen om te leeren hoe veel er nog te doen
is, wanneer ook Hollandsch kapitaal profijt weet te trekken van de machtige bronnen,
die hier nog te ontginnen zijn.
Verder verklaren wij ons tot alle inlichtingen gaarne bereid en maken van deze
gelegenheid gebruik u de hernieuwde verzekering aan te bieden onzer hoogachting.
De 2e Secretaris der Zelfst. Afd. van het A.N.V. te Buenos Aires,
MAX VAN HULSTEYN.

Afdeeling Chicago.
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De heer H. Jacobsma, secretaris, schrijft o.m.:
Door tusschenkomst van de B.-C. hebben wij een flinke bezending boeken
ontvangen voor onze Wilhelmina-bibliotheek.
Na onze huishoudelijke vergadering in Januari hebben wij al weer twee gewone
vergaderingen gehouden, 19 April en 28 Juni, waarop lezingen werden gehouden
over geschied- en letterkundige onderwerpen en een referaat over sociale vraagstukken
met vrije gedachtenwisseling, een en ander onder veel belangstelling.
Thans maken wij ons gereed om Koningins verjaardag te vieren op 30 Aug., omdat
31 Aug. op een Zaterdag valt.
Wij ontvingen uit verschillende deelen der wereld vragen om inlichtingen, waaraan
wij zooveel mogelijk voldoen.

Boekencommissie.
Adres van den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam.
Onderstaande foto is de verkleinde afbeelding van een reclameplaat, geteekend door
den heer Heyme Vis, bestuurslid der Afdeeling Zaanstreek.
Deze plaat werd in verschillende boekwinkels opgehangen om de Zaanlanders
aan te sporen voorde B.-C. werkzaam te zijn.
Door de B.-C. zelf worden propaganda-kaarten uitgegeven van den volgenden
inhoud:
Nederlandsche Zeelieden vinden in zeemanshuizen te Altona, Antwerpen,
Buenos-Aires, Dantzig, Emden, Geestemünde, Genua, Hamburg, Homberg (a.d.R.),
Hongkong, Hull, Kaapstad, Königsberg, Liverpool, Londen, Marseille, Melbourne,
Newcastle (N.Z.W.), Newport News, Nieuw Orleans, Nieuw York, St. Petersburg,
Reval, Riga, Ruhrort, Singapore, Smyrna, Stettin, Sydney, Nederlandsche dagbladen,
tijdschriften en boeken.
Nederlandsche Kolonies te Buenos-Aires, Chicago (2). Elberfeld, Genua, Holland
(N.A.), Johannesburg, Kaatpstad, Kalamazoo (N.A.), Londen (3), Mexico, Monceau
a.d.S., Parijs (2), Pretoria, Rosario de Santa Fé, Schüttorf, Somerset Oost (K.K.),
Teheran, zijn gesteund met Nederl. boekerijen.
Naar Oost- en West-Indië zijn boekerijen gezonden, t.w. naar: Batavia, Magelang,
Soekaboemi; en naar Aruba, Bonaire, St. Eustatius en St. Martin.
In het Nederlandsch taalgebied van België worden boekerijen gesticht; in dat van
Zuid-Afrika (met inbegrip van Duitsch Z.W. Afrika en Port. W. Afrika) zijn reeds
bijna 400 boekerijen gevestigd.
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Noord-Nederland.
Mr. A. Telting. †
Een trouw lid van het Verbond, een Nederlander in den besten zin van het woord, is
ons ontvallen.
Mr. A. Telting, Adjunct-Rijksarchivaris, kort geleden nog vol opgewektheid
werkzaam in zijne betrekking, gezellig en eenvoudig in den omgang, zooals hij altijd
was, maar inwendig door een kwaal aangetast, moest zich aan eene operatie
onderwerpen, en bezweek weinige dagen daarna. Het is hier niet de plaats om uiteen
te zetten wat de geschiedkundige wetenschap in ons land, wat het archiefwezen in
hem verliest; nog veel minder wat zijn sterven beduidt voor hen, die hem van nabij
kenden. Maar den Nederlander willen we hier met enkele woorden herdenken, den
vaderlander, die zijn land lief had, niet slechts met die liefde, die ‘een yder
aangeboren’ is, en waarvan bij velen zoo weinig blijkt, maar met een trouwe
aanhankelijkheid, die samenging met een kennis van land en volk, zoo innig en zoo
volkomen als slechts bij weinigen gevonden wordt. Hij was niet alleen Nederlander,
hij was ook Fries, en de liefde voor Nededand en voor den geheelen Nederlandschen
stam ging samen met eene bijzondere liefde voor het gewest van zijn geboorte, en
voor de taal en de geschiedenis van de Friezen.
Herhaaldelijk is de vraag behandeld, of voorliefde over een klein gewest en van
het daar gesproken taaleigen niet de werkelijke vaderlandsliefde voor het grootere
land en voor de algemeene Nederlandsche taal in den weg moet staan.
Wie Telting van nabij kende, weet beter, beide neigingen hebben een
gemeenschappelijken oorsprong, beide steunen en sterken elkander.
Reeds als jongen kon hij met opgewondenheid over de Friezen spreken, als student
trachtte hij zijne vrienden bewondering van Gijsbert Japiksz in te boezemen,
onverschillig voor den spot, die daar soms het eenige resultaat van was, en nog in
het laatste jaar van zijn leven nam hij, die de oude Friesche geschriften kon lezen
zoo goed als weinigen, deel aan een cursus in het hedendaagsche Boerenfries, wat
hij als geboren stedeling natuurlijk nooit volkomen machtig geweest was, en schikte
zich trouw in het maken van de thematjes, die de wel wat schoolsche leermeester
aan de discipelen opgaf. En hoe kende hij het Friesche land! Het was wel een heel
gezellige vriendenkring, waarmee we in onze jeugd op wandelingen, watertochtjes,
fietstochten in alle richtingen de provincie doorkruisten! Het waren later weer aardige
tochten, wanneer enkelen onzer hem vergezelden bij bezoeken aan de oude steden
om in de archieven de vergeten oorkonden op te sporen, die hem bij zijne studie van
de stadrechten nieuw licht moest geven. Levendig herinner ik mij hoe hij in Stavoren
een handschrift ontdekte, dat niet slechts voor de stedelijke rechten, maar ook voor
de zeerechten belangrijk nieuws bracht.
Ook staat mij ons bezoek aan Workum voor, waar we behalve de archiefkast in
de raadzaal een paar vrijwel vergeten kastjes op zolder doorzochten, en er tusschen
de stoffige paparassen op eens een ei voor den dag kwam. ‘Nu zal de kip ook wel
komen’, zei Telting, vol vroolijken humor. Op een dergelijken tocht in den winter
raakte hij verscheidene dagen te Bolsward ingesneeuwd. Geen nood, hij vond overal
gezelschap, maakte een partijtje met een paar handelsreizigers, die in 't zelfde geval
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waren, en gebruikte verder de gedwongen rust om eenige belangrijke archiefstukken
te copieeren.
Dezelfde belangstelling voor het land, voor de steden en voor de geschiedenis
strekte zich ook tot andere gewesten uit. Voor de geschiedenis van Overijsel heeft
hij in onzen tijd misschien meer gedaan dan iemand anders; met Dr. F. Buitenrust
Hettema bezorgde hij ons nog kort geleden het aardige boek over Oud-Deventer, dat
in zijn soort vrij wel alleen staat. En een werk dat nog niet verschenen is, maar wel
reeds bij velen belangstelling heeft gewekt, is zijn overzicht, met kaarten toegelicht,
van de verleening van stadrechten over de geheele uitgestrektheid van Nederland.
Ook voor dit ruimere gebied was het niet alleen de vroegere tijd die hem trok, ook
ons land zooals het nu is trok hem aan, in alle richtingen doorkruiste hij het, overal
zocht hij oude kennissen op, en maakte er nieuwe.
Tot de Vlaamsche verwanten strekten zich zijn bezoeken eveneens uit, de mooie
Belgische steden bezocht hij graag, vooral waar Vlaamsch gesproken wordt, en daar
weigerde hij dan ook standvastig aan de zwakheid der ingezetenen toe te geven en
hun in het Fransch te antwoorden. En in ons eigen land ergerde hem natuurlijk de
helaas weer sterk toenemende dwaasheid onzer winkeliers, die Fransche en Engelsche
opschriften op hunne winkels zetten in plaats van Nederlandsche. Hoe ijverig kon
hij zich weren om in den Haag dezen en genen, die uit gewoonte aan deze gekheid
meededen, het dwaze daarvan onder het oog te brengen!
Dat ook de Nederlandsche belangen buiten Europa hem dierbaar waren, behoeft
nauwelijks gezegd. Bekend is zijn belangstelling voor onze West-Indische bezittingen,
waarvan hij de archieven onder zijn beheer had, en waaraan hij voor eenige jaren
ook persoonlijk een bezoek bracht. Warm nam hij ook deel in den worstelstrijd van
de Boeren, hij was overtuigd, dat zij het moesten winnen, en was diep teleurgesteld
over de onderwerping.
Evenmin als zijn Nederlandsch hart hem zijn Friesland deed vergeten, evenmin
belette het hem, te houden van veel dat buiten den Nederlandschen staats-of stamkring
ligt. Hij had een warme belangstelling voor den grooten Germaanschen stam, en hij
was ook cosmopoliet in goeden zin, hij hield van die volken en landen, die voor de
menschelijke beschaving iets beteekenen. Wij kennen germanophilen, die zich
inbeelden, dat Nederland eigenlijk maar 't best zich als onderdeel bij een grooter
Duitsch geheel zou moeten aansluiten, en wij kennen, cosmopolieten, die meenen
dat ze om dit te zijn, onverschillig moeten zijn voor al wat nationaal is. 't Een zoowel
als het ander is een blijk van bekrompenheid, en misschien van gebrekkige kennis.
Telting zocht den omgang met hoog staande Duitschers, hij bezocht geregeld de
jaarvergaderingen van den Hanseverein, nam hartelijk deel in al wat in dien kring
belangstelling wekte, maar als Nederlander transigeerde hij niet, hij was het met hart
en ziel en bleef het. Telting dweepte met de volken van de oudheid aan wie wij onze
beschaving en onzen godsdienst te danken hebben. Ik had het voorrecht met hem in
1887 eene reis door Italië te maken. Opgewekter belangstelling in al wat hij zag is
niet denkbaar; zoowel de herinneringen van de oudheid als die aan de schitterende
geschiedenis der Italiaansche steden, en ook de geschiedenis van de Kerk, alles boeide
hem. En daarom rustte hij niet, eer hij ook Griekenland, Egypte, Palestina van eigen
aanschouwing kende. En naast deze landen van oude beschaving interesseerde hem
dan ook weer onze West, waar hij lieden van allerlei menschenrassen om zich heen
zag, en de Vereenigde Staten, waar hij van de allermodernste beschaving een kijkje
nam. Hij kon van alles opgewekt en prettig vertellen, want hij behoorde niet tot die
reizigers, die vooral weten in welk hotel men goed eet; het reizen maakte hem
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werkelijk tot wereldburger, tot iemand, die zijn kennis van landen en volkeren verrijkt
heeft. Hij bleef ook na dit alles de trouwe Nederlander van te voren. Een
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aardig en eenvoudig antwoord hoorde ik hem geven aan een landgenoot, die ook van
een bezoek aan de Vereenigde Staten terugkwam, en daar door hetgeen hij zag zoo
meegesleept was, dat hij geneigd was alles wat ons werelddeel biedt, gering te achten.
‘Wacht een beetje’, zei Telting, ‘dat is een eerste indruk. Op den duur past dat
Amerikaansche niet voor ons, en wij voelen ons daar niet thuis. Wij hebben ons
verleden, en dat missen zij daar’. De man, die het antwoord kreeg, zelf iemand van
beschaving en smaak, kwam reeds vrij spoedig tot de erkenning, dat Telling gelijk
had.
Dat alles is nu voortaan voor ons niets meer dan eene herinnering, maar ook zoo
is het van waarde. Het zegt iets iemand gekend te hebben, die wezenlijk cosmopoliet,
en toch Nederlander was, en wilde blijven; iemand, die dweepte met de herinneringen
van Rome, Griekenland en Palestina, en tegelijk verrukt kon zijn over het raadhuis
van de Rijp; iemand, die trotsch was tot den Germaanschen stam te behooren, maar
de Nederlandsche stambelangen vóór alles behartigde; iemand, die Friesch was met
hart en ziel, maar tegelijk Nederlander in onbekrompen liefde.
C.P. Burger

Ergerlijk on-Nederlandsch.
Uit het R.K. Dagblad Het Huisgezin:
Verschenen is een Koninklijk Besluit, bevattende voorschriften ‘ten einde de
richtige behandeling van strafzaken bij de krijjgsraden bij de landmacht zooveel
mogelijk te bevorderen’.
Bedoeld is natuurlijk de N e d e r l a n d s c h e landmacht.
Men wrijft echter zijn oogen uit, als men dit Koninklijk Besluit leest, want zonder
behoorlijke kennis van Fransch en Latijn is van dit Besluit geen sikkepit te begrijpen.
Voor zeker 95 van de 100 Nederlanders is het een boek met zeven sloten.
Wij zullen dit met een paar sprekende voorbeelden toelichten.
De krijgsraad in een militair arrondissement draagt op verzoek van den
auditeur-militair den provoost-geweldige op, zekeren militair in hechtenis te nemen,
en zegt hem wat hij te doen heeft voor het geval de man voortvluchtig mocht zijn.
Ziehier in welke bewoordingen de krijjgsraad aan den provoost-geweldige dezen
last verstrekt:
De krijgsraad in het...... Militaire Arrondissement te...... den fungeerenden
provoost-geweldige bij denzelven krijgsraad hiertoe verzocht, salut!
Alzoo ons verzocht is bij den auditeur-militair in het...... Militaire Arrondissement,
dat......, oud...... jaren, enz.
(hier te laten volgen de motiveering van het verzoek van den auditeur-militair.),
weshalve de r e q u e s t r a n t zich tot dezen krijgsraad wendde, verzoekende daarom
onze p r o v i s i e c r i m i n e e l ;
Zoo is het, dat wij u c o m m i t t e e r e n bij deze, dat gij terstond ten verzoeke van
den voorschreven r e q u e s t r a n t trekt ter plaatse daar gij den voorvoornoemden......
zuh kunnen vinden en bekomen en hem van wege Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz., enz., a p p r e h e n d e e r t en in goede
bewaring brengt in een gevangenhuis daartoe geschikt om aldaar tegen hem
g e p r o c e d e e r d te worden als naar rechten.
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En is het dat voornoemde...... voortvluchtig is en gij hem niet a p p r e h e n d e e r e n
mocht, zoo dagvaart denzelven bij openbare e d i c t e a d v a l v a s c u r i a e i n
o r d i n a r i a f o r m a van wege als boven, te komen in persoon voor ons tot zulken
bekwamen dage als gij hem beteekenen zult, om aan te hooren zoodanigen eisch en
c o n c l u s i e c r i m i n e e l als de r e q u e s t r a n t ter zake voorschreven op en jegens
hem zal willen doen en nemen en voorts te p r o c e d e e r e n als naar rechten,
r e l a t e e r e n d e uw wedervaren in geschrifte.
Maar er zijn nòg fraaier staaltjes.
Wat zegt men bijvoorbeeld van onderstaanden zin, ontleend aan een ander schrijven
van den krijgsraad aan den provoost-geweldige:
Alzoo wij voor het profijt van het eerste d e f a u l t , g e o b t i n e e r d bij den
auditeur-militair in het...... Militaire Arrondissement, r.o. i m p e t r a n t van
m a n d a m e n t c r i m i n e e l tegen...... gediend hebbende als...... bij...... gedaagde
en d e f a i l l a n t , den voornoemden i m p e t r a n t r.o. g e c o n s e n t e e r d hebben
een tweede m a n d a m e n t -c r i m i n e e l met de c l a u s u l e van a p p r e h e n s i e
e n e d i c t e a d v a l v a s c u r i a e blijkens de akte hieraan g e a n n e x e e r d .
De Nederlandsche woorden in dezen fraaien zin zijn dun gezaaid.
De provoost-geweldige heeft al een paar keeren zijn uiterste best gedaan om den
schuldige te ‘apprehendeeren’, hem bij trommelslag gedagvaard en aan de hoofddeur
van het gebouw, waarin de krijgsraad zitting houdt, zijn ‘akte van exploit’ doen
‘affigeeren’.
Het heeft niet gebaat. Toch geeft hij den moed niet op en de krijgsraad is zoo
welwillend, hem op zijn verzoek tot een nieuwe dagvaarding te machtigen.
Dit geschiedt in den volgenden in koeterwaals geschreven brief:
Op heden c o m p a r e e r d e voor den krijgsraad in het...... Militaire Arrondissement
te......, de auditeur-militair in gezegd arrondissement, i m p e t r a n t r.o. van
m a n d a m e n t -c r i m i n e e l , die g e p r e s e n t e e r d had op en jegens......, gediend
hebbende als...... bij...... gedaagde in voorschreven c a s , om verzoek te doen of het
derde d e f a u l t te begeeren.
En vermits de gedaagde in persoon niet was g e c o m p a r e e r d verzocht de
voornoemde auditeurmilitair het derde d e f a u l t en voor het profijt van dien,
a d m i s s i e om I n t e n d i t over te leggen en een vierde m a n d a m e n t -c r i m i n e e l
e x s u p e r a b u n d a n t i , om hetzelve te v e r i f i e e r e n , met de c l a u s u l e van
a p p r e h e n s i e en e d i c t e a d v a l v a s c u r i a e .
En verleent voornoemde krijgsraad mits dezen het verzochte derde d e f a u t en,
voor het profijt van dien, a d m i t t e e r t den i m p e t r a n t r.o. zijn I n t e n d i t over
te leggen met de v e r i f i c a t i e daartoe dienende, en c o n s e n t e e r t denzelven een
vierde m a n d a m e n t -c r i m i n e e l met de c l a u s u l e v a n a p p r e h e n s i e en
e d i c t e a d v a l v a s c u r i a e , waarmede de gedaagde ten vierden male e x
s u p e r a b u n d a n t i gedagvaard zal worden om het I n t e n d i t te zien
v e r i f i e e r e n en s e n t e n t i e te hooren p r o n u n t i e e r e n met i n t i m a t i e .
Dat is nu eerst een taaltje, waarvan Nederlandsche ooren zullen tuiten.
Weinig minder mooi is ten slotte - we slaan veel over - het vonnis, in den vollen
krijgsraad tegen een voortvluchtige ‘gepronuntieerd’:
De Krijgsraad enz.
A d j u d i c e e r t den eisch en c o n c l u s i e door den i m p e t r a n t r.o. bij het
voorschreven i n t e n d i t op en jegens den voornoemden d e f a i l l a n t gedaan en
genomen:
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Versteekt den d e f a i l l a n t uit krachte en voor het profijt van de voorgeschreven
d e f a u l t e n , te zijnen laste g e d e c e r n e e r d , van alle e x c e p t i ë n d e c l i n a t o r ,
d i l a t o i r en p e r e m p t o i r , mitsgaders van alle weeren en d e t e n s i ë n , welke
hij, g e c o m p a r e e r d zijnde, zoude heb-
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ben mogen p r o p o n e e r e n ;
Verklaart den d e f a i l l a n t vervallen van zijne militaire c h a r g e en bant hem
buiten het grondgebied van den Staat.
Veroordeelt den d e f a i l l a n t in de kosten en m i s e n van de Justitie en in de
kosten van den processe, zoo ter zake zijn wegblijven als van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging tot heden gevallen, desnoods ter t a x a t i e en m o d e r a t i e
van den krijgsraad.
Nu behoeft men geen overdreven taalzuiveraar te zijn, om staaltjes als wij aanhaalden
al te bar te vinden.
Wij hebben het niet over het verstaan van dezen rimram: de leden van den
krijgsraad zullen hem wel begrijpen, en de voortvluchtige zou er vermoedelijk
evenzeer maling aan hebben indien al de stukken - het vonnis ingesloten - in
onberispelijk Nederlandsch waren gesteld.
Wij hebben het oog op onze arme Nederlandsche taal - ‘arm’ in den zin van te
beklagen, want onze taal is rijk - die hier op zoo schromelijke wijze wordt verkracht.
Is er dan niets aan te doen?
Hadden Hunne Excellenties de Ministers van Oorlog en van Justitie niet een weinig
medelijden behooren te gevoelen met de taal van Hare Majesteit de Koningin, in
plaats van in Háár naam zulk abracadabra af te kondigen?
Waarom het Koninklijk Besluit niet te voren aan een taalgeleerde ter hand gesteld
met verzoek er draaglijk Nederlandsch van te maken?
Want dit Koninklijk Besluit is, al zijn in het algemeen onze wetten en ambtelijke
stukken geen modellen van Nederlandsch, zoo ergerlijk on-Nederlandsch, dat het de
spuigaten uitloopt.
Misschien vermag het Algemeen Nederlandsch Verbond ten deze iets. Bij dezen
balk zijn de taal-dwaasheden, waartegen niet ten onrechte getoornd wordt. maar
splinters.

Zuid-Nederland.
De Vlamingen zijn nog geen meesters in hun eigen land.
De gebeurtenissen van de afgeloopen maand hebben het nogmaals bewezen: d e
V l a m i n g e n z i j n n o g g e e n m e e s t e r s i n h u n e i g e n l a n d . Na jaren
strijd, na een bespreking van bijna twee lange maanden in de Kamer, is men het in
ons Parlement nog niet eens kunnen worden over het wetsvoorstel Coremans en werd
het, tot nader onderzoek, naar een parlementaire commissie verwezen. Dit was in de
gegeven omstandigheden nog het beste wat er mee kon worden gedaan, want, zooals
het in eerste lezing was aangenomen, had het toch geen kans er bij de tweede
stemming door te komen, en beter dan één van die vele amendementen of
subamendementen aan te nemen, waardoor de Vlamingen toch geen voldoening
zouden hebben gekregen en begiftigd zouden zijn geworden met wat men een ‘loi
de façde’ noemt, was het òf te handelen zooals gedaan werd òf de wet maar in eens
te verwerpen.

Neerlandia. Jaargang 11

Dit laatste heeft men niet durven doen; en daardoor leverde men het bewijs, dat
men het toch nog niet zoo heelemaal waagt om den Vlamingen den voet dwars te
zetten. Het zou anders voor de Vlaamsche Beweging nog niet zoo slecht geweest
zijn, indien men de wet zonder meer verworpen had. Dan zou pas voor goed de
verontwaardiging wakker geworden en de verbittering ontstaan zijn. En er is niets
zoo goed voor den vooruitgang van een beweging dan de gemoederen te verbitteren
van hen, die de strijders voor die beweging zijn. Hebben wij het niet in 1897 gezien,
toen de Senaat de gelijkheidswet verworpen en de burgemeester van Brussel de
groote Vlaamsche straatbetooging in de hoofdstad verboden had? Toen werd het
nationaal, Vlaamsch bewustzijn bij veel Vlamingen wakker geschud, toen heeft de
Vlaamsche Beweging misschien meer nieuwe aanhangers aangeworven dan in al de
jaren die voorafgegaan waren. Het is een algemeen waargenomen feit, dat hoe meer
men beproeft een nationaliteit te onderdrukken, hoe meer die nationaliteit het besef
van haar waardigheid krijgt. En men moet ook niet uit het oog verliezen, dat er onder
de Vlamingen velen gevonden worden, die voor geen geld den naam van Flaminganten
zouden willen dragen, die zelfs niet eens zijn wat men Vlaamschgezind noemt, maar
die toch in zekere gevallen gevoelen, dat zij ‘Vlaamsche jongens’ zijn en dan ook
niet willen dulden, dat hun in dit opzicht iets tekort wordt gedaan. Er sluimert in die
menschen een heel flauw nationaal bewustzijn, waarvan zij zich zelf geen rekenschap
geven, doch dat op een zeker oogenblik toch ontwaakt. En om dit wakker te schudden
is niets zoo goed als tegenkanting.
Dit goed gevolg zal ook stellig het gescharrel met het wetsvoorstel Coremans
hebben, al spreekt het van zelf, dat dit gevolg niet met wiskunstige nauwkeurigheid
kan worden nagegaan. Maar wanneer de bewuste commissie niet met een oplossing
voor den dag komt, die de Vlamingen kan bevredigen, dan ware het te wenschen,
dat de werkelijke Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers een afkeurende stem
uitbrachten, liever dan zich tevreden te stellen met een halve wet. Het vraagstuk blijft
dan weliswaar onopgelost, maar beter is het geen oplossing dan een halve oplossing.
Het schijnt toch niet meer dan billijk dan dat een afgevaardigde de opdracht vervult,
die hij van zijn kiezers gekregen heeft, niet meer dan logisch dan dat hij in voeling
blijft met zijn lastgevers. Dit is een algemeene regel, die natuurlijk ook geldt waar
het de Vlaamsche zaak betreft. Doch juist in die laatste kwestie is het, dat wij door
niemand minder dan den leider der rechterzijde in de Kamer, den heer Woeste, de
stelling hebben hooren verkondigen, dat een afgevaardigde niet gebonden is aan de
beloften, die hij aan zijn kiezers gedaan heeft. Het zal wel niet noodig zijn te wijzen
op al het onzedelijke, dat zoo een theorie behelst, vooral wanneer zij verkondigd
wordt door den leider van een partij, naar wien zich toch steeds aller oogen richten,
door iemand, welke voortdurend beweert te strijden voor al wat waar en zedelijk is.
Doch eigenaardig is het nogmaals, dat de bespreking van een V l a a m s c h e wet tot
zoo een verklaring aanleiding moest geven.
Neen, d e V l a m i n g e n z i j n n o g g e e n m e e s t e r s i n h u n e i g e n
l a n d , het weze hier ten tweeden male gezegd. En wanneer zij in hun eigen land hun
gelijkstelling met de Walen durven vragen, dan kan men een minister in de Kamer
hooren zeggen, - al is hij dan ook Vlaming en door een Vlaamsch arrondissement
afgevaardigd - dat zij onruststokers zijn. Dit werd beweerd van zekere leden van ‘de
Verbroedering der Vlaamsche tolbeambten’, een machtige maatschappij, uit
overtuigde Vlamingen bestaande, - misschien juist zoo overtuigd omdat zij verbitterd
zijn - die op alle mogelijke wijzen door het verfranschte hooger bestuur vervolgd
worden, omdat zij het wagen hun belangen als Vlamingen te verdedigen, omdat zij
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het wagen te verzoeken, dat zij op denzelfden voet als hun Waalsche collega's zouden
worden behandeld, omdat zij durven opkomen voor recht en rechtvaardigheid. Daarom
wordt hun het leven lastig gemaakt en verwijt een minister hun in volle Kamer, dat
zij onruststokers zijn.
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D e V l a m i n g e n z i j n n o g g e e n m e e s t e r s i n h u n e i g e n l a n d ! Dat
heeft ook hetgeen te Gent in de ‘Liberale Associatie’ gebeurd is, bewezen. Daar
bevond zich op de voorloopige lijst van de kandidaten, die voor de a.s.
gemeenteverkiezing in October moeten worden voorgedragen, o.a. ook de bekende
hoogleeraar Vercoullie, die, buiten verschillende hoedanigheden, ook die bezit, dat
hij een trouw kind van zijn volk is. Maar in die ‘Liberale Associatie’ bevinden zich
een aantal leden, die, vooraleer liberaal te zijn Vlaamschhaters zijn. En dank zij hun
werking, zijn zij er in geslaagd professor Vercoullie in den ‘poll’ te doen vallen,
natuurlijk niet omdat hij geen goed liberaal is - daaraan twijfelt niemand - maar
omdat hij Vlaamschgezind is, omdat men met de denkbeeldige vrees rondliep, dat
hij in de Vlaamsche stad Gent Schepen van Openbaar Onderwijs had kunnen worden,
- al is er dan ook in de verste verte geen sprake van dat de huidige titularis van dit
ambt zal aftreden - en dat hij misschien het onderwijs in die stad wat meer had kunnen
vervlaamschen dan nu het geval is.
Welk gevolg de liberale Vlamingen te Gent aan die honende vernedering zullen
geven is nog niet bekend, maar, wat er ook van zij, dit feit heeft eens te meer bewezen,
dat waar Vlaamschgezindeni en niet Vlaamschgezinden te zamen gaan, de eersten
altijd het kind van de rekening zijn.
En wat te Brussel is voorgevallen, is dat ook niet teekenend? Daar moest een
stokhouder van de balie worden gekozen en dezen maal kwam de plaats toe aan de
Katholieken. Als hun candidaat was de heer Juliaan Van der Linden vooruitgezet,
aan wiens overtuigde gevoelens als Katholiek niemand ooit getwijfeld heeft, die als
Vlaamschgezinde volstrekt geen hemelbestormer is, die zelfs bij de eerste stemming
van het wetsvoorstel Coremans een afkeurende stem had uitgebracht en later met
een amendement was voor den dag gekomen, dat zoo wat niemand had bevredigd.
En toch werd hij niet als stokhouder gekozen! En het werd zonder omwegen bekend,
niet omdat men iets tegen zij persoon had, maar alleen omdat hij Vlaamschgezind
was.
Dat is de balans dus van de afgeloopen maand: een anti-Vlaamsche werking op
heel de linie. Al de vijanden der Vlamingen, of zij katholiek of liberaal heeten, zijn
eerst en vooral anti-Vlaamsch. En intusschen blijven de goedzakkige Vlamingen als
dusdanig juist verdeeld ten gevolge van hun politieke denkbeelden, terwijl zij nochtans
bij hun tegenstrevers zulke uitstekende lessen zouden kunnen nemen.
Q u o u s q u e t a n d e m ! Hoe lang nog? Wanneer zullen hun de oogen eens
opengaan en zij tot de overtuiging komen, dat boven alles het nationaal begrip staat,
het ideaal van het 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 , het
Groot-Nederlandsche denkbeeld, zonder welk voor Vlaanderen geen redding mogelijk
is en zij nooit meesters in hun eigen land kunnen worden?

Uit onze Takken.
A a l s t . Op 8 Mei j.l. bood de Tak aan zijn eere-voorzitter. Dr. Is. Bauwens, een
feestmaal aan, dat door een zeventigtal leden werd bijgewoond, waar het heel gezellig
toeging en o.a. de heer F. de Hert, Schepen van Onderwijs, de dischgenooten op
verschillende liederen vergastte. Bij het nagerecht stelde de heer A. Brijs een heildronk
in op den heer Bauwens, waarin hij zijn verdienstens als Vlaamsche strijder, als
geleerde en in het bijzonder als werkzaam lid van het A.N.V. deed uitkomen, er op
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drukkend, dat Dr. Bauwens niet slechts een eere-voorzitter met den naam is, doch
steeds de daad aan het woord weet te paren. Als blijk van genegenheid werd hem
door den heer Julius Sterck zijn door dezen heer geteekend portret geschonken, dat
voortaan in de vergaderzaal zal prijken.
Op 25 Mei hield de heer Arnold Huiberts in de ‘Letterkundige Afdeeling’ een
voordracht, getuigend van diepe wijsgeerige studie, over ‘Levensbeschouwing en
geestelike ontwikkeling’. Op dezelfde vergadering stond ook aan de dagorde: ‘Debat
over het wetsvoorstel Coremans en de bespreking in de Kamer’. Nadat de
voorafgaande kwestie of, ja dan neen, met het oog op de gevolgen, deze zaak mocht
worden behandeld, door de vergadering in bevestigenden zin was opgelost, lichtte
de voorzitter, de heer A. Brijs, het bewuste wetsvoorstel toe; hij weerlei de
bijzonderste argumenten die er tegen worden ingebracht, onderzocht de verschillende
voorgestelde amendementen en kwam tot de slotsom, dat deze den Vlamingen geen
bevrediging kunnen schenken.
Het voorstel van het bestuur om de volksvertegenwoordigers van het arrondissement
Aalst te verzoeken het wetsvoorstel Coremans ongewijzigd aan te nemen, werd dan
ook met algemeene stemmen goedgekeurd. Al de Takken van het A.N.V. werden
aangezet in hun kring hetzelfde te doen. De heeren volksvertegenwoordigers J. Rens
en Pieter Daens beloofden den Tak per brief, dat zij voor het ongewijzigde
wetsvoorstel Coremans zouden stemmen.
Op 8 Juni was het de heer V. D'Hondt, die in de ‘Letterkundige Afdeeling’ handelde
over ‘De Catharinisten’, een rederijkamer die, naar men beweert, in 1107 te Aalst
zou zijn gesticht. Ter gelegenheid van haar achtste eeuwfeest heeft deze
tooneelvereeniging een prijskamp uitgeschreven voor het beste werk aan haar
geschiedenis gewijd; en het was uit zijn opzoekingen, met het oog daarop ingesteld,
dat de heer D'Hondt het een en ander meedeelde.
Op 22 Juni sprak de heer J. Fassotte van Boschvoorde over ‘Het Nederlandsch in
den Belgischen Handel’. Die voordracht bevatte o.a. de uiteenzetting van het
economisch programma van de Vlaamsche Beweging en de heer Fassotte drukte er
in 't bijzonder op, dat, wat de vervlaamsching van den handel betreft, men niet uit
het oog moet verliezen, dat de kooper de wet stelt aan den verkooper, en er geen
twijfel bestaat over de gedragslijn, die de handelaar zal volgen, wanneer hij voor het
dilemma gesteld wordt den klant te verliezen of dezen in zijn eigen taal te bedienen.
De zeer belangrijke voordracht van den heer Fassotte werd door de talrijke
aanwezigen met veel belangstelling aangehoord.
Op 15 Juli had de Tak de Aalstenaars kosteloos uitgenoodigd op het Gulden
Sporenfeest, dat in den Stedelijken Schouwburg plaats vond. De ruime zaal was
proppensvol. Al de nummers van het keurig samengesteld programma werden
onberispelijk uitgevoerd tot groote voldoening van het publiek. De
symphonie-maatschappij ‘Door eendracht groot’, die welwillend haar medewerking
had verleend, bracht onder het bestuur van den heer Arthur Ghijsbrecht eenige
nummers ten gehoore, terwijl het pas samengestelde gemengd koor van 't Verbond,
onder de leiding van den heer Gustaaf Pape, op zeer voldoende wijze ‘Zondag’ en
‘Lentegroet’, beide koren van Pol Anri, muziek van K. Miry, uitvoerde.
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Doch, wat het meest tot het welgelukken van dien avond heeft bijgedragen, was
de uitvoering, door een 100-tal juffrouwen, van de in de Volksliederenavonden
aangeleerde liederen. De herhaalde bijvalsbetuigingen golden zoowel den heer G.
Pape, die met deze meisjes de liederen ingestudeerd had, als de uitvoersters zelf, die
zooveel geduld getoond hadden om zich die mooie Vlaamsche liedjes eigen te maken.
Iedereen heeft zich kunnen overtuigen, dat de Aalstersche Tak in zijn nieuwe
onderneming zeer wel geslaagd is, en
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zich kunnen rekening geven van het nuttig werk, dat hij daardoor op 't getouw heeft
gezet.
Als blijk van erkentelijkheid werd den heer Pape, die zoo belangloos de leiding
der Liederavonden op zich heeft genomen, zijn welgelukt, vergroot portret
aangeboden, dat door den heer J. Sterck gemaakt en geschonken was.
De voorzitter, de heer Achille Brijs, oogstte met zijn voordracht ‘De Grootheid
van Vlaanderen, gedurende de eeuw van den slag der Gulden Sporen’ een
welverdienden bijval.
Daarin deed hij vooral uitschijnen hoe eensgezind de Vlaamsche krachten in 1302
tegen de Fransche benden oprukten, en door hun overwinning te Groeninghe den
grondslag van onze nationale eenheid legden. Doch die eensgezindheid, welke te
dien tijde hun zegepraal bewerkte, is thans, ongelukkig, bij de Vlamingen niet meer
te vinden. Terwijl de vijand, verpersoonlijkt door al wat Vlaamschhatend is, er met
bewonderenswaardige eendracht op uit is om de Vlamingen te verdrukken, zijn deze
laatsten verdeeld. Het onvermijdelijk gevolg is, dat ze niet meer ‘winnen wat ze
willen’. Ten slotte deed de spreker een krachtigen oproep tot al degenen, die het wel
meenen met de toekomst van ons volk, om de doeltreffende middelen aan te wenden,
die aan de Vlamingen het bekomen van hun rechten moeten verschaffen.
Dit feest, dat door den burgemeester en een paar raadsleden der stad werd
bijgewoond, zal ongetwijfeld goede vruchten opleveren.
A n t w e r p e n . Evenals de vorige jaren nam een talrijke schaar zangers van de
‘Liederavonden voor het Volk’ deel aan het feest ter herdenking van den Gulden
Sporenslag. Doch de betooging voor het beeld van Conscience gold dit jaar minder
de helden van 1302, dan wel de lamlendige houding van veel volksvertegenwoordigers
uit de Vlaamsche gewesten. Waren wij den 11 Juli l.l. niet op den vooravond der
stemming der Coremans-wet en duidde alles niet aan, dat die stemming, zoo niet
ongunstig, dan toch vernederend zou wezen? Ook behandelde de spreker - advocaat
E. Schiltz - in zijn rede den toestand, waarin de Vlamingen geplaatst zijn tengevolge
van de zonderlinge houding - om geen ander woord te gebruiken - van hun
mandatarissen, en nam hij slechts den Sporenslag tot inleiding. Beteekenisvol was
dan ook het applaus, waarop sommige gedeelten der redevoering onthaald werden.
Na den afloop van de betooging op de Conscienceplaats, begaven zich enkele
honderden betoogers naar de woning van Minister Delbeke, waar zij op een wijze,
waarvan de bedoeling geen twijfel overliet, te kennen gaven hoe zij over de houding
van dezen volksvertegenwoordiger inzake de Coremans-wet dachten.
Van meer beteekenis nog is het feit, dat denzelfden avond gebeurde in de
voornaamste voorstad van Antwerpen, te Borgerhout. Daar zwoeren duizend man,
niet te rusten, alvorens zij aan de handelwijze van den heer Delbeke, - die in de
Kamer vooral het kanton Borgerhout vertegenwoordigt - het gevolg hadden gegeven,
dat een soortgelijke handelwijze verdient.
De Tak werkt op het oogenblik krachtig om zijn ledenaantal sterk te vermeerderen,
ten einde een macht te vormen, waarmede in sommige omstandigheden zal moeten
rekening gehouden worden. Daarom trad het bestuur in onderhandeling met de
‘Verbroedering der Vlaamsche tolbeambten’, een vereeniging, die meer dan 1000
leden telt. Op Zondag 28 Juli werd een openbare vergadering door het A.N.V. belegd
voor de leden van die maatschappij. Een 400-tal personen waren in de zaal
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tegenwoordig en juichten den spreker, Dr. Marten Rudelsheim, geestdriftig toe. De
redenaar, na het ontstaan en het doel van het A.N.V. uiteengezet te hebben, deed
uitschijnen van welk belang de aansluiting bij het A.N.V. is en kwam tot het besluit
dat in vereeniging de macht ligt.
Alles laat voorzien dat deze propagandawerking den gewenschten uitslag zal
opleveren.
Zooals ieder jaar verleenden ook de ‘Liederavonden voor het Volk’ hun medewerking
aan den liederenprijskamp door de stad uitgeschreven en waarvan de uitspraak op
21 Juli in den Koninklijken Schouwburg bekend gemaakt werd. Terwijl de keurraad
beraadslaagde, brachten de zangers en zangeressen van de ‘Liederavonden’, onder
het bestuur van hun leider, den heer Karel Candael, verschillende nummers van hun
repertorium ten gehoore.
Op 19 Juli hield de Tak een algemeene vergadering, waar o.a. Dr. J. Lindekens een
zeer belangwekkende voordracht over ‘Moderne Dichtkunst’ hield; in zijn
hoedanigheid als geneesheer liet hij niet na op het pathologische te wijzen, waarmee,
volgens hem, de hedendaagsche Nederlandsche dichtkunst behept is, doch hij deed
daarnaast op een uitstekende wijze al het schoone van die dichtkunst kennen.
In diezelfde vergadering werd, naar aanleiding van hetgeen met de Vlaamsche
candidaten in de ‘Liberale Associatie’ te Gent gebeurd is, de volgende dagorde
aangenomen: ‘Het A.N.V. (Antwerpsche Tak), drukt de hoop uit, dat de liberale
Vlamingen van Gent aan de vernedering, die hun van wege de “Liberale Associatie”
is aangedaan, het gevolg zullen geven, dat hun waardigheid als Vlamingen hun
oplegt’.
B r u s s e l . Ter gelegenheid van den 300en geboortedag van Michiel Adriaensz. de
Ruijter richtte de Brusselsche Tak op 9 April een feestzitting in, waar de heer Johan
Kesler een uitstekende en zeer gewaardeerde voordracht hield over den beroemden
Hollandschen admiraal. Door het zanggenootschap ‘Neerlandia’ werden vervolgens,
onder de leiding van den heer A. Wilford, verschillende koren uitgevoerd.
Het Bestuur heeft een voorstel ter studie genomen, betreffende ‘Hooger Onderwijs
voor het Volk’ en benoemde een commissie, die naar de middelen zal uitzien om dit
doel op praktische wijze in de hoofdstad te bereiken.
Verder maakte het Bestuur door omzendbrieven en verdere bekendmakingen
propaganda ten gunste van de Vacantieleergangen te Leiden.
Op Zondag 28 Juli werd een alleszins geslaagd uitstapje ingericht naar de Woluwe.
D o o r n i k . De Tak van het A.N.V., die hier onder den naam ‘De Vlaamsche Kring’
bestaat, zette geregeld zijn werkzaamheden voort, al deed daaraan het seizoen nog
al afbreuk. Iederen eersten Maandag van de maand, heeft regelmatig een vergadering
plaats. Daar werden verschillende voordrachten gehouden: door den voorzitter van
den Tak, den heer Omer Wattez, over de jongste gebeurtenissen op Vlaamsch gebied;
door den heer Froidmont over de Vlaamsche Beweging in geschiedkundig opzicht;
door den heer A. Van de Walle over Vlaamsche steden.
De spaarkas, waaraan een dertigtal leden deelnemen, blijft steeds bloeiend, terwijl
nog steeds het plan bestaat een pensioenkas in te richten. Daarvoor echter ontbreekt
nog altijd de geschikte persoon, die deze taak op zich zou willen nemen.
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Ten einde de onverschilligheid te bestrijden en het Vlaamsch-nationaal gevoel
wakker te houden, worden de leden iedere maand op de hoogte gesteld van hetgeen
door de Vlaamsche Beweging verricht en verkregen werd. Ook is een begin gemaakt
met het voortzenden van de gelezen dagbladen aan al de Vlaamschsprekenden, voor
zoover zij bekend zijn en aan al de herbergen en handelshuizen, waarvan men weet,
dat er Vlaamsch gesproken wordt.
De boekerij werd met eenige werken verrijkt en het schijnt dat de leeslust onder
de leden zich eenigsins uitbreikt. Bij de beheerende commissie van de ge-
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meente-bibliotheek heeft men aangedrongen, opdat een deel van de gelden gebruikt
wordt voor het aanschaffen van Nederlandsche werken en tijdschriften; maar tot nog
toe bleef deze poging zonder gevolg.
Het jaarverslag, dat thans in druk is, zal aan al de leden en Vlaamschsprekenden
der stad worden gestuurd; ook werd het inrichten van een muzikaalletterkundig feest
voor het a.s. winter-seizoen ter studie gelegd.
L i e r . Tijdens de maand Juni hield de heer Godderis een flinke lezing, waarin hij
het nut van het aanleeren van talen deed uitschijnen.
In navolging van de Takken Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen had ook de
Liersche Tak gaarne een openbare meeting ten voordeele van het wetsvoorstel
Coremans ingericht; in bestuursvergadering werd dan ook besloten dit, met de
medewerking van de andere Vlaamsche kringen der stad, te doen; doch daar een der
invloedrijkste maatschappijen zich onthield, kon het ontworpen plan niet ten uitvoer
worden gebracht.
Op Maandag 15 Juli nam de Tak deel aan de betooging, ingericht ter eere van de
tooneelmaatschappij de ‘Tony's vrienden’, die in den tooneelprijskamp te Gent
verscheidene eerste prijzen behaalde.
Op Donderdag 18 Juli hield de letterkundige afdeeling haar maandelijksche
vergadering, waar de heer Lambrechts den leden door de lezing van boertige stukken
een aangenamen avond bezorgde.
M e c h e l e n . Op 30 Mei had in de benedenzaal van het stadhuis de openbare
vergadering plaats door den Tak ten voordeele van Coremans' wetsvoorstel ingericht.
Al de volksvertegenwoordigers van Mechelen hadden zich laten verontschuldigen.
Het woord werd er gevoerd door de heeren P. Tack, M. Sabbe, E. De Keyser, Evrard
en door den heer Reinhard van Brussel. Er werd in de verschillende redevoeringen
gewezen op de vruchten die de wet van 1883 voor het officieel onderwijs heeft
afgeworpen, zoodat het wenschelijk is het vrij onderwijs ook van die vruchten te
laten genieten, op de ondoelmatigheid van de voorgestelde amendementen en op het
ongegronde van de opgerezen bezwaren, zoodat men tot het besluit kwam de dagorde
bij te treden, welke door den ‘Vlaamschen Volksraad’ was aangenomen en deze,
namens de vergadering, aan de Wetgevende Kamers en de Mechelsche
Volksvertegenwoordigers te zenden.
De Tak onderging het verlies van zijn voorzitter, den heer Emmanuel van Fraechem,
doctor in de Germaansche philologie, waarvan de teraardebestelling op 2 Juli plaats
had. De heer Dr. P. Tack, ondervoorzitter, sprak op het graf een diepgevoelde lijkrede
uit, waarin hij hulde bracht aan het helder verstand en de groote verdraagzaamheid
van den overledene. De verheffing van zijn volk was het hoofddoel van zijn leven
en hij legde een groote werkzaamheid aan den dag in tal van tijdschriften,
kunstkringen en Vlaamschgezinde vereenigingen. De tering, die hij zelf zoo treffend
heeft beschreven, rukte hem in den bloei van het leven weg. De Tak verliest in hem
een zijner beste en ijverigste leden.
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O u d e n a a r d e . In de laatste vergaderingen der Letterkundige Afdeeling hield de
heer Hector Callant een lezing over J a n Va n R i j s w i j c k .
De heer H. Van Honsebrouck droeg eenige dichtstukken van G u i d o G e z e l l e ,
voor, terwijl de heer Adv. Maurits Thienpont den leden een aangenamen avond
verschafte met zijn lezing over J u s t u s v a n M a u r i k .
De heer H. Geerlandt las een schets - eigen werk -: E e n u i t s t a p j e voor, die
nochtans, ondanks verscheidene hoedanigheden, niet dezelfde waarde heeft als zijn
B e d e v a a r t n a a r K e r z e l a r e , op een vorige vergadering voorgedragen.
Door den heer Adv. Leon Félix werd breedvoerig gehandeld over den
Oudenaardschen rederijker Matthijs de Casteleyn, ‘priester ende exellent poete
moderne’.
De heer Félix toonde met gepaste uittreksels en gedichten aan, hoe Casteleyn
factor werd van de rederijkkamers ‘De Kersauw’ en de ‘Pax vobis’; hoe voor hem
niets boven de dichtkunst ging; vervolgens, op welke wijze hij de dichtsoorten
verdeelde, meest volgens Fransch gebruik, in: rondeel, ballade, referein, kettingdicht
en retrograde.
Tegelijkertijd gaf hij een geschiedkundige schets van de gebruiken, welke in den
tijd van Matthijs de Casteleyn in zwang waren, wat de inrichting van prijskampen
betrof en las ten slotte verschillende soorten gedichten van den bekenden rederijker
voor.
Deze voordracht, welke blijk gaf van zeer ernstig onderzoek, vond zeer veel bijval.

Zuid-Afrika.
Het Hollandsch in de Kaapkolonie.
De Wetgevende Vergadering van de Kaapkolonie stelde in haar vorige zitting een
commissie in om verslag uit te brengen over zekere vraagstukken in verband met
het gebruik van de Hollandsche taal in den lande. De commissie bracht twee verslagen
uit, een van de meerderheid, een van de minderheid. Beide werden naar de regeering
ter overweging verwezen, met verzoek er in de volgende zitting haar oordeel over
te zeggen.
Dat heeft dr. Jamesons ministerie nu gedaan in een schriftuur, bij de Wetgevende
Vergadering ingediend. De uitkomst is voor het Hollandsch niet bemoedigend.
Samengevat komt de regeeringsverklaring op het volgende neer:
Het minderheidsverslag verlangt, dat zoowel het Hollandsch als het Engelsch
officieele taal der Kaapkolonie zij. Maar in Afdeeling 89 van de verordening op de
grondwet, gewijzigd bij wet 1 van 1822, wordt bepaald, dat de beraadslaging in het
parlement gevoerd mag worden in het Engelsch of in het Hollandsch, doch alle
gedrukte stukken en de notulen in het Engelsch gesteld zullen zijn. De officieele taal
van deze kolonie is dus Engelsch.
Ook de rechtstaal is Engelsch. Wet 21 van 1884 bepaalt, dat in de hooge hoven
de rechters op verzoek van een der partijen in een geding het gebruik van het
Hollandsch mogen toelaten, en dat in lagere hoven de resident-magistraten,
vrederechters en veldkornetten het in dat geval moeten toelaten. Maar buiten dien is
Engfelsch de taal der rechtspraak.
In het onderwijs acht de regeering het onnoodig iets te veranderen. De
school-commissies hebben 't recht tusschen de twee talen als voertuig bij 't onderwijs
te kiezen, en aangezien de ouders die commissies benoemen, bestaan er reeds
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volledige rechten der ouders. (En aangezien die commissies het Engelsch als voertaal
kiezen, kan de regeering door de bank met den toestand ongetwijfeld vrede hebben.)
Wat de klacht betreft over de schoolopzieners, die geen Hollandsch verstaan, de
regeering zal in de toekomst, gelijk in 't verleden geschied is, al 't mogelijke doen
om opzieners te vinden, die Hollandsch kennen. (En aangezien dat ijverige zoeken
in 't verleden geleid heeft tot een stel opzieners, van wie er velen geen Hollandsch
kennen, kan de regeering met gerustheid ook voor de toekomst ijverig zoeken
beloven.)
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Op een punt komt de regeering de grieven der Hollandsch-lievende Afrikaanders
tegemoet. Tot eenige jaren geleden werd er voor het examen voor staatsambtenaar
kennis van beide talen geëischt. 't Leek immers niet onredelijk te verlangen, dat
ambtenaren ook Hollandsch, de taal van de overgroote meerderheid der bevolking
zouden kennen, - een bevolking die voor een aanmerkelijk deel zelfs geen Engelsch
verstond. Maar Sir Gordon Sprigg, de vorige eerste minister, schafte eenvoudig de
bepaling af: Engelsch was op 't examen voldoende, tot groot gerief van de Britten,
die van overzee werden ingevoerd om de Kaapkolonie te helpen besturen. Vergeefs
hebben Afrikaners, adv. Malan voorop, getracht den ouden regel hersteld te krijgen.
Maar nu doet de regeering een stap ter verzoening. Nog zal het Hollandsch op het
ambtenaarsexamen wel niet geëischt worden - het zal daarop een vak naar keuze
wezen - maar twee jaar na de indienstatelling van den ambtenaar zal hij moeten
toonen voldoende kennis van het Hollandsch te bezitten, tenzij hij dat reeds op 't
examen getoond heeft.
Zullen de Afrikaners daarmee tevreden zijn? Mannen als Malan stellig niet.
De Hollandsch-sprekende Afrikaners klagen voortdurend, dat zij aan de
spoorwegen, bij post en telegrafie, van de zijde der politie, last hebben van
ambtenaren, die geen Hollandsch verstaan; onbeleefd behandeld, benadeeld worden.
De regeering zegt nu, dat zij bij haar politiek blijft om bij die ambtenaren kennis van
het Hollandsch aan te moedigen. 't Blijft er dus bij!
Ten slotte zegt de regeering, dat zij met het beginsel van aanmoediging van de
kennis van beide talen instemt, en dat zij de klachten over vijandschap tegen de
Hollandsche taal niet gestaafd acht. Nou ja!
Ziedaar de uitkomst. Maar er zijn teekenen genoeg, dat het ministerie Jameson op
zijn laatste beenen loopt en het nieuwe ministerie zal bestaan uit leden der
Zuid-Afrikaansche partij, d.w.z. Hollandsche en Engelsche Afrikaners. Zal 't dan
anders worden? Indien de Hollandsche Afrikaners 't maar ernstig willen.

Een Afrikaander over het Nederlandsch.
Op de jaarlijksche vergadering van de Vereeniging van Onderwijizers en
Onderwijizeressen in Zuid-Afrika, onlangs te Pretoria gehouden, waren twee
afgevaardigden uit de Kaapkolonie. Een hunner was de heer Fouché, redacteur van
de Unie, het belangwekkende maandblad van de Kaapsche Onderwijzersunie. De
heer Fouché is een van de Afrikaners, die het Nederlandsch voor Zuid-Afrika willen
behouden. Ziehier wat hij, volgens het verslag van de Volkstem, ervan zeide:
Spreker meende, dat als er iets van de Nederlandse taal in Z. Afrika moet
terecht komen, dit alleen kan geschieden door vereenvoudiging. De
belemmerende banden moeten afgeschud. Spreker had al 30 jaar voor 't
Hollands geijverd en was nog een warme strijder. De Nederlandse taal
heeft schoner toekomst dan ooit te voren, maar ze moet zichzelf niet in de
weg staan. De oude vormen moeten weg. En de mensen in Holland moeten
ons rugsteunen. We kunnen onze kostbare schooltijd niet vermorsen met
't aanleren van allerlei nutteloze taalregels. Temeer omdat de Afrikaners
geen gevoel hebben voor buigingsvormen. In Holland moet men zich niet
als de Chinezen van 't Westen aanstellen. We willen ons niet van Nederland
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losmaken, want dat betekent volslagen ondergang. In de Unie tonen we
hoe mooi 't Nederlands in z'n nieuw gewaad lijkt. Ons blad gaat nu
schitterend vooruit. Ten slotte wees de heer Fouché er op hoe 't Nederlandse
taalonderwijs in de nieuwe vorm zeer gewild is.
Een enkele opmerking onzerzijds: Had de heer Fouché bedacht, dat de
taalvereenvoudiging in Nederland veel verder gevorderd is dan b.v. in Frankrijk,
Engeland en Amerika, ofschoon daar - althans in de spelling - de schrijftaal meer
vereenvoudiging noodig heeft dan het Nederlandsch, hij zou niet van Chineezen van
Europa gesproken hebben.

Ned.-Antillen.
Hollandsche avond op Aruba.
Op aanstichting van den heer J.H.P. Schrils, onderwijzer aan de openbare school
alhier, voorheen vertegenwoordiger van het A.N.V. ten onzent, thans
secretaris-penningmeester van de Afdeeling Aruba, werd in April d.j. eene uitvoering
in het schoolgebouw gegeven, die voorzeker als welgeslaagd beschouwd moet worden.
Het doel was de liefde voor de Hollandsche taal bij het volk op te wekken en tevens
een gezellig avondje te hebben, hetgeen ongetwijfeld gelukt is. Daartoe verleenden
volgaarne hun medewerking de heeren L.J.M. Henriquez, J.B. Arends, J.W.F. Peiliker,
M.F. Arends en H.E. Lampe, alsmede de jongeheer G. Croes en eenige kinderen van
de openbare school.
Op den avond van de uitvoering moest het verkoopen van toegangs-biljetten
gestaakt worden, daar het vrij ruime schoollokaal stampvol was.
In de openingsrede, die voorafgegaan was door een prachtige instrumentale
uitvoering (viool en fluit met pianobegeleiding), zette de heer Schrils, met de
welsprekendheid hem eigen, in korte, doch kernachtige woorden uiteen het groote
en schoone doel van het A.N.V. Hierop zong het kinderkoor, onder leiding van den
heer H.E. Lampe, eenige Hollandsche liederen en droeg de jongeheer G. Croes ‘Een
fortuinzoeker’ voor. Nu kwam aan de beurt het blijspel ‘Afgeleerd’, door een achttal
jongens en meisjes van de openbare school. Deze kweten zich uitstekend van hun
taak en vooral de komieke grimassen van den neger-bediende Jumbo lokten telkens
toejuichingen uit.
Na twintig minuten pauze, aangevuld door de muziek, droeg de heer Schrils een
alleenspraak voor, die door een ander blijspel, ‘De gewaande Baron’ gevolgd werd.
Ook eenige stangoefeningen, onder leiding van den heer J.W.F. Peiliker, vielen
zoozeer in den smaak van het publiek, dat dit erop aandrong, dat ze herhaald zouden
worden, hetgeen ook gebeurde. Al hoewel bij deze stangoefeningen het oor niet
gestreeld werd, daar zelfs de commando's met zekere teekenen gegeven werden,
deden de Hollandsche driekleur, die op de borst van elk der twaalf deelnemers prijkte,
alsmede de oranjesjerpen om hunne lendenen, de toeschouwers met liefde denken
aan dat land van Rembrand en De Ruijter, van Vondel en De Witt, en aan dat glorierijk
Huis, waarvan onze beminde Koningin thans de eenige afstammelinge is.
Nadat de heer Schrils in welgepaste woorden aan het publiek zijnen dank betuigd
voor de betoonde belangstelling en zijne tevredenheid te kennen gegeven had voor
den grooten bijval der zaak, met belofte de Arubasche samenleving spoedig weer
een aangenamen avond te zullen verschaffen, heeft de heer C.H. Eman, als voorzitter
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van onze afdeeling, 't zijn plicht geacht den heer Schrils namens het Verbond te
bedanken voor de vele moeiten, die hij zich getroost heeft om het doel van het
Verbond te helpen bevorderen en onze kleine maatschappij eenige genotvolle
oogenblikken te bezorgen.
Aruba.
L.C. KWARTSZ.

Neerlandia. Jaargang 11

*1

Nieuwe leden.
over Juli 1907.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Firma De Klerck & Co., stoomkoffiebranderij en theehandel, Damrak 8,

Amsterdam.

Mr. V.H. Mounier, advokaat, Heerengracht 191,

Amsterdam.

Mr. D. Mounier, oud-advokaat. Heerengracht 191,

Amsterdam.

B.C.E. Zwart, direct. van de Amsterd. boek- en steendrukkerij v/h. Ellerman, Harms Amsterdam.
& Co., Warmoesstraat 147-51,
A.F.J. Pierson, firma Meylink & Pierson, fabrikant van ijzerwerken, Prinsengracht Amsterdam.
263,
Justus van Maurik, sigarenfabrikant, Spuistraat 64-70,

Amsterdam.

P.J.A. Harte, firma J.J. Harte, Kalverstraat 168,

Amsterdam.

M.L. Bax, Matthijs Balenstraat 11,

Dordrecht.

J.F. Saur, restaurateur, Nieuwstr. 18,

Rotterdam.

Anton Beukers, firma Beukers & Rijneke, fabrikant van chocolade en suikerwerken, Rotterdam.
Bergweg 283,
H.T. Wilkens, firma Van Dulken, Weiland & Co., distilleerderij,

Rotterdam.

Boll & Dunlop's distilleerderij,

Rotterdam.

G. Braam, direct. Overdekte Zwem- en Badinrichting, Baan 123,

Rotterdam.

L.H. Dam, koekfabrikant, Peperstr. 9,

Sneek.

Ds. H. Dethmers, Geref. Predikant,

Sneek.

A. de Haas, Kon. Friesche fabriek van zilverwerken,

Sneek.

Dames Jorritsma, Oosterdijk,

Sneek.

Veen's Kon. cacaofabriek,

Sneek.

L.G.Th. Baaten, tandarts, Korte Beestenmarkt 2 a,

Den Haag.

Daniël Visser, distillateur, Plantage 20,

Schiedam.

L.W.C.G. van der Garden, directeur Stoomboot-Reederij ‘Crabeth’

Gouda.

J.L. van Eyk, firma C. van Eyk, kaashandelaar,

Gouda.

Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
Jhr. Mr. F.W.E. Groeninx van Zoelen, Lange Voorhout 10,
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Den Haag.

Gewone leden.
Dr. Ch. Bles, Singel 192,

Amsterdam.

Dr. Lommen, arts. Heerengracht 177,

Amsterdam.

H. Pekelharing, apotheker, Noorderm. 25,

Amsterdam.

K.C. Lariby, waarn. direct. Chr.H.B. School, Jonker
Fransstraat 8,

Rotterdam.

Corn. Pelt, meubelfabrikant, Rochussenstraat 169,

Rotterdam.

L. Verhave, banketbakker en kok, 's Gravendijkwal
260,

Rotterdam.

J.A. Verhave, N. Binnenweg 528,

Rotterdam.

P. Kleinboesem, heerenkleeding magazijn Kipstraat 85, Rotterdam.
A. Wiesehaan, tapijthandel, Kipstraat 103-105,

Rotterdam.

J. Valk Jr., chef kantoor wed. P. v. Eyk & Zonen,
Vijverberg 33,

Rotterdam.

H.L. Houtzager, Rotterd. dekkleeden en zakkenfabriek. Rotterdam.
Baan 113,
R.J.F.J.H. Nogarede, Hoofd der Bijz. School der 1e
klasse, Hovenierstr. 38,

Rotterdam.

Mr. H. Okma, lid 2e Kamer S.G.,

Sneek.

J.J.W. Veldhorst, inspecteur v/d. Dir. Belastingen,

Sneek.

Mr. P.C. Andreae, advocaat en procureur,

Sneek.

Dr. K.E.W. Strootman, leeraar in de oude talen,

Sneek.

B.P. Velthuysen, Deken en Pastoor,

Sneek.

Dr. M. Niemeyer, Em. Predikant,

Sneek.

A. de Jong Kz., ontvanger zeedijken,

Sneek.

N. de Boer, diret. gasfabriek,

Sneek.

Loeke Dokkum, fabrikant van chem. producten,

Sneek.

P. Dijkstra, in hotel ‘De Wijnberg’,

Sneek.

J. van der Feer Fz., handel in glas en verfwaren,

Sneek.

J.J. van Druten, boekhandelaar-uitgever,

Sneek.

Y. van der Feer, apotheker, Kleinzand,

Sneek.

C.G. Stockmann, firma G. Stockmann & Zonen, in
manufacturen,

Sneek.

B.G. Koopman, Luit.-Kolonel, Militie-Commissaris,

Sneek.

Mej. M.H. Grefe, onderwijzeres,

Sneek.

J. Rijpkema, café ‘Onder de Linden’,

Sneek.
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Sluyterman, gepens. Kapitein ter Zee,

Sneek.

A.J. de Greve, bankier,

Sneek.

F.J. Dethmers, in bakkerswaren,

Sneek.

J. Houtman, vleeschhouwer,

Sneek.

K.J.P. Dwarshuis, banketbakker,

Sneek.

Jan Stultjens, hotel ‘Bristol’, Stationsplein 1-2,

Sneek.

R. Berkenbosch, broodbakker, Korte Beestenmarkt 2, Den Haag.
Dr. J.C. Eringaard, direct. Zuid-Hollandsche
Bierbrouwerij, Frederik Hendriklaan 12,

Den Haag.

Mej. H.C. Royaards, apotheker-assistente, L. Haven
81,

Schiedam.

A. van Namen Hz., zaadhandelaar,

Zwijndrecht.

H.H. van Heuven, ‘Hotel Station’

Gouda.

A.W. Proes, lederfabrikant,

Gouda.

P. de Boer, arts. Gouwe C 173,

Gouda.

B. Formijne, inspect. der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen,

Gouda.

A.A.J. Bosschart, rijwielhandelaar, Vrouwjuttenland
35,

Delft.

Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
C.J. Landsman, Hooikade 1,

Den Haag.

D. van Arkel, Noordeinde 68,

Den Haag.

Opg. door den heer C.J.
Landsman,
Mej. Lina C.M. Bok, Binnenkant 46,

Den Haag.
Amsterdam.

Opg. door mej. Annie C. Cleyndert, Zaandam.
F.W. Bakema, direct. Amsterd. Superfosfaatfabriek,
P.C. Hooftstraat 153,
H.C.M. Fourie, Nassaustraat 27,

Utrecht.

F. van Rijsens, district-schoolopziener,

Alkmaar.

Opg. door Dr. W van Everdingen, Rotterdam.
F.G. Dikkers, Militie 2e Luit. Infanterie, Zuideinde,

Meppel.

Opg. door den heer P.H. Stuurman, Zaandam.
Ch. Carmiggelt, ijker, chef van dienst, Luttekestraat 50, Zwolle.
Opg. door den heer J. de
Jong Hz.,
D.J. Reinders, Wilhelminasingel,

Zwolle.
Zwolle.
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Opg. door Dr. J.J.
Doesburg,

Zwolle.

L.J. Sterkenburg, 1e Luit. Infanterie,

Roermond,

E.G. Vorsselman, onderwijzer,

Ammerzoden.

A.J. Wetselaar, Ochterveldstraat 23,

Rotterdam.

Opg. door den heer S.
Bouman,

Rotterdam.
Rotterdam.

Hudig, Vijverlaan 71-5,
Opg. door den heer P.
Eldering,
Mevr. Van Hasselt - De Sitter, Wijnstr. 45,

Rotterdam.
Dordrecht.

Groep België.
Beschermende leden.
Jaarl. bijdrage fr. 20.
E. Baron van Tuyl van Serooskerken, p/a. Brussel.
Nederlandsch Gezantschap,

Jaarl. bijdrage fr. 10.
Rens, Jules, volksvertegenw.,

Geeraardsbergen.

Opg. door den heer Brijs.
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Gewone leden.
Jaarlijksche bijdrage fr. 5.
Spaens, Prosper, Vrijheidstr.,

Aalst.

Opg. door den heer H.
Brijs.
Mevr. Van Thienen - Colpaert, Molenslr.,

Aalst.

Opg. door den heer Is.
Hall.
Van Weddingen, Constant, Jordaenskaai 32,

Antwerpen.

Opg. door den heer Van
Laar.
G.E. Bierens de Haan, Noordlaan 83,

Brussel.

Mej. Kuneman, E., Michel Angelolaan 46,

Brussel.

Opg. door den heer Van
Son.
Van Deth, W., Kiekenmarkt 23,

Brussel.

Wolf, J.H., Albert de la Tourstr. 5,

Brussel.

Opg. door den heer N.
Temsen.
Mej. Henrion, p/a. mevr. Bouvier, Boulev. de Fontaine, Charleroi.
Opg. door den heer R.
Schmidt.
Laureys, leeraar, Rue du Fort 17 bis,

Charleroi.

Opg. door den heer
Vermeersch.
Van Langenaken, R., regent,

Châtelet.

Opg. door den heer R.
Schmidt.
D'Havé, Arth., ingenieur, Ham 87,

Gent.

Opg. door den heer Octaaf
Rodts.
Hinderyckx, p/a. mevr. de wed. De Maere, Gildestr. 1, Gent.
Sterekens, Van Hulthemstr. 73,

Gent.

Opg. door den heer H.
Meert.
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Van Renterghem,

Gent.

Verhaeghe, Oskar, stud., Heilig Geestgest.,

Leuven.

De Bock, Joris, Brugstr.,

Lokeren.

De Smet - Themon, wed., Statiestr.,

Lokeren.

Mej. Van Gijseghem, Julia, Schoolstr.,

Lokeren.

Allen opg. door den heer
Libbrecht.
K.I. Duyts, Rue du Puits 36,

Luik.

Opg. door den heer Van
Son.
Syx, Benjamin,

Marcinelle-Vilette.

Syx, Georges, postbediende,

Marcinelle-Vilette.

Mej. Evrard, Palmyre, regentes, Grand' Place,

Montignies s/S.

Opg. door den heer
Vermeersch.
Van Eyck, Hektor, Mercatorstr.,

St. Nikolaas.

Mevr. A. Brender à Brandis Hoogewerff, gasfabriek,
Hertstr.,

Vorst Brussel.

Eerw. H.J. Andriessens, 16 Kleine Kauwenberg,

Antwerpen.

Opg. door den Eerw. heer
Vaast Bamps.
Ingenhoes Van Schaik, 23 Cogelslei,

Antwerpen.

Niël, Joz., 2 Van Eycklei,

Antwerpen.

Reynaers, Ferd., 78 Cuylitsstr.,

Antwerpen.

Rosseels, Dan., 54 Cogelslei,

Antwerpen.

Van Kessel, J.P., 30 Bresstr.,

Antwerpen.

Verbroedering der Vlaamsche Tolbeambten, 29 St.
Jansplein,

Antwerpen.

Bauwens, Joz., spoorw. klerk,

Aalst.

Opg. door den heer Joz.
Janssens.
Bruyndonckx,

Aalst.
Opg. door den heer Gust.
Pape.

De Nul, mej. Alice,

Aalst.
Opg. door den heer A.
Brijs.

Aalst.
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Janssens, Leo, koopman, Erembodogem,

Aalst.

Opg. door den heer L.
Braecke.
Mej. Eloy, E., onderw., Dampremy,

Charleroi.

Opg. door mevr. Guianotte
- Saerens.
Hebs, Ferdin., 17 Rue du Poirier, Montignies sur
Sambre,

Charleroi.

Sylva, Vict., 10 Rue du Poirier, Montignies sur Sambre, Charleroi.
V. d. Hoeck, Leop.,

Charleroi.
Opg. door den heer
Langbroek.

De Moor, Em., 25 Herderstr.,

Gent.

Opg. door den heer A.
Bauwens.
Reynaert, Stan., ingenieur, 52 Prins Albrechtstr.,

Gent.

Wijgaerts, 26 Breydelstr.,

Gent.
Opg. door den heer Van
Puyvelde.

De Poortere, apotheker,

St. Nikolaas.
Opg. door den heer A.C. Van der Cruyssen.

Minimum bijdrage.
Candael, J., Karel Rogierstr. 6,

Antwerpen.

Opg. door den heer Fr. Van
Laar.
De Buck, Th., Vlasmarkt 10,

Antwerpen.

Mej. De Jans, Elisa, Schulstr. 42,

Antwerpen.

De Keuster, Jan, leeraar K. Vl. C., Gratiekapelstr. 6,

Antwerpen.

Dr. Gevaerts, J., Lge Beeldekensstr. 165,

Antwerpen.

Linssen, Edw, onderw., Oude Stw. 88,

Antwerpen.

Moulckers, Van Maerlantstr. 13,

Antwerpen.

Noeninckx, G., onderw., Klappeistr. 25,

Antwerpen.

Reyn, K., Tuinbouwstr. 6,

Antwerpen.

Tillemans, Huidevetterstr. 57,

Antwerpen.
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Allen opg. door den heer
Van Laar.
Mej. A. Kesler, regentes aan Prov. Norm. Sch. voor
Juffr., Park 7,

Bergen.

Caspels, Aug., beambte, Spoorwegstr. 9,

Brussel.

Dehou, Michiel, drukker, Pletinckstr. 4,

Brussel.

Hendrickx, J., ambtenaar, Camuselstr. 42,

Brussel.

Opg. door den heer E.
D'Artois.
Beirnaert Desideer, tolbeambte. Makelaarstraat 45,

Gent.

Opg. door den heer E.
Kestermans.
Kestermans, Emiel, tolbeambte, Mertensstraat 99,

Gent.

Mej. Van Gendt, Ch., Wenemaerstr. 56,

Gent.

Van de Velde, Raph., Edegemsche stw. 31,

Kontich.

Opg. door den heer Fr. Van
Laar.
Stroobant, Alfred, stud., Pauscollege,

Leuven.

Opg. door den heer O.
Verhaeghe.
Mej. Beel, Bertha, Schoolstr.,

Lokeren.

Mej. Claessens, Arsène, Schoolstr.,

Lokeren.

Mevr. D'Haens, Alf., Groote Kaai 1,

Lokeren.

Mej. Langhendries, Elisa, Nijverheidstr.,

Lokeren.

Mej. Langhendries, Martha, Nijverheidstr.,

Lokeren.

Mej. Van Gijseghem, Maria, Kerkstr.,

Lokeren.

Mej. Van Gijseghem, Cesarine, Kerkstr.,

Lokeren.

Allen opg. door den heer
Libbrecht.
Vercammen, Mich., 63 Steenhouwersvest,

Antwerpen.

Opg. door den heer Fr. Van
Laar.
David Fonds, volksbibliotheek, Jette,

Brussel.

De Munter, Eerw. heer. Pastoor, Molhem,

Brussel.

Opg. door den Eerw. heer
Vaast Bamps.
Mej. Aline v.d. Eecken,

Lokeren.
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Mej. Margareta v.d. Eecken,

Brussel.

Opg. door den heer J.
Libbrecht.

Jaarl. bijdrage fr. 4.
Vatlet, Jef., Lge Nieuwstr.,

Antwerpen.

Jaarl. bijdrage fr 3.
Van Cauteren, Jan, wisselaar, Carnotstraat 152,

Antwerpen.

Smilde, R., 78 Molenlaan,

Vorst, Brussel.
Opg. door den heer K.
Tensen.

Van Kan, Hendrik, handelaar,

Deinze.

Van der Cruyssen, Pieter, handelaar,

Deinze.

Opg. door den heer A.C.
Van der Cruyssen.

Groep Ned. Indië
C.W.F. Rödlich, Ie Luit. Kwartierm.,

Weltevreden, Java.
Hotel 41.

J. Stroeve, administ. Goentoer ‘Lloyd’, Weltevreden.
Dr. Prick van Wely, leeraar G.W. III,

Weltevreden.

G.J. Bos, instituiteur, Koningsplein,

Weltevreden.

Dr. Th. Valeton, afd. chef v/h. Dep. van Buitenzorg.
Landbouw,
A.M. v.d. Elst, ambt. ter Alg. Secr.,

Buitenzorg.

Th.W. Grondijs, ambt. ter Alg. Secr.,

Buitenzorg.

P. Scheffer, ambt. ter Alg. Secr.,

Buitenzorg.

J. van Iterson, onderwijzer,

Telok Betong.

Ds. Kroll, Predikant,

Menado.
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Mej. C. Lammerde, Obrechtstraat 181,
C. Cramer, 1e Officier K.P.M.,

Weltevreden.

Neerlandia. Jaargang 11

*3

Groep Suriname.
W.L. Loth, Gouvernem.-Landmeter,

Paramaribo.

E. Loth, mijn-ingenieur,

Paramaribo.

A. Fernandes, districts-secretaris,

Frederiksdorp.

C. Isselt, planter,

Frederiksdorp.

E. de Vries, planter,

Plantage Guadeloupe
(Suriname).
Allen opg. door den heer
H.J. Loth,

Paramaribo.

Mej. E. de Meynard,

Paramaribo.

W.J. Janssen, Bootsman bij de Koloniale Vaartuigen,

Paramaribo.

J.H. Crena Uiterwyk, Kapitein-Commandant der
Troepen en van het Garnizoen,

Paramaribo.

H.A.J. Laret, geneesheer,

Albina (Suriname).

G. Dames, 1e Luit. der Infanterie, Postcommandant,
waarn. Districts-Commissaris,

Albina (Suriname).

J.J. Smit, kommies der belastingen,

Albina (Suriname).

A. Kanteman, koopman,

Albina (Suriname).

F.G. Jie Sam Foek, koopman,

Albina (Suriname).

W.F.H. Benescia, koopman,

Albina (Suriname).

A. Aloek Dji Ajoe, koopman,

Albina (Suriname).

Salomon Wong, koopman,

Albina (Suriname).

C. Lock Sack Sioc, koopman,

Albina (Suriname).

A. Tjin A Jie, koopman,

Albina (Suriname).

F.W. Vigelantszoon, koopman,

Albina (Suriname).

G. Wijsman, koopman,

Albina (Suriname).

L.D. Aksel, onderwijzer,

Albina (Suriname).

J. Sinclair Macdonald, landbouwer,

Albina (Suriname).

F. Fantam,

Albina (Suriname).

E. Fantam,

Albina (Suriname).

Marius Sporkslede,

Albina (Suriname).
Allen opg. door den heer
G.R. Frowein,

G.C. Monk, schrijver,

Paramaribo.
Paramaribo.
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J. Wijngaarde, koopman,

Paramaribo.
Beiden opg door den heer Paramaribo.
J.J. Monk,

E. Samson, griffier,

Paramaribo.

M.A. d'Fonseca, koopman,

Paramaribo.
Beiden opg. door den heer Paramaribo.
S. da Silva,

Mej. S. Stolting,

Paramaribo.

F. Louis, opzichter bij de Kolon. Spoorwegen,

Paramaribo.

H. Salm, industrieel,

Paramaribo.

V.F.J. Boumeester, 1e Luit. der Infanterie, Adjudant
van Z. Ex. den Gouverneur,

Paramaribo.

R. Caradose, klerk bij C. Kersten & Co.,

Paramaribo.

A. Veira, klerk bij C. Kersten & Co.,

Paramaribo.

S.E. Alberga, geëmpl. bij het Kantongerecht,

Paramaribo.

J.E. Wagenaar, onderwijzer,

Paramaribo.

A.J. Wellis, onderwijzer,

Paramaribo.

W.F. Roesker, scheikundige, Plantage ‘Hazard’,

Nickerie.

H. van Bennekom, 1e Luit. der Infanterie,

Paramaribo.

Allen opg. door den heer
Fred. Oudschans Dentz

Paramaribo.

Mej. B. Polak,

Paramaribo.

J.L. Heyl, militair-apotheker,

Paramaribo.

Mevr. Heyl,

Paramaribo.

A.L. van Amson, apotheker,

Paramaribo.

Allen opg. door den heer
E.B.J. Luitink,
Mr. J. ten Brink,

Paramaribo.
Paramaribo.

Opg. door den heer C. van Paramaribo.
Drimmelen,
Mr. Henry Benjamins,

Paramaribo.

J. Green, administrateur van plantages,

Paramaribo.

H. Ferrier,

Paramaribo.

Wong-Lun-Hing, koopman,

Paramaribo.

R.L. Worst, onderwijzer,

Paramaribo.

A.Ch. de Vries,

Paramaribo.
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T.H. Carsters, winkelklerk,

Paramaribo.

A. Borstlap, banketbakker,

Paramaribo.

H.J. Nahar, beambte bij de Surinaamsche Bank,

Paramaribo.

J.H. van Ketwich, vertegenwoordiger v. Nederl. huizen Paramaribo.
J.H. Schoon, winkelklerk,

Paramaribo.

W. Simons,

Paramaribo.

D. Fernandes Jr., koopman,

Paramaribo.

J.D. Fernandes, koopman,

Paramaribo.

Baltus Bakker, student,

Paramaribo.

J.F. Guicherit, opnemer bij het boschbeheer,

Paramaribo.

Dr. J. Scholtens, geneesheer-directeur van de inrichting Paramaribo.
ter verpleging van krankzinnigen ‘Wolfenbuttel’,
Opg. door Dr. H.J. v.d.
Schroeff,

Paramaribo.

Buitenland.
Gewone leden.
J. Jansen van Vuuren, Katdoornbosch, Frederikstad,
distr.

Potchefstroom (Transv.)

J.M. Jansen van Vuuren, Katdoornbosch, Frederikstad, Potchefstroom (Transv.)
distr.
B.G.V. de Witt Hamer, P.B. 196,

Potchefstroom (Transv.)

A. Ouwerkerk, P.B. 196,

Potchefstroom (Transv.)

Fritz Kan, P.B. 213,

Potchefstroom (Transv.)

Ben Pienaar, P.B. 213,

Potchefstroom (Transv.)
Allen opg. door den heer
A.H. Koomans,

T. van Houwelingen, 309 Pasco Bolivar, Chihuahua,
Chich,

Potchefstroom (Transv.)
Mexico.

Ernest B. Gemoets, c/o. The American Bank of Torréon, Mexico.
Torréon, Coah,
Beiden opg. door den heer Torréon.
Frans Dingler,
W.F. van Houten, B. Mitre 441,

Buenos Aires.

I.P. Bredius, Cuyo 529,

Buenos Aires.

Forge Sannes, 25 de Mayo 259,

Buenos Aires.
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A. van Wely, Rivadavia 1965,

Buenos Aires.

J. Visser, a/c. New England, Avenida de Mayo 801,

Buenos Aires.

Edw. den Hoed, Echeverria 3433,

Buenos Aires.

J.M. Gritters Doublet, Córdoba 964,

Buenos Aires.

H.L. van Eck, Suipacha 88,

Buenos Aires.

P.J.A. Rooyers, Montes de Oca 2033,

Buenos Aires.

Herman A. Oets, Santiago de Estero 1568, Dept. 16,

Buenos Aires.

Marijn Franken, Calle Presidente 435,

Buenos Aires.

C.J. Erik, Calle Uspallata 365,

Buenos Aires.

W. van Oyen, Calle Alvar Nunez 485,

Buenos Aires.

Allen opg. door den heer
Max van Hulsteijn,

Buenos Aires.

Adv. Tielman Roos, Law Chambers,

Pretoria (Transv.)

Adv. W. Pittman, Gebouwen van de Nederl. Bank,

Pretoria (Transv.)

Beiden opg. door Dr. J.H. Pretoria (Transv.)
Gey van Pittius,
Nicolaas Remko Mooi, kantoorbediende Nederl. Bank Johannesburg (Transv.)
voor Z.-Afr., P.B. 1330,
Opg. door den heer A.G.
Blankenberg,
Mevr. L.L.J. van Praag - Gelderman, Via Giovanni
Tommaso Invrea 20-6,

Johannesburg (Transv.)
Genua.

Opg. door den heer H.C.F. Genua.
Hennig,

Afgevoerd.
Gedurende de maand Juli werden 60 leden van de lijst gevoerd wegens bedanken,
overlijden of onbekend blijven van veranderd adres
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ngewacht bij de Administratie,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Ieder lid brenge minstens twee nieuwe leden per jaar aan!!
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Adressen.
A l g e m e e n S e c r e t a r i s -P e n n i n g m e e s t e r : P.J. de Kanter, Singel,
Dordrecht.

Groepssecretarissen.
N e d e r l a n d : C. van Son, W i j n s t r a a t 81, Dordrecht.
B e l g i ë : H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d .-I n d i ë : K. Kuneman, Batavia.
S u r i n a m e : Fred. Oudschans Dentz, Paramaribo.
N e d . A n t i l l e n : Luit. J.A. Snijders Jr., Willemstad, Curaçao.

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, C.H.F. van Heusden, Lüneburgerstr. 10,
Berlin N.W. 52.
B l o e m f o n t e i n : P.E. Kampfraath.
B u e n o s A i r e s : Vereen. ‘Wilhelmina’, H.J. Dubourcq, Suipacha 212.
C h i c a g o : H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
C o n s t a n t i n o p e l : ........................................
P o t c h e f s t r o o m : A.H. Koomans, P.B. 123.
R o s e l a n d -C h i c a g o : G. Pon, 402 W. 110th Place.
S h a n g h a i : H.W. Forbes, Whangpoo Conservancy Offices.
S m y r n a : Ds. Le Bouvier.
S t e l l e n b o s c h : Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen.
Z o u t p a n s b e r g : W. van Wijk de Vries, P.B. 56, Pieterburg.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Aan de vertegenwoordigers kunnen o.m. inlichtingen worden gevraagd op het gebied
van handel en nijverheid.
A h w a z (Perzische Golf): P.P. ter Meulen.
B a r c e l o n a (Spanje): Ary Kriens, Rembla de Catàluna 102.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azië): C.C.J. van der Klaauw, Russisch-Chineesche
Bank.
C a ï r o (Egypte): Th.F. van Vloten, Sharia. - El Magraby, Postoffice Box 461.
C a r d e n a s (Tabasco Mexico): Wm. C. de Wit.
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C o l o n (Rep. Panama): J.J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela): Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s -P l a t z : Dr. H.J. van Voornveld.
D e t r o i t (Michigan, V.S.v.N.A.): Jhr. J.H.A. de Jonge van Ellemeet, Eliotstreet
63.
G e n u a : H.C.F. Hennig, p/a. Richards & Hennig, kantoor Piazza Demarini
No. 1.
H a v a n a (Cuba); M.M. Pinedo, Garcia Gonzalez, Calle Cuba 87.
K a n s a s C i t y (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
K a r l s b a d (tevens voor Mariënbad): Dr. H. Breitenstein, Haus ‘Nizza’ a/d.
‘Alte Wiese’.
L a G u a i r a (Venezuela): L. Raven Jr., adres firma Hellmund & Co.
L o n d e n : C. Thieme, National Liberal Club, Whitehall Place, Londen S.W.
L u x o r (Egypte): J.H. Insinger, Palmenburg.
M e x i c o D.F.: J. ten Napel, Postbus 1619.
M a r a c a i b o (Venezuela): S.F. Duwaer, firma Breuer, Möller & Co.
M e l b o u r n e : L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australië
M o w b r a y , K a a p k o l o n i e : C. Voet.
P a n a m a (Stad): Herman Pinedo, Postbus 14.
P h i l a d e l p h i a (Pensylvania V.S.): J. Bierens 3330, Lancaster Avenue.
P u e r t o C a b e l l o (Venezuela): Charles Hellmund, vice consul der
Nederlanden.
Q u é , Caconda (Angola, Z.W. Afr.): P. v.d. Smit.
R o m e : L.J. Lefèbre, tijdelijk 2e Schuytstraat, Den Haag.
R o s a r i o d e S a n t a F é (Zuid-Amerika): G.A. Gulden.
S a n F r a n c i s c o : E.J.F. van Hanswijk Pennink, 628 Montgomerystr., Kamer
230.
S a n t a F é : H.F.C. Dates, Casilla Correo 2.
Ta p a c h u l a -C h i s (Mexico): J. de Boer, Plantage ‘Zuchiate’.
Te h e r a n (Perzië): J.P. de Hoog.
T ó r r e o n , C o a h (Rep. Mexico): Frans Dingler, Apartado 274.
To k i o (Japan): André Schmidt, Nihonyenoki.
Ve n e t i ë (Italië): L. Bizio, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische strasse 56 II.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr. Koninginnestr. 23).
D u s s e l d o r f : ‘Nederland’, 15 Königsallee.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : B. van Praag, Via XX Settembre 36-8, P.B. 746.
J o h a n n e s b u r g : Secr. A. Vrugtman, P.B. 1330.
K a a p s t a d : ‘Hollandia’, Bus 1302.
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L e i p z i g : Secr. O. Rompelman, Leipzig-Gohlis, Landbergerstr. 1 II.
L o n d e n : Hollandsche Club, 22 Regentstreet E.C.
M e x i c o : Primer Callejon de Santa Clara No. 6.
N e w -Yo r k : Hollandsche Club, 47E 25th street.
P a r i j s : ‘Neerlandia’ Secr. Mr. B. Weerenbeek, 5 Rue du Faubourg Montmartre.
P r e t o r i a : Secr. F.W. Wagner, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Dr. J.P.L. Gelpke, Splanil General Maghera 13, Bucarest.
S a n F r a n c i s c o : ‘Wilhelmina’.
S t . P e t e r s b u r g : F. Gerth van Wijk, secr., Spaskaja Oelitza 17. (Iederen
eersten Dinsdag van de maand bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar
tijdelijk vertoevende Nederlanders steeds welkom zijn).
S t o k h o l m : Secr. Schmidt, Kanselier van het Gezantschap.

Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buitenland.
B r u s s e l : De Brouchèreplaats 5.
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in Duitschland, 1e Secr. E.H.M.
de Gruyter.
H a m b u r g : p/a. Consulaat der Nederlanden.
L o n d e n E.C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2j
M e l b o u r n e : Secr. L. Reens, vert. A.N.V.
N e w -Yo r k : Secr. R.J. Jessurun, 68 Broadstreet
P a r i j s : 39, Rue Joubert.
P r e t o r i a (Transv.): 1e Secr. J. Browne, P.B. 47.
S m y r n a : Secr. Alf. A. Lavino, p/a. Local v.d. Zee.
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Suriname.
Groep Suriname aan 't werk.
Eenmaal heeft Suriname de aandacht van de vele leden getrokken en wel toen het
S u r i n a m e -n u m m e r van Neerlandia het licht zag, waarin duizende op den
aardbodem verspreid wonende leden van het A.N.V. iets over onze Kolonie hebben
gelezen en haar door goede afbeeldingen eenigszins hebben leeren kennen.
Het was in den tijd van de spoorweg-plannen.
Suriname was op ieders lippen en de naam had werkelijk eenige betoovering.
Na een tijdperk van kommer en zorg van den geteisterden landbouw, ‘daagde in
het westen weer een licht.’
De bacoven-cultuur.
In Neerlandia heeft Suriname steeds 'n bescheiden plaatsje gevraagd. Waarom?
Ik weet het niet.
Toch was er leven in de Groep Suriname en met rusteloozen ijver is er - mijn lezers
en medeleden zijn er van overtuigd - gearbeid om de sshoone beginselen, die de
geestdrift van elken rechtgeaarden Nederlander, waar ter wereld zich ophoudend,
hebben opgewekt, ook hier in toepassing te brengen.

Het tentoonstellings-Comité.
Van links naar rechts: luit. J.C.H.P. Boertje; luit. J.J. MacKenzie, secretaris; mevr. M. Middelberg,
geb. Vrosom de Haan; R.N.G.M. Baer von Hemmersweil, voorzitter J.C. Booms; Fred. Oudschans
Dentz; J. Loth Jr.

Een band smeden tusschen àl wat Hollandsch is, spreekt, schrijft en denkt.
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Noch Oceaan, noch kleur, noch afstand, noch ambt, noch godsdienstige of politieke
overtuiging scheiden de leden van den in de laatste jaren weder opbloeienden
Nederlandschen stam, wier belangen één zijn.
Overal ter wereld is ontwaken van den Dietschen stam waar te nemen; het
eenheids-bewustzijn is begrepen, de moed verlevendigd en gegroeid, de geestkracht
opgevlamd en tot uiting gekomen, het zelfvertrouwen gewekt.
Zoo ook in onze verafgelegen tropische Kolonie.
Veel valt er te vermelden. De laatste maanden getuigen van vruchtbaren arbeid
van het Verbond.
En daarom is het een behoefte om daarvan iets mede te deelen.
In gedachten gaan een k u n s t a v o n d voorbij, de opening van het
G r o e p s k a n t o o r , de reorganisatie van het b i b l i o t h e e k w e z e n en eindelijk
de k u n s t -t e n t o o n s t e l l i n g , waarvan eenige afbeeldingen in onze kolommen
prijken.
In de eerste plaats dan het G r o e p s k a n t o o r , dat 6 Juni werd geopend in de zaal
van 't A.N.V. Hier toch zullen de leden voortaan gelegenheid hebben zich in meer
gemakkelijke en directe verbinding te stellen met het bestuur en inlichtingen over
het Verbond en zijn streven te verkrijgen. Een welvoorziene leestafel bevat tal van
vlugschriften, boeken, verslagen, enz. betrekking hebbende op den Nederlandschen
stam en het Verbond. Over gebrek aan belangstelling kan onze Groep niet klagen.
Het bezoek is niet slecht, maar moet nog meer worden aangemoedigd
Langzamerhand moet het een behoefte worden tusschen 6-8 des avonds het kantoor
binnen te loopen en er een poosje te vertoeven. De kantoorhouder heeft steeds een
maand-commissaris - bestuurslid - bij zich en de secretarissen zijn meestal aanwezig
Nauw met ons kantoor staat de b i b l i o t h e e k in verband.
Jaren is er vruchteloos gearbeid aan een eigen boekerij, doch de beperkte middelen,
over welke de Groep had te beschikken, heeft een biblioteek steeds tot een ‘vromen
wensch’ doen behooren.
En is ze er nu?
Het Garnizoen had een welvoorziene bibliotheek, waaruitleden van het Verbond
tegen geringe vergoeding konden lezen, dank zij de medewerking van den
Commandant der Troepen. Maar vlot ging het niet.
Een nieuwe regeling voor het bibliotheekwezen werd overwogen en kwam tot
stand.
Niet alleen leden, maar ook nietleden hebben nu
gelegenheid boeken van het Groepskantoor ter lezing te
ontvangen.
Zoodoende heeft de Groep Suriname art. 2 van haar statuten in toepasstng gebracht
en is voor a l l e N e d e r l a n d e r s de gelegenheid opengesteld door tusschenkomst
van ons Verbond uit de Garnizoens-bibliotheek te lezen.
Als vergoeding voor het verleende medegebruik heeft 't A.N.V. - als
tegenbeleefdheid - verschillende Nederlandsche tijdschriften besteld ten gebruike
van de cantines der onder-officieren en militairen.
Zoo is hand aan hand gewerkt en door samen-
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werking iets bereikt. Een woord van erkentelijkheid aan den Commandant der Troepen
is hier zeker op zijn plaats.
Ten slotte de s c h i l d e r i j e n -t e n t o o n s t e l l i n g . Wie had daarvan ooit
gedroomd? Maar de kunst is in Suriname thans ook gehuldigd en wel de Hollandsche
kunst.
Het was bij een onzer kunstlievende en kunstkennende leden, die het Verbond in
al zijn uitingen krachtig ter zijde staat, dat het denkbeeld gerezen was iets tot stand
te brengen wat vóór hem niemand had aangedurfd. Er behoorde moed, optimisme
en volharding toe.
Hij wist zich te verzekeren van een aantal belangstellende leden op het gebied van
kunst en vond in den kring zijner kennissen meer dan voldoende stukken om eene
poging te wagen, die buiten verwachting wèlgeslaagd is. Als voorzitter der
tentoonstellings commissie werd de heer Bär von Hemmersweil, directeur der
Surinaamsche Bank bereid gevonden, Luitenant-Kwartiermeester MacKenzie - de
man van

Kijkje in de tentoonstellingszalen.

de gedachte en de daad - als secretaris, mevrouw Middelberg - Vroesom de Haan,
ingenieur Loth en de directeur van de ambachtsschool C.J. Booms als leden. De
commissie bood de tentoonstelling aan het Verbond aan, dat zijn secretaris Oudschans
Dentz en bestuurslid Luitenant Boertje aanwees om daarin zitting te nemen.
Laat ik niet spreken over de voorbereiding en den geweldigen arbeid om de holle
zaal van de loge te herscheppen in een kunstsalon.
De zaal, gevuld met talrijke olieverf-schilderijen - 32 in getal waterverfteekeningen, etsen, pastels, teekeningen en foto- en heliogravuren, alles
omgeven door een smaakvol decoratief en aangevuld met kunstvoorwerpen en
kamerplanten, maakte een artistieken en gezelligen indruk.
In tegenwoordigheid van den Gouverneur en diens dochter, enkele genoodigden
en de inzenders - die belangeloos gedurende 10 dagen met de meeste bereidwilligheid
hun stukken afstonden - had op 2 Juli de opening plaats, waarbij de voorzitter van
het A.N.V. een toepasselijk woord sprak.
‘E y g e n c o n s t i s e y g e n l e v e n ’ was de zinspreuk dezer eerste
tentoonstelling van schilderijen, enz. Zij die nooit eene zoodanige tentoonstelling
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hebben bezocht - en het zijn er velen hier - hebben zeker iets geleerd en Hollandsche
kunst leeren waardeeren. Immers Mathijs Maris, de Bock, Apol, Ter Meulen,
Gunneweg, Witsen, Graadt van Roggen, de Josselin de Jong, Zilcken, le Comte,
Jurres, Dankmeyer, N. Pieneman, Gorter e.a. zijn namen die genoemd mogen worden.
Ook voor de jeugd is deze tentoonstelling, die door pl. m. 850 personen werd
bezocht, van beteekenis geweest. Tal van scholieren maakten onder leiding hunner
onderwijzers van deze zeldzame gelegenheid gebruik.
Nu behoort ze weer tot het verleden, maar de herinnering er aan zal lang levendig
en dankbaar blijven.
Met vertrouwen en moed op zooveel steun harer leden, gaat de Surinaamsche
Groep, gesterkt en gestaald, de toekomst in.
Eene Afdeeling Albino is in voorbereiding. De voorzitter, die dit plaatsje aan de
Marowijnerivier gelegen, bezocht, hield er eene lezing ten bate onzer kas en bracht
22 nieuwe leden bij.
Bij het sluiten van dezen brief trof ons een droevig verlies. Een onzer leden,
mijn-ingenieur C.W. Visser, een ernstig en goed Nederlander, die sedert kort uit de
Lawa was teruggekeerd met zeer gunstige resultaten zijner onderzoekingen naar
goud, bezweek na een korten en hevigen aanval van malaria.*)
Zijn belangrijke vondsten zijn wel duur gekocht.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Nederlanders en Stamverwanten, steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!

Het gebouw van het Algemeen Nederlandsch Verbond, afdeeling Suriname, waarin de tentoonstelling
werd gehouden.

*) In het November-nummer van Neerlandia ver scheen er nog een artikel van zijn hand. Red.
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Ingezonden.
De Belgische Regeering en het Nederlandsch.
Eenigen tijd geleden trok het mijn aandacht, dat de douanekaarten, waarmee leden
van den Algem. Nederl. Wielr. Bond zonder storten eener waarborgsom en andere
formaliteiten hun rijwiel België kunnen binnenvoeren, geheel in 't Fransch zijn
gedrukt, terwijl men toch zoo oppervlakkig zou zeggen, dat voor 't verkeer tusschen
een land, waar Nederlandsch de taal is en een ander land, waar Nederlandsch één
der twee officieele talen is, het voor de hand ligt, gebruik van het Nederlandsch te
maken. In De Kampioen vragende naar de reden hiervan, kreeg ik van de Redactie
ten antwoord: ‘De zaak is eenvoudig, dat het indertijd door de Belgische regeering
voorgeschreven formulier gevolgd is’. Weer een geval dus, waaruit blijkt, hoe de
Belgische regeering de officieele tweetaligheid van haar land opvat. Gebruik alleen
van het Nederlandsch meende de Redactie te moeten afkeuren, ‘daar dit wellicht
bezwaar zou kunnen opleveren aan de kleine grenskantoren van de oostelijke
provinciën, die, wegens de betere wegen en het meerdere natuurschoon, door
Nederlandsche toeristen bij voorkeur worden bezocht’.
Ofschoon mij Nederlandsch alleen, daar dit minder bewerkelijk is, meer gewenscht
voorkomt, en Fransch daarbij slechts uit internationale beleefdheid aanbeveling zou
verdienen - een beleefdheid, die wij tegenover België m.i. kunnen1) laten varen terwijl de niet-Nederlandsch-kennende douane beambte naar 'k meen al heel gauw
den zin van de weinige woorden op de kaarten zou vatten, (zie het formulier, dat ik
hierbij insluit), lijkt me in elk geval Fransch èn Nederlandsch niet te veel geëischt.
‘Dit denkbeeld’, zegt de Red. van De Kampioen dan ook, ‘verdient zeker overweging’.
Ligt het niet op den weg van het A.N.V., om hierop bif den A.N.W.B. nog eens aan
te dringen? Vooral tegenover België kunnen we niet genoeg toonen, zelfs bij op zich
zelf weinig belangrijke kwesties als deze, dat we gesteld zijn op 't gebruik van eigen
taal.2)
Zou het ten slotte wel alleen het onze-taal-als-minderwaardig-beschouwen zijn,
dat de Belgische regeering er toe brengt, het Nederlandsch, ook tegenover
Noord-Nederland, zoo stelselmatig te veronachtzamen? Zou er nog niet wat anders
bij komen: vrees dat de ambtenaren aan de Belgische ministeries, dikwijls maar half
of in 't geheel niet het Vlaamsch machtig, fouten zullen maken in de stukken, die ze
in onze taal opstellen, zoodat ze een gek figuur slaan tegenover Noord-Nederland,
waar men gelukkig zijn taal nog wel kent en er goed onderwijs in krijgt? Ik denk
hier aan de dikwijls wonderlijke vertalingen, die men onder het Fransch in Brussel
en de Waalsche provinciën kan aantreffen; zoo herinner ik me, op een bord in het
Ter-Kameren-bosch bij Brussel te hebben gelezen (twee jaar geleden stond het er
nog), dat het verboden is daar en daar ‘op wielen te rollen’, waarmee men wil zeggen,
dat het daar verboden is te fietsen. Een niet onvermakelijke uitdrukking, maar toch
zeker geen goed Nederlandsch. Of is het misschien Vlaamsch?

1) Uit gevoel van eigenwaarde m o e t e n laten varen. Red.
2) Juist! Red.
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Is mijn vermoeden juist, zou er dan geen aanleiding zijn voor 't A.N.V., om
beleefdelijk aan de Belgische regeering zijn hulp aan te bieden,3) wanneer in sommige
gevallen de kennis der ambtenaren van het Nederlandsch te kort schiet, terwijl toch
het gebruik van die taal soms gewenscht kan zijn, vooral daar in Noord-Nederland
sommige dwazen staan op 't gebruik van hun taal?
Misschien - er is veel kans op - wordt die hulp afgeslagen, maar misschien ook
bereikt men er tenminste dit mee:
In de eerste plaats, dat de gedachte, als zou men

3) Dat zou dan Groep B moeten doen; Groep A kan dat niet. Maar de Vlamingen hebben bij
dit en dergelijken al zoo dikwijls aan doovemans deuren geklopt! Red.
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ook in Noord-Nederland zijn taal eigenlijk van den tweeden rang vtnden, de kop
wordt ingedrukt; en verder, dat men misschien daar zal gaan inzien, dat het tijd wordt,
goed onderricht in de landstaal aan alle lagen der bevolking te verschaffen.
A. LOOSJES.

Allerlei en mededeelingen.
Oud-Holland op zijn best.
Men verhaalt van Spinola en Richardet, gezanten, die de koning van Spanje in 1608
naar den Haag zond om over het Twaalfjarig Bestand te onderhandelen, dat zij eens
acht of tien mannen uit een schuit zagen stappen, die hun maal deden met brood,
kaas en bier. ‘Wie zijn deze reizigers?’ vroegen de gezanten aan een landman. ‘Dat
zijn onze achtbare heeren, de Gedeputeerden van de Staten’, was zijn antwoord.
Spinola fluisterde zijden ambtgenoot toe: ‘Wij moeten vrede maken; die menschen
zijn niet te overwinnen!’
***
Toen Lodewijk XIV aan Colbert vroeg, hoe het kwam dat hij het kleine Holland
niet had kunnen veroveren, antwoordde de minister: ‘omdat de grootheid van een
land niet afhangt, Sire, van de uitgestrektheid van het grondgebied, maar van het
karakter der bevolking. De vlijt, matigheid en veerkracht der Hollanders zijn er de
oorzaak van, dat Uwe Majesteit zooveel tegenstand vond’.

Uit Potchefstroom.
Door de goede zorgen van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Potchefstroom,
kan over eenige weken de opening verwacht worden van een onder zijn toezicht
staande biblioteek, die gevestigd zal zijn in de gebouwen van de Transvaal Book
Store in de King Edward Straat. Behalve voor leden van het Alg. Ned. Verbond
alhier, zal deze Boekerij ook toegankelijk zijn voor niet-leden ten einde op die wijze
leeslust aan te wakkeren voor werken van goede schrijivers.
(Het Westen.)

Uit de Kaap.
Uit een brief van Prof. P.J.G. de Vos van Stellenbosch (K.K.) voorzitter van den
Taalbond:
‘Het zij mij vergund in naam van ons Hoofdbestuur het A.N.V. onzen innigsten
dank te betuigen voor dit geschenk (500 kinderboekjes). Onze strijd voor de rechten
onzer moedertaal is geen vruchtelooze, en te meer is alle aanmoediging, die wij uit
Nederland ontvangen, ons zeer welkom’.

Een vergeten woord?
Men leest telkens en hoort spreken van pony's. Onlangs kondigden de bladen
‘pony-rennen’ te Coevorden aan.
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Zou, tot zelfs in Drenthe, de Engelsche pony den Nederlandschen hit verdrongen
hebben?
Pony beteekent hit en niets anders. Zou men 't niet weten, en 't Nederlandsche
woord vergeten worden?

In 't Hongaarsch vertaald.
Mededeeling van Dr. W. Zuidema:
In de jongste jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te
Leiden is o.a. tot buitenl. lid benoemd Dr. Zeigmund Nagy, Leeraar aan het Evang.
Hoofdgymnasium te Debreczen (Hongarije), schrijver eener geschiedenis der Ned.
letterkunde in 't Hongaarsch, van stukken over Nederland in Hongaarsche tijdschriften
en vertaler van Beets, de Genestet, van Lennep, Opzoomer e.a.

Lijst van sprekers, zangers en voordragers, ter keuze voor de
Afdeelingsavonden.
1. Mevr. M.E. Arntzen-Wafelbakker, Marnixkade 17, Amsterdam:
Verzen van Nederlandsche en Vlaamsche dichters o. a Balders dood, spel in 3
bedrijven van Dr. Eugeen van Oye, Gudrun van Rodenbach en Het Heksenlied
in Ned. vertaling.
2. W. Graadt van Roggen, Staringstraat 7, Nijmegen:
1. Guido Gezelle, 2. De Genestet, 3. Letterkundige voordrachten, 4. Nieuwe
Ned. poëzie.
3. J.C. van der Grijp, Mauritskade 59, 's Gravenhage:
Dramatische, humoristische en wetenschappelijke voordrachten, met of zonder
lichtbeelden.
4. Mevr. Truus Post en de heer G. Arbous, Amsterdam:
Voordracht van Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche gedichten en
proza, treurspelen, samenspraken, blijspelen enz. Programma naar keuze.
5. Dr. Leo van Puyvelde, leeraar aan het Kon. Atheneum te Gent:
Over Albrecht Rodenbach, zijn persoonlijkheid en zijn werk. Uitsluitend voor
Noord-Nederland over het Wetsvoorstel-Coremans.
6. De heer en mevr. Regoor - Withaar, Vriesestraat, Dordrecht:
Voordrachtavonden, verzen van oude en nieuwe dichters, fragmenten van
tooneelwerken, kleine tooneelstukjes.
7. Mej. Alida Ringler, Leeuwarden:
Hollandsche en Friesche voordrachten, ernst en luim.
8. Rotterdamsche Onderwijzers Tooneelvereeniging, secretaris J. van Leening,
Joost van Geelstraat 15, Rotterdam:
De Abele spelen van Esmoreit en Lanseloet, Vondel's Joseph in Dothan,
Langendijks kluchten de Wiskunstenaars en de Zwetser, voordracht van
middelnederlandsche gedichten en oude liederen.
9. Mej. Dr. C.C. van de Graft, Wittevrouwensingel 38, Utrecht:
Een en ander over de Palmpaschen, opgeluisterd door lichtbeelden.
10. A. van Kerkhoven, Vlaamsche Liederzanger, Boudewijnstraat 81, Antwerpen:
Oude en nieuwe Vlaamsche Liederen.
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Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Academische Vereeniging ‘Hollandia’ vroeger p/a.
H.F. Daamen, voorzitter, Mathiasstrasse 45, Aken.
Baron R. van Raders, vroeger student, Karlstrasse
21 II, Karlsruhe i/B.
Familie Weve, vroeger Darsena Sud, Buenos Aires.
E. Thole, vroeger Calle Piedras 1033, Buenos Aires.
A.A. ter Laag, vroeger notaris, Paramaribo (thans in Nederland).
R.L. Worst, vroeger onderwijzer, Paramaribo (thans in Nederland).
E.D. van Walree, vroeger Shanghai (China).
A.A. Verhorst, vroeger Calcutta.
P.B.V. Quasters, vroeger Lange Brug 20 a, Leiden (thans in Indië).
J.Th. Monchen, vroeger Stationsplein 31, Den Haag.
Alex. van Dam, kleermaker, vroeger Wagenstraat 148a, Den Haag.
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Nederland meet zich met niemand meer.
Ik weet er hier, niet-opgewondenen, niet naief-verblinden, die de aarde
van dit land met hunne vuisten in zee zouden dragen, eer dan te dulden,
dat ze onthollandscht werd.
A l b . Ve r w e y .
Het is allerminst om met den heer Huiser in twistgeding te treden, dat de Redactie
thans met een enkel woord op zijn artikel van de vorige maand terugkomt. Het is
alleen om hem met nadruk te verzekeren, dat hij zich in hare bedoeling heeft vergist,
toen hij de woorden ‘Nederland meet zich met niemand meer’, uit het De
Ruijter-nummer opvatte als uiting van slapheid. Tot recht verstand volge hier het
gedeelte, waaruit die zinsnede is gelicht.
‘Niet is verbasterd in kloekheid ter zee, het kleine volk in de lage landen!
Plotselingl heeft een handvol Nederlanders, in de menigte wegduikende zoolang
het dagelijksche eenerlei hen houdt binnen den kleinen kring hunner strenge plichten,
aan de wereld getoond waartoe zij in staat zijn.
De ramp van de Berlin aan den Hoek van Holland is in dit opzicht een openbaring
geweest voor wie niet wisten of twijfelden.
Nederland is terug gezonken tot een kleinen staat; vroeg of laat heeft dat zoo
moeten zijn; dat op zich zelf mag nooit verwijt, zelfs niet teleurstelling wezen.
Maar groot genoeg is het steeds om goed te deugen. En dat het nog deugt, de
Sperling's en Jansen's en Ree's en Berkhout's en hoe die eenvoudigen verder mogen
heeten, zij getuigen dat ons volk nog deugt, want het hart van ons volk is gezond.
Als de Ruijter terug kwam, hij zou zeggen: Met zulke jongens waag ik de vlag
der Staten over alle zeeën!
Maar de Ruijter komt niet terug; zijn tijden zijn voorbij. Nederland meet zich met
niemand meer.
Toch, wie ooit zijn stranden nadert met vijandelijke bedoeling, die vindt er nog
de jongens van Jan de Witt’.
De laatste zin bewijst wel wat Neerlanidia heeft gewild. Ons meten met een
tegenstander, om ten slotte eens te zien wie het sterkst is, hij of wij, dat doen wij niet
meer. Die tijden zijn voorbij. En dat op zich zelf is geen onheil. Wij weten dat de
groote mogendheden om ons heen sterker zijn dan wij, en dat feit leidt tot berusting.
Het ‘Kom eens op als je durft’, is verre van ons. Maar - worden wij aangevallen, dan
staan de zaken anders.
In de uitdrukking ‘Zich meten met’ voelt dus de Redactie, niet ten volle iets
uitdagends, maar toch iets wat daarop lijkt. Van een egel, die besprongen wordt, kan
men niet zeggen, dat hij zich met zijn belager meet. Hij steekt eenvoudig zijn pennen
op en vergalt zijn vijand het lekkere hapje, zoodat die het weer uitspuwt. Die egel
zou Nederland zijn.
Het motto boven dit nummer, van Albert Verwey, vertolkte reeds in April 1903
Neerlandia's gevoelen. En vroeger al, het woord van Paul Fredericq: Wij zullen
sterven, als wij den moed niet hebben te leven. En weer vroeger het kernachtige vers
van Cats:
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't Is geen bequamen tydt een sweert te laten smeden, Wanneer des vyandts heyr op
ons komt aangereden,
terwijl bij de oprichting van het Verbond vol overtuiging klonk: Met twee dingen
staat of valt onze nationaliteit, met onze vrijheidsliefde en onze taal.
Deze uitingen nu, op den tast uit vele gekozen, zijn kort begrip van wat het A.N.V.
in dezen beoogt. Meer nog getuigen tal van bladzijden in Neerlandia's jaargangen
van het feit, dat ook op het gebied der landsverdediging het Verbond de mannelijk
ernstige en rustig geestdriftige gevoelens van den heer Huiser steeds heeft
gewaardeerd. Nooit heeft het getoond te willen wegduiken als krachtig optreden pas
gaf. Integendeel, onverpoosd, zoo zelfs, dat het vervelend begon te worden, heeft
het gehamerd op het zelfde aambeeld: Nederlander, voel en toon uw eigenwaarde,
fier op uw afkomst, uw land, en zorg voor uw vrijheid, uw hoogste goed.
Dat is wel ingeslagen. In 't algemeen genomen voelt en denkt de Nederlander zich
meer Nederlan-
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der en met zijn land- en stamgenooten meer verwant. Uit dat verhoogde sentiment
groeit de overtuiging der noodzakelijkheid van weerkracht. Rechtstreeks echter die
weerkracht aanwakkeren, zoo dat zij zich uit in daden, laat het Verbond aan anderen
over. Reden daarvan is, dat zoodra de daad komt, die heillooze nasleep van
staatkundige en kerkelijke tweespalt volgt, waarop de heer Huiser helaas zoo terecht
wijst. Als het Verbond dat terrein betrad, zou het spoedig uiteenvallen. Het kan dat
ook gerust overlaten aan bestaande vereenigingen, als bijvoorbeeld
Volksweerbaarheid, dat van het Verbond de samenwerking heeft gevraagd en
verkregen, eene samenwerking, die tot beider spijt, tegen beider bedoeling, voor de
praktijk nog zoo weinig vruchtdragend is geweest.
Maar er is toch verschil in opvatting tusschen den heer Huiser en de Redactie.
Zoo bijvoorbeeld over de kwestie of het goed is geweest of niet, dat in den
Boerenoorlog onze Regeering gehandeld heeft, zooals zij heeft gedaan. De heer
Huiser zegt van neen. Onze diplomatie had volgens hem, bedrijvig optredende, de
Regeeringen van het Vasteland voor Hollandsche belangen moeten winnen, een taak
zooveel te gemakkelijker nu de volken zich zelf reeds hadden gegeven. Zij had de
Hollandsche Republieken voor den Hollandschen stam moeten hebben bewaard.
Hiermee nu is de Redactie het niet eens. Ondanks de rustelooze medewerking door
het Verbond aan de Boerenzaak verleend - het heeft toen getoond te kunnen en te
durven handelen - heeft het nooit van onze Regeering een daad verwacht, die
onmogelijk tot het beoogde doel zou kunnen hebben geleid. In zulke tijden kost het
voor een Regeering meer kracht, tegen wat het hart zou willen in, om zich te
beheerschen dan mee te gaan met wat het volk begeert. Wat zoo kort geleden is
geschied, behoort nog niet tot de historie; de sluier over de houding toenmaals der
Regeeringen van Europa's vasteland is nog niet opgelicht. Maar te voorzien is het,
dat de ingetogenheid der Nederlandsche zal blijken in 's lands belang te zijn geweest
en de Boerenrepublieken niet wezenlijk te hebben geschaad. Want elke bedrijvigheid
der Nederlandsche diplomatie zou zijn gestuit op den beslisten, onverzettelijken
afkeer van de leiders der Europeesche vastelands-politiek. Daaraan was geen
verwikken of verwegen. Dat heeft onze Regeering zeker wel ervaren, althans geweten.
En dan staat het A.N.V. op het standpunt, dat wij, naast den vasten wil ons zelf te
zijn en ons zelf te blijven, ook waar het verre stamgenooten geldt, verplicht zijn eene
bedachtzaamheid te plegen, evenredig aan onze wetenschap van eigen werkelijke
kracht.
Nederlanders en Stamverwanten steunt en bevordert eigen Handel en
Nijverheid!
*

**
Voert uw briefwisseling met Vlaanderen in het Nederlandsch!

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Londen.
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Sinds het laatste bericht van hier in Neerlandia verscheen is er in de Nederlandsche
Kolonie niet veel buitengewoons voorgevallen.
Het Nederlandsche Centraal Comité daartoe in staat gesteld door de medewerking
van ons Verbond, had gelegenheid Professor Blok uit Leiden en Professor Nyland
uit Utrecht te hooren. De eerste gaf eene lezing over M.A. de Ruijter, de tweede over
Zonsverduisteringen. Beide lezingen waren, trots tegenwerking van het weer, goed
bezocht.
Het Comité heeft op 't oogenblik eene sub-commissie benoemd, welke de
mogelijkheid bestudeert van een Algemeen Verzekerings-, Zieken-, Ondersteuningsen Hulpfonds voor Nederlanders in Londen.
De Hollandsche Kerk had een moeilijken tijd, door de ziekte van haren leeraar.
Dr. S. Baart de la Faille. Zijne ambtgenooten uit Nederland sprongen 's Zondags
zooveel mogelijk voor hem in de bres, terwijl zijne echtgenoote overigens den band
onder de gemeenteleden wist in stand te houden. De predikant is nu geheel hersteld
en kan zijn omvangrijke taak weer opnemen.
De Nederlandsche Kamer van Koophandel alhier heeft zich krachtig te weer gesteld
tegen de benepen en bloedarme wijzigingen in de Wet op 't Nederlanderschap, door
den Minister Van Raalte ontworpen. Deze laten die wet nog steeds een middel tot
verstooting en uitdrijving van landgenooten in den vreemde. Zij behoorde juist mee
te werken om den band tusschen hen en hun vaderland steviger aan te halen.
De Hollandsche Club in Regent Street deed wat nieuws door den verjaardag der
Koningin te vieren met een feestmaaltijd. Het laat zich aanzien, dat het niet bij deze
eerste poging zal blijven.
De Vereeniging Eensgezindheid richtte een kinderkoor op, met het doel den
kinderen van Nederlandsche ouders onze moedertaal door den zang te leeren
liefhebben. Dit koor slaagt uitnemend en belangstellende landgenooten onthalen af
en toe de kleinen op uitstapjes naar een der parken of museums. Jammer genoeg is
de ijverige secretaris van Eensgezindheid, de heer De Haan, nog al ernstig ziek
geworden.
De Nederlandsche letterkunde heeft, nu Mudie haar in zijn beroemde
leesbibliotheek opnam, ook meer kans hier bij landgenooten bekend te blijven. De
Hollandsche Club heeft trouwens een welvoorziene bibliotheek en de Londensche
Kamer van Koophandel bevordert nog steeds krachtig - met het oog op Zuid-Afrika
- het onderwijs aan Engelschen en anderen in de Nederlandsche taal.
Mr. W. Roosegaarde Bisschop, de Nederlandsche advocaat te Londen, is aangesteld
om aanstaande Engelsche advocaten (barristers-at-law) het Romeinsch-Hollandsch
recht te onderwijzen, wat natuurlijk aan de verbreiding van Nederlandsche
rechtsopvatting ten goede komt.
Ook op muzikaal gebied handhaven wij ons in Engeland. Nu weer is mej. Willy
Jaeger, de bekende violiste, belast met de leiding van het muzikaal onderwijs en van
het orchest aan het Conservatorium te Darlington, aan welke inrichting o.a. een groote
kostschool verbonden is, met 120 leerlingen. Die kostleerlingen wonen niet in één
groote kazerne bijeen, doch zijn verdeeld over 8 villa's, elk onder een of meer
onderwijzeressen. Dat maakt het kostschoolleven dus huiselijker. Ook met de leiding
van het muziek-onderwijs dezer meisjes is mej. Jaeger belast.
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Verder hebben de Nederlandsche gezant en de directeur der gemeentewerken te
Rotterdam medegewerkt om een 50-tal studenten van 't laatste jaar der technische
hoogeschool te Londen (Central Technical College) een tocht naar Rotterdam te laten
maken, waar zij onder de zeer gewaardeerde leiding der ingenieurs Nobel en De
Kanter alles zagen, wat voor aanstaande ‘vernuftelingen’ noodig, nuttig en aangenaam
is.
C. THIEME.
Nat. Lib. Club, Whitehall Place, Londen, S.W.

Holl. Gezelschap te Berlijn.
Onze vereeniging heeft den Koninginnedag op eene passende wijze herdacht en had
daartoe een 100-tal Nederlandsche mannen en vrouwen uitgenoodigd. Aanwezig
waren zestig dames en heeren en tevens nog zes vertegenwoordigers van ‘Jong
Holland’. De zaal, die met de nationale kleuren getooid was, maakte een aangenamen
indruk en de stemming die er heerschte was voortreffelijk.
Voor afwisseling was rijkelijk gezorgd en de heeren feestcommissieleden hebben
ten volle aan de eischen voldaan. Reeds de openingsrede van den voorzitter werkte
uitmuntend en een ieder was het met hem eens, dat de liefde voor Koningin en
Vaderland ook 't behoud van de moedertaal is, vooral voor ons, die in het buitenland
leven. Voor het eerst liet het zangkoor iets van zich hooren onder leiding van den
heer W.F. van Heusden, die ook een feestrede hield. Op korte, pakkende en
welsprekende wijze heeft hij ons de groote beteekenis van den dag aangetoond.
Verder wisselden solo-, duet- en koorgezang, vioolsolo's en voordrachten elkander
in ruime mate af. Het slot werd gevormd door eenige zeer effektvolle groepen ‘levende
beelden’, ontworpen door den heer W. Jelsma. Hierna hield een dansje ons nog
eenigen tijd te zamen. 't Was een echt huiselijk Hollandsch feestje.
Verscheiden nieuwe leden hebben zich op dien avond aangemeld.
C.H.F. VAN HEUSDEN,
Secretaris.
Berlijn.

Noord-Nederland.
Buitengewone Algemeene Vergadering.
Door het bedanken van den heer P.J. de Kanter als Lid van het Hoofd- en
Groepsbestuur is een tusschentijdsche verkiezing noodzakelijk.
De Afdeelingen worden dientengevolge uitgenoodigd hunne afgevaardigden te
zenden naar de buitengewone Alg. Vergadering, welke zal gehouden worden
Wo e n s d a g 2 3 O c t o b e r ,
's m o r g e n s 1 1 u u r in H o t e l P o n s e n t e D o r d r e c h t .
Dagorde:
I. Benoeming van een lid van het Groepsbestuur.
Voorgesteld worden de heeren:
1. Mr. W. Dicke, Dordrecht;
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2.

Mr. J.C.Ph. Loeff, Dordrecht.

II. Benoeming van een afgevaardigde van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Voorgesteld worden de heeren:
1. Mr. W. Dicke, Dordrecht;
2. Mr. J.C.Ph. Loeff, Dordrecht.

De Secr. van Groep Nederland:
C. VAN SON.

Vacantie-Leergang te Leiden.
Deze derde vacantie-leergang wordt gehouden van 16-29 September.
De colleges worden gegeven door de heeren professoren Hesseling, De Groot en
Holwerda.
Uitstapjes worden gemaakt naar Rotterdam, Den Haag, Alkmaar, Gouda,
Amsterdam.
Aan den leergang wordt deelgenomen door de volgende studenten.
Uit Berlijn: E.C. Weiss en A. Woulff; uit Gent: J. Boedt, J.E. Bijls, K. Debaedts,
mej. A. Destexte, Mr. A. Dorff, A. Martens, L. Mortier, J. van Rijn, P. Raes, C.F.
de Sadeleer, A. Salle, mej. J. Steingers, F. Tombeur en W.P. de Villiers; uit Halle
a/S.: Dr. H.D.M. Ackermann; uit Leuven: J. Grietens, J. Hanne, L. Lakaie, J.
Kleyntjens, mevr. Langhor en J. Langhor.

Zuid-Nederland.
Wat kunnen wij van Noord-Nederland leeren?
Het is vacantietijd, - wat gelijkbeteekenend is met hetgeen onze Noorderbroeders
komkommertijd noemen, - de wetgevende Kamers zijn met verlof, het grootste
gedeelte van haar leden stellig ook, en al de werkzaamheden, die de belangen van
het land en van het volk raken, liggen stil; ook op Vlaamsch-gezind terrein is alles
kalm; de bestaande Vlaamsche wetten worden nog wel door verschillende deelen
van het openbaar bestuur dagelijks overtreden, doch daaraan zijn wij hier zoo gewend
geraakt, dit is helaas zóó in onze zedten gedrongen, dat wij er feitelijk niet meer op
letten, en, indien wij er al op letten, er ons al niet eens meer over ergeren, wel wetende,
dat alle klachten die wij zouden laten hooren toch in de woestijn zouden klinken.
Een vacantie kan beter worden besteed dan aan het uiten van reeds duizenden
malen te voren herhaalde protestaties tegen wetsovertreding! Men kan zijn vrijen
tijd voor veel aangename, ontspannende en tegelijk nuttige bezigheden gebruiken;
men kan meer dan één prettig uitstapje doen en een gezellig reisje ondernemen.
Het schijnt belachelijk zoo iets neer te schrijven, waar toch ieder uitstekend weet
hoe hij best zijn vacantie kan doorbrengen en wat hem daartoe ten dienste staat. Doch
indien hierop, ondanks dit, toch de aandacht gevestigd wordt, dan komt het, omdat
de zelfbewuste Vlamingen veel te weinig reizen in het land waar alles hen als het
ware zou moeten aanlokken, in Noord-Nederland. Zeker, er bestaat te onzent een
vooroordeel tegen Noord-Nederland, niet omdat het land niet mooi of belangwekkend
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zou zijn, maar omdat het den naam heeft zoo duur voor reizigers te zijn. Het valt niet
te ontkennen, dat er wel een grond van waarheid in dit bezwaar ligt, dat het in een
land waar men met guldens rekent soms wel wat duurder is dan bij ons, waar slechts
met franken geteld wordt, doch het zou te betreuren zijn, indien om die reden alleen,
een groot aantal Vlamingen moesten worden weerhouden om het land te bezoeken
waar zoo veel, zoo oneindig veel voor hen te leeren valt.
Indien dan werkelijk het reizen in Holland eenigszins duurder is dan dat in andere
landen, zou het dan niet op den weg van het 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 liggen om maatregelen te treffen ten einde het grootst mogelijk aantal
reislustige Vlamingen, die wel eens met Holland kennis willen maken, doch daarvoor
geen groote som beschikbaar hebben, in de gelegenheid te stellen dit te doen
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zonder overdreven uitgaven? Waarom bestaan er van hier uit wel pleiziertreinen naar
Frankrijk, naar Duitschland en waarom niet naar Noord-Nederland? Waarom zijn
de gelegenheden zoo gering, die den Vlamingen geboden worden om met eigen
oogen de zoo hoog staande beschaving van onze Noorderbroeders te aanschouwen?
De vacantieleergangen, die sedert een paar jaar te Leiden worden ingericht, zijn
stellig een heel ernstig begin, doch zij bereiken, en kunnen uit den aard der zaak,
slechts een klein aantal Vlamingen bereiken; hun draagkracht is voor de overgroote
meerderheid te beperkt en er moet, naast die leergangen, iets anders gevonden worden
om Holland en zijn beschaving te openbaren aan de velen onder ons die Holland
slechts kennen om zijn ‘Schiedammer’, zijn boter en kaas en zijn ‘Haagsche hopjes’.
Het zou als een axioma moeten gelden, dat iedere Vlaming, die het goed meent
met de toekomst van zijn volk, zoo dikwijls mogelijk in aanraking moet komen met
Holland en zijn bewoners en zijn cultuur. Wij zullen hier in het midden laten wat
Holland van ons zou kunnen leeren, dat gaat in de eerste plaats den Hollander zelf
aan, doch voor ons is het van belang nauwkeurig na te gaan wat wij van Holland
moeten en kunnen overnemen. Want is dit land niet voor den zelfbewusten Vlaming
als zijn geestelijke moeder die hem een deel van zijn opvoeding als Groot-Nederlander
moet schenken? Is dit land niet als het ware een verkwikkende bron, waaruit hij
zooveel kan putten, dat hem in staat kan stellen zich tot een cultuurmensch op te
werken?
Daar immers, - het is een waarheid die lang niet genoeg verkondigd wordt en die
voortdurend moet worden herhaald, - treffen wij een volk aan dat o n z e taal spreekt
en dat een cultuurvolk is, dat het bewijs levert dat een hooge beschaving in o n z e
taal mogelijk is en waarnaar wij steeds kunnen verwijzen, wanneer de verfranschers
in ons eigen land ons de Fransche beschaving voor oogen houden als het doel waarnaar
wij moeten trachten.
Holland zouden wij moeten beschouwen als ons tweede vaderland! Hier voelen
wij ons altijd beklemd in het keurslijf van de tweetaligheid; daar kan men vrij ademen
in een zuiver Nederlandsche atmosfeer. Wat wij hier slechts bij hooge uitzondering
te hooren krijgen, een zuiver gesproken, beschaafde, letterkundige taal, is daar de
gewoonte. Wat wij hier zoo dikwijls te vergeefs zoeken, een beschaafde
Nederlandsche omgeving, behoort daar tot de alledaagschheden. Wat ons hier
ontbreekt en wat wij zóó noodig hebben, goede Nederlandsche scholen, van laag tot
hoog, is daar het natuurlijkste van alle dingen.
Holland, het moge dan onder zijn bewoners wel een aantal Germanofoben en
Francofilen tellen, is, ondanks alles, doordrongen van den Germaanschen geest, die
ook de onze is of ten minste zou moeten zijn. Het bezit de degelijkheid van de
Germaansche beschaving, het bezit zelfs gedeeltelijk den geest van tucht, die den
Duitschers eigen is, zonder in het overdrevene er van te vervallen, het bezit den zin
voor het practische en het methodische, die bij ons soms zoo ver te zoeken is. Moge
het, naar onze opvattingen, soms wel wat langzaam in zijn bewegingen zijn, moge
het, voor ons gevoel, wel het decoratieve missen dat ons eigen is, dan heeft het dit
op ons voor, dat het geen mooie monumenten heeft waarin veel leelijks te zien is,
maar integendeel veel leeliike gevels waarachter veel moois en degelijjks te bekijken
valt.
En indien het dan al gebeurt, dat het langer wacht dan wij om iets nieuws in te
voeren, dan geschiedt dit, omdat het de zaak eerst van alle kanten wil beschouwen,
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eerst wil zien welke uitwerking ze elders gehad heeft en wat er aan te verbeteren is
alvorens ze bij zich in het leven te roepen. Maar, van een anderen kant, hoeveel
dingen kent men in Holland niet, waarvan wij òf het bestaan nauwelijks vermoeden,
òf die wij slechts heel oppervlakkig of onvolledig kennen!
Van Holland kunnen wij den ernst van het leven leeren kennen, die ons nog maar
al te dikwijls ontbreekt. En daarvan kan men zich doordringen, wanneer men in
Holland reist, liefst zooveel mogelijk, wanneer men om zich kijkt, zijn oogen goed
den kost geeft en de bevolking van dit land, die misschien bij een eerste ontmoeting
niet steeds dadelijk een sympathieken indruk op ons maakt, leert doorgronden in
haar land zelf. Want de Hollander in het buitenland is meestal helaas de Hollander
van Holland niet meer!

Naschrift van den heer H. Meert.
Aan het maandartikel der Belgische redactie wou ik gaarne een woordje toevoegen.
Ik ben 't met den schrijver volkomen eens over 't weldadige van 't reizen in 't Noorden
voor den Vlaming. Maar men moet niet met de gauwte een kijkje komen nemen.
Men moet komen voor langer tijd. Het Hollandsche leven meeleven. Wij moeten
zelf niet meewerken tot het verspreiden van de legende van de duurte van het verblijf
in Holland. Ik doe de ervaring op, dat het leven te Amsterdam volstrekt niet duurder
is dan in België. Het is niet noodig te gaan verblijven in een hotel. Men vindt goede
pensions. Opdat andere Vlamingen er hun voordeel zouden mee doen deel ik mijn
ervaring mee: ik betaal bij Klein, 274 Albert Cuypstraat, 2 gulden daags. Ik heb
slaapkamer, zeer net gemeubileerde zitkamer. Ik leef volstrekt niet op droog brood.
Ziehier, waaruit de maaltijden bestaan: ontbijt: thee, brood, een ei, kaas naar beliefte.
Te 12 uur: koffiedrinken: dat is dan koffie met brood, ham of rookvleesch, of roastbief,
met kaas; te zes uur: noenmaal: soep, vleesch of visch of gevogelte met aardappelen,
groenten; tot nagerecht: taart of ander gebak of lekkers, fruit, thee. Ik kan niet anders
zeggen, dan dat ik het uitstekend heb. Ik voel me vet worden.
Dat het leven hier nu anderszins duurder zou zijn? Ik kan niet inzien hoe? Een
groot glas pillsener of munchener kost 15 cent of 12 cent, zooals in ‘Die Port von
Cleve’ en wel eens 10 centen... 't is lekker Die rookt, vindt hier uitstekende sigaren,
veel goed-kooper dan in België. Verder: schouwburg, circus enz. Wel, ik zie niet,
dat de gemiddelde plaatsen zooveel duurder zijn. Het is niet noodig in 't hart van
Amsterdam te gaan wonen. Albert Cuypstraat is achter 't Paleis voor Volksvlijt. Doch
met het uitstekend tramverkeer is men voor 7½ cent - of 6½ cent als men een 10- of
25-rittenboekje koopt - binnen 10 minuten overal, waar men wil, en de trams rijden
laat in den nacht. Kort: ik weet niet hoe ik het aan zou moeten leggen om b.v. te
Brussel even goedkoop te leven als hier. Nu, ik heb niet naar goedkoop gezocht. Een
vriend bracht er mij; prijs en uitzicht vielen mee en de ondervinding geeft mij veel
tevredenheid.
Het Verbond zou in dezen goed werk verrichten door voor belangstellende
Vlamingen goede pensions bekend te maken en de goede pensions zouden er wellicht
goed bij varen. Ze kregen mettertijd een Vlaamsche cliënteel. Ik denk, dat dit een
practisch middel is om het reizen naar en verblijven in Holland te bevorderen.

Fransch-Vlaanderen.
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In Neerlandia van November l.l. gaf de heer E. Besse van zijn fietstocht door
F r a n s c h -V l a a n d e r e n eene belangwekkende beschrijving, waarin hij tot het
besluit kwam, dat dit hoekje van Frankrijk verrassend zuiver Vlaamsch is gebleven.
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Dezen zomer was ik in de gelegenheid, de juistheid hiervan na te gaan. En inderdaad,
ik moet zelfs optimistischer zijn, dan de heer B., want in Duinkerken kreeg ik niet
zooals hij den indruk, dat het volkomen verfranscht is. De eerste de beste, dien wij,
bij de oude stadswallen aangekomen, den weg vroegen, duidde ons in goed
verstaanbaar Nederlandsch den weg aan naar wat hij ‘de Groote Markt’ noemde, en
wat ambtelijk ‘Place de Jean Bart’ heet. Blijkbaar was zijn vrije vertaling te verklaren
uit het feit, dat van alle Vlaamsche steden een plein, de Groote Markt geheeten, het
middelpunt vormt. Het Vlaamsche oerkarakter van Duinkerken werd dus sterk
gevoeld.
Een soldaat en een politie-agent wezen ons verder in het Nederlandsch terecht. In
het Hotel de Flandre spraken de eigenaar en zijne vrouw Nederlandsch, en ook het
bedienend personeel was over 't algemeen onze taal machtig. Op de tram konden wij
ons met Nederlandsch verstaanbaar maken.
Het is waar, dat mij een plaatselijk dagblad onder de oogen kwam, dat in het
Fransch gesteld was, en waarin o.a. ook onze Nederlandsche Zuid-Amerika-Lijn in
het Fransch hare afvaarten aankondigde. Doch dergelijke toestanden kan men zelfs
in steden met zoo uitgesproken Nederlandsch karakter als Antwerpen en Gent wel
aantreffen. En men vergete niet, dat Duinkerken sinds 1662 aan de Nederlanden
ontrukt en onder een sterk centraliseerend Fransch bestuur is gebracht.
Zoo sterk Vlaamsch of Nederlandsch is niettemin de indruk, dien men krijgt van
Duinkerken - die havenplaats, waar men dweept met den Vlaamschen zeeheld Jan
Bart, - dat het onwillekeurig pijnlijk aandoet, als men door een gedenkteeken-opschrift
‘L a v i l l e d e D u n k e r q u e
à ses enfants, morts pour la patrie’
eraan herinnerd wordt, dat Vlaamsche lotelingen, mannen, wien dan toch ook
‘Neêrlandsch bloed door de aad'ren vloeit’, door de ijzeren greep eener verovering
gedwongen zijn, in zelfde gelederen te strijden met mannen van een landaard, die
hun volmaakt vreemd is, en voor welks idealen zij nooit iets kunnen gevoelen. Het
jaar 1870 heeft Vlamingen gezien, die in een rassenstrijd, welke niet de hunne was,
de wapens moesten richten tegen Duitschers, Germanen als zij, wier taal al evenzeer
als de hunne bestond uit ‘des sons barbares, rauques, gutturales’ voor 't I Fransch
gehoor. Zij hebben nochtans hun onderdanenplicht gedaan en zijn zonder morren in
den dood gegaan voor hun ‘patrie’.
Nabij Hazebroek had ik het genoegen, kennis te maken met een pastoor, die
uitmuntend Nederlandsch sprak, en mij veel wist mede te deelen over deze
merkwaardige streek. Zeker zou ik niet vermoed hebben, dat hij, zooals later bleek,
deel uitmaakte van den leutigen Vlaamschen kring, die te Hazebroek ‘Tisje Tasjes
Korf’, een bundeltje vol Vlaamsche volkshumor, in het licht gegeven heeft. Dit
boekje is in Vlaamsch-België en Holland wel bekend. Doch omgekeerd is 't duidelijk,
dat men in Fransch-Vlaanderen een eigen gedachteleven leidt, bijna geheel
afgezonderd en vervreemd van de overige deelen van den Nederlandschen stam.
Welk een openbaring moet het voor de Vlamingen van deze streek geweest zijn, toen
zij, eenigen tijd geleden, in staat bleken, een Transvaler, die in hun midden over den
oorlog van Zuid-Afrika kwam spreken, zonder moeite te verstaan.
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Het uitgedoofde stambesef is toen plotseling opgegloeid. Vermoedelijk dagteekent
van den oorlog in Zuid-Afrika de in Fransch-Vlaanderen tegenwoordig weer bestaande
belangstelling voor Nederlandsche taal en schoone letteren. Misschien ook oefent
de in sterkte aangroeiende Vlaamsche beweging haren invloed uit.
Een gemoedelijke Fransche douanier op de grens zeide ons: ‘We zijn hier oprechte
Vlamingen’. Waarlijk, deze gedachte dringt zich in Fransch-Vlaanderen voortdurend
op. Zouden deze Vlamingen zich niet weder ‘Nederlanders’ kunnen leeren gevoelen?
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zou hier door het oprichten of steunen van
Nederlandsche boekerijen, het doen houden van lezingen, misschien zelfs door het
voorthelpen van een meer Nederlandsch onderwijs, een nieuw leven kunnen wekken.
Men mag zeker hopen, dat de warm Vlaamschgezinde geestelijken, die men in
grooten getale zoowel in Belgiö als in Fransch-Vlaanderen aantreft, van ganscher
harte het Verbond bij zulk werk zullen bijstaan. Terecht schrijft Stijn Streuvels:
‘Overal... staat de geestelijke aan den kant van zijn volk, om zijn taal te doen
eerbiedigen’.
Nederlanders, die het merkwaardige mooie zuidelijke deel van de provincie
West-Vlaanderen bezoeken, dienen vooral niet na te laten, ook eens kennis te maken
met het minst bekende deel van ons taalgebied, Fransch-Vlaanderen. Bekend zal hier
ook bemind maken.
's G r a v e n h a g e .
A.B. COHEN STUART.

Oude Postzegels.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond, met zijn verbreiding over de wereld, bevindt
zich voor zulk een uitgebreide taak, dat het, om die te kunnen volvoeren, moet kunnen
beschikken over zeer ruime middelen. Evenwel, om het lidmaatschap niet buiten het
bereik te houden van eenig stamgenoot, die wat voelt voor zijn taal, is het ingericht
op democratischen grondslag. In Zuid-Nederland vooral is de jaarlijksche
minimum-bijdrage (fr. 2.75) zeer laag gesteld. Als men dan let op de verschillende
punten, die voorkomen op het programma van werkzaamheden van het Verbond wij spreken van een Zuidnederlandsch standpunt - als daar zijn:
a. Uitgave of ondersteuning van toepasselijke geschriften;
b. Bevordering of ondersteuning van Nederlandsche bibliotheken;
c. Bevordering van het bezoeken van Nederlandsche Hoogescholen door buiten
Nederland wonenden;
d. Verbreiding van het Nederlandsche lied;
e. Stichting van Vlaamsche kunst- en letterkringen of leesgezelschappen;
f. Het voeren van den harden taalstrijd in Zuid-nederland;
en zooveel dingen meer; zal men beseffen, dat er veel meer geld nuttig kan aangewend
worden dan de bijdragen der leden in de kas brengen, zoolang dat ledental niet
ontzaglijk groot is geworden.
Daarom hebben wij een plan opgevat om aan het Verbond ruimer middelen te
verschaffen. Dit plan bestaat in het verzamelen en te gelde maken van postzegels.
Duizende leden wonen over de wereld verspreid Alle ontvangen brieven of drukwerk.
Als zij nu de daarop geplakte postzegels willen bewaren voor ons, zullen wij daar
wel weten geld van te maken. A l l e leden kunnen ons hierin helpen, maar vooral
onze jonge stamgenooten aan onderwijs-inrichtingen in Nederland en buiten Europa.

Neerlandia. Jaargang 11

We durven dan ook rekenen op de flinke medewerking van de studeerende jeugd.
Zult gij dan niet mededoen, studenten van Professor Viljoen te Stellenbosch, van het
Seminarie te Burgersdorp, van het Vrije Gymnasium en de Eendrachtschool te
Pretoria, van de Gymnasia te Batavaia, te Semarang, van de Dokter-djawaschool te
Weltevreden en van zoovele scholen, die we hopen te zullen leeren kennen? En gij
dan, beminnelijke leerlingen aan de meisjesscholen van Stellenbosch en De Paarl en
van mej. Adriani te Ermelo, en zoovele andere? En gij, Nederlandsche Kamers van
Koophandel en hoofden van Nederlandsche firma's in het buitenland, zult ons gewis
uwen steun niet ontzeggen, evenmin als gij, uitgevers van Nederlandsche kranten
over de wereld.
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Voor de stevige inrichting van dezen postzegeldienst zoeken we naar vaste
correspondenten over de wereld. Wie gewillig is ons ter zijde te staan, weze zoo
goed naam en adres te zenden. Wie helpt ons aan correspondenten aan de genoemde
inrichtingen van onderwijs en aan andere?
De Afdeelingen J o n g N e d e r l a n d en als ze tot stand komen J o n g
V l a a n d e r e n , J o n g Z u i d -A f r i k a , J o n g I n s u l i n d e kunnen hier krachtig
medehelpen. Hier vinden ze aangenamen arbeid, die rechtstreeks nut afwerpt voor
onzen taalstrijd.
Van nu af aan wordt inzending van postzegels verwacht aan ons Secretariaat.
Bezendingen mochten we reeds in dank ontvangen van mevr. B.
Pannekoek-Nijman; mej. Olga Insinger; mej. Adriani; M.H.J. Louw, Stellenbosch;
Consul Bizio, Venetië; Secretariaat Verbond Dordrecht; prachtige bezendingen van
de Nederl. Handel-Maatschappij te Singapore.
We mogen ons reeds verheugen in 't bezit van de volgende correspondentschappen:
Mevr. B. Pannekoek-Nijman, Meester Cornelis, Java; mej. Olga Insinger, Luxor,
Egypte; mej. Maggie Louw, Stellenbosch, Kaap-Kolonie; mej. Cato Reijnvaan,
Secretaresse van J o n g N e d e r l a n d , Aerdenhout, Haarlem.
Mochten we die weldra in alle landen der wereld hebben!
We durven rekenen op krachtige medewerking!
H. MEERT,
Secretaris van Groep België van het A.N.V.

Zuid-Afrika.
Een geschiedkundige nalatenschap.
Oude Tijden in den Oranje Vrijstaat. Naar Mr. H.A.L. Hamelberg's
nagelaten papieren, beschreven door dr. Hendrik P.N. Muller. Voorh.
E.J. Brill. Leiden 1907.
Er zijn zedeschetsende werken over Zuid-Afrika bij tientallen verschenen, vooral in
het Engelsch. Maar meestal bezagen de schrijvers de oorspronkelijke blanke bevolking
met een vijandig oog of wel waren zij zoo snel in hun oordeel en veroordeeling, dat
hun oppervlakkige meening van geenerlei waarde was. Weer anderen legden zeden
en karakter der Hollandsche Afrikaners den Europeeschen maatstaf aan.
De Afrikaners zelf hebben zich zelden aan geschiedkundige zedenschildering
gewaagd. Wie onder hen de pen voerden, hadden meer en beter te doen. Zij moesten
strijden voor de oogenblikkelijke nooden.
Van beteekenis in deze richting is er dus slechts een heel enkel boek. Daarom
kunnen wij het verschijnen van dr. Muller's werk met zooveel vreugde aankondigen.
Mr. Hamelberg was een man die voelde voor de Afrikaners, zonder blind voor
hun fouten te zijn. Hij was te veel man van smaak en wetenschappelijken speurzin
om een oppervlakkige oordeelvelling neer te schrijven. Hij heeft ten slotte zijn
dagboek, dat een niet onbelangrijk deel van dit boek vormt, niet geschreven met de
ijdele bijgedachte om het eenmaal het licht te doen zien. Hij kon dus waar en
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ongekunsteld zijn. En hij is het geweest. Hij gunt ons een kijk op het leven, de zeden
en gewoonten dier dagen, die zijn dagboek maakt tot een kostbaar stuk geschiedenis.
Doch niet alleen om die reden vragen wij voor dit werk belangstelling. Het is de
aandacht van heel de Hollandsch sprekende wereld zoo overwaard, omdat het leert
dat, al houden geen wereldschokkende gebeurtenissen in Zuid-Afrika ons meer in
strakke spanning, wij toch ons één moeten blijven gevoelen met het volk daarginds,
wijl het niet alleen in taal, doch ook in geschiedenis, afstamming, zeden en gewoonten
zich zoo duidelijk een deel van den Nederlandschen stam toont en omdat, wanneer
van lafelberg tot Limpopo het Hollandsch Afrikaansche karakter en de Hollandsche
taal verloren gaan, - wat niet zal gebeuren, hiervan is ieder overtuigd, die niet slechts
op de uiterlijkheden let - dit ook voor dien stam zwaar verlies is. En den
Hollandschen-Afrikaners zelf moet dit werk een kostbaar bezit zijn, omdat het de
zedenspiegel is, die den jongeren niet voorliegt, waar de nieuwere levenswijzen
ontrouw zijn aan der vaderen geest en oneer doen aan de nagedachtenis van hen, die
het land hebben gemaakt.
***
Hamelberg was een van hen. Reeds in 1856, twee jaar na de geboorte van den
Oranje Vrijstaat, heeft hij zich aldaar gevestigd, aldus vertelt dr. Muller in zijn
inleiding, en tot zijn overlijden in 1896 een vaak overwegenden invloed uitgeoefend
op het bestuur van dat gemeenebest. ‘Van de daardoor in zijn bezit gekomen
geschiedkundige bescheiden heeft hij er een aantal nagelaten. Het zijn brieven en
oorkonden, aanteekeningen, veelal unieke dagbladen, zeldzaam geworden
blauwboeken en oude geschriften, eene kleine verzameling, zich uitstrekkende over
bijkans al de levensjaren van den Vrijstaat, en inzonderheid uitvoerig en belangrijk
over zijn aldaar doorgebrachten tijd (1856-1871)’.
Met groote zorg, innigen eerbied en grondige kennis van zijn onderwerp heeft dr.
Muller dit kostbare materiaal bewerkt, waardoor zijn boek een belangrijke aanvulling
is geworden van bestaande geschiedboeken, maar ook van dr. Mansvelt's bekende
werk ‘De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika’, omdat het aantoont
welk aandeel de Hollanders hebben gehad in den opbouw van den Vrijstaat, dat
eenmaal door de Engelschen is geroemd als een model-republiek.
Het werk, dat bijna 400 bladzijden groot en met tal van vele zeldzame foto's
verlucht is, van welke de uitgever welwillend eenige ter opneming in Neerlandia
afstond, bevat in de bijlagen eenige staatkundige stukken, in hun geheel afgedrukt.
Een zeer merkwaardig stuk uit de verzameling is wel de reproductie van een
eigenhandig door President Kruger aan Mr. Hamelberg geschreven brief.
FREDERIK ROMPEL.
D o r d r e c h t , Aug. '07.

Nederlandsche Letterkunde in Zuid-Afrika.
D.F. Malherbe, een van de voorvechters van het Afrikaansch, schrijft in de Unie van
Augustus:
‘De voorstanders van de Afrikaanse taalbeweging willen geenszins 't Hollands ter
zijde schuiven; willen integendeel de band met 'n kultuurvolk helpen stevigen, zolang
nog geen letterkunde uit 't geestesleven des volks spruitend opgebouwd is. Bij
behoorlike ontwikkeling zal 't Nederlands zelfs dan nog voor de Afrikaner genietbaar
zijn. Maar in alle bescheidenheid, wat betekent de band inderdaad vandaag zelfs
voor de ontwikkeldste Afrikaners?’
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Dit is een van de vele uitingen, die men van Afrikaanders kan hooren, dat men
ginds onze letterkunde maar weinig kent.
Ziehier nog wat de redacteur van de Afrikaansche rubriek in Ons Land van 13
Augustus er van zegt. Hij prijst degelijke studie van onze letterkunde aan teneinde
er den Afrikaanschen taalschat uit te verrijken. Met Hollandsche letterkunde bedoelt
hij ‘egter ni
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F.W. REITZ.
Oud-Staatssecr. v.d. Z.A.R.
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MARTHINUS THEUNIS STEYN,
als student,
Oud-Pres. van den O.V.S.

Het oude Presidentshuis te Bloemfontein
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goedkoop en slegte vertalings nie van Engelse godsdienstige geskrifte of van Engelse
derde-klas novels. Die boeke - zegt hij - word onder ons nou al meer gelees als goed
is’. Neen, het allerbeste van de Hollandsche letterkunde wil hij gelezen hebben. Nooit
hoort men ‘van goeie Hollandse boeke, wat di moeite wêrd sou wees om te lees’.
Voor Afrikaanders, die met 't Hollandsch nog wat moeite hebben, raadt de schrijver
aan, te beginnen met boeken als Kruger's Gedenkschriften, Leyds' Eerste Annexatie,
Nico Hofmeyr's Kijkjes uit onze Geschiedenis. En dan: ‘Goeie en interessante
Hollandse skrijvers is, onder anders, van Lennep, Mevrouw Bosboom-Toussaint,
Oltmans, H. de Veer, Cremer, Multatuli’.
In een lezing, die dr. A.I. Perold te Ceres gehouden heeft en waarvan Ons Land
van 27 Juli verslag geeft, worden als Hollandsche schrijvers aanbevolen: van Lennep,
van Maurik en Cremer.
Inderdaad, er is reden om met den heer Malherbe te vragen: Wat beteekent zelfs
voor de ontwikkeldste Afrikaanders de band met de Nederlandsche beschaving, als
de Nederlandsche letterkunde uit de laatste dertig jaar - de Vlaamsche daarbij gerekend
- aan de letterkundige gidsen van het Afrikaansche volk zoo weinig bekend blijkt te
wezen!
Zou dat niet te verhelpen zijn met - om een begin te maken - ergens in Zuid-Afrika,
te Stellenbosch b.v., een bibliotheek in te richten, waar onze letterkunde terdege in
vertegenwoordigd is, in al haar verscheidenheid?
Bij de keuze van boeken, die er sedert jaren van hier naar Zuid-Afrika gaan, is
steeds het wachtwoord geweest: geen boeken, die de gevoelens der Afrikaanders
kwetsen kunnen; die met hun zedelijke en godsdienstige begrippen in strijd zouden
komen! Een wijs beleid!
Maar er zijn toch ontwikkelde Afrikaanders, die zonder schade letterkundige
werken kunnen lezen, al staan er denkbeelden in, die met de hunne in strijd zijn. De
redacteur van Ons Land noemt wel Multatuli en dr. Perold, die ook werken in andere
talen aanprijst, geeft o.a. op romans van Zola en de Musset's Confession! Waarom
dan zoo beangst voor Hollandsche stoutigheden?
Men hoeft niet te dweepen met al wat er na '80 in de Nederlandsche letterkunde
verschenen is, om 't toch wat mal te vinden, dat men in Zuid-Afrika als den
modernsten onzer schrijvers Justus van Maurik noemt. Er is een aardige boekenkast
te vullen met deugdelijk werk uit de laatste tientallen jaren, en het wordt tijd, als men
ginds den band met onze letteren wil aanhouden, dat men er zoo'n verzameling
aanlegt.

Sporttaal.
Ons Land, het Kaapstadsche blad, heeft een sportrubriek geopend. Nu pas? zal men
vragen. Ja, niet eer. De zaak is, dat de Afrikaanders van 't oude slag met de
nieuwerwetsche sport niet op hebben, de sport n.l. met zijn eeuwige wedstrijden;
den tijd dien hij kost, de opwinding die hij veroorzaakt, de ijdelheid die zij er aan
verbonden achten. De Afrikaanders deden aan sport lang voor 't woord hun bekend
was. Ons Land herinnert er aan, dat reeds onder het Nederlandsche bewind en later
schijfschieten, jagen, rijden, visschen onder hen beoefend werden. Maar de sport,
die het jonge geslacht van ernstiger dingen afhoudt en waarvan de Engelsche bladen
vol staan, daar hebben ouderwetsche Afrikaanders het niet op begrepen.
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Ons Land erkent het billijke in die grief, maar komt er ook voor uit, dat het
nieuwsblad met den geest van den tijd mee moet. Men wil nu eenmaal over sport
lezen en blijven de Hollandsche bladen in Zuid-Afrika ervan zwijgen, dan zullen de
Afrikaanders hoe langer hoe meer Engelsche kranten gaan lezen en zoo vervreemd
raken van hun eigen nationale leven. Dus een sportrubriek in de
Hollandsch-Afrikaansche bladen!
Maar dan is 't gewenscht, zegt de Volkstem - en Ons Land beaamt dat - in de sport
zooveel mogelijk de Engelsche uitdrukkingen door Hollandsche te vervangen. De
sportredacteur van Ons Land spreekt in zijn cricket-verslagen reeds van slagbeurt in
plaats van innings, van rennen in plaats van runs, van stompen in plaats van stumps;
maar ettelijke Engelsche woorden uit dat spel neemt hij nog over.
De redactie van Ons Land roept nu de hulp van Neerlandia in om haar van de
Hollandsche benamingen van cricket op de hoogte te brengen. Zij neemt uit ons blad
de lijst van Hollandsche voetbal-woorden over en hoopt, dat wij ook een lijst van
cricket-woorden zullen geven.
Wij hopen het binnenkort te kunnen doen. Naar de cricket-verslagen in onze
Nederlandsche pers hoeven wij niet om onderwijzing te gaan, helaas! Daar is 't meest
al Engelsch in de beschrijving dat men leest. En welk Engelsch dikwijls nog! Het
zou ons niet verwonderen - wij hebben 't al meer gezegd - dat wij in deze van de
Afrikaanders moeten leeren. Gelijk in den aard der zaak ligt (we behoeven dat nu
niet uit te leggen), is de woordvormende, spraakmakende gave van den Afrikaander
grooter dan van den Nederlander. Aan onze stamverwanten in Zuid-Afrika is het
beter toevertrouwd, beeldende woorden in plaats van de Engelsche te verzinnen.
Intusschen, er is ook hier op dat stuk al het een en ander beproefd en dat zullen wij,
Ons Land ten genoegen, mededeelen. Het Kaapsche blad zegt overigens zelf, dat de
Afrikaanders zich voorbehouden, voor Zuid-Afrika de Nederlandsche crickettaal
met passender woorden aan te vullen.
***
Het bovenstaande stond reeds in zetsel, toen we in Ons Land van 17 Augustus een
ingezonden stuk van Sportsman Gustaaf lazen. Hij geeft een heele reeks Hollandsche
cricket-benamingen, of liever Afrikaansche. Voor ons Nederlandsch taalgevoel zijn
er verscheiden bij, die al te Engelsch lijken, maar misschien zitten vele Engelsche
benamingen er al te vast bij de sprekers in dan dat andere dan verdietschte vormen
van die Engelsche er nog in zouden gaan. Voor het overige blijkt uit de woordenlijst
van Spellief Gustaaf (spellief is zijn vertaling voor sportsman) weer, hoe gemakkelijk
Afrikaanders eigen woorden voor nieuwe begrippen vinden.
Ziehier eenige voorbeelden uit de vele:
Batsman - balslaner; bat - balslaan; bowl - ballen; the fast bowler - de vinnige
baller; the slow bowler - de stadige baller; run - loopje, reisje; wicket - stomp (de
cricket-redacteur van Ons Land noemt de paaltjes, die het winket of wicket vormen,
de stomps) bails (de klossen of stokjes die op de paaltjes liggen) - stokjes; umpire umpaier (scheidsrechter of rechter); bye - voorbij; leg bye - bout-voorbij; noball nulbal. Enz.
Nog een paar Afrikaansche uitdrukkingen: He gives a nasty twist to his bowling
- hij geeft een koddige draai aan zijn ballen (koddig is voor Nederlandsche ooren
zeker geen goede vertaling van nasty); there was sting in his deliveries - daar was

Neerlandia. Jaargang 11

kwint in zijn gooien van de bal; he hit the leather all over the field - hij sloeg het
leder bont en dwars. Enz.
Verslaggevers, vermijdt in uw verslagen zooveel mogelijk vreemde
woorden.
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De Oranje-School te Bloemfontein.
Den 2en Augustus l.l., op den geboortedag der Koningin-Moeder van Nederland, is
te Bloemfontein de Oranje-school geopend door oud-President M.T. Steyn. In zijn
openingsrede verklaarde deze, dat de school den naam Oranje voerde, uit dankbaarheid
aan die edele Vrouw, die in Holland den scepter houdt en die ook in de moeilijke
tijden getoond had, dat zij met het Afrikaansche volk voelde; en ook aan Holland,
vanwaar voor het grootste deel de fondsen voor deze school kwamen.
Deze inrichting is bestemd om in Afrikaanschen geest 's lands dochteren tot
onderwijzeressen op te leiden.
Die bedoeling verdient de ondersteuning van allen,

De Oranjeschool te Bloemfontein.

die ijveren voor het behoud der Hollandsche taal; terwijl de naam van oud-President
Steyn, die Voorzitter is van het Curatorium, een waarborg zal blijken voor het
vasthouden aan dit ideaal.
Moge de Oranje-school haar naam en haar hooggeachten stichter steeds tot eer
zijn.
Bijgaande foto werd genomen door den heer Hoekstra, directeur van het Z-A.
Handelshuis, die op verzoek van President Steyn een afdruk aan Neerlandia zond.
Tijdens de opname was men nog bezig met het aanbrengen van een balcon langs de
geheele voorzijde.

Ingezonden.
Uit Natal.
Door 'n onbekende hand werd mij toegezonden een exemplaar Neerlandia en ik ben
zoo vrij er bij dezen de aandacht op te vestigen van onze Hollandsche fabrikanten,
dat er, vooral in het binnenland, een groote handel wordt gedreven met de inboorlingen
in artikelen, welke in Holland worden vervaardigd. Ten eerste dekens (hier
kombaarsen of blankets genaamd) van katoen of wol; geen witwollen of z.g. Dutch
blankets, doch veelkeurige, met sterren, figuren enz. trekken voornamelijk de
inboorlingen aan. Verder katoentjes, bekend onder den naam English en German
prints en Melton shawls. Een artikel, 't welk bij groote hoeveelheden wordt verkocht,
is stukken katoen, bekend onder den naam English Bays of cotton Twills, verder
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chicorey, fijn, in toegesoldeerde vierkante blikken, welke in groote hoeveelheden
verkocht wordt, voornamelijk aan de Boeren. Ook worden groote massa's verkocht
van wat men in 't Engelsch Tabling noemt en door de inlandsche vrouwen en meisjes
wordt gedragen. Het zou ongetwijfeld de moeite loonen voor een Hollandschen
fabrikant in wollen en katoenen goederen, iemand uit te zenden om bovenstaande te
onderzoeken en monsters mede te nemen, aangezien men de juiste artikelen moet
hebben om ze geplaatst te kunnen krijgen.
Als zakenman moet ik tot mijn spijt zeggen, dat de artikelen waarvan ik de
Hollandsche afkomst kan herkennen, slechts weinig zijn en deze zijn kaás,
Haarlemmer olie, cacao, jenever en in den laatsten tijd schijnt Harmen's melk eenigen
opgang te maken, dit geldt natuurlijk voor buitenwinkels.
Hoogachtend,
UEd. dw dn.,
JAC. SPOELSTRA.
Fort Louis, Nondwene.
Andere bladen worden verzocht dit over te nemen.

Goedkoope Nederlandsche Volksbibliotheek.
Het loffelijk streven goede en goedkoope leesstof onder de bewoners van Zuid- en
Noord-Nederland te verspreiden is met warmte begroet, toen de Nederlandsche
Volksbibliotheek werd opgericht, met nog grooter geestdrift behoort het nu bij haar
eenjarig bestaan toegejuicht te worden.
Wij hebben thans voor ons den volledigen jaargang van zeven flink gedrukte
boekjes (te zamen 850 blz.), die voor drie franken in Vlaanderen, voor twee gulden
in Nederland werden verkrijgbaar gesteld en veel lezenswaardigs boden. Virginie
Loveling, Tony Bergmann, Guustaaf Vermeersch, Omer Wattez werden er herdrukt
en zeker weer met genoegen gelezen.
De uitgever, de heer Cam. Moeyaert, Spiegelrei 26, Brugge, belooft in een nieuw
strooibillet op dezelfde wijze door te gaan en de uitgave zelfs, zoo mogelijk, nog
aantrekkelijker te maken. Voor den nieuwen jaargang zullen de beste Vlaamsche
schrijvers hunne novellen, schetsen en sprookjes afstaan; de namen: Piet van Assche,
Lode Baekelmans, Maurits Sabbe, Herman Teirlinck beloven weer veel. De
Vlaamsche lezers van Neerlandia behoeven ongetwijfeld op deze uitgave niet
opmerkzaam gemaakt te worden; de Noord-Nederlanders kunnen nog in grooter
getale,
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dan tot nu toe, hunne ingenomenheid met deze groot-Nederlandsche uitgaaf betoonen;
zij verdient dit.
Gaarne stel ik mijnen jaargang beschikbaar voor hen, die nader kennis willen
maken met deze uitgaaf.
R.E. KIELSTRA.
D e n H a a g , Zoutmanstraat 8.

Een Vraag.
Wat zou men terecht van een in de Kaap wonend Engelschman kunnen zeggen, die
er een spreektaal op na zou houden als volgt: I shall go to the w i n k e l and buy a
d o o s j e v u u r h o u t j e s ? - Zoo'n Engelschman zal men in de geheele Kolonie niet
vinden.
Maar toch ken ik hier Hollanders, die dagelijks in dezer voege hun eigen taal
verkrachten en geregeld op deze wijze spreken: Ik zal naar de s h o p gaan om een
b o k s i e (box), metsjes (matches) te koopen.
Kaapstad.
H. HONIG Hz.

Door Vlaanderen.
Gaarne voldoe ik aan het verlangen van den heer E. Besse in antwoord op zijn artikel
in uw blad van Juli j. l, door aan zijn Vlaamschen vriend te verzekeren, dat van
Katholieke zijde Neerlandia alle waardeering geniet en onder de laatste inteekenaren
o.a. twee R.-K. Geestelijken staan.
GUSTAAF VAN KALCKEN,
‘Eccles. Art’,
Haarlem.
3 Aug. 1907.

Ter Herinnering.
De President der Vereenigde Staten van Amerika handelsverkeer met Japan
verlangende, zond Commodore Perry met een eskader, tien zeilen sterk, hetwelk den
13en van Sprokkelmaand 1854 in de baai van Jedo aankwam. Den 8en van
Lentemaand had eene plechtige bijeenkomst plaats. D e o n d e r h a n d e l i n g e n
w e r d e n i n h e t H o l l a n d s c h g e v o e r d . Op verzoek van Japan overhandigde
Perry een ontwerp-verdrag. Dit ontwerp was geschreven in het Hollandsch, Chineesch,
Engelsch en Japansch. Het strekte ten grondslag aan het tractaat tusschen Japan en
de Vereenigde Staten gesloten. Bij de toegevoegde artikelen van het tractaat wordt
overeengekomen onder letter b. Men zal zich bij voorkeur van de Hollandsche taal
bedienen; anders van de Chineesche taal.
Engeland volgde weldra het voetspoor der Vereenigde Staten. Op den 26en van
Oogstmaand 1858 werd door Lord Elgin een verdrag met Japan gesloten. Het tractaat
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werd gesteld in de Engelsche en Nederlandsche taal, doch de laatste tekst was de
officieele.
(Zie G. Lauts, ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Regeering in Indië, gedurende
1816-1858’, Tweede deel, bldz. 366-375).
P.M. SCHELLING.
's G r a v e n h a g e , 3 Aug. 1907.
***
Merkwaardig in dit verband is wel wat Dr. Hendrik P.N. Muller uit Mr. Hamelberg's
papieren mededeelt in zijn jongste boek over ‘Oude Tijden in den Oranje Vrijstaat’
Hij vertelt hoe in 1856, toen Mr. Hamelberg aan de Kaap vertoefde, met een Fransch
oorlogschip vandaar naar het Verre Oosten vertrok ‘een 24-jarig Hollander, Henskens
geheeten, die in Amerika was geweest en nu tot secretaris van een Amerikaansch
gezantschap in Japan was aangesteld, omdat de Japansche tolken zich toen tegenover
Europeanen bedienden van de Nederlandsche taal’.
Red.

Hollandsch aan de Goudkust.
Getroffen door het stukje ‘Taaiheid van het Hollandsch’ in het Juni-nummer van
Neerlandia kwam bij mij het verlangen op iets meer van den halfbloed, den heer
Herman Forson te Cape Coast te vernemen, reden waarom ik hem 3 Juni l.l. een
prentbriefkaart zond. En zie 24 Aug. mocht ik reeds antwoord daarop ontvangen.
Gezien nu het feit, dat het stukje in Neerlandia o.a. in de N.R. Ct. de pennen in
beweging heeft gebracht, waarvan ook ons orgaan melding maakte, meen ik, dat het
den mij toegezonden brief niet aan belangstelling zal ontbreken, weshalve ik het
schrijven hieronder laat afdrukken.
C a p e C o a s t , 7 Augustus 1907. Mon cher Monsieur Stuurman.
Ik ontving uw briefkaart gedagteekend 3 Juli l.l., ik zoude U eerder beantwoord
hebben maar de zamenleving omstandigheden verhinderden mij om zulk te doen.
Het verwondert mij uit de boven genoemde briefkaart te vernemen dat, de
onvolmaakt Nederlandsche taal dewelke ik van den hoog geschatten Heer Dr. Hendrik
Muller oprichte bijna overal in Holland is verspreid. Thans ik schrijf beter Engelsch
dan Hollandsch, toch niemand onder de zon heeft mij Engelsche taal geleerd, ik heb
dezelve opgepikt, natuurlijk de Nederlandsche taal was mijne leider.
De ouden agent der Nederlanden de Heer de Veer leeft nog, maar nu doet hij niets
voor den kost, hij is medelijden waardig, indien U tot hem wilt spreken gij kunt zoo
doen door mij.
Het spijt mij van U te hooren dat, de ouden Gouverneur van de Goudkust de Heer
Ferguson onlangs heeft te Indië het omhulsel van Z. Edlen onstervelijken geest
afgelegd, ontvang s.v.p. mijne dankbetuiging voor uwe mededeeling.
Hoogachtend
UEd. Dienstwillige dienaar
HERMAN FORSON.
Over den brief een enkel woordje. Ik voor mij en voorzeker velen met me sta werkelijk
verbaasd over het vele Dietsch, dat nog bij hem na ruim 35-jarige Britsche
heerschappij is blijven hangen. De brief toont ten duidelijkste aan het zelfstandige
opstellen der Nederlandsche zinnen en niet het overpennen van vroegere
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briefwisseling. Dat de nurks in de N.R. Ct. dit ontkenne. De brief van Dr. Muller
d.d. 1904 moge niets bewezen hebben, dit schrijven van 1907 is het beste bewijs
voor het zich krachtig vastwortelen van onze moedertaal. Mon cher Monsieur
Stuurman, gelijk s.v.p. moet ik beschouwen als het onkruid, dat ook hier te lande
nog welig tiert.
De heer de Veer schijnt een trouw landsdienaar te zijn geweest, naar hetgeen ik
elders las. Was het niet de plicht geweest van onze Regeering tenminste dezen
ambtenaar een goeden ouden dag te bezorgen? Ja met het pensioenneeren van
oud-ambtenaren aan de Goudkust schijnt bizonder omgesprongen te zijn, immers
we hebben kunnen lezen, dat de heer Demmers, hoofd der school te Elmina, van
Koning Willem III door toedoen van zijn oud-leerlingen een pensioen gekregen had.
Dat was dus een bof. Zal ook in dezen zooals in zooveel zaken buiten de enge
landsgrenzen de Regeering grovelijk haar plicht verzaakt hebben?

Neerlandia. Jaargang 11

149
Voor degenen, die het niet mochten weten, zij gezegd, dat thans als consul der
Nederlanden te Cape Coast Castle optreedt de heer H.B.W. Russell en wel voor de
Godkust, Lagos, Nigeria, Togogebied en Dahomey (briefwisseling Engelsch).
Een ware verrassing moet het voor den heer Forson zijn binnenkort te vernemen,
dat de heer Ferguson te Padang toch nog niet het ‘omhulsel van Z. Edlen
onstervelijken geest heeft afgelegd’, aangezien genoemde heer naar een week later
werd medegedeeld nog in blakenden welstand is.
De brief van den heer Forson is het zooveelste bewijs in den loop der tijden, dat
het Hollandsch niet is een minderwaardig product, dat men links laat liggen, maar
het dierbaarste pand van den Dietschen Stam. Bebel, de bekende socialistische leider
bij onze oostelijke vrienden zei het op het Internationaal Socialistisch Congres te
Stuttgart zoo juist, toen hij geweerde: Het geheele cultuur-leven ontwikkelt zich
alleen op den grondslag van de moedertaal, op den bodem van de natie. Dat
Hollandsche-Afrikaanders en Vlamingen en niet minder tal van z.g. Nederlanders
deze gulden woorden steeds voor oogen mogen hebben.
Met dat al kom ik in 't Groot-Nederlandsche vaarwater terecht. Om te besluiten
ik zal de briefwisseling met den heer Forson voortzetten en mocht ik iets belangrijks
voor Neerlandia vernemen, men zal er dan van hooren.
Z a a n d a m , 31 Aug. '07.
P.H. STUURMAN.

Allerlei en mededeelingen.
Vlaamsch liedeke voor onze Koningin.
Ter gelegenheid van het bezoek onzer Koningin aan Zeeland, deze maand, verscheen
in de Ter Neuzensche Courant het volgend liedeke, gedicht door den heer Bogaerdt:
Gij komt tot vóór ons deurken,
En treedt toch niet eens in!
Wij hebben U zoolange
Verbeid, o Koningin!
U, onze lieve Zuster
Uit 't schoone Nederland,
Wij kennen U, wij minnen
U ook, in 't Vlaanderland!
Ginds, aan de grijze kimme
Verrijzen, slank en fier
De torens onzer steden,
Hun stemme zwelt tot hier...
Wat zou de beiaard spelen
Zoo Gij maar komen woudt,
Hij kent zoo'n mooie liedjes
Die Gij beluisteren zoudt!
Ons Volk, zoo goed als honig,
Met harten rein als goud,
Het denkt zooveel aan Neêrland
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Waar Gij den scepter houdt.
Het offert U zijn liefde
Gelijk de broeder doet,
Die, verre van een zuster,
De stem onthoudt van 't bloed.
Ons Volk! 't droeg op de handen
U rond als in den stoet
Van Heil'gen, de Madonna
Omglansd met stralengloed.
Ons Volk! 't wierp al zijn bloemen
En loof uit 't eikenwoud,
Vóór Uwe voeten neder
Zoo Gij maar komen woudt!
Het eeuwig spel der golven
Zingt op ons kusten 't lied
Van Neêrland's roem en grootheid,
En wij vergeten 't niet!
Wij luisteren - en wij hopen...
O, dat de tijd eens koom
Dat we U begroeten mogen
Op o n z e n Scheldezoom!

Niet op de hoogte.
Het Volk schrijft:
In een stukje in de N.R. Ct., waarschijnlijk overgenomen uit een Vlaamsch
blad, wordt vermeld dat de achterkant der spijskaart eener eterij bij den
algemeenen raadsman der Nederlanden te Antwerpen, voorzien was met
een mooie lichtafbeelding van de drie (thans te Antwerpen liggende)
Nederlandsche ‘schietbusbooten’.
Hiermee worden de torpedo-booten bedoeld, op het oogenblik te Antwerpen
liggende. Voor de officieren ervan was de eterij aangericht.
Torpedoboot heet nu in het Vlaamsche blad ‘schietbusboot’.
Het Volk is niet op de hoogte. Het Algemeen Nederlandsch Verbond verheugt
zich niet over purisme van dat gehalte. Het zou wel onze taal gezuiverd willen hebben
van onnoodige vreemde, maar niet van inheemsch geworden woorden als torpedoboot.
In het algemeen niet van vreemde woorden, die een eigen taak hebben te midden der
onze.
Liever dan dat Het Volk dit streven van het A.N.V. uit onkunde bespotte, zagen
wij, dat het blad aan het zuiver bewaren van het Nederlandsch meedeed door den
invloed van het Duitsch, uit het lezen van veel Duitsche socialistische geschriften
verklaarbaar, wat buiten de taal zijner medewerkers te houden.
Overigens heeft geen Vlaamsch blad die Nederlandsche torpedobooten
schietbusbooten genoemd. Het woord is, als wij 't goed hebben, een uitdenksel van
de N.R. Ct., die in den stijl van de, misschien, wat overdreven puristisch gestelde
spijslijst wilde blijven.

Een Amerikaan over Nederland.
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In den Bostonschen Christian Register is Rev. J.T. Sunderland bezig aan een reeks
artikelen onder den titel: Liberal Religion as a World Movement, en is daarmee
genaderd aan: De vrijzinnige godsdienst in Nederland, waarvan hij in 't jongste
nummer het eerste gedeelte gaf.
Dat begint aldus:
Nederland is een klein land, reden waarom we zoo licht kunnen meenen, dat het
onbeteekenend is. Staat 't zóó met ons, dan vergissen we ons ten zeerste. Ten aanzien
van beschaving en hooger leven is 't inderdaad een van de groote landen in de wereld.
Motley heeft er veel voor gedaan om ons daarvan op de hoogte te brengen in zijn
Rise of the Dutch Republic en andere geschriften. Maar ook hij heeft ons nog niet
alles verteld.
Wat is het meest gewichtige dat beschaving kan te voorschijn brengen? Niet groote
dingen in letteren of kunst of wetenschap, hoe waardevol dit alles moge wezen. Nog
minder machtige legers en vloten of groote stoffelijke rijkdommen. Ver boven dit
alles staat, wat belangrijkheid betreft: burgerlijke en godsdienstige vrijheid. Zonder
vrijheid is alle ander bezit waardeloos. Met vrijheid komt al het andere. Vrijheid
maakt menschen. Niets anders kan haar in dit opzicht vervangen. De vloek der
tyrannie, bepaalde-
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lijk van geestelijke tyrannie, is dat zij menschen vernietigt. De ware proef op de
grootheid der natiën is niet wat zij bezitten, maar wat ze worden. Haar waarachtig
doelwit is de meest volledige, de hoogst denkbare ontwikkeling van haar volk, - heel
haar volk. Maar de ontwikkeling der menschheid in waarlijk vollen en breeden zin
was nimmer mogelijk en kan niet mogelijk zijn dan op voorwaarde van burgerlijke
en godsdienstige vrijheid.
Toets de volkeren der wereld aan dezen maatstaf, wáár staat Nederland dan?
Vooraan. Ik ben er zeker van dat we moeten zeggen: aan de spits van alle andere
volkeren. Nederland is voor Europa een leidsman ter vrijheid geweest. Duitschland
kan daarnaast niet in één adem genoemd worden. Frankrijk volgt Nederland thans
met een tusschenruimte van drie eeuwen. Veel van wat Frankrijk voor zijn onderdanen
gedaan heeft in 't laatst van de negentiende eeuw, heeft Nederland voor de zijnen
gedaan in de zestiende. Engeland kwam niet slechts twee eeuwen achter Nederland
aan, maar was Hollands leerling. Aan Holland ontleende 't velerlei onderricht in die
vrijheid die op heden door 't Engelsche volk zoo hoog geroemd wordt.
Een-en-een-derde-eeuw geleden begonnen de Vereenigde Staten van Amerika hun
nationalen loop, fier roem dragend bovenal op burgerlijke en godsdienstige vrijheid.
Waar haalden de Vereenigde Staten die van daan? Onze oogen zijn lang verblind
geweest, maar thans beginnen we te zien dat wij deze voorrechten te danken hebben
aan Nederland veel meer dan aan Engeland of eenig ander land. Zwitserland staat 't
dichtst bij Nederland als pionier van staatkundige gewetensvrijheid in Europa, maar
zelfs Zwitserland kocht zijn vrijheid voor een minder duren prijs dan Holland te
betalen had.
(Herv.)

Nederlanders in Pruisen.
Terwijl op 1 December 1890 40.124 personen in Pruisen woonden wier moedertaal
het Nederlandsch was, d.w.z. 1.339 per duizend en 45.187 of 1.508 per duizend wier
moedertaal Friesch was, bedroegen deze cijfers op 1 December 1900 77.431 en
20.640 of 2.246 en 0.599 per duizend en 1 December 1905 84.555 en 19.785 of 2.267
en 0.533 per duizend inwoners.

Een Nederlands-Zuid-Afrikaans Woordenboek.
Een belangrijk werk zal in October bij J.C. Juta & Co. te Kaapstad verschijnen: een
Nederlandsch woordenboek in de vereenvoudigde schrijfwijze, met opneming van
in Zuid-Afrika gangbare woorden, bewerkt door Hubertus Elffers, schrijver van een
aantal taalboeken, en dr. W.J. Viljoen, hoogleeraar in het Nederlandsch aan het
Victoria College te Stellenbosch.

Stead's Kinderboekjes.
Wij hebben indertijd voor de uitgave van goedkoope Hollandsche prentèboeken voor
Zuid-Afrika gepleit en de voortreffelijke Books for the Bairns van W.T. Stead als
voorbeeld aangehaald. Vervolgens konden wij er op wijzen, dat er van die boekjes
een Nederlandsche uitgave verscheen (bij R. v.d. Velde, Leeuwarden; prijs f 0.10
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het stuk). Nu lezen wij, dat J.C. Juta & Co. te Kaapstad diezelfde kinderboekjes gaat
uitgeven, voor Zuid-Afrika bewerkt door Hubertus Elffers; prijs f 0.30 het stuk.

Vraag.
Uit Renaix ontvangen we een ongeteekende briefkaart met deze vraag: ‘Wie kan mij
zeggen of er in Holland een leergang 1e. voor wijsbegeerte, 2e. voor de Duitsche
taal p e r b r i e f w i s s e l i n g bestaat?’
De vraag is niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt echter slechts Duitsch per
briefwisseling bedoeld, niet wijsbegeerte. Deze heeft haar leerstoel aan al onze
hoogescholen en leent zich slecht voor behandeling uit de verte. Wellicht zullen voor
Duitsch aanbiedingen inkomen, die dan aan den inzender der vraag zullen worden
opgezonden, indien hij zijn adres opgeeft.

Onderwijs in Nederlandsch Limburg.
Een belangstellend lid van 't A.N.V. schrijft:
Met bevrediging lees ik in 't voorlaatste nummer van dit blad, dat ons Bondsbestuur
voor Nederland een onderzoek instelt over de vraag, of bij het onderwijs in ons
Limburg wel genoegzaam er mede rekening wordt gehouden, dat Limburg een
Nederlandsche provincie is. Ernstig neem ik de vrijheid te vertrouwen, dat dit
onderzoek niet op de lange baan worde geschoven. Opnieuw is mij toch bij een
bezoek aan die provincie onlangs gebleken, dat er groote onderwijs-inrichtingen
bestaan, aan welke niets Nederlandsch is dan de grond en het staatsgeld waarmede
zij worden ondersteund. De Katholieke adel uit Westfalen en Rijn-Pruisen stuurt
daar op groote schaal zijn zonen heen, die er een volkomen Duitsche opleiding
ontvangen, geheel overeenkomstig de Duitsche onderwijs-regelingen en voorbereidend
voor de Duitsche universiteiten. Door betrokkenen is mij dat zelf verzekerd.

Uit Transvaal.
Mr. P. van Meurs zendt ons het volgende.
De Hollanders altijd onverschillig voor hun taal, en de
Engelschen hun gebied en invloed uitbreidende door geen
andere taal te erkennen:
‘De schoolstrijd is hier in vollen gang. De nieuwe wetgeving zal Maandag in 't
Parlement besproken worden. Het land is in spanning over veel zaken. Ik probeer
hier de Hollandsche taal hoog te houden, en omdat men mij ontziet wegens mijn
positie en “rijkdom”, heb ik eenigen invloed in den strijd. Maar het gaat zwaar. De
onkunde en onverschilligheid zijn groot en de Engelschen zijn waakzaam; zij spreken,
of schrijven, of drukken, of erkennen geen Hollandsch als zij het helpen kunnen. Dit
is 't begin en einde van mijn politiek: de schoolstrijd of de taalstrijd als kern daarvan.
Verder ben ik vreemdeling en toeschouwer zonder verkiesbaarheid of kiesrecht, een
voorpost in de grensgevechten van onze taal en beschaving; dit is, zooals alle strijd,
soms opwekkend en interessant, soms vermoeiend en vol teleurstellingen’.
(Brief van een Hollandschen dokter, in de Zwolsche Courant van 18 Juli 1907.)

Holland op zijn malst.
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In de Beurspolis komt de volgende zinsnede voor:
‘Alles onder verband en submissie van onze personen en goederen, presente en
toekomende renuntieerende als lieden van eer van alle cavillatiën en exceptiën die
deze zouden contrarieeren’.
***
Van een Hollandsch boekhandelaar werd dezer dagen te Dordrecht ontvangen: een
partij stemmen z u H e y e : N e e r l a n d s Ta a l .
***
Luit. Gelderman schrijft aan Neerlandia:
In hotel Weimar te Rotterdam worden de reke-
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ningen in het Fransch geschreven en voldaan, ook als er zich niet een Franschman
onder de gasten bevindt.
Opschrift eveneens te Rotterdam, in een achterbuurt: F a i s e u r d e c e r c u e i l s !
Te Overschie op een speeltuin: J a r d i n d e p l a i s a n c e .
(Kan dit laatste een overblijfsel zijn uit den Franschen tijd? Red.)

Reclamekaarten A.N.V.

Zooals men weet werd het vorig jaar een prijsvraag voor een reclameplaat
uitgeschreven. Een drietal werd bekroond. Door het Hoofdbestuur-werd later besloten
om de groote kosten aan het drukken van een reclameplaat verbonden, van de zes
beste afdrukken te laten maken voor prentbriefkaarten, die goedkooper zijn en zich
beter voor verspreiding leenen.
De afbeeldingen zullen achtereenvolgens in Neerlandia worden opgenomen.
Bovenstaande teekening werd met den tweeden prijs bekroond en was vervaardigd
door den heer Jan de Graef te Antwerpen.

Holland op zijn leukst.
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Aan een winkelier in dassen, boorden en manchetten, enz., die lid van het A.N.V.
is, werd gevraagd, waarom hij zijn uitheemsche opschriften voor zijn winkelraam
niet veranderde. ‘Och, dan ergert er zich nog eens een lid A.N.V. aan, en die loopt
mijn winkel binnen met dezelfde vraag, en als hij weg gaat heb ik een klant meer’,
was zijn antwoord!

Een Holl. Kolonie in Centraal-Azië.
Langdon Warner, een Amerikaan, vertelde onlangs in de Century Magazine, van een
reis, die hij door Centraal Azië heeft gemaakt. Op die reis vond hij een Hollandsche
kolonie te Akmechet, in het Transkaspisch Gebied. Van dit dorp schrijft hij: ‘De
huizen waren juist gebouwd als alle Sartsche huizen, alleen hadden zij schoorsteenen,
en stonden zij elk afzonderlijk in rijen en midden in tuinen’.
‘Toen wij het dorp binnenreden, kwamen verscheidene mannen ons tegemoet.
Glimlachend spraken zij met Kolchov (den gids) in het Russisch en noodigden ons
uit in huis te komen. Die binnenhuizen waren een verrassing na de Sartsche en
Russische huizen van dezelfde grootte. Boven een grooten haard stond een rij
glanzende koperen en tinnen borden. De withouten tafel was uiterst zindelijk en een
proper vrouwtje, dat zoo van het eiland Marken kon zijn gekomen, als zij andere
kleeding had gedragen, was druk in de weer met het gereed maken van de Samowar.
Een half volwassen meisje stopte een mollig kindje in de wieg en een schepseltje
van niet te bepalen geslacht sleepte een koperen emmer naar zijn moeder om de
Samowar te vullen.
Toen de thee gezet was, schonk de moeder in, met een ernstig kijkend kindje op
den arm en ging daarna naar de andere kamer. Zoodra wij de thee gedronken hadden,
kwam het hoofd der kolonie binnen om mij hartelijk te begroeten. Hij stond erop om
ons het dorp te laten zien. Op de vier en twintig gezinnen met een zielental van
honderd en zeventig, zijn zeven timmermanswinkels. In een dezer winkels zagen wij
half gereed een reusachtige, versierde latafel van cederhout, met populieren- en
abrikozen hout ingelegd, welke latafel door den Khan was besteld. Met trots vertelden
zij mij, dat zijn staatsie-rijtuig tot in alle onderdeelen in het dorp gemaakt was naar
Europeesche modellen. Hoewel zij! Russische onderdanen zijn, behooren zij niet tot
de Grieksche kerk en houden zij streng vast aan hun eigen godsdienst en hun
eenvoudigen Hollandschen eeredienst.
Het kerkgebouw was ontbloot van elke versiering. Een eenvoudige, hooge tafel
voor den zwaren bijbel stond op een kleine verhevenheid tegenover een rij banken,
zonder ruggesteun. Boven de deur was een kruis gespijkerd.
Uit de kerk kwamen wij in de school, waar twee dozijn grof gebouwde, vlasharige
jongens en meisjes heen en weer draaiden en gichelden, toen wij binnentraden. Wij
werden aan den onderwijzer voorgesteld, en met de hulp van Kolchov werd ik
uitgenoodigd om op de wandkaart aan te wijzen, vanwaar ik kwam en waarheen ik
ging. Ik vond Boston en wees den weg aan naar Khiva en Akmechet, terwijl ik de
namen der steden noemde, waar ik was doorgetrokken. De school was stil van
verbazing, en toen ik klaar was, dankte de onderwijzer me voor de kostelijke les in
de aardrijkskunde, die ik de klas gegeven had.
Hierop keerden wij terug naar het huis van den burgemeester of gouverneur, die
ons trakteerde op druiven en vier jaar ouden wijn van zijn eigen wingerd en perserij.
Om aan dit alles de kroon op te zetten, haalde hij een kist geurige sigaren voor den
dag, die een neef in Holland hem had gezonden. Het waren werkelijk goede sigaren

Neerlandia. Jaargang 11

van Nederlandsch Indische tabak en ik rookte ze met genot en een gevoel van groot
welbehagen’.
Wie onzer lezers kan nadere inlichtingen geven omtrent deze kolonie?
Wat is hier waarheid en wat verdichting?

Het onderwijs op de Ned. Antillen,
In het koloniaal verslag van Curaçao wordt medegedeeld dat de kennis en het gebruik
van 't Nederlandsch op nagenoeg alle scholen toeneemt.
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Hollandsche Nijverheid gewaardeerd.
Mededeeling van den heer Joh. Pierson te Parijs:
In de Revue Générale Industrielle, Economique, Commerciale & Agricole van 11
Aug. komt een mededeeling voor over melkvervoer, waaraan het volgende ontleend
is:
Een Nederlandsche fabriek, de firma Kips & Co. te Schiedam, is specialiteit in de
vervaardiging van melktransportkannen van staalplaat, waarvan de deelen door wellen
zijn verbonden. Het is duidelijk dat bij dergelijk vaatwerk door de afwezigheid van
naden een betere en gemakkelijker reiniging mogelijk is dan bij gefelst of gesoldeerd
werk.
Niet alleen melktransportkannen, maar al het vaatwerk voor de zuivelindustrie
zooals melkbassins, emmers, enz. worden door de firma Kips & Co. op dezelfde
wijze vervaardigd. Alles wordt in zuiver tin, zonder toevoeging van andere metalen
vertind.
Behalve het vaatwerk voor het zuivelbedrijf vervaardigt deze fabriek eveneens
van staalplaat en geweld, dus niet geklonken, de meest verscheiden soorten vaatwerk
voor verschillende bedrijven zooals reservoirs voor water, benzine, petroleum, olie,
enz., buizen voor water- en stoomleiding, transportvaten, kleine gashouders, ketels
voor centrale verwarming, enz.
Behalve het voordeel eener deugdelijke reiniging biedt het verbinden der deelen
door wellen het voordeel van volstrekte dichtheid, waardoor lekken voorkomen
wordt.

De spoorwegen en 's lands taal.
Uit een brief aan het Secretariaat:
Ik kocht onlangs op een kantoor van de Staatsspoor een biljet voor een rondreis
door ons land en België, en was verwonderd te zien, dat op den omslag alles in het
Duitsch gesteld was. Binnenin stond vooraan een uittreksel uit de voorschriften, ook
in 't Duitsch; achteraan een Hollandsche vertaling. Op de verschillende blaadjes alles
eerst in het Duitsch; op den achterkant het Hollandsch.
Ik vroeg den ambtenaar, die me hielp, wat al dat Duitsch moest beduiden, vooral
nu ik geen voet in Duitschland zou zetten. Ja, dat kwam, omdat de vereeniging van
spoorwegen, die deze rondreis-biljetten uitgeven, haar hoofdzetel in Duitschland
heeft.
Ik vind de reden weinig afdoende. Waarom kunnen de blaadjes, die voor de
Nederlandsche spoorwegen dienen en die in Nederland genomen worden niet de
aanwijzingen in het Nederlandsch bevatten? In elk geval, als 't Duitsch er werkelijk
bij moet, dat dan in de tweede plaats. Maar het Duitsch voorop!
Later het boekje verder doorbladerende kwam ik aan de blaadjes voor mijn reis
met de Belgische sporen, en ziedaar! De aanwijzingen stonden daarop eerst in het
Fransch, en daaronder in het Duitsch; in het Nederlandsch nog op den achterkant.
Dat leek me ook niet geheel in den haak, aangezien mijn reis door Vlaamsch-België
ging; beter ware 't, dunkt me, geweest, dat er op den voorkant Fransch en Hollandsch
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had gestaan, in welke volgorde dan ook, en het Duitsch, als dat er dan bij; hoorde,
op de keerzij. Maar in elk geval: het Fransch, landstaal, ging voorop.
De Belgische sporen behooren tot die vereeniging van spoorwegen, gelijk de
Nederlandsche, maar de Belgische zorgen, dat 's lands taal niet achteruit wordt
geschoven, waarom de Nederlandsche niet?

Reclame-plaat voor de Boeken-Commissie.
De Secretaris der Afdeeling Zaanstreek meldt, dat de afbeelding, opgenomen in het
Augustus-nummer, ook als reclame-kaart verspreid wordt en reeds in verschillende
opzichten goed heeft gewerkt.

Groep Suriname.
Eenige leden van het A.N.V. te Paramaribo hebben ten bate van de Groepskas in de
vorige maand drie uitvoeringen gegeven van een komische operette, getiteld Julius
Caesar.
Alle Surinaamsche bladen roemen het spel.
Een verslag met foto, beloofd door den Secretaris, was bij het ter perse gaan van
het September-nummer nog niet ontvangen.

Aanvulling Sprekerslijst. Zie Aug Nr.
11. Alida Roelofsen, lid van het Residentie-tooneelgezelschap, Anna van
Saksenstraat 30, Den Haag.
Voordrachtavond.
12. René de Clercq, Gent.
Letterkundige lezing, afgewisseld met Liederen-voordrachten door de heeren
Adr. van der
Stap, bariton, Rijswijk en J.P.J. Wierts, piano, Delft. Inlichtingen bij
laatstgenoemde.
13. Hermine Scholten, alt, Haarlem; Hilly Tibo, sopraan, Utrecht en J.P.J. Wierts,
piano. Delft.
Liederen van Noord- en Zuidnederlandsche toondichters. Inlichtingen bij
laatstgenoemde.
14. Mevr. Jacqueline Royaards Sandberg, Amsterdam.
Voordrachtavond: Fragmenten uit Middelnederlandsche spelen; verzen van Vondel,
Hooft, Breêro, Roland - Holst, Rodenbach, Perk, Verwey, Kloos; prozastukken van
Van Looy, Van Deyssel, Prins, Erens enz.
Desverlangd is de heer Royaards bereid een gedeelte van het programma op zich
te nemen.
Mej. Alida Ringler, Leeuwarden verzoekt mededeeling dat op haar voordrachtenlijst
staan: verzen en alleenspraken van oude en nieuwe Nederlandsche, Vlaamsche en
Friesche dichters als: De Genestet, Multatuli, Helène Swarth, Marie Boddaert, Frederik
van Eeden, Willem Kloos, Guido Gezelle, Hugo Verriest, Pol de Mont e.a., ook
vertaalde gedichten uit Stormen en Noodlot van Ada Negri en het Heksenlied van
Von Wildenbruch.
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De voordrachtenlijst van mevr. Post en den beer Arbous bevat o.m. werken van
Aeschylos en Sophocles, middeleeuwsche balladen, Gysbrecht van Aemstel en
Lucifer, fragmenten uit Shakespeare, Manfred van Byron (vert. G.C. van 't Hoog),
fragmenten uit Multatuli, verzen van moderne Hollandsche en Vlaamsche dichters,
Octobernacht van De Musset (verl. Gouwe), eenige Zuid-Afrikaansche gedichten en
enkele eenakters o.a. van Frans Mijnssen.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
A.T. Oliviera, vroeger hoofd-commies gemeente-secretarie, Paramaribo (thans
in Nederland).
J.S. Roos, vroeger Rabbijn der Ned. Israël. Gemeente, Paramaribo (thans in
Nederland).
B.F.P. Römer, vroeger mijn-ingenieur, Paramaribo.
A. van Delden, vroeger directeur Academie van Beeldende Kunsten, Batjanstraat
16, Den Haag.
J.A.G. Verbeek, vroeger Karel de Stouteplein 21, Charlois (thans in Amerika).
L.W. v.d. Muijzenberg, Consul der Nederlanden, Warschau.
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Mr. J.P. MOLTZER †
1850-1907.

Weinigen sterven, zulke edele herinneringen nalatende als Mr. J.P. Moltzer, lid van
den Raad van State. Dat was een man, wiens schrandere geleerdheid bij uiterst fijn
rechtvaardigheidsgevoel, wiens hoffelijke vormen en zachtdoordringende stem, wiens
zielweerspiegelend oog, het stempel hadden van weinig geëvenaarde hoogheid. In
dat brooze lichaam woonde het allerbeste wat een Nederlander kan geven.
Zijn lidmaatschap van den Raad van Bijstand van ons Verbond bewijst dat hij
daarvan een vriend was. Al zijn nationale gaven en kracht echter heeft hij samengevat
voor Zuid-Afrika.
Raadsman, lang voor den oorlog, van de hooge leiders van het Transvaalsche volk,
wier vertrouwen hij in de grootste volheid bezat; medestrijder, gedurende den oorlog,
van allen hier te lande, die zich gaven aan den strijd tegen het onrecht; dat alles is
hij geweest zoo, dat als een lichtende figuur hij staat in de herdenking.
In hem heeft ons land een der braafsten onder de braven verloren.

Ten Afscheid.
In Juni 1902 aanvaardde de Heer P.J. de Kanter het Secretaris-Penningmeesterschap
van het A.N.V., het eerste ter vervanging van tegenwoordig den Algemeenen
Voorzitter, het tweede ter vervanging van den eersten Penningmeester van het
Verbond, Mr. W. de Ridder, wiens krachtdadige geldelijke steun in de aanvangsjaren
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bij de geschiedenis van het Verbond altijd met de hoogste waardeering dient te
worden vermeld.
Dank zij in niet de minste mate den ijver en de toewijding van den Heer De Kanter,
is het Verbond sinds zijn optreden in- en uitwendig veel krachtiger geworden. Man
van stiptheid en orde in beheersaangelegenheden, heeft hij vastheid geschonken aan
den inwendigen bouw, de geldzaken en de administratie. Dat alles heeft hij zoo
geordend tot in de geringste bijzonderheden, dat zijn opvolger slechts de
nauwgezetheid en regelmaat behoeft te handhaven, om aan den gezonden voortbloei
van het Verbond al zijne krachten te kunnen wijden.
Zijn eerste begrooting diende de Heer De Kanter in tot een bedrag van f 8000, zijn
laatste bedroeg f 20.000. Het ledental was 4000, thans nagenoeg 11.000. Zulke cijfers
zijn welsprekend en al mag men aannemen dat een dergelijke vooruitgang niet
mogelijk zou zijn geweest. indien niet de weg was gebaand, even veilig mag men
het aandeel dat de Heer De Kanter in dit alles heeft gehad, als zeer overwegend
beschouwen. De Secretaris-Penningmeester is uitteraard de man om wien alles draait;
zijn uitgebreide briefwisseling stelt hem in staat nieuwe wegen te ontdekken; zijn
woord prikkelt tot verhoogde inspanning voor gemeenschappelijk doel. Een groot
aantal vertegenwoordigers van het Verbond, thans 35, zijn nu verspreid over de
geheele wereld; zij staan ten dienste van alle Nederlanders die in den verren vreemde
betrouwbare raad en daad zoeken, daar waar ons land geen vertegenwoordigers heeft
of het verlangde niet tot hun werkkring behoort. De landgenoot die in Barcelona,
Boechara, Genua, Havanna, La Guaira,
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Maracaibo, wij noemen slechts enkele als voorbeeld, door de straten loopt, zal
plotseling worden getroffen door een rood-wit-blauw bordje, met het opschrift:
Vertegenwoordiger van het Alg. Ned. Verbond. En hij zal weten dat daar een man
woont, die het zich uit liefde tot zijn land en volk, tot eer en genoegen zal rekenen
een zoekend landgenoot naar vermogen te helpen Veel meer dan nu zal langzamerhand
het Nederlandsche volk dergelijke eenheid van belangen gaan waardeeren en haar
praktijk beoefenen. Zonder kennis van land en volk reizende in vreemde landen, zal
de Nederlander uit het moederland uit Vlaanderen, Afrika, waar ook vandaan,
voorlichting en steun krijgen bij een, die zeker meer waarborg geeft dan de eerste
de beste. Wat af en toe reeds gebeurt, zal meer gebeuren: voor het aanvaarden van
de reis of van de verhuizing zal men zich tot het bestuur van het A.N.V. wenden om
een aanbevelingsbrief. Die

P.J. de Kanter.

aanvraag zal natuurlijk moeten worden gesteund door verklaringen van goed ter
naam en faam bekend staande personen, tenzij de aanvrager persoonlijk voldoende
bekend zij. Op deze wijs zal zooveel mogelijk kans op verkeerde praktijken worden
tegengegaan. Op een twaalftal plaatsen buiten ons land zal men bovendien
Zelfstandige Afdeelingen van ons Verbond, groepen dus van aaneengesloten
Nederlanders, kunnen vinden. Dat is De Kanters werk geweest.
Dat door de degelijke voorbereiding der Hoofdbestuursvergaderingen de heer De
Kanter zich deed kennen als een voortreffelijk Secretaris, daarvan getuigen de

Neerlandia. Jaargang 11

verslagen; in betrekkelijk korten tijd kon steeds veel worden afgedaan. En dat vele
was, dank zij ook alweer niet het minst zijn werkzaamheid, voor een groot deel van
praktisch belang. Hij heeft het langzaam opgedaagde gunstige oogenblik voor de
praktijk van het Verbond, weten te pakken en vast te houden.
Reden te over om bij zijn scheiden, dankende voor alles wat hij heeft gedaan, hem
van ganscher harte het tot weerziens toe te roepen. Zijn hart zal niet verkoelen voor
het Verbond, dat hij heeft lief gekregen, en allen die geroepen waren om met hem
samen te werken, behouden voor hem de grootste sympathie, zoo niet een vriendschap
voor het leven. En vele leden, al of niet hem kennende, die thans uit het eerste gelid
terugtreedt, zullen het waardeeren, dat ter blijvende gedachtenis zijn portret in dit
nummer is geplaatst.

Mijn Afscheid.
Nu mijn aftreden als algemeen secretaris-penningmeester en als penningmeester van
Groep Nederland aanstaande is, gevoel ik behoefte afscheid te nemen van allen,
persoonlijk mij bekend of onbekend, met wie ik het voorrecht had korter of langer
tijd samen te werken.
Ik ondervond van hen altijd de grootst mogelijke welwillendheid, waarvoor ik
mijn oprechten dank betuig. Van die welwillendheid kunnen de briefwisseling met
een lange reeks van personen tot in de verste uithoeken van den aardbol en de notulen
van Hoofd- en Groepsbestuur getuigenis afleggen.
Maar vooral mijn hartelijken dank aan U, hooggeachte Voorzitter, ziel van het
Verbond, wiens vriendschap ik op zoo hoogen prijs stel, eene vriendschap mij met
volle maat in al die jaren geschonken.
Ik weet dat gij die woorden in het openbaar niet begeert, maar mij was het een
behoefte ze hier neer te schrijven.
In het bijzonder ook mijn dank aan den volijverigen Administrateur, den heer C.
van Son, in waarheid mijn rechterhand, die mijne wenschen voorkwam, en met wien
samen te werken mij een voortdurend genoegen was.
***
Dat het Verbond zich zal blijven ontwikkelen kan met vertrouwen worden verwacht,
wanneer het zijn Voorzitter mag behouden, voor wien het A.N.V. een deel van zijn
leven is, en in het bezit mag blijven van leiders in Hoofd- en andere Besturen, als
thans het geval is, mannen en vrouwen, die met groote toewijding hunne plichten
vervullen.
Met eerlijke belangstelling zal ik het lot van het A.N.V. volgen, zijn leed zal mij
treffen, zijn voorspoed zal mij verheugen. Want mijn Vaderland heb ik lief!
P.J. DE KANTER.
D o r d r e c h t , October 1907.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Koninginnedag te Buenos Aires.
De waarheid van Vondel's ‘De liefde tot zijn land is ieder aangeboren’ komt nooit
zoo duidelijk voor den dag als bij den Nederlander, die in het buitenland vertoeft.
Het betrekkelijk gering aantal Nederders in den vreemde, de eigenheid van zijn taal,
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zijne aparte zeden, doen hem meer dan eenig ander vreemdeling zich als een eenling
gevoelen in het groote Zuid-Amerika. Veelal heeft hij zijn kracht te zoeken in zijn
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isolement, en van daar dan ook zijn welgevallen bij het ontmoeten van landgenooten
en zijne vreugde van met hen te kunnen samen komen ter viering van zijn nationalen
feestdag, den verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Wel is in Buenos Aires die dag altijd herdacht, wel werd op buitengewone
feestdagen, als kroning en huwelijk van H.M. door hen gebanketeerd, maar het
gebeurde dan meer in intiemen kring en men kan zeggen, dat voor het eerst verleden
jaar op 31 Aug. een algemeen samenkomen van de Nederlanders in Buenos Aires
heeft plaats gehad.
Het toen gegeven feest, met aarzeling ontworpen, slaagde boven verwachting,
maar het nu gevierde heeft het eerste verre overtroffen, zoowel wat opkomst als wat
ongedwongen gezellig samenzijn be reft.
Nu kende men elkander meer. De kennismakingen van toen werden voortgezet,
men was blij elkaar weer eens terug te zien als familieleden op een huiselijk feest.
Het feest was uitgeschreven door de Vereeniging ‘Wilhelmina’, afdeeling Buenos
Aires van het A.N.V., voorzitter de heer P.J. Dirks, en voorbereid en geleid door
eene uit het bestuur der Vereeniging gekozen feestcommissie onder voorzitterschap
van den heer G.A. Gulden.
Aan den ingang van het feestlokaal werd men verwelkomd door de muziek van
de kapel der Politie, welwillend daartoe afgestaan door het Bestuur dezer Gemeente,
die ook van hare sympathie met dit feest verder had blijk gegeven door met kwistige
hand de voor de versiering der zaal gewenschte planten en bloemen beschikbaar te
stellen.
De zaal was artistiek opgetuigd met groen, bloemen en tropeeën in de
Nederlandsche en Argentijnsche kleuren.
Het programma voor den avond was met smaak samengesteld. Muziek: solo voor
viool, een strijkkwartet en pianospel. Zang: een kinderkoor, solo's en duo's. De ‘locale
kleur’ hierin werd verkregen door een zangspel in Monnikendammerkostuum en
liedjes van Speenhoff.
Verder cinematograaf-voorstelling met opnamen uit Nederland, als: bezoek van
H.M. de Koningin aan Amsterdam en Den Haag enz. Het portret van H.M. moest
herhaaldelijk vertoond worden om aan de luide toejuichingen te voldoen. Ook werd
vertoond een opname van een technisch belangrijk werk door Nederlandsche
ingenieurs hier te lande uitgevoerd, n.l., de oorlogshaven bij Bahia Blanca.
Maar het glanspunt van den avond was het hoofdnummer van het programma:
Hulde aan de Koningin, een tableau-vivant gevormd door de keur der vrouwen en
maagden der Nederlandsche Kolonie, gegroepeerd om het borstbeeld van de Koningin,
het omkransende met groen en bloemen. Het was niet de schel verlichte plastiek van
de gewone levende beelden, maar de tonige samensmelting van lijn en kleur en klank.
Con-sordine gespeelde snaren-muziek en zacht gekleurde lichtbundels, rood, wit,
blauw en oranje, volmaakten het effect.
Eerst eenige oogenblikken nadat het scherm was gevallen durfde publiek in applaus
uitdrukking geven aan zijne bewondering voor dit schoone tableau.
Hulde werd gebracht aan de ontwerpster van het geheel, mevr. Dirks, als ook aan
de uitvoerenden: mevr. Gulden, mevr. Van Wijngaarden en de jonge dames Van
Dugteren, Sannes van Hulsteyn, Doyer, Carlomagno en Olmedo.
Aardig was ook het kinderkoor, gevormd door een twintigtal meisjes en knapen,
in 't wit met oranje sjerpen en nationale cocarden. Het moet mevr. Roorda Smit, de
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leidster van deze ‘wildzangen’ bepaald veel moeite gekost hebben den Hollandschen
tekst van de gezongen liederen er in te krijgen. Men moet n.l. weten, dat de hier
geboren kinderen van vreemdelingen in 't algemeen de taal hunner vaders niet
gebruiken tot het vertolken hunner gedachten. Er is daarom in een sterk door
Nederlandsche families bewoonde stadswijk, onder patronaat van de Vereeniging
‘Wilhelmina’, een school geopend, waar het spreken, lezen en schrijven der
Nederlandsche taal onderwezen wordt door de onderwijzeres mej. Heine, die dit
geheel onbaatzuchtig op zich genomen heeft.
Het programma werd geopend met eene feestrede van den heer Dirks. In hoofdzaak
was het eene opwekking om in een gezamenlijk ‘Leve de Koningin’ uitdrukking te
geven aan de hartelijke wenschen, die een ieder op dat oogenblik vervulden voor het
heil van Hare Majesteit en Haar Huis.
Het officieel gedeelte van het feest werd besloten met eene rede van den heer
Gulden, de aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid en de medewerkenden voor
hun steun dank zeggende en allen uitnoodigende volgende jaren weer op 31 Augustus
samen te komen, om te getuigen van hun trouw aan het oude vaderland.
De zaakgelastigde van H.M., de heer Jongewaard de Boer, en zijn echtgenoote,
vereerden de samenkomst met hunne tegenwoordigheid. Bij hunne binnenkomst
speelde een strijkkwartet door Nederlanders bezet, de vaderlandsche volksliederen
en bij hun vertrek werd hun een gelijke ovatie gebracht.
Het feest werd besloten door een bal, dat in de aangenaamste stemming bleef
voortduren tot de zon tot naar huis gaan wenkte.
Voor het scheiden werd nog hulde gebracht aan de feestcommissie, bestaande uit
de heeren G.A. Gulden, Max van Hulsteyn, W. van Leeuwen en C. de Boe.

Afd. Potchefstroom.
Het blijkt dat na den oorlog de aaneensluiting van Nederlanders en stamverwanten
noodzakelijker is geworden en het A.N.V. in Potchefstroom geeft hiervan duidelijke
bewijzen.
Niet alleen hebben we hier verscheidene lezingen gehad, maar voor de eerste maal
werd de verjaardag van H.M. de Koningin der Nederlanden gevierd. 31 Augustus
was een dag van vreugde voor Nederlanders en stamverwanten. Al vroeg in den
morgen wapperde de driekleur boven de Hollandsche bezigheidsplekken, n.l. de
Nederlandsche Bank, Transvaal Book Store en het Westen of wel de electrische
drukkerij. 's Avonds vereenigden zich ongeveer een 70-tal dames en heeren in het
Lyricgebouw, waar Prof. Lion Cachet de openingsrede hield. Na allen hartelijk
welkom geheeten te hebben, herinnerde spreker aan Vondel's woord, dat de liefde
tot zijn land ieder is aangeboren. Elk voelt die liefde toenemen bij het klimmen der
jaren. In enkele trekken schetste spr. wat H.M. de Koningin is voor Haar volk en wat
zij gedaan heeft voor het Afrikaansche volk: een Kruger mocht in Haar land een
plaats vinden toen hij verbannen was en een Steyn herstel van zijn gezondheid Spr.
noodigde de aanwezigen uit als bewijs van erkentelijkheid en eerbied voor H.M. de
Koningin aan te heffen het ‘Wilhelmus van Nassauen’. Daaraan werd met de grootste
geestdrift voldaan en tot slot klonk een driewerf hoera.
Tot groote tevredenheid der aanwezigen werd een blijspel in drie bedrijven,
genaamd ‘De Patiënten’, opgevoerd door den heer en mevr. Altman, mevr. Van
Swieten, mevr. Kooyker, mej. Röth en de heer Ouwer-kerk.
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Vervolgens werden nog eenige zang- en muzieknummers, alsmede voordrachten
ten gehoore gebracht, waarvan vooral die van den heer Borcherd ‘John vraagt Boeren
nooi 't jawoord’, zeer in den smaak viel.
De Voorzitter, de heer Altmann, stelde een dronk in op de gezondheid van H.M.
de Koningin, terwijl vervolgens de Secretaris een woord van dank sprak aan de
medewerkers voor het welslagen van den avond. Een bijzonder woord van lof komt
toe aan den heer Kooyker, secretaris der feestcommissie en
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den heer Van Swieten, voor het muzikale gedeelte. In den morgen werd een telegram
aan H.M. gezonden, ook een aan Consul Knobel, als H.M.'s vertegen woordiger. Op
beide ontvingen wij antwoord.
Maandag d.a.v. had een kinderfeest plaats, waaraan omtrent 60 kinderen deelnamen.
Versnaperingen werden de kleintjes volop verschaft. Bij het huiswaarts gaan, kreeg
elk een geschenk en ook een portret van H.M. de Koningin, geschonken door het
Hoofdbestuur van het A.N.V. Het viel zeer in den smaak en zal hier in menig
huisgezin een goede plaats krijgen.
A.H. KOOMANS, Secretaris.
Ook te Pretoria, waar een ‘Permanente Feestcommissie tot het organiseren van
Nederlandse Nasionale Feesten’ bestaat, onder eere-voorzitterschap van den
Consul-Generaal, den heer F.M. Knobel, is Koningin's verjaardag met geestdrift
gevierd, evenzeer te Kaapstad, zooals blijkt uit de verslagen in de Afrikaansche
bladen.
Er is in dit nummer geen plaats meer om er iets uit over te nemen.
Red.

Koninginne-verjaardag te Mexico.
Voor het eerst is de verjaardag van H.M. de Koningin op 31 Augustus l.l. door de
Nederlandsche Kolonie in Mexico in het openbaar feestelijk herdacht en was er zelfs
geen courant in de hoofdstad, die niet een artikel aan het feest wijdde, terwijl in twee
der voornaamste bladen een goed gelijkend portret was opgenomen. In het bijschrift
kwamen waardeerende woorden van ‘Carino’ voor, zooals men ze slechts in het
welluidend en hoofsche Castilliaansch kan hooren.
De lokalen van het Circulo Belga-Holandés waren in een feesttooi van vlaggedoek
gestoken en om het potret van onze geliefde vorstin was eene extra-versiering
aangebracht met palmen en andere planten.
De heer Paul Kosidowski, Consul-Generaal, hield na het plechtig aanheffen van
het ‘Wien Neerlands Bloed’ door de aanwezigen in de club, van 12 tot 1 's namiddags
eene officieele ontvangst, waarvan door alle landgenooten, alsmede door vele leden
der Belgische Kolonie en door de heeren Consuls van Duitsch land en België werd
gebruik gemaakt om den heer Consul-Generaal te verzoeken de gelukwenschen aan
Hare Majesteit over te brengen.
Aan dit verzoek werd door den heer Kosidowski welwillend voldaan door het
afzenden van een telegram aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, luidende:
Nederlandsche Kolonie, alsmede Consul-Generaal ter herdenking
geboortedag Harer Majesteit in Nederlandsche Club vereenigd, zendt Hare
Majesteit eerbiedige gelukwenschen.
(get.) KOSIDOWSKI.
De feestrede van den heer Consul-Generaal werd beantwoord in het Spaansch met
het oog op de tegenwoordigheid van velen, die het Nederlandsch niet machtig waren,
door den heer W.H. de Waal, ondervoorzitter van de Nederlandsche Vereeniging.
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De Nederl. Kolonie in Mexico, vereenigd op het Buitengoed van Consul-Generaal Kosidowski in
Coyoacan D.F. op 31 Aug. 1907.

's Avonds was er door de feest-commissie een concert ingericht, waartoe
verschillende Mexikaansche kunstenaars en liefhebbers welwillend hunne
medewerking verleenden.
Verscheidene Nederlandsche en Belgische families namen aan het feest deel en
tot laat bleef men in echte feeststemming bijeen.
Den volgenden dag werd de feestviering voortgezet en waren de leden der
Nederlandsche Kolonie de gasten van den heer Kosidowski, welke hun eene
schitterende ontvangst had bereid op zijn buiten in Coyoacan D.F.
Bij den ingang wachtte het oudste dochtertje van den heer Kosidowski als Marker
visschersmeisje gekleed en reikte ieder eene kokarde in de Nederlandsche kleuren.
Aan het vroolijke feestmaal namen behalve de leden der Nederlandsche Kolonie
met hunne dames, ook de Belgische Zaakgelastigde Mr. De Ramaix, de
Amerikaansche Consul-Generaal Gottschalk, de Duitsche Consul Dr. Rieloff, de
Belgische attaché en Vice-Consul Franck, alsmede de Nederlandsche Vice-Consul
te Tampico, Carl Heinen, deel.
J. TEN NAPEL,
Vertegenw. van het A.N.V. te Mexico D.F.
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Noord-Nederland.
Afscheidsavond van den vacantie-leergang te Leiden.
In Neerlandia van September 1907, bldz. 141 stond een kort bericht over den derden
leergang aan deze hoogeschool. Het afscheid, dat wij van de Vlaamsche en
Zuid-Afrikaansche deelnemers hebben genomen, een samenkomst waarbij de Leidsche
Studenten-Afdeeling van het Nederlandsch Verbond onze gastvrouw was, is zulk
een goedgeslaagde, feestelijke avond geworden en zeker zoo bij uitnemendheid
bevorderlijk aan de belangen, die wij voorstaan, dat hij verdient in dit blad dankbaar
te worden herdacht.
Daar waren dan Donderdagavond, 26 September j.l. op de groote bovenzaal van
den Vergulden Turk bijeen: het bestuur en vele leden van de afdeeling, studenten uit
Gent, Leuven en Brussel, onder wie enkele dames, een paar Zuid-Afrikaansche
vrouwelijke studenten van Leiden, van de hoogleeraren de drie die deze maal college
hadden gegeven, de heeren Hesseling, De Groot en Holwerda en van hen, die dat in
vorige jaren hadden gedaan prof. Hartman, thans rector-magnificus, Heeres, Blok
en de schrijver dezer regelen - een talrijk gezelschap, uit zeer verschillende elementen
samengesteld, doch aanstonds één door gemeenschappelijke sympathie voor de kracht
en de glorie van den Nederlandschen stam. En o, wat een opgewekte, geestdriftige
avond is dat geworden!
Een goed voorteeken voor de stemming was, dat de voorzitter der afdeeling, A.
Welcker, dien dag medicinae candidatus geworden was, en wel met wat in onzen
tijd nog ‘cum laude’ heette - bewijs dat bij studenten hard en goed werken kan
samengaan met de behartiging van andere belangen, in dit geval van de
Studenten-Afdeeling van ons Verbond. Doch het is waar, dat haar schrijver, de heer
Leemhorst, het leeuwenaandeel heeft gehad in de voorbereiding van den leergang
en van al de uitstapjes, die er mede samengingen.
Die stemming dan was er aanstonds aan de groote en kleine tafels, waaromheen
allen ongedwongen dooréén zaten. Natuurlijk was er een piano, en ik ben de tel kwijt
van de liederen, die er geklonken hebben. Ik heb soms gedacht, dat de Vlaamsche
broeders onzen heerlijken liederenschat beter kennen dan wij, voor 't minst er beter
gebruik van maken. Ook nu hebben zij menig geestig, naïef volksliedje ten beste
gegeven. Doch ook wij gaan vooruit, wij leeren ook te dezen opzichte van elkander,
gelijk ik eveneens bespeurde, dat zuidelijk enthousiasme wel aardde in dezen
noordelijken kring en wat wegnam van onzen angst om ons te laten gaan en voor
overdreven te worden gehouden. En juist om zulke invloeden is het immers te doen?
Van de Leidsche studenten verdient de heer A. Loosjes, welbekende naam in onze
letteren, een extrabedankje. Zichzelven begeleidende, zong hij niet slechts liedjes
als ‘Het kwezelken’ en ‘Het klooster van St. Arjaan’ (Gr. Ned. Lied. boek II, 128)
van anderen, doch gaf ook van zichzelven geestig dingetjes als
‘Studentenvensterliedje’ en vele andere, die hij, aldus dachten velen onzer, moest
uitgeven. Doch waarom langer van Noord en Zuid gesproken? Wij hebben allen
gezongen en allen ons hart opgehaald aan de schoonheid, den weemoed of den humor
van het Nederlandsche lied.
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Er werd ook gesproken, en zeer goed. Het thema was gegeven, doch de variaties
waren vele en gelukkige en den Vlamingen moet het een vreugde zijn geweest het
Nederlandsch zóó te hooren. Wij denken er ons niet altijd in, dat het voor hen een
genot is de taal, die zij, als wij, liefhebben zuiver en beschaafd te hooren spreken.
Het vorig jaar, bij het noenmaal aan den aanvang van den cursus, trof het mij, dat
door een der Vlamingen werd gezegd, dat zij het zoo heerlijk vonden nu eens Hooger
onderwijs te zullen hooren geven in het Nederlandsch. Wij vergeten deze dingen te
vaak, want men waardeert gewoonlijk eerst wat men ontbeert. Ook de
rector-magnificus heeft gesproken en ik verheug mij, dat ik zijn uitnemend woord
hier kan laten volgen. Hij zeide dan:
‘Het zij ook mij vergund een woord in dezen kring te spreken, mij den
vertegenwoordiger en op het oogenblik hoogsten magistraat dier roemrijke Leidsche
Hoogeschool, wier geboorte en leven zulke heerlijke bladzijden vult in het gedenkboek
van dat ééne en ondeelbare Holland des geestes, dat, kunnen wij wel zeggen, hier in
het klein aanwezig is, een woord tot U, vrienden, broeders, stam- en taalverwanten,
een woord van dank. Dat bevreemdt U misschien; gij denkt wellicht: “danken is het
werk der gasten”. Nu, wat gij doet, dat moet gij zelf weten. En mocht iemand
opmerken, dat hier de dank allereerst verschuldigd is aan het Bestuur der
Studenten-Afdeeling van het A.N.V., dan antwoord ik: den heer Leemhorst (om
slechts hem te noemen), die zoo ongeloofelijk, zoo onbeschrijfelijk veel heeft gedaan
voor het welslagen van dezen leergang, met een toewijding, die boven allen lof
verheven is... hem hebben wij steeds bij ons, maar gij verlaat ons weldra: neemt dus
onzen dank mede op uw terugreis!
Gij zijt hierheen gekomen om nader met deze Hoogeschool kennis te maken, te
zien hoe hier wordt geleerd, gewerkt, geleefd. Met welke indrukken gij heengaat...
het zou onbescheiden zijn daarnaar te raden. ik weet alvast uit het Gentsche blad,
dat men zoo vriendelijk was mij toe te zenden, dat gij hier al zeer spoedig in een
vroolijke stemming hebt verkeerd. Nu, dat is goed: in onzen zwaartillenden,
zwaarwichtigen tijd is 't een heerlijk ding als nog eens iets met vroolijkheid wordt
aangevangen. Maar 't zou kunnen zijn, dat naderhand bij rijp nadenken U iets minder
prijzenswaardig voorkwam in de inrichting van ons onderwijs of in - wat gij zeker
het best kunt beoordeelen - de gebruiken onzer studenten, ik bid U spaart ons dan
Uw kritiek niet: wij kunnen die, als ze op vriendschappelijke wijze wordt geuit, goed
verdragen, ja ik geloof, dat de Hollanders er den slag van hebben zich de kritiek van
anderen ten nutte te maken.
Doch dat is van later zorg. Thans, ik herhaal het, is de dank aan het woord. Onze
Hoogeschool heeft reden U dankbaar te zijn, want, waarlijk, niet gering is de eer die
gij haar hebt bewezen. Door hierheen te komen hebt gij getoond, dat, hoezeer men
ook in onze dagen alles gelijk wil maken, de Leidsche Academie voor U nog iets
bizonders, iets geheel eenigs is.
Maar bovenal mogen de Leidsche studenten U dankbaar zijn voor het schitterend
voorbeeld hun door U gegeven. Hollandsche studenten loopen gevaar de Academie
te beschouwen als het bureau, waar men zijn akte voor een broodwinning haalt: was
het U alleen te doen geweest om zoo spoedig mogelijk Uw maatschappelijke
bestemming te bereiken, gij waart rustig in Uw Academiestad gebleven; uw komst
hierheen wijst er op, dat liefde voor studie en wetenschap zich openbaart in iets
anders dan een angstvallig zich voorbereiden voor examens alleen.
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Dus, vrienden en broeders van harte dank... en vaartwel! En daar er wel geen
twijfel aan bestaat, dat wie er na U zullen komen voor den vierden leergang U gelijk
zullen zijn en Uwer waardig... tot weerziens!’
Inderdaad kostelijke woorden, goed om te hooren en goed om ter harte te nemen
en om den man, die ze sprak, van bijzondere beteekenis. De stemmen van zangers
en sprekers schenen niet te lijden onder den sigarenrook. Ik heb intusschen niet
gehoord hoe de dames het vonden. Zij schikten zich zwijgend in en onderwierpen
zich geduldig aan het lot van de Neder-
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landsche vrouw, die voor een tabaksdampkring schijnt voorbestemd. Het is eene
nationale onhoffelijkheid, waarop wij geen roem kunnen dragen. Toch is vooruitgang
ook op dit punt niet te miskennen en misschien breekt de tijd aan, dat wij slechts
rooken als wij alleen of onder mannen zijn. En hiermede is er genoeg van gezegd.
Want het laatste woord moet zijn aan de dankbaarheid voor den schoonen avond ons
bereid. Wij zongen het Wilhelmus met ontroering als de vertolking van dat
krachtig-nationale gevoel, dat ons bezielde. Ik ben zeker, dat wij allen, voor één
oogenblik aldus te zamen om straks verre uit één te gaan, met blijdschap ons gedragen
voelden door wat zeer echt is in ons: de eerbiedige liefde voor onze taal en onzen
stam. Dat deze avond ons die liefde weer krachtig deed ervaren, is een bewijs van
zijn welslagen. Om elf uur gingen wij ouderen heen, gelijk passend is voor gezeten
lieden. Maar 't was noode dat wij scheidden uit zoo aangenamen kring. Eere het
bestuur der Leidsche Studenten-Afdeeling, dat zij ten derden male den leergang
inrichtte en hem op deze wijze besloot! De vruchten zijner toewijding zullen niet
uitblijven.
L.B., 2 Oct. '07.
L. KNAPPERT.
Een paar foto's kwamen te laat in om ze nog in dit nummer te kunnen opnemen. De
portretten dus de volgende maand met enkele toelichtingen en bijzonderheden.
Red.

Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’.
In de deze maand onder voorzitterschap van Prof. Dr. J. te Winkel gehouden
algemeene vergadering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
deelde de Voorzitter mee, dat, terwijl nauwlijks het nieuwe vereenigingsjaar begonnen
is, het aantal leden toegenomen is met 70%. Hij bracht hulde aan de Utrechtsche
studenten, die door toetreding tot de vereeniging in groot aantal belangstelling, liefde
en meewerking toonen in wat geldt het geluk, de grootheid van ons volk. Hun
voortreffelijk voorbeeld is te volgen door studenten der andere Hoogescholen. Prof.
Dr. te Winkel wekt allen op, de vereeniging ‘Het Ned. Lied’ krachtig te steunen door
het aanbrengen van nieuwe leden, opdat de vereeniging in staat worde gesteld, liederen
in pianobewerking uit te geven, welke liederen aan de leden kosteloos zullen worden
gezonden.
Met groote ingenomenheid werd gewag gemaakt van het adres ter verbetering van
het zang-onderwijs op de lagere scholen, dat behalve door de vereeniging ‘Het Ned.
Lied’, onderteekend werd door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, de
Ned. Toonkunstenaarsvereeniging, de Ned. Koorvereeniging, de Vereeniging van
Muziekonderwijzers en onderwijzeressen, de Nationale vereeniging voor den
Volkszang en de Ned. vereeniging tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in
het Onderwijs. De gemeenteraad van Groningen machtigde Burgem. en Weth., een
onderzoek omtrent dat onderwijs in te stellen. Een uitstekend begin. De gemeenteraad
van 's Gravenhage stond gelden toe voor de benoeming van een commissie uit
leerkrachten van het openbaar onderwijs, welke commissie reeds werd samengesteld.
Ook in Utrecht is dat adres in behandeling.
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Prof. Dr. te Winkel juicht zeer toe het besluit van den Volksbond tot samenwerking
met de vereeniging ‘Het Ned. Lied’. Na een uitvoering van het Coers' Liederkoor,
Koor der Vereeniging ‘Het Ned. Lied’, is het gewenscht, dat ook de Volksbond zulk
eene uitvoering tot stand brengt.
Prof. Dr. C.A. Pekelharing, voorzitter van den Volksbond, Prof. Dr. C.H.H.
Spronck, Mr. van Engen en W.C. van Haeften, eveneens bestuursleden, beloofden
hun meewerking hiertoe.
Erkenning van het streven der vereeniging ‘Het Ned. Lied’, ziet de voorzitter ook
in de benoeming van het bestuurslid Wouter Hutschenruyter tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.
Hutschenruyter, een onzer eerste orkestdirigenten is de drager van een beginsel
door degelijke werken van Nederlanders uitmuntend uit te voeren. Onze jonge
kunstenaars worden geenszins vergeten, integendeel, warm aangemoedigd.
Hutschenruyter bevordert krachtig onze nationale oorspronkelijkheid.
In het bestuur werden gekozen: G.C.D. duc d'Aumale Baron van Hardenbroek
van Hardenbroek, burgemeester van Driebergen en Rijzenburg, tot ondervoorzitter;
Jhr. Mr. A.E. van Boelens van Eysin-ga, Leeuwarden en Prof. Dr. W. Vogelsang,
Utrecht.
Aan het jaarverslag van den eersten schrijver, Prof. Mr. J.C. Naber, is het volgende
ontleend:
Het ledental steeg van 117, waaronder 1 begunstigend en 20 beschermend, tot
140, waaronder 2 begunstigend en 22 beschermend. Het aantal vereenigingen, die
van de onze lid zijn, verleden jaar zes beschermend en één gewoon, bedraagt thans
één begunstigend, 7 beschermend en één gewoon.
De trage aanwas van ons ledental en daarmede van onze jaarlijksche inkomsten
stelt ons buiten staat, om op de gewenschte schaal aan het door de vereeniging
nagestreefde doel werkzaam te zijn. Te zelden worden wij verrast door buitengewone
giften, gelijk wij er in den aanvang van dit vereenigingsjaar van Dr. C.W.J. vóór zijn
vertrek naar Japan en Ned. Indië weder eene mochten ontvangen.
Het verslag brengt hulde aan het overleden lid, den heer C.W.J. Ramann, voorzitter
der vereeniging van Vocale en Dramatische Kunst te Amsterdam.
De verhouding tot het Coers' Liederkoor, Koor der Vereeniging ‘Het Nederlandsche
Lied’, bleef op den bestaanden voet geregeld. Het is voornamelijk door dit Koor
onder de energieke en sympathieke leiding van den heer Corn. A. Galesloot, dat onze
vereeniging naar buiten optreedt, en zij beleeft van dat optreden niets dan vreugde.
Den 25en Juni 1906 opende het de reeks van uitvoeringen, die de Lustrumweek der
Utrechtsche Hoogeschool hebben opgeluisterd.
Ten tweeden male trad het Coers' Liederkoor op toen het den 26en derzelfde maand
den Imperator bij zijnen ommegang hulde bracht door hem eenige liederen toe te
zingen.
Ten derden male deed het zich hooren bij de Bilderdijk-feesten den 1en October
1906 te Amsterdam.
Nog éénmaal, thans namens onze vereeniging, mede namens de Utrechtsche
Stud.-Afd. van het Alg. Ned. Verbond en de Utrechtsche Stud.-Afd. van het
Willemsfonds, zong het Coers' Liederkoor, door Orelio schitterend terzijde gestaan,
te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen den 22en April 1907.
Een kernachtig openingswoord van den ondervoorzitter Prof. Jhr. Dr. B.H.C.K. van
der Wijck ging vooraf. Gezongen werden liederen uit het L i e d e r b o e k v a n
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G r o o t -N e d e r l a n d , dat o.a. ook door het Doopsgezind koor te Haarlem wordt
gebruikt.
Het verslag eindigt met een hulde aan den heer Coers, den stoeren kampvechter
voor het Ned. Lied:
‘Moge hem, moge der vereeniging, wier streven in menig opzicht met het zijne
samenvalt, ook in het komende jaar waardeering en steun te beurt vallen, wat niet
kan uitblijven, indien men slechts wil begrijpen, dat het een hoog nationaal goed is,
voor welks behoud wij ijveren’.

Holland op zijn malst.
Een onzer Haagsche leden toonde ons een briefomslag met een wel niet duidelijk
maar toch voor ons leesbaar adres, dat hij van de post terug had ontvangen met de
aanteekening: R e t o u r , I l l i s i b l e .
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Zuid-Nederland.
Aan de leden van Groep België.
Begin December a.s. zullen de bijdragen van 1908 geïnd worden. We verzoeken
onze leden hierop te willen letten en er voor te zorgen, dat het kwijtbriefje liefst bij
de e e r s t e i n n i n g betaald worde, ten einde zooveel mogelijk nutteloozen arbeid
en nuttelooze kosten te sparen. Willen onze leden ons hierin tegemoet komen, dan
weten we vóór 1 Januari hoe groot ons ledental is; dan kunnen vóór 15 Januari, naar
het voorschrift van het Huishoudelijk Reglement voor het Belgisch Groepsbestuur,
de verschillende takken hun ledenlijst ontvangen en kan het getal hunner
vertegenwoordigers in het Groepsbestuur en dat hunner stemgerechtigde
afgevaardigden op de Algemeene Vergadering vastgesteld worden. Ook kan dan bij
benadering bepaald worden hoevele exemplaren van N e e r l a n d i a voor onze Groep
voor 1908 zullen noodig zijn.

Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel te Antwerpen.
De maand October 1907 zal in het geschiedboek der Vlaamsche Beweging, in het
bijzonder in dat der Vlaamsche Kunstbeweging, een afzonderlijke, met goud versierde
bladzijde krijgen. En daarop zal aangeteekend worden hoe, zeventien jaar na zijn
stichting, het N e d e r l a n d s c h l y r i s c h To o n e e l te Antwerpen zijn streven
bekroond zag door het in het bezit treden van een eigen schouwburg, dien de stad
liet oprichten, en die, wat inrichting betreft, naar men zegt, één van de modernste
zal wezen van heel Europa.
Er is een heele weg afgelegd in die zeventien jaren; het bestaan van die instelling
is een heele lijdensgeschiedenis geweest, en slechts zij, die deze onderneming van
haar eerste stappen af tot op den dag van heden gevolgd hebben, kunnen beseffen
hoeveel opofferingsgeest, hoeveel wilskracht, hoeveel Vlaamschgezinde overtuiging,
hoeveel kunstgevoel er noodig was om een onderneming recht te houden, die tegen
zooveel onverschilligheid, vijandschap, gebrek aan vertrouwen te kampen had.
Daartoe werden niet alleen geloof in het einddoel, maar ook een ijzeren wil en een
onomstootbare karaktersterkte vereischt. En indien men van eerstaf de mannen niet
had gevonden, welke deze gaven bezeten hadden, dan zouden wij hoogstwaarschijnlijk
nu dit prachtgebouw niet zien verrijzen, waarvan de oprichting zoo goed als zeker
een thàns nog niet te berekenen invloed op de ontwikkeling van de Vlaamsche muziek
zal hebben.
En drie mannen moeten hier met eere worden genoemd: Edward Keurvels, die
man van de daad, die rechterarm van Peter Benoit - welke met de oprichting van het
N e d e r l a n d s c h l y r i s c h To o n e e l een van zijn lievelingsidealen verwezenlijkt
zag - de ziel van de onderneming; Hendrik Fontaine, de bekende zanger, die Keurvels
van den beginne ter zijde stond en Bernard Tokkie, een van de huidige bestuurders
van de opera, welke trouw, van den dag van de oprichting tot heden toe, lief en leed
gedeeld heeft, zonder ook maar een enkel oogenblik, al waren de tijden nog zoo
zwaar, de onderneming in den steek te laten. Drie mannen van karakter zijn zij, drie
mannen zooals Pol de Mont er in een voor verscheidene jaren hier ter plaatse
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verschenen artikel vroeg, een artikel, waarin hij betoogde, dat aan de Vlaamsche
Beweging vooral mannen van karakter ontbraken. Aan hen een eeresaluut!
Een heilzame les ligt in de oprichting van den nieuwen schouwburg besloten, een
les, die men zich steeds ten nutte zou moeten maken: het bewijs, dat volharding
alleen in staat is om de Vlaamsche Beweging, op welk gebied ook, tot haar
eindoverwinning te brengen. Men stelle zich voor wat er van het N e d e r l a n d s c h
l y r i s c h To o n e e l zou geworden zijn, indien personen, die alleen op winstbejag
uit waren, die minder doorzettingskracht bezeten hadden, de onderneming in handen
hadden gekregen! En het is zoo goed als zeker, dat wij, in dit geval, thans niet die
schitterende overwinning zouden te vieren hebben, waarop wij nu, en met recht,
trotsch mogen zijn.
Wie onzer, die de ontwikkeling van die instelling zijn nagegaan, weet het niet hoe
dikwijls men voor bijna ledige zalen speelde, hoe sommige vertooningen wel eens
zoo goed als niets opbrachten en hoe de Vlamingen wel eens de eersten waren om
te beknibbelen wat daar met zooveel overtuiging, met zooveel toewijlding, met
zooveel geloof in de toekomst gedaan werd! Gedaan werd voor hen, die niet in staat
waren om te beseffen, dat men doende was om een van de levenskrachten van het
Vlaamsche volk tot haar vollen wasdom te brengen. Want het N e d e r l a n d s c h
l y r i s c h To o n e e l moest worden de vollediging van de Vlaamsche muziekschool,
dielatertotK o n i n k l i j k V l a a m s c h C o n s e r v a t o r i u m zouwordenverheven;
het moest de uitweg worden waarop de muzikale krachten, welke daar gekweekt
werden, zich zouden kunnen verder bewegen; het moest de hefboom worden,
waardoor Vlaamsche lyrisch-muzikale werken zouden ontstaan, die daar de plaats
zouden vinden om ter opvoering te worden gebracht. Het zou de uiting worden van
den Germaanschen geest en kunstzin en het had, in een tweetalig land als het onze,
zijn aangewezen plaats om gesteld te worden naast de uitingen van den Romaanschen
geest en kunstzin, die tot dan toe, zelfs in het Vlaamsche Antwerpen, bijna uitsluitend
aan den dag waren getreden.
Lag er niet iets abnormaals, iets vernederends in den toestand, dat een Fransche
opera in de ‘hoofdstad van Vlaanderen’ uitsluitend den toon aangaf, dat daar nagenoeg
uitsluitend Fransche stukken ter opvoering kwamen en er geen gelegenheid overbleef
om stukken te laten zien, welke met het Germaansch karakter, den Germaanschen
geest van het Vlaamsche volk overeenkwamen?
In dit alles heeft het N e d e r l a n d s c h l y r i s c h To o n e e l voorzien. Het heeft
de macht gehad om in het Vlaamsch gemoed iets wakker te roepen, dat, zich langzaam
ontwikkelend, op den duur tot den vollen bloei moet geraken, dan geurende bloemen
zal dragen en heerlijke vruchten zal afwerpen. De beteekenis van de gebeurtenis is,
dat thans in Zuid-Nederland aan een Nederlandsche opera-onderneming een vast
bestaan is verzekerd. Want bij onze Noorderbroeders is dit nog niet het geval. Ondanks
talrijke pogingen, ondanks vele geldelijke opofferingen is men daar nog niet zoo ver
gekomen. Een Fransche opera kan er bestaan, zelfs een Italiaansche vindt er bijval,
maar een Duitsche moest een heelen tijd geleden reeds haar vertooningen staken en
een Nederlandsche had steeds met talrijke moeilijkheden te kampen. En dit
grootendeels ten gevolge van den in Holland nog immer geldenden Thorbeckiaanschen
stelregel, dat ‘kunst geen regeeringszaak’ is. Die kwestie zullen wij hier niet
bespreken. Doch een regeeringszaak is het wel bescher-
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ming te verleenen aan een onderneming, die een nationaal karakter draagt, en de
ontwikkeling van het muzikaal vermogen van een volk is een nationale zaak.
Dit heeft de Antwerpsche stederaad uitstekend beseft! Getrouw aan de Belgische
opvatting, die de hulp aan het zwakke als een van haar opgaven beschouwt, heeft hij
het evenwicht hersteld tusschen Fransche en Nederlandsche opera. Hij heeft aan de
laatste niet willen onthouden, wat aan de eerste zoo milddadig geschonken wordt:
een ruime jaarlijksche toelage en een eigen gebouw. Aan Antwerpen's
gemeentebestuur is het dan ook te danken, dat wij thans in de gelegenheid zijn om
het N e d e r l a n d s c h l y r i s c h To o n e e l in een eigen gebouw te kunnen
herbergen. Daarvoor heeft het den dank van alle goede Nederlanders verdiend.
Nu dit Tooneel over alles beschikt wat het slechts wenschen kan, nu den
Vlaamschen toondichters, zangers en instrumentisten de weg gebaand is waarop zij
zich vrij kunnen bewegen, rust op de Vlamingen de plicht, zich het vorstelijk geschenk
waardig te toonen, dat hun gegeven werd en dat hun voormannen voor hen hebben
weten te verkrijgen. Moge de nieuwe faze, waarin het N e d e r l a n d s c h l y r i s c h
To o n e e l is getreden, vruchtbaar worden voor de muzikaal-lyrische ontwikkeling
van het Nederlandsche volk en moge het ons gegeven zijn in den nieuwen Schouwburg
dikwijls de kunstvoortbrengselen op muzikaal gebied van Noord en Zuid te
bewonderen!
Veel heil!

Postzegelafdeeling.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondenten meldden zich aan de heeren Hulshoff
Pol, Rangoon, Birma; Huysman, Johannesburg, Transvaal; Kooiman, Potchefstroom,
Transvaal; Oudschans Dentz, Paramaribo, Suriname; Neer, Elmina, Goudkust;
Herman Pinedo, Panama; Quanjer, Amsterdam.
I n z e n d i n g e n . Bezendingen postzegels mochten we in dank ontvangen van:
mevr. Douairière Jhr. F.E.M. van Alphen-Hovy, Den Haag; de heeren Kooiman,
Potchefstroom; W.W. de Regt, Rotterdam. Ook 12000 gesorteerd van den heer
Oudschans Dentz. Een waardevolle verzameling (oude Belgische en andere) werd
ons geschonken door den heer O. Steenhaut, Gent. Deze verzameling, in de
kinderjaren aangelegd, lag, vergeten in een hoek. Wellicht is er bij menigeen onder
de 10.000 leden van het Verbond een dergelijke verzameling te vinden, lang vergeten
in een lade, zonder dat de eigenaar lust gevoelt of tijd vindt om die voort te zetten.
Wij houden ons zeer aanbevolen.
V r a a g . Wij hebben vraag naar: Oost-Indische Te betalen-postzegels,
Congo-postzegels, Belgische Spoorwegzegels, Belgische van h o o g e r e waarden
m e t het strookje: n i e t b e s t e l l e n , Luxemburgsche. Laten onze leden ons daaraan
helpen.
L.W. A l l e e n o n g e s c h o n d e n p o s t z e g e l s hebben eenige waarde.
Het S e c r e t a r i a a t t e D o r d t neemt postzegels voor ons in ontvangst. De
Secretarissen en Vertegenwoordigers van het Verbond in het buitenland, kunnen bij
het schrijven aan den Alg. Secr. postzegels voor ons in hun brieven insluiten.
Afgeweekt gaan er een 200 in een brief zonder verhooging van port.
De Secretaris van Groep België,
H. MEERT.
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Waarom ook niet in het Nederlandsch?
Op het Belgisch consulaat te Amsterdam staat: C o n s u l a t d e B e l g i q u e , 1 e r
é t a g e , o u v e r t d e 10-12 e t de 3-4 h e u r e s .
Weten Nederlandsche Consuls voor België wel, dat ze er ook zijn voor 4.000.000
Vlamingen?

Zuid-Afrika
Het daghet.
Voor de Afrikaanders die hechten aan eigen volksbestaan en taal begint het te dagen
in Zuid-Afrika na den langen nacht. Er opent zich daar een beter uitzicht voor den
Nederlandschen stam.
Het groote nieuws komt uit Kaapstad. Het loopt met Jameson's ministerie op een
eind.
Met zijn kleine minderheid in de Wetgevende Vergadering stond zijn zaak al lang
zwak. Laatstelijk ontsnapte het aan een nederlaag slechts met twee stemmen
meerderheid, en daaronder waren de stemmen der ministers meegeteld.
Tegen een ministerie, dat aldus aan invloed had verloren, achtte de tegenpartij in
den Wetgevenden Raad zich gerechtigd door dwarsdrijven het regeeren verder te
beletten. Temeer, waar men verwachten mocht, dat het door herindeeling der
kiesdistricten zijn meerderheid kunstmatig wilde vergrooten en dan kans kreeg nog
vele jaren aan het bewind te blijven.
Eindelijk besloot Jameson tot ontbinding van het Parlement, waarop de tegenpartij
reeds lang aangedrongen had. In de volgende maand wordt er voor den Wetgevenden
Raad, in het begin van het volgende jaar voor de Wetgevende Vergadering verkozen.
En al heeft Jameson voor zijn partij den naam van de partij der progressieven, hatelijk
geworden in den lande, prijs gegeven, en noemt hij die voortaan de unionistische
partij, daarbij den drang voor eenmaking van Zuid-Afrika volgende, en al roept hij
Hollandsche Afrikaanders op om zich bij hem aan te sluiten, de overwinning, zoo
niet alle teekenen bedriegen, is reeds voor de Zuid-Afrikaansche partij weggelegd.
***
De Zuid-Afrikaansche partij is niet meer de Bondspartij van weleer. Het is een
vereeniging van de oude Bondspartij met die Engelsche Afrikaanders of Engelschen,
die - naar de nieuwe beteekenis aan Afrikaander gehecht - Zuid-Afrika als hun
vaderland beschouwen en, zonder het uit te spreken, naar grootere zelfstandigheid
van Zuid-Afrika streven.
Door die samenwerking van Engelsche en Hollandsche Afrikaanders in de
Zuid-Afrikaansche partij, onder de hoofdleiding van Merriman, een Ier van afkomst,
heeft het Hollandsch-Afrikaansche karakter van den Afrikaander Bond, welks leden
nog altijd de groote meerderheid in de partij vormen, zich niet meer zoo kunnen laten
gelden als vroeger. Daarom zijn er Afrikaanders (dit woord nu in den ouden zin
gebruikt) die het samengaan met de mannen van Engelsche taal en zede voor het
karakter van den Bond verderfelijk hebben gevonden.

Neerlandia. Jaargang 11

Maar vooral in het laatste jaar heeft de Bond de klagers beschaamd. In het
Parlement hebben kloeke Afrikaanders herhaaldelijk voor de verdrukte rechten der
taal getuigd en meer voor haar gedaan dan vele jaren voor dien.
Dat welslagen lag zeker voor een deel aan hun volharding, maar grootendeels
misschien aan de toegevendheid van de regeering, die zich niet meer sterk voelde
en voor de naderende verkiezing de gunst van het Hollandsch sprekende deel van
het volk zocht.
***
Zoo kregen de Afrikaanders gedaan, dat het staatsblad voor het onderwijs, tot nog
toe geheel in het Engelsch uitgegeven, voortaan, ook in het Hollandsch zal
verschijnen; men zou althans met een deel van het blad een begin maken.
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Nieuwe leden.
over September 1907.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
P. van Staalduynen, directeur Melkinrichting ‘De
Landbouw’, Rijnsburgersingel 23,

Leiden.

Th.A. Hoogenbosch, firma Gebr. Hoogenbosch,
schoenfabriek, Rijnsburgersingel 8 a,

Leiden.

H.P.M. Kramers, firma A.J. van Zon Jz. & Co.,
distillateur, Hoogstraat 31,

Rotterdam.

Aug. Hoevels, firma I. Hoevels, Kon. Ned.
Stoomververij en Chem. Wasscherij, Bergweg,

Rotterdam.

A. Kramer, vertegenw. Burger's ‘E.N.R.’ Rijwielfabriek, Den Haag.
Spui 27,
Ferd. J.A.M. Wierdels, red.-direct. van ‘De Tijd’, N.Z. Amsterdam.
Voorburgwal 69/73,
V.A. Seket, hoofd der Alb. Thijmschool, Valeriusstraat Amsterdam.
126,
Ed. Meyer Ez., hotel ‘Palais Royal’,

Amsterdam.

Mr. P.J.L. Roeper Bosch, adv. en procureur,
Keizetsgracht 273,

Amsterdam.

H.M. Wijsman, comm. in effecten. Heerengracht 128, Amsterdam.
A.J.V. Mijnaus, Mercurius Kantoor- en Papierhandel, Amsterdam.
Koningsplein 8,
K.H. Wallien, hoofd der school 2 der Vereeniging
‘Luther’, Heerengr. 119,

Amsterdam.

Dr. J.H. Dunner, Opperrabijn van N.-Holland,
Rapenburgerstraat 175,

Amsterdam.

Simon L. Pool, lid der firma L. Pool & Zoon,
handreinigingsmiddelenfabriek Weteringschans 44,

Amsterdam.

Firma A.J. van IJzer, in ijzerwaren, Kloveniersburgwal Amsterdam.
44,
Martijn I. Polak, apotheker, N. Hoogstraat 19,

Amsterdam.

H.J. Ankersmit, firma Haustedt & Van Bemmel,
Zincografische inrichting, Spuistraat 118,

Amsterdam.
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B.M. van Lijnschooten, Pastoor, Waterlooplein 61,

Amsterdam.

C.R. Kauling, tandarts, Heerengracht 240,

Amsterdam.

T. Jos Colonne, metaalwarenfabriek ‘Mercur’,
Oudekerksplein 10-12-14,

Amsterdam.

D.J. de Jong, firma D. Weegewijs, fabriek van
marmerwerken, Rapenburg 14,

Amsterdam.

J.W. de Jong, firma D. Weegewijs, Kerklaan 29,

Amsterdam.

G. Doncker, Commandant Kweekschool voor de
Zeevaart, Prins Hendrikkade,

Amsterdam.

E.J. van Duinen, firma G.F.K. Brommeyer, in weegen maatwerktuigen enz., Prins Hendrikkade 182,

Amsterdam.

Dr. J.W. de Bruyne, geneesheer-direct. van de Geref.
Ziekenverpleging, Bilderdijkkade 15,

Amsterdam.

J.C. Vorstman, direct. Naam. Venn. Cacaofabriek
‘Deli’, Sloterweg,

Amsterdam.

J. ter Mealen Jr., hoofd-directeur der Ned. Lloyd,
Heerengracht 248,

Amsterdam.

Mr. L.H. Kuhn Jr., Heerengracht 274,

Amsterdam.

I.M.K. Pennink, direct, der Gem. Waterleiding,
Keizersgracht 629,

Amsterdam.

W.A.P.F.L.J. Mendels, vrouwenarts, Amstel 254,

Amsterdam.

Ch.F.M. Boudriot, commissie-, agentuur- en
administratiekantoor te Soerabaia, tijdelijk De
Genestetstraat 5,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,
E. Kol, Koningslaan 62,

Rotterdam.

Amsterdam.

Gewone leden.
J.J. van Hoeken A. Gz., houtkooper, Maredijk 143,

Leiden.

T. de Vries Dz., electr. drukkerij, Hoogstraat 246,

Rotterdam.

Mej. A.K. van Riet, hoofd der school m.u.l.o. 2e kl. No. Rotterdam.
12, Proveniersplein 5,
B.H. Baljon, firma Van Schaik & Baljon, Noordblaak Rotterdam.
79,
H. de Voogd van der Straaten Hz., boekhandelaar,
Frederikstraat 159 a,

Den Haag.
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J.H. van Heteren, firma J.H. & G. van Heteren,
boekhandel,

Amsterdam.

Mej. E.C. de Blauw, apothekeres, Reestraat 7,

Amsterdam.

J.G.J. Hol Jz., makelaar, N.Z. Voorburgwal 96,

Amsterdam.

J.C. Bekking, lid der firma H. Aries, wijnhandelaar,
Nassaukade 319,

Amsterdam.

Mr. B.M. de Vos, adv. en procureur, Keizersgracht 295, Amsterdam.
Leo Balet, R.-K. letterkundige, Singel 427,

Amsterdam.

Nederlandsch Schoolmuseum, Prinsengr. 151, bij de
Prinsenstraat,

Amsterdam.

D. Smit, bibliothecaris van het Leesmuseum, 3e
Helmerstraat 4,

Amsterdam.

Mr. A.C.N. Pieren, adv. en procureur, Heerengracht
115,

Amsterdam.

B. van der Meulen, firma D. Drost & Zn., koffie- en
theehandel, Amstel 306,

Amsterdam.

M. Kaufmann Jr., direct. Valton Zonen K.W.O. Comète, Amsterdam.
N. Heerengr. 117,
P. Peelen Jr., Singel 512,

Amsterdam.
Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

J.F.H. Kuik, p/a. J. Haspers,

Zetten.

H.J. Smit, litt. student, De Genestetstraat 9,

Amsterdam.

Opg. door den heer H.G.
Oldeboom,
Mej. A. Korthals, Jacob Marisstraat 16,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door Annie C.
Cleyndert, Zaandam.
Mr. J.L.F. Bohtlingk, ambten. Openbaar Ministerie,

Amsterdam.

Opg. door den heer P.J. van Schiedam.
Harderwijk,
Mevr. C.A.C. Donker-Breukink, Plantage Middenlaan Schiedam.
78,
A. Donker, Plantage Middenlaan 78,

Schiedam.

Beiden opg. door den heer Rotterdam.
J.C. Johan,
W.F. Visser, p/a. Erven Lucas Bols,

Amsterdam.

Opg. door den heer Wm. C. de Wit, Cardemas, Mexico.
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H. Jansen, theol. student, V.U., Keizersgracht 162,

Amsterdam.

Dpg. door den heer D.
Rumpff,

Amsterdam.

E. Lutomirski, kassier, Heerengr. 285 a,

Amsterdam.

H. Helling Wz., post-directeur, Spoolderpark,

Zwolle.

W.H.J. Helling, sigarenfabrikant. Verdronken Oord 30, Alkmaar.
Allen opg. door Dr. J.W.
Wicherink,
H.G. Baints, leeraar H.B.S.,

Alkmaar.
Alkmaar.

Opg. door Luit. A.E.J.
Lucardie,
Mej. A. Tak, Deventerweg,

Amsterdam.
Zutphen.

Opg. door mej. C. Labrijn, Zutphen.
A. Land Ez., boek-, kantoor- en kunsthandel,

Harlingen.

Opg. door Dr. F. Buitenrust Zwolle.
Hettema,
Ds. J.H. de Muinck Keizer, Ned. Herv. Predikant,

IJsbrechtum bij Sneek.

Opg. door den heer A.
Loosjes, Leiden.
W.O. Swaving, leeraar H.B.S. en archivaris,

Middelburg.

Opg. door den heer E.
Besse, Sneek.
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Dr. A.H. Kan, Heerengracht 47 a,

Middelburg.

Opg. door Prof. C.A.
Pekelharing,

Utrecht.

A.b Havinga, Hondiusstraat 68,

Rotterdam.

C. de Bruijn M. Cz., student te Leiden,

Overschie.

Opg. door den heer S.
Bouman, Leiden.
H. van Steenwijck, Doornstraat 19,

Scheveningen.

J.D. Meysing, Nieuwe weg 15,

Groningen.

Beiden opg door den heer E.J. van Mieghem, Nijmegen.
Chr. de Boer, commissiehandel,

Utrecht.

I.S.W.A. Lefeber, handelsbediende,

Zeist.

I.E. de Boer, Princesselaan,

Amersfoort.
Opg. door den heer F.M.
Houbaer,

Amersfoort.

Mr. J.C.Ph. Loeff, Vest 68,

Dordrecht.

Mej. G.J.G. van Enst, Indische onderwijzeres, met
verlof,

Breda.

Opg. door mej. J.
Staverman. Kampen.
Jhr. V. Baud, Kolon. Adj. in buitengew. dienst van H.M. Den Haag.
de Koningin, Plaats 35,
Opg. door Jhr. Mr. W.M.
de Brauw,
Mevr. M. Kattenburg-Löwenstein, Spuistraat 46,
Opg. door den heer
K.J.B.A. de Coster,
J.D. Drost, gymnasiast, Nieuwe Haven,

Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.
Schiedam.

Opg. door den heer A.
Trouw, Rockanje.
A. de Breuk, Spaarne 71,

Haarlem.
Opg. door den heer W.
Sijtsma, Baflo.
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Groep Ned. Indië.
P. Eikenboom, adelborst 1e kl. Departement van
Marine,
Opg. door den heer P.H.
Stuurman,

Batavia.
Zaandam.

F.B. Fellinga, Technoloog s.f. Modjo Sragen res.,

Soerakarta.

F.G. Stein,

Welt. Salemba.

G.H. de Man, Ambt. t/b. B.B.,

Weltevreden.

Mevr. J.L. Nederburgh-Verschuur,

Weltevreden.

H. Bertsch, Opziener v/h. Particulier Land Indramajoe W. Djatitoedjoe, (Afd.
Indramajoe).
Mr. P.J. Gebel, Referendaris Dept. Justitie,

Weltevreden.

G. Ymker, Leeraar K.W.S.,

Weltevreden.

Groep Suriname.
Beschermend lid.
J. Boeke, p/a. K.W.I.M. Maatschappij,
Opg. door den heer Fred.
Oudschans Dentz,

Paramaribo.
Paramaribo.

Gewone leden.
Mej. Julie Samson,

Paramaribo.

J.C.O. Dorren, 1e Luit. b/d. Mariniers, a/b. Hr. Ms.
‘Gelderland’,

Paramaribo.

C.C. Crieger, Adj. Administrateur b/d. Kon. Ned.
Marine, a/b. Hr. Ms. ‘Gelderland’,

Paramaribo.

N.F. Dijkema, Adj. Administrateur b/d. Kon Ned.
Marine, a/b. Hr. Ms. ‘Gelderland’,

Paramaribo.

G.A. Daey Ouwens, Off. van Adm. 1e kl., a/b. Hr. Ms. Paramaribo.
‘Gelderland’,
Allen opg. door Luit. J.
Mackenzie,
J. Esbach, ingenieur b/d. Kol. Spoorwegen,

Paramaribo.
Paramaribo.

K. Tadema, adelborst 1e kl., a/b. Hr. Ms. ‘Gelderland’, Paramaribo.
Opg. door den heer Fred.
Oudschans Dentz,

Paramaribo.
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Mej. S. Conradi, onderwijzeres,

Paramaribo.

Mej. C. Erpenbeek,

Paramaribo.
Beiden opg. door den heer Paramaribo.
C.M.H. Kroesen,

Buitenland.
Gewone leden.
E.W. Duyts, Laboratorium Tresenius,

Wiesbaden.

J. van Gerve, P.K. Quaggafontein via Premiermijn (Transvaal).
Opg. door den heer W. van Drimmelen, Quaggafontein.
E. van Drefeldt, Apartado 91,

Parral, Chih (Rep.
Mexico).

Opg. door den heer Frans Dingler, Mexico.
B.W. Dijkstra, P.B. 1330,

Johannesburg (Transv.)

Leo Ronge, P.B. 1330,

Johannesburg (Transv.)

G. van Waalwijk van Doorn, P.B. 1330,

Johannesburg (Transv.)

A. Keyser, P.B. 1330,

Johannesburg (Transv.)

L. Meyer, P.B. 1330,

Johannesburg (Transv.)

L.E. van Diggelen Jr., P.B. 432

Johannesburg (Transv.)

J. Stoker, P.B. 4426,

Johannesburg (Transv.)

P. Stoker, P.B. 4426,

Johannesburg (Transv.)

Henri Teekes, P.B. 1005,

Johannesburg (Transv.)

R. Westerbaan, P.B. 1005,

Johannesburg (Transv.)

F.J. Wulfse, P.B. 3299,

Johannesburg (Transv.)

H. Gerlings, P.B. 3517,

Johannesburg (Transv.)

A. Kraan, P.B. 1169,

Johannesburg (Transv.)

Johan Groeneboom, P.B. 68,

Johannesburg (Transv.)

J. Lub, Hoofdstr. 16, Braamfontein,

Johannesburg (Transv.)

H.H. Smorenburg, P.B. 85, Braamfontien,

Johannesburg (Transv.)

D.W. Bosch, P.B. 65, Braamfontein,

Johannesburg (Transv.)

Allen opg. door den heer
D. Krabman,

Johannesburg (Transv.)

F.N. Hahn, P.B. 564,

Pretoria (Transv.)

Zuster A.D. Schutte, Holl. Hospitaal, Sunnyside,

Pretoria (Transv.)
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Beiden opg. door Zuster
A.P. Memper,
B.H. Nijenhuis, werkt, ingenieur,

Pretoria (Transv.)
Brackel bij Dortmund.

Opg. door den heer W.C.
Leentvaar,
C.W. Crous, commissie en uitvoerhandel, Calle San
Vicente 115,

Brackel bij Dortmund.
Valencia (Spanje).

Opg. door den heer G. Chr, Keg, Zaandam.
R. Viljoen, P.B. 195,

Potchefstroom (Transv.)

J.F. van Graan, P.B. 70,

Potchefstroom (Transv.)

S.W. Davidty, P.B. 70,

Potchefstroom (Transv.)

P. Botha, P.B. 1,

Potchefstroom (Transv.)

A. Boas, P.B. 213,

Potchefstroom (Transv.)

G. Rousseau, P.B. 157,

Potchefstroom (Transv.)

M.M. Bresier, P.B. 294,

Potchefstroom (Transv.)

S. Kriegler, Frederikstad, distr.,

Potchefstroom (Transv.)

Allen opg. doo rden heer

Potchefstroom (Transv.)

A.H. Koomans,

Potchefstroom (Transv.)

R.G. Anthonisz, Gouvernements-Archivaris,

Colombo, Ceylon.

Mej. S. Pieters, Nederlandsche Tolk,
Gouvernements-Archief,

Colombo, Ceylon.

Beiden opg. door den heer Maurits Wagenvoort.

Verbetering.
Beschermende leden.
P.J. van der Linden, Consul der Nederlanden, rue Thiers 23, Reims;
Zomeradres: Les Tilleuls, Isles sur
Suippe.
L.W.C.G. van der Garden, Dir. Stoombootreederij ‘De IJsel’ Gouda.

Afgevoerd.
Gedurende de maand September werden 34 leden van de lijst afgevoerd wegens
bedanken, overlijden of onbekend blijven van veranderd adres.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht bij de
Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht.
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Wederkeerig Diensbetoon.
Europa.
Nederland.
144. U t r e c h t - CORNELIS VERVOORN - 144 - Spoorstraat 17 bis - Candidaat
in de rechten - '83 - I, II, IV (ontvangen O. en W.-I), VII (postzegels, Senf 1906;
prentbriefkaarten van schilderijen van Ned. meesters in buitenlandsche verzamelingen;
munten) - Landbouw, geschiedenis, genealogie, munt- en penningkunde.

Veranderingen.
25 - 139 - Herman G. Nieuwenhuis - 139 - Nicolaïstraat 37 - Den Haag.
26 - 142 - P.H. Stuurman - 142 Westzijde 126 - Zaandam.

Mededeeling.
Velen leden van het Verbond schijnt de werking der Afdeeling W.D. nog niet
duidelijk.
Aan onvoldoende bekendheid schrijven wij het toe, dat nog slechts 144 leden zijn
toegetreden.
Wij herinneren er aan, dat de toetreding kosteloos is en een volledig reglement,
benevens ledenlijst en onderwerpen-register op aanvraag gaarne worden toegezonden.
D a a r t e g e n J a n . 1908 e e n n i e u w e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d ,
w o r d e n a l l e l e d e n v a n W.D. u i t g e n o o d i g d t i j d i g a l l e
v e r a n d e r i n g e n e n v e r b e t e r i n g e n o p t e g e v e n ,diezijinhenbetreffende
opgaven wenschen te zien aangebracht.
B. VAN DEN KIEBOOM, Secr. W.D.
C. VAN SON, Adm. A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.

Afdeelingssecretarissen in Nederland.
A l k m a a r : Dr. G. Blokhuis, Emmastraat.
A m s t e r d a m (Burger-afd.): S. van Lier Ez., Nassaukade 358.
A m s t e r d a m (Vrije Universiteit): A.A. v. Schelven, Heerengracht 250.
A m s t e r d a m (Studenten-afd.): C.M. Kleipool, Prinsengracht 646.
A r n h e m : W.G. Wieringa, Eusebius Buitensingel 16.
D e l f t : D.H. van Everdingen, Oosteinde 154.
D e v e n t e r : Mr. I. Acquoy, Keizerstraat 26.
D o r d r e c h t : J. de Koning, Van Beverenstr. 7.
F i v e l i n g o o : Mr. A.T. Vos, Appingedam.
's G r a v e n h a g e : J.C. van Eerde, Groothertoginnelaan 25.
G r o n i n g e n : Mr. P.G. Bos, Heerestraat.
H a a r l e m : Mr. H.Ph. 't Hooft, Groote Houtstraat 164.
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H o o r n : R. van Duinen, Koepoortsweg 73 a.
L e e u w a r d e n : J.R. van der Moer, J.W. Frisostraat 15.
L e i d e n (Burger-afd.): Dr. J. Heinsius, Wasstr. 29.
L e i d e n (Studenten-afd.): H.C. Leemhorst, Morschsingel 21.
N i j m e g e n : Mr. H. Lübbers, van Spaenstraat.
O o s t e l i j k F l a k k é e : C.F. Köhler, Oude Tonge.
R o t t e r d a m : J.J. Griss, Mathenesserlaan.
S c h i e d a m : Mevr. M. Hingman - Dobberke, Oostsingel 42.
S n e e k : E Besse.
U t r e c h t (Burger-afd.): Mej. Dr. C.C. v.d. Graft, Witte Vrouwensingel 38.
U t r e c h t (Studenten-afd.); J. Baart de la Faille, Mariaplaats 18.
Z a a n s t r e e k : E.A. Veen, Stationstr. 142, Zaandam.
Z u t p h e n : E. Werner, 2e Luit. Cavalerie.
In Ned. Oost-Indië.
B a t a v i a : J.W. Roessingh van Iterson J. Azn.
B a n d j e r m a s i n : J.W.G. Timmermans.
B u i t e n z o r g : Th. Grivel.
K e d o e : Ds. W.J. Boelman.
S e m a r a n g : W.F.R. Anemaet.
Te r n a t e : Mej. Krull.

Vertegenwoordigers van 't A.N.V. in Ned. Oost-Indië.
A m b a r a w a (Willem I): W.C. Pruis.
A m b o n : Dr. J.B. van Deventer.
B a j a n (Atjeh): ............................................
B a n d o e n g : C.J. van Haastert.
B l i t a r : A.J.A. Hoorweg.
B o n d o w o s o : A.G. Valette.
C h e r i b o n : G.J. de Bode.
D j o k j a k a r t a : A.J. Spoel.
F o r t d e K o c k : L.C. Westenenk.
G a r o e t : ......................................................
I n d r a m a j o e : E.J.W. van Dijk.
K e d i r i : Dr. F.S. Stibbe.
K o e d o e s : Mej. E. Abbema.
K o e t a R a d j a : J.F.R. Hansen.
M a g e l a n g : J. van Leeuwen.
M a k a s s e r : J.G. Verdam.
M a l a n g : W.A. Spier.
M e d a n : K. Baart.
M e n a d o : T.F. Viersen.
N g a w i : P. Wijn.
P a l e m b a n g : Mr. F.A. Versteegh.
P a n g k a l a n -B r a n d a n : P. Kruisheer.
P o e r w o r e d j o : L.Th. Mayer.
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P o n t i a n a k : A. Engers.
P r o b o l i n g g o : Ds. R.W.F. Kijftenbelt.
R e m b a n g : .............................................
S a m a r i n d a : E.R. van Maarseveen.
S e r a n g : F.K. Overduijn.
S i d o a r d j o : Dr. Ch.G. Cramer.
S o e k a b o e m i : J. Timmer.
S o e m e d a n g : H.G. van Viersen.
S o e r a b a j a : .............................................
S o e r a k a r t a : Ds. J. Mooy.
Ta s i k m a l a j a : Van Neer.
Te g a l : S.A. Bartstra.
Te l o k B e t o n g : C. Schröder.
T j i b a d a k : D. Veer Az.
T j i m a h i : J.B. Kampschuur.
To e l o e n g -A g o e n g : H.F. Bodeman.

Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buitenland.
B r u s s e l : De Brouchèreplaats 5.
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in Duitschland, 1e Secr. E.H.M.
de Gruyter.
H a m b u r g : p/a. Consulaat der Nederlanden.
L o n d e n E.C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2j
M e l b o u r n e : Secr. L. Reens, vert. A.N.V.
N e w -Yo r k : Secr. R.J. Jessurun, 68 Broadstreet.
P a r i j s : 39, Rue Joubert.
P r e t o r i a (Transv.): 1e Secr. J. Browne, P.B. 47.
S m y r n a : Secr. Alf. A. Lavino, p/a. Local v.d. Zee.
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Adressen.
A l g e m e e n S e c r e t a r i s -P e n n i n g m e e s t e r : P.J. de Kanter, Singel,
Dordrecht.

Groepssecretarissen.
N e d e r l a n d : C. van Son, W i j n s t r a a t 81, Dordrecht.
B e l g i ë : H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d .-I n d i ë : J. Kuneman, Batavia.
S u r i n a m e : Fred. Oudschans Dentz, Paramaribo.
N e d . A n t i l l e n : Luit. J.A. Snijders Jr., Willemstad, Curaçao.

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, C.H.F. van Heusden, Lüneburgerstr. 10,
Berlin N.W. 52.
B l o e m f o n t e i n : P.E. Kampfraath.
B u e n o s A i r e s : Vereen. ‘Wilhelmina’, H.J. Dubourcq, Suipacha 212.
C h i c a g o : H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
C o n s t a n t i n o p e l : .....................................
P o t c h e f s t r o o m : A.H. Koomans, P.B. 123.
R o s e l a n d -C h i c a g o : G. Pon, 402 W. 110th Place.
S h a n g h a i : H.W. Forbes, Whangpoo Conservancy Offices.
S m y r n a : Ds. Le Bouvier.
S t e l l e n b o s c h : Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen.
Z o u t p a n s b e r g : W. van Wijk de Vries, P.B. 56, Pietersburg.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Aan de vertegenwoordigers kunnen o.m, inlichtingen worden gevraagd op het gebied
van handel en nijverheid.
A h w a z (Perzische Golf): P.P. ter Meulen.
B a r c e l o n a (Spanje): Ary Kriens, Rembla de Catàluna 102.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azië): C.C.J. van der Klaauw, Russisch-Chineesche
Bank.
C a ï r o (Egypte): Th.F. van Vloten, Sharia. - El Magraby, Postoffice Box 461.
C a r d e n a s (Tabasco Mexico): Wm. C. de Wit.
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C o l o n (Rep. Panama): J.J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela): Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s -P l a t z : Dr. H.J. van Voornveld.
D e t r o i t (Michigan, V.S.v.N.A.): Jhr. J.H.A. de Jonge van Ellemeet, Eliotstreet
63.
G e n u a : H.C.F. Hennig, p/a. Richards & Hennig, kantoor Piazza Demarini
No. 1.
H a v a n a (Cuba): M.M. Pinedo, Garcia Gonzalez, Calle Cuba 87.
K a n s a s C i t y (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
K a r l s b a d (tevens voor Mariënbad): Dr. H. Breitenstein, Haus ‘Nizza’ a/d.
‘Alte Wiese’.
L a G u a i r a (Venezuela): L. Raven Jr., adres firma Hellmund & Co.
L o n d e n : C. Thieme, National Liberal Club, Whitehall Place, Londen S.W.
L u x o r (Egypte): J.H. Insinger, Palmenburg.
M e x i c o D.F.: J. ten Napel, Postbus 1619.
M a r a c a i b o (Venezuela): S.F. Duwaer, firma Breuer, Möller & Co.
M e l b o u r n e : L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australië.
M o w b r a y , K a a p k o l o n i e : C. Voet.
P a n a m a (Stad): Herman Pinedo, Postbus 14.
P h i l a d e l p h i a (Pensylvania V.S.): J. Bierens 3330, Lancaster Avenue.
P u e r t o C a b e l l o (Venezuela): Charles Hellmund, vice consul der
Nederlanden.
Q u é , Caconda (Angola, Z.W. Afr.): P. v.d. Smit.
R o s a r i o d e S a n t a Fé (Zuid-Amerika): G.A. Gulden.
S a n F r a n c i s c o : E.J.F. van Hanswijk Pennink, 628 Montgomerystr., Kamer
230.
S a n t a F é : H.F.C. Dates, Casilla Correo 2.
Ta p a c h u l a -C h i s (Mexico): J. de Boer, Plantage ‘Zuchiate’.
Te h e r a n (Perzië): J.P. de Hoog.
T ó r r e o n , C o a h (Rep. Mexico); Frans Dingler, Apartado 274.
To k i o (Japan): André Schmidt, Nihonyenoki.
Ve n e t i ë (Italië): Leopoldo Bizio Gradenigo.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische strasse 56 II.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr. Koninginnestr, 23).
D u s s e l d o r f : ‘Nederland’, 15 Königsallee.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : B. van Praag, Via XX Settembre 36-8, P.B. 746.
J o h a n n e s b u r g : Secr. A. Vrugtman, P.B. 1330.
K a a p s t a d : ‘Hollandia’, Bus 1302.
L e i p z i g : Secr. O. Rompelman, Leipzig-Gohlis, Landbergerstr. 1 II.
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L o n d e n : Hollandsche Club, 22 Regentstreet E.C.
M e x i c o : Primer Callejon de Santa Clara No. 6.
N e w -Yo r k : Hollandsche Club, 47E 25th street.
P a r i j s : ‘Neerlandia’ Secr. Mr. B. Weerenbeek, 5 Rue du Faubourg Montmartre.
P r e t o r i a : Secr. F.W. Wagner, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Dr. J.P.L. Gelpke, Splanil General Maghera 13, Bucarest.
S a n F r a n c i s c o : ‘Wilhelmina’.
S t . P e t e r s b u r g : F. Gerth van Wijk, secr., Spaskaja Oelitza 17. (Iederen
eersten Dinsdag van de maand bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar
tijldelijk vertoevende Nederlanders steeds welkom zijn).
S t o k h o l m : Secr. Schmidt, Kanselier van het Gezantschap.
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Zoo werd er een voorstel aangenomen om aankondigingen en kennisgevingen van
de spoorwegen ook in het Hollandsch te stellen. Tot nog toe was aan de stations b.v.
alles enkel in het Engelsch aangeplakt.
In aanmerking nemende, dat in de Kaapkolonie nog de groote meerderheid der
blanke bevolking Hollandsch spreekt, is men geneigd dergelijke voordeelen van
weinig belang te achten. Maar denkt men aan de stelselmatige weigering van de
Engelsche regeering der kolonie om ook in kleinigheden aan de wettelijk erkende
tweede taal van 't land recht te doen; en tevens aan de goedmoedigheid, waarmede
de meerderheid der Afrikaanders die achteruitzetting droeg, dan moet men zich
werkelijk verblijden over de opgewektheid, waarmede de Afrikaanders tegenwoordig
hun eischen stellen, en de kracht, die er, blijkende uit het toegeven van de regeering,
achter die beweging zit.
***
Als nu de Zuid-Afrikaansche partij 't bij de stembus wint - en daarop is veel kans:
de ontevredenheid met het beleid der regeering was in 't land sterk toegenomen en
eenige duizenden Afrikaanders, wegens rebellie van hun kiesrecht beroofd, stemmen
weer mee - dan krijgt de Kaapkolonie een ministerie met, waarschijnlijk, Merriman
als eerste minister, en allicht nog een of een paar Engelsche Afrikaanders, maar een
meerderheid wel van Hollandsche Afrikaanders. En onder die stellig wel adv. Malan,
de hoofdredacteur van Ons Land.
En op dien mag de zaak van der Afrikaanders taal en volkskarakter bouwen.
Jammer alleen voor Ons Land, dat zijn leiding dan missen zal. En het zou hem
zelf zeker moeite kosten, van zijn blad te scheiden. Maar hij hoort in een Afrikaander
ministerie.
Liefst denken wij hem als minister van onderwijs, of als koloniaal secretaris, met
het onderwijs tot zijn departement hoorende, gelijk 't nu b.v. in Transvaal is.
Want er is op de school in de Kaapkolonie ten bate van het Hollandsch veel te
doen. Het bestuur van de Zuid-Afrikaansche Vrouwenfederatie is onlangs bij minister
Crewe op gehoor geweest om bij hem te pleiten voor handhaving van de rechten van
het Hollandsch bij het lager onderwijs. Bij Malan zoude het niet behoeven te komen.
***
In Transoranje staat de verkiezing, de eerste onder de nieuwe grondwet, ook voor
de deur. Daar winnen de Boeren het beslist. En dan komt er een ministerie met
Abraham Fischer of Hertzog aan het hoofd.
En nergens in Zuid-Afrika voelt men blijkbaar het gewicht van handhaving van
de Hollandsche taal, als gelijkwaardige van 't Engelsch, zoo goed als in den ouden
Vrijstaat. De nieuwe onderwijswet, waarmede de regeering wel spoedig komen zal,
kan niet anders dan het beginsel, door de Oranje-unie, de politieke vereeniging der
Vrijstaatsche Boeren, vastgesteld, in toepassing brengen: gelijke rechten voor de
twee talen.
***
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In de nieuwe Transvaalsche grondwet is dat beginsel helaas niet opgenomen. Maar
is het niet opmerkelijk, dat minister Hull, een Engelschman, onlangs in 't bijzijn van
minister Smuts, den vader van de schoolwet, een gehoor toesprekende, de bedeeling
van Engelsch en Hollandsch in die wet een blijk van overgroote verdraagzaamheid
van het Hollandsch sprekende deel der bevolking noemde?
Inderdaad, een overgroote verdraagzaamheid. En gelijk alles wat over de maat is,
is verdraagzaamheid, die te ver gaat, verkeerd.
Gelukkig zijn er nog genoeg onder de Transvaalsche Boeren, die dat inzien. Het
blijkt voortdurend uit ingezonden stukken, die de Volkstem opneemt. De redactie
van de Transvaler, het flinke Johannesburgsche weekblad, zegt het bij herhaling en
onbewimpeld. Van voorgangers van de Gereformeerde en van de Nederd. Hervormde
Kerk kan men 't telkens hooren.
Misschien zal de Transvaalsche regeering spoedig zich sterk genoeg voelen om
de onderwijswet, die ook in andere opzichten de oude bevolking maar ten deele
bevredigt, in nationalen zin te wijzigen. In den Wetgevenden Raad, welks leden de
gouverneur benoemt, zal het aantal harer partijgenooten spoedig met twee vermeerderd
worden.
Intusschen wordt in Transvaal het geroep om verwijdering van Adamson, den
Engelschman, die aan 't hoofd van 't onderwijs staat, en van nog andere Engelsche
ambtenaren aan dat departement, ook om een einde aan het voortdurende
achteruitzetten van het Hollandsch, steeds luider. En men verlangt weer Nederlanders
als onderwijzers aan de staatsschool. Zelfs in de dagen van de Republiek, zegt men,
was er niet zoo'n behoefte aan en vraag naar als nu.
Mogen dan vele van onze landgenooten, mannen en vrouwen, zich beschikbaar
stellen voor het schoone en dubbel gewichtige werk dat hen daar wacht.
Straks zal ook de Vrijstaat ze noodig hebben. Daar, gelijk overal in Zuid-Afrika,
geeft men wel de voorkeur aan Afrikaanders, maar die zijn er in de eerste jaren lang
niet genoeg.
***
Zelfs uit Natal komen goede berichten. Het Hollandsch sprekende element, dat er
na den oorlog door de inlijving van het stuk Transvaal aanzienlijk versterkt is, laat
zich blijkbaar gelden.
Op voorstel van de regeering is er een som uitgetrokken om een inspecteur voor
de Hollandsche scholen te benoemen. Een minister zei, dat het hem leed deed, dat
zoo lang die post niet op de begrooting was voorgekomen.
Een van de leden van het Parlement, Johnstone, een Engelschman, volgens zijn
naam, pleitte zelfs voor gelijke rechten van Hollandsch en Engelsch op school.
Daartoe zal 't zeker in 't overwegend Engelsche land niet aanstonds komen, maar het
is toch duidelijk, dat men aan Engelschen kant ook in Natal begint te voelen, dat men
de taal van een aanmerkelijk deel der bevolking niet in den hoek mag duwen.
***
Nog een heugelijk teeken uit het Kaapland: Alle beoefenaars en voorstanders van
Hollandsche taal en letterkunde, Zuid-Afrikaansche geschiedenis, tooneelen zangkunst
worden opgeroepen naar een taal- en letterkundig congres, dat den 19en December
in de Paarl gehouden zal worden.
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In de Kaapkolonie dus. En dat is goed, want in de ou kolonie, waar men voor de
Nederlandsche taal en letteren, van de landen van Zuid-Afrika, nog het meeste voelt,
behoort het eerste taal- en letterkundige congres van Nederlandsch Zuid-Afrika bijeen
te komen.
Als Noord- en Zuid-Nederland eens op dat congres vertegenwoordigd konden
worden!

Een-jarige cursus in de paedagogiek in Nederland voor
Zuid-Afrikaners.
Bij genoegzame deelneming stelt Dr. J.H. Gunning, privaat-docent in de paedagogiek
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, zich voor aldaar een één-jarigen
wetenschappelijken cursus in de paedagogiek te geven voor Zuid-Afrikaners. Voor
het practische gedeelte zal de hulp van eenige bekwame schoolhoofden te Amsterdam
worden ingeroepen.
Deze cursus zal ongeveer één jaar duren en wel van omstreeks 1 Februari 1908
tot Januari 1909; hij wordt gegeven te Amsterdam, doch kan slechts doorgaan en
wordt slechts uitgewerkt, wanneer op zijn
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minst een achttal personen zich van tevoren schriftelijk hebben verbonden daaraan
te deel te nemen.
Aan den cursus zullen verbonden zijn verschillende uitstapjes met paedagogische
doeleinden en de bijwoning van een vacantie-leergang in de paedagogiek aan een
der Duitsche Universiteiten (Jena of Marburg bijv.) in den zomer van 1908.
Gelijk van zelf spreekt bestaat voor de deelnemers alle mogelijke gelegenheid tot
het grondiger aanleeren der Hollandsche taal.
De kosten worden alles inbegrepen geschat op pl. m. f 1500. - (£ 125). Hieronder
zijn niet berekend de kosten van overtocht.
Zij die vast voornemens zijn aan dezen cursus deel te nemen worden verzocht
hunne inschrijvingen uiterlijk 1 December 1907 in het bezit te doen zijn van den
heer A. Welcker, Morschweg 24, Leiden, Holland.
Bij het doorgaan van den cursus door voldoende deelneming zal aan degenen, die
zich opgaven, alsdan per omgaande een uitvoeriger programma worden toegezonden,
benevens alle mogelijke inlichtingen.
Voor hulp bij de huisvesting zal worden zorg gedragen.
Redacties van bladen, inzonderheid onderwijsbladen worden verzocht het
bovenstaande geheel te willen afdrukken en er in hunne kolommen de aandacht op
te vestigen en het indien mogelijk meerdere malen te plaatsen.
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!

Suriname
Een feestelijke Augustusmaand.
Het spreekwoord ‘De dagen volgen elkaar op, maar gelijken niet op elkaar’ is zeker
op Suriname niet van toepassing. In stille eentonigheid gaan in den regel de dagen
in onze Kolonie (klein in zielental ofschoon groot genoeg in uitgestrektheid, daar ze
ongeveer 5 maal zoo groot is als Nederland) voorbij.
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De hoofdpersonen op de bovenste rij, van links naar rechts: Brutus, Luit. van Bennekom; Cinna, de
heer D. Jonker; Kunegonde, Mej S. Fernandes; Caesar, de heer C.J. Booms; Calpurnia, Mej. E. Bueno
de Mesquita. In het midden zittend, van links naar rechts: Mevrouw Doyer, Luit C. Boertje, Mevr.
Cruger. De hoofdman van de dameslijfwacht Flavius, de heer Menkman, de samenzweerders, en de
dameslijfwacht daarom heen geschaard. Op den voorgrond zit naast den samenzweerder, Prebonius,
de heer van Lier, de bediende Pindarus, Luit. D. van Meerendonk, en rechts (niet in costuum) de heer
G. Brokmeier.

Bijna het heele jaar door een lachende, vriendelijke en koesterende zon en een blauwe
hemel, door een rustigen tropenavond gevolgd. En al spreken wij hier van seizoenen,
waarin naar tijdsorde regen valt of niet, de natuursveranderingen, de ingrijpende
wisseling van jaargetijden, het ontwaken en sterven in de natuur is ons vreemd.
Wereldschokkende gebeurtenissen, politieke beroeringen, opeenvolging van vermaken
en feestelijkheden behoeft men hier niet te zoeken.
Doch de maand Augustus maakte hierop eene buitengewone uitzondering. Eerst
vierden we de verjaardag der Koningin-Moeder op den 2en; toen hadden we het
voorrecht een Duitsch korvet de ‘Panther’ in onze haven te zien gedurende een vijftal
dagen. Nog mochten wij het pantserschip de ‘Gelderland’ begroeten, dat den 11en
op de reede kwam om een maand hier te vertoeven. Ten slotte de groote feest-
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dag van den 31en, waarop door heel de bevolking uitbundig wordt feest gevierd.
In het bizonder verdient vermelding de opvoering in Paramaribo van de operette
‘Julius Caesar’, ten bate van de Groepskas door een gezelschap dames en heeren
rederijkers, allen leden van 't Algemeen Nederlandsch Verbond.
De kluchtoperette, een koddige tegenhanger van Shakespeare's beroemde drama
van dien naam, waaraan maanden lang met onverdroten ijver is gearbeid, is den 6en
voor het voetlicht gebracht en met zulk een bijval, dat nog twee opvoeringen ervan
op den 8en en den 12en mogelijk waren. De operette werd door een Hollandsch
marine dokter, Dr. Pulle (door zijn deelnemen aan de Van Stockum expeditie in
Suriname wel bekend) in elkaar gezet en door een dillettanten-gezelschap van
adelborsten het eerst in Nederland opgevoerd. In de parodie vindt men de hoofdlijn
van het drama terug, maar de tekst is geheel anders. Bovendien was de operette hier
pasklaar gemaakt voor plaatselijke Surinaamsche toestanden. Julius Caesar aan de
telefoon, Romeinen gewapend met regenschermen, de imperator zijn staatszorg
uitstrekkende over de Paramaribosche straatverlichting, het invoerrecht en de
bezuiniging, de dichter Cinna zingende over Lawatreinen, bacovencultuur, het vrije
reizen voor de Koloniale Staten en de belastingen. En het geheel gezongen op bekende
zangwijzen uit opera's enz. Er is gespeeld voor eivolle zalen, voor een dankbaar
publiek. Er zat gang in de voorstelling, opgewektheid in het spel, hoewel de meeste
spelers nog nooit een voet op de planken hadden gezet. De Romeinsche kleederdracht
was streng gevolgd en keurig uitgevoerd. En groote aantrekkelijkheid lag in de
zwaardendansen van de dames-lijfwacht van Julius Caesar, bestaande uit een 16-tal
dames, die grooten bijval inoogstten.
In den proloog voor 't 2e bedrijf werd door een Romein een opwekkend woord,
toepasselijk op het Alg. Ned. Verbond, op de wijze van Paljas, gezongen.
Een woord van erkentelijkneid past aan Luitenant Boertje, die niet alleen als
talentvol leider het leeuwenaandeel aan het welslagen had maar ook de operette voor
Suriname pasklaar maakte, aan mevr. Doyer, die het muzikale gedeelte verzorgde
en het orkest leidde, aan mevr. Cruger, die de pianobegeleiding in handen had en
aan den heer D. Fernandes Jr., wiens regelingsarbeid niet gering is te schatten.
Aan bloemenhulde heeft 't dan ook niet ontbroken en de leiders ontvingen van de
spelenden geschenken.
Z. Exc. de Gouverneur woonde met zijne dochter de eerste voorstelling tot het
einde bij.
Bij de slotopvoering bracht het Bestuurslid de heer E.B.J. Luitink namens het
A.N.V. dank aan het gezelschap voor wat het had verricht om het Verbond op zulk
een aangename wijze geldelijk te steunen. De voorbeeldige samenwerking tusschen
de verschillende elementen werd met genoegen herdacht.
Hij overhandigde de leiders, voor het geheele gezelschap, een gepaste hulde.

Dario Saavedra.
Onze landgenoot D a r i o S a a v e d r a , in 1899 op 23-jarigen leeftijd naar Europa
vertrokken, om aldaar zijn veelbelovenden aanleg verder tot ontwikkeling te brengen,
heeft de verwachtingen, die zijn familie en leermeesters in den lande van hem
koesterden, niet beschaamd.
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Hij is nu na een afwezigheid van acht jaren als kunstenaar van naam in ons midden
teruggekeerd.
Na in Leipzig het einddiploma van het conservatorium te hebben behaald, vestigde
hij zich te Berlijn om zijn muzikale ontwikkeling te voltooien.
Na op een concert succes te hebben behaald, werd hij aangesteld als leeraar aan
het conservatorium, dat onder leiding staat van den wereldvermaarden componist en
pianist S c h a r w e n k a , waar hij zoo goed voldeed, dat hem weldra de hoofdklasse
werd toevertrouwd.
Aan die inrichting voor goed verbonden, kreeg hij verlof voor een buitenlandsche
rondreis, die door hem zoo werd ingericht, dat hij zijn familie in Suriname kon
bezoeken. Na een reis in Zweden en Noorwegen in Januari j.l., vertrok hij via Londen
naar de Antillen en na op verschillende eilanden en in Venezuela te zijn opgetreden,
kwam hij ten slotte hier in zijn geboorteland terug.
Maandag den 19en Augustus had het lang verbeide concert van Dario Saavedra
in de zaal van het A.N.V. plaats met vriendelijke medewerking van mevr. De Vries
- Robles Slijper, die het publiek op twee fraaie zangnummers en van den heer J.W.
Bueno de Mesquita, die het op een vioolstuk vergastte.
En de verwachtingen zijn niet teleurgesteld!
Meesterlijk heeft onze landgenoot voor een stampvolle zaal onder stormachtige
toejuichingen en te midden van een bloemenschat het programma, hetwelk uit

werken van West-Indische en Zuid-Amerikaansche toondichters en uit klassieke en
moderne werken bestond, voor een opgetogen publiek afgespeeld. De gouverneur
was met zijn familie tegenwoordig. Onder de kransen bevond zich een van de
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bevolking van Suriname, een van Z. Exc. den Gouverneur, een van de Groep Suriname
van het A.N.V., een van de ‘Deutsche Verein’.
Na afloop werd Saavedra gehuldigd door een comité, dat zich onder voorzitterschap
van den heer Bär von Hemmersweil gevormd had. In optocht met toortsen en muziek
door de stad gereden en langs het huis waarin hij werd geboren naar de Buitensocieteit
geleid, werd hem na een welsprekende rede van den heer Bär namens de bevolking
een gedenkpenning overhandigd uit Surinaamsch goud geslagen.
Dario Saavedra (de schuilnaam voor Daniël Samuels), wiens foto hierboven prijkt,
is waardig in zijn geboorteland gehuldigd. Den 10en September vertrok hij over
Demerara, Grenada, St. Vincent, Cherbourg naar Parijs. Deze maand treedt hij als
pianosolist in het vermaarde orkest Lamoureux op. November en December maakt
hij voor de Berlijnsche concert-directie een kunstreis, die Berlijn, Weenen, Buda-Pesth
en Constantinopel omvat.
De beste wenschen vergezellen den Maëstro op zijne verdere reizen in den vreemde,
waar hij zonder twijfel den Nederlandschen naam zal hoog houden.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
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Ingezonden.
Nederlands in Vlaams België.
Geachte Redactie,
Op 't Ned. taal- en letterkundig congres te Nijmegen in 1901 had ik een aangenaam
gesprek met de heer Wannijn uit Gent, en daarin drukte die heer o.a. zijn ongenoegen
uit over het feit, dat de Noord-Nederlanders, wanneer ze in Vlaams België komen,
steeds Frans spreken en geen Nederlands. Hij vond dat beledigend voor de Vlaamse
taal, die toch iedereen sprak. In een zijner toespraken kwam dezelfde heer zeer
nadrukkelijk en scherp op deze kwestie terug, en spotte hij ook met de gebrekkige
wijze waarop wij Hollanders Frans spreken. Nu, ik knoopte een en ander in 't oor,
en nam vast voor voortaan in Vlaams België steeds Nederlands te spreken.
Ik heb 't driemaal in toepassing kunnen brengen: te Gent eens en te Antwerpen
tweemaal. En ik begrijp nu best waarom wij Hollanders liever Frans spreken, als we
in die streken komen.
En weet u hoe? Wel, omdat men Vlaams sprekend zowat overal n i e t v o o r v o l
wordt aangezien: men houdt u voor iemand, die wel als een heer wil doen, maar 't
toch niet is.
Men heeft in heel Vlaams België een diepe verering voor 't Frans. Dat deze taal
als veel voornamer wordt aangezien dan Nederlands, blijkt o.a. daaruit, dat zelfs een
vurige flamingant als wijlen de burgemeester van Antwerpen over zijn moedertaal
als iets minder deftigs sprak (zie de aanhaling zijner vergelijking van 't Vlaams met
een eenvoudig burgervrouwtje, dat zijn moeder zou wezen).
Bij beschaafde mensen spreekt men thuis Frans, behalve tot de dienstboden.
Geen wonder dus, dat ik b.v. in 't Terminus hotel te Antwerpen, slechts één
Nederlands woord vond, wellicht bestemd voor sjouwerlui of koetsiers; want het
stond op de buitendeur. En 't was verkeerd ook nog: er stond s t o o t e n . In 't
Nederlands overgebracht zijnde is dat d u w e n . Verder was er in 't hele hotel geen
enkele aankondiging of bekendmaking in 't Nederlands. En dat terwijl ik hoor, dat
de meeste daar vertoevenden Noord-Nederlanders zijn.
Ik zou willen zeggen: boycot zo'n hotel, medeleden van ons Verbond; maar ach,
dan zouden we in heel Vlaams België immers alle betere hotels moeten boycotten!
Komaan, voortaan spreek ik weer Frans in heel België, al doe ik 't dan minder
goed dan de beschaafde Vlamingen.
De taal onzer Koningin heet in België die der kleine luiden. Terwijl de
Germaansche volken en talen de wereld beheersen, zweert de Belgise Vlaming nog
steeds bij 't Frans als in de dagen van Boudewijn van Vlaanderen, leenman van de
Franse Koning.
Er zullen misschien Vlamingen zijn, die zich over deze woorden van mij ergeren:
't Vlaams is hun lief, zeggen ze.
Maar, eilieve, als die taal u werkelijk dierbaar is, waarom d u l d t gij dan zulke
toestanden? Waarom spreekt gij zelf meer Frans dan Vlaams, gij ontwikkelde
Vlamingen, en bederft daardoor uw taalgevoel (blijkens de talrijke gallicismen,
waaraan i e d e r e e n in België zich bezondigt)? Waarom dwingt gij niet de Walen
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in u w Vlaams land Nederlands te spreken, waarom abonneert gij u op Franse bladen,
leest driemaal zoveel Franse boeken als Vlaamse enz. enz.
Dr. A.A. FOKKER

Naschrift.
Het eerste Nederlandsch Congres, dat Noord- en Zuiderbroeders samenbracht en bij
de besten in Nederland belangstelling wekte voor den Vlaamschen Taalstrijd, greep
plaats nu haast 60 jaar geleden; Neerlandia, het maandblad, dat wezenlijk h e t orgaan
is geworden van het Nederlandsche menschdom, is zelf 12 jaar oud en heeft gedurende
dit achtste eener eeuw haar lezers - zij het dan beknopt - op de hoogte gebracht van
het verloop van den Vlaamschen Taalstrijd en desondanks krijgt men een brief als
bovenstaanden te lezen. Daar staat men van verbluft.
Als onze taal ons werkelijk dierbaar is, zegt de heer Fokker, ‘waarom dulden wij
dan toestanden als de onze’. Weet de heer Fokker dan n i e t s van de Vlaamsche
Beweging af? Brengt het verloop van die Beweging niet dagelijks het bewijs, dat we
onze taaltoestanden, die abnormaal zijn, in 't geheel niet dulden, maar onze grootste
kracht inspannen om die ten goede te wijzigen? En wat neemt de heer Fokker ons
nu kwalijk? Dat we niet in een ommezien toestanden weten te wijzigen, die de
schepping van eeuwen zijn. Indien we d u l d d e n , dan zou er geen Vlaamsche
Beweging z i j n , dan zouden wij voor onze taal, die ons werkelijk dierbaar is, niet
de offers brengen, die we brengen en zouden we er niet een heel leven van strijd aan
wijden, waar 't zoo gemakkelijk is zich te laten meedrijven met den stroom. Maar
strijd is een zaak van kracht. Zou de strijder dan minder waardeering verdienen omdat
zijn kracht weleens tot zegevieren te kort schiet?
Van de heele Vlaamsche Beweging begrijpt de heer Fokker geen jota, anders
zouden uitlatingen als de zijne onmogelijk zijn. ‘Bij beschaafde menschen spreekt
men thuis Fransch’. Conclusie: wij flaminganten, die voor 't Nederlandsch in de bres
staan en thuis geen Fransch spreken, zijn onbeschaafden. Dank u wel mijnheer Fokker.
‘Waarom spreekt gij zelf meer Fransch dan Vlaamsch, gij ontwikkelde Vlamingen’.
Bewijs, dat de heer Fokker er niets van begrijpt. Er zijn verfranschte Vlamingen of
franskiljons en Vlamingen van den echten bloede of Vlaamschgezinden. Nu wil de
heer Fokker de laatsten in den steek laten, omdat de eersten Fransch spreken en hij
zal zelf aan dat Fransch spreken meedoen. Wat een prachtige logika! Fransch zal Dr.
Fokker spreken omdat hij zich in 't hotel Terminus te Antwerpen geërgerd heeft aan
Fransche opschriften! Maar, waarde heer Fokker, om u te ergeren aan Fransche
opschriften was 't niet noodig Amsterdam te verlaten. Als ik van 't Sophiaplein door
de Kalverstraat wandel, weet U welke opschriften ik op mijn linkerzijde lezen kan?
1. M a g a s i n d e s o l d e s s p é c i a l d e f o u r r u r e s ; 2. B o i s s o n s
A m é r i c a i n e s in Continental Bodega; 3. C h o c o l a t e r i e r o y a l e ; 4. M a i s o n
n o u v e l l e , Modes; 5. Kiek, H o r l o g e r ; 6. Camille Migny, S a l o n d e
C o i f f u r e , C o i f f u r e d e m a r i a g e ; 7. M i l l e f l e u r s ; 8. Schmidt,
B i j o u t i e r ; 9. C u r i o s i t é s , M e u b l e s a n c i e n s , A n t i q u i t é s , O b j e t s
d'art; 10. M o n o g r a m m e s -P a p i e r d e l u x e ; 11. M a i s o n d e b l a n c ,
t r o u s s e a u x , l a y e t t e s ; 12. S a l o n p o u r l a c o u p e d e s c h e v e u x e t
d e l a b a r b e ; 13. C h a u s s u r e s ; 14. A u c h a p e a u d 'o r ; 15. C o i f f e u r ,
P o s t i c h e u r ; 16. M a i s o n L e s c u r e c i - d e v a n t B a u s s o n ; 17.
H o r l o g e r i e , P e n d u l e r i e , G r o s , D é t a i l ; 18. Eug. Dulfer, C h e m i s i e r ;
19. B i j o u x -P r i x f i x e ; 20. D i a m a n t s M o n t a n a , I m i t a t i o n d e t o u t e s
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l e s p i e r r e s p r é c i e u s e s ; 21. O r f é v r e r i e C h r i s t o p h e ; 22. G l a c i e r ;
23. Spyer, A n t i q u i t é s , M e u b l e s a n c i e n s .
Ik geef het op om ook de opschriften van de overzijde op te nemen. Is daar geen
gelegenheid te over
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voor den heer Fokker om zich te ergeren? Dat in een stad als Antwerpen, waar men
dagelijks met duizenden Franschsprekenden te doen heeft, Fransche opschriften aan
te nemen zijn, zonder dat daarom de afwezigheid van Nederlandsche gerechtvaardigd
is, is verklaarbaar. Maar wat beteekenen die in de Kalverstraat? Dat ze spreken tot
den vreemdeling? Maar is het weren van de taal van eigen landgenoot
gerechtvaardigd? Is het bezigen van een vreemde taal bij het u i t s l u i t e n d spreken
t o t eigen landgenoot zooals met C o i f f u r e d e m a r i a g e - het zijn toch geen
vreemden, die voor hun c o i f f u r e d e m a r i a g e naar Amsterdam komen aannemelijk? Doch niet alleen in winkelopschriften, bemerk ik dit pronken met het
vreemde, bepaaldelijk met het Fransch; ik merk het in tal van opschriften. Zoo wordt
ruchtbaar gemaakt, dat in het To l h u i s aan het IJ (electrisch verlicht) een
K e r m e s s e d'é t é gehouden wordt in Oud-Holland. Is het gek genoeg! En wat staat
die vreemde titel G r a n d T h e â t r e toch mal op den gevel van een Hollandschen
Schouwburg? Zoudt U niet denken Dr. Fokker, dat er redenen te over zijn om zich
te ergeren aan die zucht naar het vreemde en mag ik u de vraag niet stellen: waarom
duldt U zulke toestanden? U zegt ons, dat het overwegend aantal gasten in het hotel
Terminus N e d e r l a n d e r s zijn. Wel, als dat werkelijk zoo is, dan hebben die het
in hun macht om drukking te oefenen op den hotelhouder en hem te wijzen op het
verkeerde van uitsluitend Fransche opschriften. Treden zij op als w a r e Nederlanders,
dan verzeker ik U, dat de hotelhouder gevoelig wordt voor hun aandringen. Indien
jaarlijks enkele duizenden Nederlanders, in plaats van te redeneeren zooals U doet,
bij hun reizen in België, overal Neerland's taal deden klinken, dan zou dat van zeer
grooten invloed zijn. Doen zelfs leden van het Verbond dat niet, dan weet ik waarlijk
niet waarom zij leden van het Verbond zijn. Zij handelen dan eenvoudig als
franskiljons en komen ons op den koop toe nog verwijten, dat wij met franskiljons
opgescheept ziin.
H. MEERT.

Allerlei en mededeelingen.
Aanvulling Sprekerslijst. (Zie Aug. en Sept.-nr.)
15. Mej. Cath. van Rennes, Utrecht.
Vertellingen aan het klavier; indien de afstand niet te ver is, ook uitvoering met
kinderkoor.
16. Mevr. Jacoba Flothuis - v. Dommelen, Rotterdam.
Voodrachtavond: Middelned. poëzie; verzen van Vondel, Hooft, Breeroo;
gedichten van Bilderdijk en Potgieter; poëzie van onze moderne
woordkunstenaars: Perk, Kloos, Verwey, Van Eeden, Hél. Lapidoth - Swarth,
Henr. Roland - Holst, Giza Ritschl, Gezelle, Van de Woesteyne, Boutens, Adema
van Scheltema; Proza van Multatuli, Van Deyssel, Van Looy, Ary Prins e.a.
Lezingen over dichters en prozakunstenaars, ook behandeling van een geheel
werk.
17. Emiel Hullebroeck en Jan de Vos, Ledeberg bij Gent.
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a.
b.
c.
d.

e.

Peter Benoit, zijn leven, zijn school, zijn werken (met menigvuldige
liederen);
Het Vlaamsche Volkslied (met vele liederen);
Vlaamsche Liederavond;
Muzikale Ontwaking, voordracht met zang over de
Noordnederlandsche componisten. (Deze avond enkel voor
Zuid-Nederland);
Uitvoering der liederen van Emiel Hullebroeck door den toondichter.
Beide zangers stellen zich op zeer voordeelige voorwaarden
beschikbaar.

18. Het Zuid-Afrikaansch kwartet.
Zuid-Afrikaansche voordrachten en liederen.
Inlichtingen bij den heer Frederik Rompel, Perskantoor A.N.V., Wijnstraat,
Dordrecht.
19. Coers' Liederkoor, Koor der Ver. Het Ned. Lied.
Inlichtingen geeft de heer F.R. Coers F. Rzn., Utrecht.

Uit Tijdschriften.
In de Vragen van den Dag van deze maand komt een belangrijk artikel voor over
Nationaliteitsgevoel te Brussel door den heer L.M.G. Kooperberg,
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waarin over Vlaamsche of beter gezegd Fransche toestanden in de Brabantsche
hoofdstad rake opmerkingen worden gemaakt.
Wellicht geeft het ons aanleiding er in een volgend nummer op terug te komen.
In Eigen Haard een artikel over ons Hollanders in Michigan, door Theo de Veer,
met afbeeldingen.
Bijgaande foto stelt voor het echtpaar Johan Huyser, kolonisten van 1847, in welk
jaar het stedeke Zeeland in Michigan werd gesticht. 't Telt thans een 2000 inwoners
voor het grootste deel van Nederlandschen stam.

Teekenend.
Bij een prijsvraag van de Victoria West Nieuwsbode (Kaap-Kolonie) voor een
oorsponkelijk Hollandsch gedicht, werd met den tweeden prijs bekroond de inzending
van een Schot, die drie jaar geleden nog geen woord Hollandsch kende.
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Reclamekaarten A.N.V.

Ingezonden onder motto Pax.
Bekroond met een tweeden prijs.
Ontwerp van Renaut Bosiers, Antwerpen.
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Ingezonden onder het teeken: Wapen met balk.
Eervolle vermelding.
Ontwerp van Marcel von Sijben, Berchem, Antwerpen.

Waardeering voor onze Toonkunst.
De heer Sibmacher Zijnen, de bekende muziek-criticus, schrijft in Caecilia een artikel
over Toondichters van Noord en Zuid, waaruit met groote instemming het volgende
wordt overgenomen:
‘Klein en zwak zijn wij - klemmoedig en ongeloovig.
Als het buitenland met belangstelling en verrassing kennis neemt van wat onze
componisten dichtten, dan zien wij dat aan gelijk een curiositeit wordt bekeken, met
oogen van verwondering. Als het bestuur der Duitsche Toonkunstenaarsvereeniging
een symphonisch werk van Cornelie van Oosterzee waardig keurt op een harer feesten
te worden uitgevoerd; als Dirk Schäfer er zijn piano-quintet voordraagt met het
Frankfortsch viertal en warm wordt toegejuicht; als de Duitsche toonkunstenaars, na
Wagenaar's Cyrano aangehoord te hebben, onder den algemeenen bijval informeeren,
wie toch die Johan Wagenaar is, waarom de Hollanders niet meer, vaker van zich
doen spreken; als de dirigent Ingenhoven de moeite neemt met een Duitsch orkest
symphonische composities van Diepenbrock, Smulders, Peter van Anrooy openbaar
te maken, met goeden uitslag, te München, te Berlijn, te Parijs; als daar in Parijs door
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Pablo Casals sonaten worden gespeeld van Julius Röntgen, die in een Parijschen
wedstrijd voor kamermuziek is bekroond; als in den internationalen kamp van een
Italaansch Conservatorium quartetten van Anna Lambrechts - Vos met eer worden
onderscheiden; als Gerard von Brucken Fock te Dresden en te Berlijn wordt gehuldigd
om zijn klavier-dichtstukken en zijn lyriek, in de periodieken geroemd - dan zouden
deze feiten uit den jongsten tijd bij machte moeten zijn om twijfel aan de waarde
van Nederlandsche composities te verjagen.... uit het land, waar men anders gretig
genoeg de stemmen van over de grenzen opvangt.
't Is klaar, de toonkunstenaars zelf hebben het publiek nog niet overtuigd. Het
Hollandsch publiek bekommert zich luttel om zijn toonzetters, wellicht ook doordat
dezen zich niet sterk genoeg doen gelden, te veel op afstand blijven staan,
schroomvallig.
Zij behoorden alle aarzeling op te geven: tot waardeering te dwingen’.
De schrijver pleit voor een breeder, geestkrachtiger bestaan op muzikaal gebied,
samenwerking van alle elementen in Noord en Zuid, om tot erkenning te komen
onzer eigen waarde, om vaart te geven, waar nu de pas gemarkeerd wordt, gloed te
brengen en prikkelende moed, waar nog altijd koude onverschilligheid en twijfelzucht
neerdrukken.
Een vraag onzerzijds tot slot:
Wanneer zal er eens muziek van Benoit of een ander Zuidnederlandsch
toonkunstenaar in het Concertgebouw te Amsterdam klinken?
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Dr. A. Kuyper.
29 October 1907.
Met breed gebaar heft aan, in gedachte omvattend al wat Nederlandsch is buiten ons
land, wie over dr. Abraham Kuyper spreekt als Nederlander. Want enkel als zoodanig
past het Neerlandia hem te gedenken, nu hij door zijn zeventigsten geboortedag aller
aandacht heeft gespannen op zijn groenen ouderdom.
Kuyper wekt de herinnering aan die voorvaderen, wier rustelooze
ondernemingsgeest het vaderland te klein vond; die uitzwierven naar alle oorden,
om de Hollandsche vlag te planten en Hollandsch leven te stekken opuitheemschen
grond. Geen factoriën echter stichtte hij, geen kostbare ladingen boegseerde hij
huiswaarts; hij is er op uitgegaan den vreemde in, naar Amerika en Vlaanderen, om
de gedachte aan stameenheid wakker te

roepen of klaarheid te erlangen in de geestelijke en stoffelijke nooden van een
stamverwant volk. Waarheen ook het oog dwaalt, overal vinden wij duidelijke sporen
van zijn arbeid.
In Zuid-Afrika is hij niet geweest, persoonlijk niet. Maar zijn geest heeft rusteloos
meegewerkt en zijn invloed op het leven der Boeren was groot, reeds voor den eersten
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Vrijheids-Oorlog van Transvaal. Toen deze kwam, hadden de Afrikaners hier te
lande geen beter vriend dan hem, al stonden Harting, Spruyt en anderen met hem
gelijk. Hij behoorde tot de oprichters en eerste bestuurders der Ned. Zuid-Afrikaansche
Vereeniging. En toen in 1899 de oorlog uitbarstte met Engeland, toen heeft zijn
artikel in de Revue des Deux Mondes: La Crise Sud-Africaine, opzien gebaard over
de geheele wereld; in duizenden exemplaren werd het in Fransch, Duitsch, Engelsch
en Nederlandsch verspreid
Voor dien oorlog was dr. Kuyper naar Amerika geweest. Daar had hij getracht
President Mac Kinley te bewegen den dreigenden aanval der Britten op de Z.-A.
Republiek te beletten. Te vergeefs: Engeland had zich vooraf verzekerd rustig zijn
gang te kunnen gaan. Op zijn terugreis heeft hij in Engeland zelf, John Morley
bezocht, met hetzelfde doel, maar door Chamberlain
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bedrogen, verklaarde deze, dat er van oorlogsplannen geen woord waar was. Wel
stond het geschreven, dat het machtigste volk ter wereld, blindelings geleid door een
sluw ondernemend, maar gewetenloos man, zich zou werpen op een rustig landelijk
volk, maar de poging van Kuyper om dat te verhoeden, blijft daarom niet minder te
waardeeren.
Minister nog tijdens den oorlog, met heel Nederland lijdende onder de gruwelen
der concentratiekampen, stond hij machteloos, evenals wij allen. Tot op een oogenblik
hij zijn diensten tot bemiddeling aanbood. Toen volgde Vereeniging en wat dies
meer zij. De daad van toen is verleden, maar nog geen geschiedenis. Beoordeelen
of zij niet de Engelschen meer heeft gebaat dan de Boeren, kan men nog niet. Men
kan nooit met zekerheid zeggen wat zou zijn gebeurd als iets anders niet geschied
ware. De Boeren zijn er nog; zij zijn weer tegen het mes opgekruld; met vertrouwen
gaan zij de moeilijke tijden vóór hen te gemoet. En wij vertrouwen met hen, overtuigd
als wij zijn van de taaiheid van het Nederlandsche ras. En wij erkennen zonder
voorbehoud, dat wat dr. Kuyper heeft gedaan als bemiddelaar, voortsproot uit de
edelste bedoelingen en dat daarnaar vóór alles zijn daad moet worden beoordeeld.
Het Afrikaansche volk is opgeofferd, de Afrikaansche natie is blijven bestaan.
Na den vrede is onder Kuyper's bewind de toegang voor Zuid-Afrikaners aan de
Nederlandsche Hoogescholen opengesteld. Heel Nederland juichte het toe. De daad
had zooveel eerder kunnen en moeten geschieden, maar met dat al het gebeurde niet.
De afstand van algemeen erkende wenschelijkheid, van noodzakelijkheid zelfs, tot
de daad is in ons landje dikwijls zoo ontzettend groot! Een man, die doet, geldt
daarom voor een dubbel man. Zoo kreeg het Verbond door Minister Kuyper zijne
bescheiden eerste rijkstoelage, en kreeg Leiden zijn eersten Afrikaanschen
Hoogleeraar Melius de Villiers, voor Romeinsch-Hollandsch recht.
Door Afrika heeft dr. Kuyper het moederland aan zich verplicht.
Vóór dr. Kuyper zijn bekende reis naar Amerika ondernam, in '99, heeft hij zich
persoonlijk door herhaald onderhoud met den toenmaligen Secretaris van het Verbond
op de hoogte gesteld van de bedoelingen onzer Vereeniging en van hare wetenschap
omtrent Nederlandsch-Amerikaansche toestanden. Deze wetenschap was toenmaals
nog zeer gering; het jonge Verbond had het oog nog slechts gevestigd op eigen land,
Vlaanderen en Zuid-Afrika. Van de toestanden daar waren de leiders beter op de
hoogte, maar toch ook nog onvoldoende. Wie er zich nooit rechtstreeks mee heeft
bemoeid, weet niet welke moeite, en vooral welke ervaring, over hoe langen tijd, het
kost om zoover te komen in zijn inzichten in de wel verwante, maar daardoor des te
bedriegelijker toestanden op stamverwant gebied, vóór men zeggen kan, nu doe ik
ten minste geen kwaad meer. Het is niet voldoende ingelicht te worden door één
betrouwbaar persoon; hoe goed en hoe eerlijk die het meent, hij is altijd eenzijdig,
vergeleken bij datgene wat een Verbond als het onze beoogt, dat niet enkelen, maar
allen wil omvatten, dat niet een deel zoekt, maar het geheel. De toestanden in
Zuid-Afrika en Vlaanderen waren en zijn nu nog zoo ingewikkeld, zij hangen zoo
nauw samen met het verleden, dat het heel wat heeft gekost, voor men er was aan
het Nederlandsch Verbond. En nog, uitkijken blijft altijd de boodschap.
Een der eerste waarheden, die men mocht veroveren, de grondwaarheid zoo te
zeggen, is, dat de Nederlander uit Nederland niet de Nederlander is uit Vlaanderen
en niet de Nederlander uit Zuid-Afrika. Dat spreekt als een boek, maar wordt op

Neerlandia. Jaargang 11

allerlei manieren nu nog dagelijks vergeten, zelfs door menschen, die meenen op de
hoogte te zijn. En de eerste les, die uit die waarheid volgt, is voor den Nederlander
in het moederland deze: tracht niet in Vlaanderen en Zuid-Afrika betweterig te zijn.
Men is zelfstandig en van uw rechtstreeksche inmenging niet gediend.
Toen dan dr. Kuyper naar Amerika zou gaan, was hij oneindig beter op de hoogte
van de toestanden daar dan het bestuur. Dit heeft hem weinig kunnen inlichten,
behalve van zijn gedane mistastingen, die waarschuwende bakens in zee. Toch, dr.
Kuyper van den beginne af lid van den Raad van Bijstand van het Verbond, bood
zich aan daar ginder voor het Verbond te doen wat hij kon. Hij vroeg en kreeg een
brief, waarin bij voorbaat alles werd bevestigd wat hij tot stand zou brengen.
Zijn reis heeft voor het Verbond Amerika geopend. Hij heeft de groote verdienste
den Nederlandschen stam in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika te hebben
getoond in zijn ware gedaante, de vaagheid der voorstellingen te hebben weggewischt,
klaarheid te hebben gebracht waar slechts illusie leefde. Zonder hem zou de
wetenschap van dat alles veel moeite, langen tijd en vele dwalingen hebben gekost;
hij, met zijn indrukwekkend gezag, zijn meeslepend woord, zijn rappe daad, vermocht
wat buiten hem niemand zóó had gekund. In den korten tijd van zijn verblijf heeft
hij den sluimerenden stamgeest wakker geschud, in een wervel opgejaagd de
geestdriftstof, en visioenen voor oogen getooverd van mogelijke stam- en taaleenheid,
die na zijn vertrek de onwezenlijkheid van heerlijke maar onvervulbare droomen
bleken. Een groep van het A.N.V. is Amerika geworden, maar stand gehouden heeft
zij niet. De dag baart den dag en iedere dag heeft helderder doen zien, nog na dr.
Kuyper's reis, hoe de ware verhoudingen zijn tusschen den Nederlander in Amerika
en diens nieuwe vaderland.
Twee waarheden vóór alle andere zijn ook hier gebleken. De eerste is, dat op den
langen duur de moedertaal van welk volk ook, dus ook van onze landgenooten, in
de Engelsch-Amerikaansche verkeerstaal opgaat. De tweede is, dat de moedertaal
reeds in het tweede geslacht versmaad wordt. Weten is altijd een voordeel en toen
het A.N.V. deze twee waarheden kende, toen stond het op den bodem der
werkelijkheid en kon zich wijden aan andere doeleinden dan het vruchtelooze kampen
voor een zelfstandig voortlevende eigen taal. Niet dat die niet meer gesproken en
gelezen wordt! Integendeel, in tal van kerken wordt in het Hollandsch gepreekt, tal
van in het Hollandsch geschreven bladen en tijdschriften verschijnen nog. Maar

Neerlandia. Jaargang 11

169
de invloed hiervan is plaatselijk; buiten den kerk- en huisdrempel heerscht in het
onderling verkeer, bij elke aanraking met niet-Hollanders, de landstaal. Maar fier op
hun afkomst zijn en blijven onze stamgenooten, hetzij zij van het midden der
zeventiende eeuw de nieuwe wereld bewonen en elke aanraking met het moederland
hebben verloren, hetzij zij in het midden der vorige eeuw als vrijwillige ballingen
ginder een veilig oord voor het benauwde geweten hebben gezocht. Zij mogen er
wezen in Amerika, de Nederlandsche Kolonisten. Zij doen hun moederland eere aan
en bewaren, zooal niet de taal, hun karakter. Is het niet kenschetsend, dat de Afdeeling
Chicago van het A.N.V. blijkens haar laatste schrijven aan het Hoofdbestuur, pogingen
zal doen om aan de Hoogeschool aldaar een Hoogleeraar te krijgen in Nederlandsche
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis?
Dr. Kuyper kan verzekerd zijn, dat zijn verblijf daar ginder goed heeft gewerkt,
en dat het Verbondsbestuur niet heeft gerust na zijn vertrek. Het bekende hoofdstuk
in de Varia Americana ‘Onze Stamgenooten in America’, zal ten allen tijde de legger
blijven voor onze kennis der Hollandsch-Amerikaansche toestanden, al is ook niet
alles daarin boven eenige bedenking verheven gebleken.
Door Amerika heeft dr. Kuyper het moederland aan zich verplicht.
Vlaanderen is uitteraard door dr. Kuyper niet voor het Verbond ontdekt; de nauwe
banden van wederkeerig vertrouwen hebben van meet af in het A.N.V. de beide
aangrenzende deelen van den Nederlandschen stam saamgesnoerd, zóó, dat volkomen
erkenning en waardeering van weerskanten gelden. Men begrijpt elkaar in zijn kracht
en in zijn zwakte, en werkt eendrachtig samen voor hetzelfde doel, alleen geremd in
zijn arbeid door gebrek aan geld. Want zonder dat is men vaak lam geslagen. Niet
dat de trouw aan de beginselen lijdt onder de botheid der wapenen, maar zijn die niet
vlijmend, dan moet zooveel taaier worden gevochten, over langeren tijd, vóór men
is aangeland op het beoogde punt. De geschiedenis der Vlaamsche Beweging echter,
en die van Zuid-Afrika, hebben gelukkig getoond dat niet behoeft te worden
gedespereerd.
Toch, al is het niet openlijk, dr. Kuyper, heeft meegeleefd met de Vlamingen, in
meer dan één moeilijk oogenblik. En dat hij als Minister zich persoonlijk door den
heer Meert heeft laten inlichten omtrent hun lijden en strijden, bereid maar niet bij
machte krachtigen steun te verleenen, dat wordt door de Vlamingen nooit vergeten.
Door Vlaanderen ook heeft dr. Kuyper het Verbond aan zich verplicht.
En daarom biedt het hem, krachtens zijn innigste bestaan zich verheffend boven
allen partijstrijd, al is het na den dag zelf, op deze wijze zijne hulde, vertrouwende,
dat hij altijd van het Verbond zal zijn een goed vriend.
Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!

Van het Hoofdbestuur
Verslag der vergadering van het Hoofdbestuur op Woensdag 23
October 1907, te Dordrecht.
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Aanwezig: de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde; de heeren
Dr. H.F.R. Hubrecht, Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, A.C. van der
Cruyssen, Mr. W. Thelen, Joh. C. Kesler, J.M. Pijnacker Hordijk, H.D.H. Bosboom,
Mr. Dr. C.F. Schoch, Dr. J. Boeke, P. Delgeur, P.J. de Kanter en Mr. W. Dicke.
Afwezig met kennisgeving: de heeren J.D. Baron van Wassenaer van Rosande,
Mr. C.Th. van Deventer, Dr. J.J.A. Muller en H. Meert.
De voorzitter opent de bijeenkomst met in het bijzonder het welkom toe te roepen
aan de heeren Schoch en Delgeur, die voor de eerste maal een
Hoofdbestuursvergadering bijwonen in de plaats der heeren Graaf van Heerdt tot
Eversberg, die helaas door zijn zwakke gezondheid verhinderd was aan onze
beraadslagingen deel te nemen en Pastoor Euwens, met wien steeds op de
aangenaamste wijze werd samengewerkt. Met grond mag worden verwacht, dat de
heer Schoch, die reeds veel als voorzitter der Groep Suriname deed en Pastoor Delgeur
met vrucht voor de belangen der West-Indische Groep werkzaam zullen zijn.
Punt 1. De notulen der vorige vergadering, in afschrift aan de leden rondgezonden,
worden onveranderd goedgekeurd.
De voorzitter deelt mede, dat de heer Mr. W. Dicke in de 's morgens gehouden
algemeene vergadering van Groep Nederland tot afgevaardigde in het Hoofdbestuur
is gekozen en stelt voor hem te benoemen tot alg. secr.-penningmeester. Met
algemeene stemmen wordt dit aangenomen.
Nog heeft Jhr. Van Nispen tot Sevenaer tot leedwezen van het Dag. Bestuur
gemeend wegens drukke bezigheden zijn ontslag te moeten nemen als ondervoorzitter.
Aan het einde der vergadering zal gestemd worden voor een opvolger.
De aftredende secretaris, de heer P.J. de Kanter, verkrijgt nu het woord tot het
doen van mededeelingen.
Punt 2. Allereerst vraagt hij bekrachtiging van tusschentijds genomen besluiten,
waaronder goedkeuring van het reglement der Zelfst. Afd. Buenos Aires en de
benoeming van vijf vertegenwoordigers. Goedgekeurd.
Punt 3. De aftr. secretaris zijn mededeeling der ingekomen stukken vervolgende
vraagt raad aan de afgevaardigden voor Groep Ned. Indië op verzoek van het Bestuur
dier Groep, om de reglementswijziging goed te keuren en dit telegrafisch aan het
Groepsbestuur te melden. Aldus besloten. (Bevestigend telegram werd Zaterdag 26
October verzonden).
Naar aanleiding eener opmerking herinnert de aftredende secretaris, dat de geheele
reglementswijziging er op gericht is voor de Groep de grootst mogelijke
zelfstandigheid te verwerven. Zelfs wordt door het aanvragen der Kon. goedkeuring
gezorgd, dat de Groep kan blijven bestaan als het A.N.V. te niet mocht gaan. In
verband hiermede wordt een brief van den heer M.H. Bruyn te Blora behandeld, die,
schoon in Indië gevestigd, lid wenscht te blijven van Groep Nederland.
De aftr. secretaris deelt nog mede:
o dat aan de weduwen van Dr. Coomans de Ruiter en Graaf van Heerdt tot
1.
Eversberg brieven van rouwbeklag namens het Hoofdbestuur zijn gericht;
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2o. dat de heer De Hoog te Teheran wegens verandering van woonplaats ontslag
heeft genomen als vertegenwoordiger voor Perzië.
De heer Mr. W. Dicke verschijnt ter vergadering en wordt door den voorzitter aan
de leden voorgesteld. Daarna heet hij hem welkom als alg. secretaris-penningmeester,
waartoe de vergadering hem zoo juist benoemd heeft. De kennis van jaren en de
persoonlijke vriendschap zijn hem een waarborg, dat de heer Dicke alles zal geven
wat in hem is. Hij beveelt de belangen van het Verbond in zijn krachtige medewerking
aan.
Mr. Dicke dankt voor de waardeerende woorden tot hem gesproken.
Punt 4-6. Zaken van vertrouwelijken aard.
Punt 7. De heer Vassiliou, oud-drogman aan het Ned. consulaat te Mételin (klein
Azië) heeft eerst de hulp van het A.N.V. ingeroepen om Nederlander te worden.
Daaraan kon niet worden voldaan, omdat hij niet beantwoordde aan de eischen, welke
voor naturalisatie gesteld worden.
Thans vraagt hij bemiddeling voor herstel van eer en positie, daar hij na 9 jaar
werkzaamheid ontslagen is.
De voorzitter stelt na overweging voor den heer Vassiliou te melden, dat het
Hoofdbestuur in deze aangelegenheid niet tusschenbeiden kan komen. Aangenomen.
Afwijkend van de dagorde wenscht de voorzitter even ter sprake te brengen een
schrijven van den heer F.M. Knobel te Pretoria, waarin deze een aanvraag om subsidie
ondersteunt der Ned. Zangvereeniging te Johannesburg en wel met het oog op een
in April 1908 te houden prijskamp.
De voorzitter vreest, dat inwilliging zal leiden tot meer aanvragen, omdat er in Z.
Afr. vele dergelijke vereenigingen bestaan, maar zou toch wel iets willen doen.
Besloten wordt nadere inlichtingen te vragen.
Punt 8. Op aanraden van het Bestuur der Groep Ned. Antillen is den heer De Sola,
Nederl. consul, op voordracht van den secretaris van Groep Ned. Antillen de
betrekking van vertegenwoordiger van het A.N.V. te San Salvador aangeboden, maar
bij de eerste briefwisseling bleek, dat genoemde heer wel Nederlandsch leest maar
niet schrijft en daarom in het Engelsch antwoordt. Het Dag. Best. is van oordeel, dat
zulk een verhouding minder past in een Nederlandsch Verbond en stelt voor de
benoeming niet te laten doorgaan. Aldus besloten.
Punt 9. Door den heer Frank Dingler, vertegenwoordiger te Torréon Coah is nog
eens de wenschelijkheid uitgesproken van een draagteeken.
De voorzitter toont aan, dat daarvan misbruik zou kunnen worden gemaakt, maar
erkent aan den anderen kant voor sommige gevallen het nut.
De heeren Thelen en Kesler meenen, dat verscheiden Belgische leden het gaarne
zullen dragen, mits het niet een uitsluitend Ned. draagteeken is. Door het tegen
betaling beschikbaar te stellen kan het Verbond de kosten dekken. Besloten wordt
in Neerlandia de zaak eens ter sprake te brengen en b.v. den teekenaars onder de
leden te verzoeken een ontwerp te maken.
Punt 10. De voorzitter licht toe de wenschelijkheid om Neerlandia netter uit te
geven.
De meeste leden achten vermeerdering van uitgaven voor ons orgaan niet
verantwoord. Besloten wordt er niet op in te gaan.
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Opgemerkt wordt nog door den Administrateur, dat het porto voor maandbladen
vermoedelijk binnenkort zal worden verlaagd. Daardoor zou de meerdere uitgaaf
voor porti komen te vervallen en dan bestaat er misschien minder bezwaar aan het
uiterlijk van Neerlandia meer zorg te besteden. Besloten wordt dit punt aan te houden
tot de porto-verlaging voor maandbladen een voldongen feit is.
Wat betreft een vasten medewerker aan Neerlandia voor Groep Ned.-Indië, de
heer Bosboom verwacht weinig van een vraag dienaangaande aan de Groep, omdat
Ons Volksbestaan zelf, blijkens den inhoud der laatste nummers vooral, gebrek heeft
aan vaste medewerkers.
Punt 11. Door het Min. van Landbouw, Handel en Nijverheid is aangeboden aan
onze vertegenwoordigers kosteloos het weekblad ‘Handelsberichten’ te zenden, mits
onze vertegenwoordigers door het Hoofdbestuur worden uitgenoodigd rechtstreeks
handelsberichten aan het Ministerie te zenden.
De voorzitter is van oordeel dat aan dit verzoek moet worden voldaan, daar
samenwerking tusschen regeering en Verbond steeds gewenscht is.
De vergadering stemt hiermee in. Alleen zou aan de vertegenwoordigers moeten
worden verzocht dezelfde berichten gelijktijdig ook aan het Hoofdbestuur van het
Verbond te zenden. Aldus besloten.
Punt 12. Met betrekking tot de regeeringssubsidie voor het Ned. Onderwijs te
Smyrna werd reeds enkele malen door de Afd. Smyrna aangedrongen op toezending
van de tweede f 600. -. Maar daar de eerste f 600. - nog lang niet opgebruikt is, wat
blijkt uit de rekening en verantwoording, is steeds aan de Afd. bericht, dat de 2e
subsidie alleen zal worden gezonden, wanneer en voor zoover blijkt, dat die voor
het vervolg van den Ned. cursus te Smyrna noodzakelijk is. Herinnerd mag ook nog
wel worden aan het schrijven van den Min. van Binnenl. Zaken, waarbij omtrent de
besteding der f 600. - in het vervolg vrijheid wordt gelaten.
De vergadering keurt deze houding van het Dag. Bestuur goed.
Punt 13. Schrijven van de Studentenafd. Leiden om de uitgaaf van een Catalogus
van Ned. Studieboeken te steunen.
De voorzitter stelt voor steun te verleenen en ook steun te vragen aan de N.Z. Afr.
Vereeniging.
Nader zal aan de Leidsche Stud. Afd. worden gevraagd of: a. enkel Nederl. boeken
worden opgenomen; b. uitgaaf van supplementen in het plan liggen opgesloten; c.
welke waarborgen er voor een juiste uitvoering zijn; d. onder welken naam de uitgaaf
zal komen; e. of de kosten geheel dan wel gedeeltelijk voor het Hoofdbestuur zullen
komen en f. welke wijze van verspreiding men zich voorstelt.
Punt 14. Subsidie Debatvereeniging Johannesburg. Met het oog op de vele
vereenigingen van dit soort in Z. Afr. is het niet gewenscht hierop in te gaan.
Punt 15. Het Ned. op paspoorten. Dit wordt volgens de opmerking van een lid te
Weenen gemist, terwijl andere landen o.a. Oostenrijk, Hongarije en Rumenië naast
de diplomatieke (Fransche) taal ook de moedertaal in die stukken gebruiken. De
Nederlander moet het paspoort teekenen; ingeval hij dus geen Fransch verstaat,
teekent hij een stuk, waarvan hij niet kan nagaan wat het inhoudt. Bovendien moet
het in het buitenland een verkeerden indruk maken, wanneer andere landen wel, en
wij niet, ook de eigen taal naast de Fransche op de paspoorten gebruiken.
Punt 16. De voorzitter wenscht deze zaak, alsmede die der diplomatieke taal in
het algemeen eens door een bevoegd persoon in Neerlandia te doen bespreken.
Besloten wordt in dien geest te handelen en de zaak nader in de vergadering te
brengen.
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Punt 17. De aftr. secretaris zet den toestand in Zuid-Limburg uiteen. Op Nederl.
openbare scholen is volgens ingekomen berichten voornamelijk Duitsch de voertaal
van het onderwijs.
De heer Michiels van Kessenich, inspecteur van het L.O. te Roermond had beloofd
een onderzoek in te stellen en ons nader te berichten. Drie keeren is gevraagd naar
den uitslag daarvan. Geen antwoord werd echter ontvangen.
Besloten wordt dat het Hoofdbestuur zich thans wenden zal tot den Min. van
Binnenlandsche Zaken.
Als bijzonderheid wordt ter vergadering nog een Duitsch verkiezingsbiljet uit
Vaals vertoond.
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Mr. Thelen vraagt of het Verbond vertegenwoordigers in Limburg heeft. Het antwoord
luidt ontkennend.
De voorzitter heeft vroeger verscheiden vergeefsche pogingen aangewend om
belangstelling voor het Verbond in die streken te wekken. Nieuwe pogingen zullen
echter door Groep Nederland worden aangewend.
Punt 18. Uit de briefwisseling omtrent het Ned. bij de Belgische Spoorwegen
blijkt, dat de Belg. Minister zich plaatst op het standpunt, dat het Fransch de Belgische
landstaal is. Het Hoofdbestuur kan in dezen niets meer doen, zegt de voorzitter en
Groep België zal verder moeten trachten het gewenschte te verkrijgen.
Punt 19. Zaak van vertrouwelijken aard.
Punt 20. De Afd. Chicago heeft gemeld, dat er pogingen zullen worden aangewend
om aldaar een leerstoel in Ned. Taal, Letteren en Geschiedenis opgericht te krijgen.
Zij vraagt goede wenken.
De voorzitter meent, dat zij niet beter kan doen dan zich in betrekking te stellen
tot den heer Leonard Charles van Noppen, die eenigen tijd in genoemde vakken
lector was aan de Columbia Universiteit te New-York en veel voor 't Nederlandsch
in Amerika heeft gedaan, tevens een goed vriend van 't A.N.V. Aldus besloten.
Aan de orde wordt gesteld de stemming voor een onder-voorzitter. Met 10 van de
12 stemmen wordt de heer H.D.H. Bosboom gekozen, die verklaart de benoeming
aan te nemen, hoewel hij het plan heeft, indien de band der afgevaardigden met Groep
Indië zoo los blijft, ontslag te nemen als afgevaardigde voor Indië.
Bij rondvraag krijgt de heer Schoch het woord om den voorzitter dank te zeggen
voor de welwillende ontvangst. Als vader van de Groep Suriname is het hem een
vreugd thans als Hoofdbestuurder te mogen medewerken aan de belangen van het
Verbond. Hij hoopt op een lange en aangename samenwerking met zijn
medebestuurders.
Ook de heer Delgeur vraagt het woord om zijn dank te betuigen voor de ontvangst.
Gaarne zal hij meewerken aan de belangen van het A.N.V. en die der Groep Ned.
Antillen in het bijzonder.
Ten slotte verkrijgt Jhr. Van Nispen tot Sevenaer het woord om eenige inlichtingen
te vragen over het Perskantoor, welke hem door den voorzitter worden verstrekt.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.
De alg. secretaris,
Mr. W. DICKE.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam.
Dezer dagen heeft onze Commissie in alle stilte het feit herdacht, dat zij vijf jaar
geleden, op den 10 October 1902, op een vergadering van Groep Nederland te
Dordrecht, in het leven geroepen werd. Zij verzond in dien tijd 561 kisten of pakken
boeken, de meeste naar Zuid-Afrika, wat dan ook oorspronkelijk uitsluitend tot het
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veld harer werkzaamheden gekozen was. Het zal niemand verwonderen, dat de blijde
teekenen, die sedert eenigen tijd in Zuid-Afrika te bespeuren zijn, waar het de
handhaving der Nederlandsche Stambelangen geldt, ook door ons met groote
voldoening worden waargenomen.
Mochten wij altoos wijzen op de ondubbelzinnige blijken van belangstelling en
van erkentelijkheid, die wij uit Zuid-Afrika ontvingen, het lijkt ons niet onaardig om
nu, ter gelegenheid van ons eerste lustrum, opnieuw eenige zinsneden aan te halen
uit brieven, die wij de laatste weken van daar ontvingen.
1. ‘In Maart j.l. heb ik nog weer een paar kisten met stichtelijke boeken, traktaatjes
en preeken e.d. naar E. gezonden, waar Dr. M. toen het Avondmaal vierde bij de
Ned. Herv. Gemeente. Die hebben daar ongeloofelijk veel aftrek gehad. Twee jonge
menschen, die ze moesten uitdeelen, vertelden mij, dat alles in tien minuten weg
was, en de menschen nog in drommen aankwamen om er van te krijgen’. (Transvaal.)
2. ‘Ik ben en blijf u zeer verplichtend dankbaar voor de gezonden boeken. Ik
gebruik ze als een bibliotheek voor oud en jong. Dagelijks komen de menschen bij
me halen en brengen de geleende dan weer terug. Zij, zoowel als ik, vinden de boeken
zeer aangenaam. Het is me waarlijk een pleizier, te zien hoe leeslustig de menschen
zijn en hoeveel ze van mijn bibliotheek houden’. (Transvaal.)
3. ‘De kist boeken, die u zoo mildelik aan mij gezonden heeft ter bevordering van
ons boekerij, is veilig aangekomen. Intussen, neem mijn harteliken dank ervoor. Ik
kan u de verzekering geven, dat dit gift hoogst gewaardeerd wordt. Ik moet zeggen,
dat de leeslust opmerkelik is toegenomen, want Hollandse boeken naar de smaak
wordt zelden aangetroffen.
Ik durf zeggen, dat de onderwijs onder onze behoeftige blanken niet 'n al te
florerend een is, - b.v. onlangs is 'n arm familie op m'n plaats aangekomen, n.l. 'n
vader, moeder en tien kinders, de oudste waarvan vijf-en-twintig is. Deze familie nu
was op 'n plaats woonachtig voor twintig jaren en toch waren ze maar schaars drie
mijlen van 't dorp, en gedurende die tijd zijn er slechts twee van de kinders die al hul
leven lang tien dagen op school waren. Nu mag ik aanvoegen, dat ze allen
vijf-en-twintig school-uren per week genieten!
Dat is slechts één geval van honderden in m'n omtrek, dat ik u voordraag, opdat
u ook 'n denkbeeld kan vormen hoe het hier met onze behoeftige Hollandse blanken
gesteld is.
Daar ik volle vertrouwen in u stel, heb ik het goed gedacht om de keuze der nieuwe
verzending aan u over te laten’. (Kaap-Kolonie).
*

**

Mogen wij het volgende denkbeeld eens ter overweging aan onze vrienden
voorleggen? Wij zijn bereid om giften of exemplaren voor het doel in ontvangst te
nemen, om er in Z.-A. zoo goed mogelijk mee te werken. Ook deze aanhaling is
ontleend aan een brief uit Transvaal.
‘Zoo goed als overal hebben hier de meiskes schik in vertelseltjes, maar ze moeten
kort zijn, héél kort en in een oogwenk gelezen zijn. Zendt nu Christelijke
scheurkalenders met verhaaltjes op de achterzijde van elk blaadje, zooals men ze in
Holland te kust en te keur kan krijgen. Ik heb er hier een en zag, hoe het werkte. Ik
had voor drie maanden lang een Duitsch zestien-jarig meisje in huis. Ze sprak geen
Hollandsch, maar kan het vlot lezen, dank zij de goede schoolinspectie onder de oude
Boerenregeering, die behoorlijk toezag, dat ook aan particuliere scholen de landstaal
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onderwezen werd. Nu zag ik op een dag, dat Marietje de kalenderblaadjes, die ik
gewoonlijk op tafel liet liggen’ verzamelde en vroeg wat ze daarmee deed. ‘Die lese
ich jeden Tag’, zei zij ‘es sind so hübsche Geschichten drauf und wenn Sie es
erlauben, will ich sie mitnehmen, dass meine Schwester sie auch lesen kann’.
Natuurlijk veroorloofde ik het en sinds ze weg is, spaar ik die blaadjes op om ze haar
af en toe te zenden. In dat Duitsche gezin zal het op school geleerde Hollandsch niet
verloren gaan en in menig Hollandsch-Afrikaansch gezin kan dus de band worden
onderhouden met het ‘Hollandsch van Holland’, zooals men het hier noemt’. - Wij
voegen hier aan toe, dat door ons reeds
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een 25-tal takken van Vrouwenvereenigingen in de K.-K., den Vrijstaat en Transvaal
gesteund werden of worden.
***
Behalve Z.-A. voorzagen wij in die 5 jaar 54 plaatsen, waar zeelieden of andere
Nederlanders vertoeven, in alle werelddeelen, van boeken en - wat de zeelieden
betreft - wekelijks van couranten enz. De laatst bijgekomen adressen waren
Philadelphia en Winnipeg (Canada). Bij dit getal moeten dan nog gevoegd worden
Oost- en West-Indië en België - want ook naar Zuid-Nederland zijn de eerste kisten
verzonden ten behoeve van Takken van het A.N.V.
***
Wij zouden voorzeker op dergelijke resultaten niet mogen wijzen, indien wij niet al
dien tijd de krachtige medewerking ondervonden hadden, in geld of boeken, van ons
Hoofdbestuur, tal van Afdeelingen, andere Vereenigingen en particulieren. Wij
brengen hun daarvoor nogmaals openlijk van harte onzen dank! Nog altoos vloeit
de stroom!...
Toch treft het ons, dat nog tal van Afdeelingen zich nog nimmer op eenige wijze
met ons werk inlieten. Voor die allen zij hier wederom met nadruk verzekerd, dat
onze B.-C. niets liever wenscht dan haar werk overal in den lande bekend te maken.
Ook hier geldt: onbekend maakt onbemind - en ondergeteekende heeft zich reeds
herhaaldelijk bereid verklaard in de Afdeelingen te komen spreken. Moge het getal
onzer Contribuanten daarom spoedig wederom met een flink getal vermeerderd
worden!...
De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 31 Oct. '07.

Noord-Nederland.
Ergerlijk on-Nederlandsch.
Naar aanleiding van het opstel door ‘Het Huisgezin’ gewijd aan de Justiteele
Voorschriften voor de Landmacht (K.B. van 29 Juni 1907, Stbl. No. 154), en dat in
het Augustus-nummer van Neerlandia werd overgenomen, kwam een schrijven in
met den volgenden raad:
‘...Het zij mij vergund, U beleefd in overweging te geven, eens in te zien:
Het Crimineel wetboek voor het krijgsvolk te lande;
het reglement van discipline voor hetzelve krijgsvolk;
de Regtspleging voor het krijgsvolk te lande;
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de Provisionele instructie voor het Hoog Militair Geregtshof (besluiten van den
Souvereinen Vorst van 20 July 18141), en van 15 Maart 18152).
U zult dan begrijpen, waarom het bedoelde Kon. besluit zoo vele vreemde woorden
bevat en, naar ik hoop, in de eerstvolgende uitgave van Neerlandia mededeelen, dat
de Ministers van Oorlog en van Justitie daaraan geen schuld hebben’.
Wij maken den geachten inzender opmerkzaam, dat de Justitieele Voorschriften zeer
vele barbarismen bevatten, die in de genoemde wetten n i e t voorkomen. Misschien
is dat een uitvloeisel van art. 75 der Provisionele Instructie, waarbij bepaald is:
‘Bij provisie, en tot hierin nader zal wezen voorzien, zal, ten aanzien van de manier
van procederen, worden gevolgd d e s t i j l v a n p r a k t i j k , b i j d e n H o v e
v a n H o l l a n d , t o t i n d e n j a r e 1 8 1 0 i n g e b r u i k g e w e e s t z i j n d e ’,
enz.
Zooals bekend is, week de Oud-Hollandsche rechtstaal, zooals die ook door het
oude Hof van Holland werd gebezigd, wat zuiverheid betreft, zeer ongunstig af van
het voorbeeld door Hugo de Groot in zijne Inleiding tot de Hollandsche
Rechtsgeleerdheid gegeven, en wemelde vooral van Latijnsche en
verhollandscht-Latijnsche uitdrukkingen en woorden.
Hoewel het te betreuren is, dat dit ‘bij provisie (!)’ gegeven voorschrift nu al bijna
honderd jaren oud is geworden, zou men met het oog daarop hen, die eenvoudig
medewerkten tot de u i t v o e r i n g eener - zij het ook verkeerde - wet, geen verwijten
mogen maken.
Doch de verontschuldiging, dat het hier slechts uitvoering eener wet geldt, kan
niet aanvaard worden, als men in aanmerking neemt, dat de tot nu toe gevolgde
rechtspraktijk oneindig veel minder barbarismen placht te bezigen, dan de Justitieele
Voorschriften aan de hand doen. Men mag veilig aannemen, dat deze praktijk zich
aan de wet heeft gehouden. De taal der Justitieele Voorschriften, dat ‘merkwaardige
taaltje’ om met het Weekblad van het Recht te spreken, moet dus verklaard worden
uit eene niet te rechtvaardigen zucht naar abracadabra.
Een troost is het, dat de krijgsraden niet gebonden zijn aan de taal der Justitieele
Voorschriften, waarin trouwens ontwerp-formulieren, als die voor de indaging,
voorkomen, welke in de praktijk bijna niet te pas komen.
Mogen de algemeen veroordeelde Justitieele Voorschriften althans dit opleveren,
dat de wenschelijkheid eener herziening van de oude Souvereine Besluiten meer
algemeen wordt beseft. Onze Regeering keere terug tot de beginselen uitgesproken
in het besluit van het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden, den 1en
December 1813 genomen in naam van Z.D.H. den Heere Prinse van Oranje (Stbl.
1813, No. 3).
... ‘Het gebruik der Fransche Taal, in alle justitiële Zaken en Akten wel
uitdrukkelijk te verbieden, en te gelasten, d a t d e z e l v e n a l l e e n i n d e
N e d e r d u i t s c h e M o e d e r t a a l w o r d e n b e h a n d e l d e n o p g e s t e l d ’.

Derde Vacantieleergang voor Vlamingen en Zuid-Afrikaners.
Met genoegen wil ik voldoen aan een tot mij gericht verzoek, om een beknopt verslag
te geven van den jongsten Leidschen Vacantieleergang; met genoegen vooral, omdat
1) Stbl. 1814, No. 85.
(Red.)
2) Stbl. 1815, No. 26.
(Red.)
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het mij de gelegenheid geeft op deze plaats een woord van openlijken dank te brengen,
aan zoovelen, wier krachtige medewerking tot het welslagen bijdroeg. In de eerste
plaats aan de hoogleeraren Drs. J.J.M. de Groot, E.A.J. Holwerda en D.C. Hesseling,
die op hunne colleges respectievelijk de volgende onderwerpen behandelden:
‘Eenige onderwerpen uit de Land- en Volkenkunde en uit de geschiedenis van
Oost-Azië’; ‘de kunst der ouden in eenige harer meest karakteristieke verschijningen’
(opgehelderd met lichtbeelden); ‘uit de geschiedenis der Nederlandsche en der
Grieksche taal’.
De leergang werd geopend met een noenmaal in huize ‘Prins’, waar de heer
Welcker (Afdeelingsvoorzitter) de deelnemers welkom heette, waar Professor Blok
uit naam van het Bestuur van Groep Nederland het woord voerde, en waar de heer
Martens, voorzitter van het Gentsch Studentengenootschap ‘'t Zal wel gaan’ de
gevoelens der Vlaamsche deelnemers vertolkte. Na den maaltijd werd de overdracht
van het Rectoraat der Hooge School bijgewoond.
De aftredende rector-magnificus stipte in zijn rede
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de Vacantieleergangen aan en riep den deelnemers namens de Universiteit het welkom
toe.
Den tweeden dagbegonnende colleges, welke geregeld 's morgens van 9 tot 12
uur gehouden werden. De middagen werden besteed aan de bezichtiging van Leiden
zelf en aan kleinere uitstapjes in den omtrek (Katwijk, Noordwijk Haarlem, Boskoop,
Lisse). De laatste dagen van elk der beide weken waren gewijd aan grootere uitstapjes:
naar Rotterdam, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam, waar aldaar gevestigde
Afdeelingsbesturen als

Groep van deelnemers, gemaakt in den tuin van huize ‘Prins’ na een der maaltijden.

leiders optraden en naar Gouda, waar de heer gemeente-archivaris Dr. L.A. Kesper
een aangename en onvermoeide gids was.

AFSCHEIDSAVOND.
Op de 2e rij zitten (van links naar rechts) de heer A. Welcker (voorz. Leidsche stud. afd.) de
hoogleeraren Heeres, Holwerda Hartman (rector-magnificus), Hesseling en de Groot en de heer H.C.
Leemhorst (schrijver Leidsche Stud. afd.)

Vermeld dienen nog te worden twee feestelijkheden, te Leiden ter eere der
deelnemers gegeven: de muziekavond onder welwillende medewerking van mej.
Betsy Vos en van het Studenten-Kwartet der heeren E. Polak Daniëls, L. Brender à
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Brandis, F.M.C. Hengeveld en A.H. van Ophuysen en de afscheidsavond in ‘De
vergulde Turk’, waarvan Professor Knappertzoo vriendelijk was, een verslag in
Neerlandia in te zenden (October-nummer).
De deelnemers (te weten deheeren) genoten tijdens den geheelen leergang
voortdurende introductie op de Studenten-Societeit ‘Minerva’, een voorrecht door
hen op hoogen prijs gesteld.
Mijn verslag ware onvolledig, zoo ik niet ook melding maakte van de zoo gastvrije
ontvangst ten huize van Professor Hesseling.
Wat de huisvesting der leergangers betreft, de heeren waren in navolging van
vorige jaren nagenoeg allen bij studenten ingekwartierd, wat zeker tot een betere
kennismaking wederzijds heeft bijgedragen.
Het zal den oplettenden Neerlandia-lezers niet zijn ontgaan, dat in het voorafgaande
geen woord gerept
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is van de afdeeling geneeskunde, waarvan toch in den prospectus gerept werd. Er
bestond helaas geen reden, met ophef er over te spreken, aangezien deze afdeeling,
evenmin als verleden jaar, door heeft kunnen gaan wegens al te geringe deelneming.
Ik vermeld haar op deze plaats, omdat het mij als eerlijk verslaggever betaamt dank
te zeggen aan de hoogleeraren Drs. J.A. Korteweg, J.W. Langelaan, P.C.T. van der
Hoeven en R.P. van Calcar, wier bereidwillig toegezegde medewerking het Bestuur,
dat niets ongedaan liet, om ook deze afdeeling te doen slagen, ongebruikt heeft
moeten laten.
Overzien we thans den leergang in zijn geheel, dan mogen we toch zeggen, dat al is het resultaat niet volkomen in evenredigheid tot den omvangrijken arbeid, welke
een dergelijke onderneming vordert, er reden is tot groote tevredenheid. De leergang
heeft de deelnemers nader gebracht tot land, volk en studentenschap van
Noord-Nederland; hij heeft vele vooroordeelen weggenomen, zoo omtrent ons land,
als omtrent ons Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik doel hier in 't bizonder op de
Zuid-Afrikaanders, waarvan verscheidene mij verzekerden, dat ze vertrokken met
een verruimd inzicht in het wezen van ons volk en in de idealen, welke het Verbond
nastreeft. Moge de misvatting onzer bedoelingen - mede oorzaak, dat de omvangrijke
Zuid-Afrikaansche Unie te Edinburgh slechts door één deelnemer vertegenwoordigd
was - plaats maken voor een juistere waardeering. Mogen die Zuid-Afrikaanders een
volgend jaar ons wat meer vertrouwen schenken. Wij zullen dat niet beschamen!
Er valt voor de leergangen nog veel te doen; en de Leidsche Studenten-Afdeeling
denkt er dan ook niet aan, het eens opgenomen werk neer te leggen. Moge zij nog
vele jaren, handhavend haar eigenaardige plaats in het Verbond, medewerken tot een
meer innigen samenhang (d.i. een grooteren bloei) van alle deelen van den
Nederlandschen Stam.
H.C. LEEMHORST,
Schrijver der Leidsche Studenten-Afdeeling.
L e i d e n , 2 November 1907.

Naschrift.
Ter aanvulling en verbetering van het in het Sept.-nummer van Neerlandia
voorkomend bericht hieromtrent, zij medegedeeld, dat het aantal deelnemers bedroeg
31, waaronder 9 Zuid-Afrikaanders.
Van de Belgische deelnemers waren zes (leeraren aan Koninklijke athenea of
andere middelbare scholen) uitgezonden door hunne regeering.
Het aantal dames, dat dit jaar den leergang geheel of gedeeltelijk volgde bedroeg
acht (tegen één verleden jaar).
De aangevulde on verbeterde lijst der deelnemers volgt hier:
Dr. H.D.M. Ackerman, Halle a/S.; J. Boedt, Brugge; J.E. Bijls, Gent; K. Debaedts,
Gent; mej. A. Destexhe, Luik; Mr. A. Dorff, Brussel; J. Grietens, Meerhout; J. Hanne,
Stavelot; L. Lakaie, Waremme; J. Kleyntjens, Meslin l'Evêque; mevr. J. Langhor,
Tongeren; J. Langhor, Tongeren; A. Martens, Gent; L. Mortier, Gent; J. van Rijn,
Gent; P. Raes, Gent; C.F. de Sadeleer, Brussel; A. Salle, Hoei; mej. J. Steingers,
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Brussel; F. Tombeur, Antwerpen; W.P. de Villiers, Gent; E.C. Weiss, Berlijn; A.
Woulff, Brussel; mej. R. Courtois, Luik; mej. M. van Lier Kuys, Leipzig; C.P. van
der Merwe, Leiden; J.D. Schonken, Amsterdam; Dr. C.P. Theron, Bethlehem, Z.-A.;
mej. L. Theron, Bethlehem, Z.-A.; mej. C. Noorduyn, Leiden; mej. L. van Niekerk,
Leiden.
***
Uit 's Gravenhage werd nog het volgende gemeld:
Zondag 22 September werd Den Haag bezocht door een 25-tal deelnemers aan
den IIIen vacantie-leergang. Mr. A.B. Cohen Stuart had op zich genomen namens
de Afdeeling 's Gravenhage en omstreken van het A.N.V. voor ontvangst en geleide
der gasten te zorgen.
Als eerste nummer stond op het program een bezoek aan het Huis ten Bosch, het
aloude verblijf der vorsten uit het Oranjehuis en de vergaderplaats der
Vredesconferentie van 1899. De daar bewaarde kunstschatten wekten de bewondering
van de bezoekers op.
Koffie werd gedronken in de ‘Tent’ in het Bosch, waartoe men toegang had, dank
zij de gastvrije toelating der commissarissen van de Witte Societeit.
Het overige deel van den dag werd gewijd aan het bezoeken van het Mauritshuis,
van de Lanbouwtentoonstelling en ‘Boeatan’, dat dank zij de welwillendheid der
directie voor de bezoekers was opengehouden.
Des avonds woonde men een concert in het ‘Kurhaus’ bij, waartoe de directie de
deelnemers aan den vacantie-leergang had uitgenoodigd.

Taalverzaking.
Op de laatste algemeene vergadering is aangedrongen op het nemen van stappen,
opdat in Noord-Nederland spoorweg-besturen zich niet langer uitsluitend bedienen
van een vreemde taal, met name de Duitsche, bij een deel van de door hen in
Nederland verkochte spoorkaarten. Het toen genoemde voorbeeld moge niet gelukkig
gekozen zijn geweest, de klacht was en blijft gerechtvaardigd. Sommige
Nederlandsche spoorweg-besturen onderwerpen zich goedmoedig aan Duitsche
maatregelen, welke geen der ons omringende landen wederkeerig zouden verdragen.
Wanneer men bijv. een kaart koopt van Amsterdam naar Arnhem in een D-wagen,
dan wordt die uitsluitend verstrekt in de Duitsche taal, ofschoon men geen voet
Duitsch grondgebied betreedt. Handhaaft nu de Nederlander zijn recht om van een
Nederlandsche overheid een ontvangbewijs in de landstaal te verkrijgen, dan wordt
hij uit den trein verwijderd, tenzij hij genoegen neemt met een kaart, die hij niet kan
lezen, althans niet behoeft te kunnen lezen. In dit land reizende Duitschers zien daarin
smalend een nieuw bewijs voor Bismarck's gezegde: ‘Holland annexirt sich selbst
schon’.
Een nieuw bewijs. Want ofschoon, niet het minst tengevolge der gevoelens welke
tot de aaneensluiting in een Algemeen Nederlandsch Verbond hebben aanleiding
gegeven, verbetering onmiskenbaar is, blijft veel te wenschen over.
Een onzer grootste dagbladen zet ons bijv. nu en dan een Nederlandsch voor, zoo
verduitscht, dat men zich afvraagt of zij een loopje met haar lezers neemt. In een
bericht uit Duitschland in dit blad leest men van een Duitsche prinses, die een
voorwerp v e r s t a k , waarmede men bedoelt v e r b o r g . Een andere redakteur spreekt
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er van b e g e e s t e r d e n . Meer dan één Haagsch blad is niet kieskeuriger. In een
aantal onzer hotels kan de Nederlander met zijn eigen taal eenvoudig niet terecht en
weigert het bedienend personeel hooghartig om eenige andere taal dan de Duitsche
te spreken, o.a. te Katwijk, te Noordwijk a/Zee, te Wijk a/Zee, en in de hotels der
Mpij Zeebad (plaats) Scheveningen. Toch zijn deze ondernemingen grootendeels
met Nederlandsch geld opgericht en staan onder Nederlandsch bestuur, althans
toezicht.
De vreemdeling, ook al wordt hij er door gebaat, verbaast er zich over en uit zich
niet juist met hoogachting. Wordt deze toestand door Kapenaars den Nederlanders
niet voor de voeten geworpen, die van hen trouw verlangen aan de taal der vaderen?
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Vreemdelingen, die in Suriname, in onzen Oost, in Zuid-Afrika gewoond hebben,
hebben er de Nederlandsche taal gewoonlijk veel beter geleerd dan zij, die in het
moederland zelf hebben verblijf gehouden.
Met goeden wil zijn deze euvelen even goed te genezen hier als dat zij in de ons
omringende landen vermeden zijn geworden. Daar toch is van een dergelijken toestand
geen sprake.
Ook in economisch opzicht is dit noodzakelijk. De Nederlandsche bestuurder,
terecht verlangende dat hij in zijn eigen land de voorkeur boven den vreemdeling
geniete, althans met dien worde gelijk gesteld, moge dit beginsel ook in toepassing
brengen tegenover zijn ondergeschikten. Elk land trekt zijn eigen onderdanen voor;
de Nederlander, die buiten eigen grenzen zijn loopbaan wil maken, ondervindt dit
telkens tot zijn nadeel. Mag dan de Nederlander in zijn eigen land bij den vreemdeling
worden achtergesteld?
Natuurlijk, redenen voor die achterstelling zijn wel op te diepen; nergens is men
sterker dan hier in het uitdenken van redenen om zaken te laten gelijk zij zijn. Doch
de vraag is, of die redenen niet uit den weg zijn te ruimen. Kan met eenige toewijding
aan eigen volksbelang de ondernemer den landgenoot niet opleiden, waar vakkennis
ontbreekt? Heeft hij bij den aanvang zijner loopbaan niet aan zich zelf goede
ondervinding daarvan opgedaan? Toont de indienstneming van vreemdelingen zelfs
voor het gemakkelijkst bedrijf als dat van kamermeid en schoenpoetser in hotels niet
aan tot welke gevolgen de onverschilligheid op dit punt ten slotte voert?

Zuid-Nederland.
Aan de leden van Groep België.
Begin December a.s. zullen de bijdragen van 1908 geïnd worden. We verzoeken
onze leden hierop te willen letten en er voor te zorgen, dat het kwijtbriefje liefst bij
de e e r s t e i n n i n g betaald worde, ten einde zooveel mogelijk nutteloozen arbeid
en nuttelooze kosten te sparen. Willen onze leden ons hierin tegemoet komen, dan
weten we vóór 1 Januari hoe groot ons ledental is; dan kunnen vóór 15 Januari, naar
het voorschrift van het Huishoudelijk Reglement voor het Belgisch Groepsbestuur
de verschillende takken hun ledenlijst ontvangen en kan het getal hunner
vertegenwoordigers in het Groepsbestuur en dat hunner stemgerechtigde
afgevaardigden op de Algemeene Vergadering vastgesteld worden. Ook kan dan bij
benadering bepaald worden hoevele exemplaren van N e e r l a n d i a voor onze Groep
voor 1908 zullen noodig zijn.

Vlaamsche wilskracht en Vlaamsche volkswil.
Wat te Gent gebeurd is, is een feit, dat moet worden aangestipt in de geschiedenis
van de Vlaamsche Beweging, is het duidelijkste bewijs, dat het Vlaamsche volk
alleen en niemand anders, meester is over zijn eigen lot en dat onze strijd reeds lang
zou beslecht zijn, indien men steeds met dezelfde krachtdadigheid was opgetreden
als nu te Gent geschiedde.
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Wat was het feit? Er werd reeds met enkele woorden over gesproken in het
Augustus-nummer van Neerlandia, waar men zal kunnen naslaan hoe Professor
Vercoullie, als voorloopige kandidaat voor de gemeentekiezing van October in de
‘Liberale Associatie’ voorgedragen, in den ‘poll’ op zij werd gezet ten gevolge van
de werking van een groepje leden, behoorende tot de ‘Association flamande pour la
vulgarisation de la langue française’, in de wandeling gewoon weg ‘vulgarisateurs’
genoemd, die in hun ‘Bulletin’ den geachten en volksgeliefden hoogleeraar steeds
aangevallen en bezwadderd hadden. Deze heeren waren overigens niet aan hun
proefstuk en sedert een twaalftal jaren waren zij er op uit om elken kandidaat, die
maar een geurtje van Vlaamschgezindheid aan zich had, onmeedoogend in den ‘poll’
van de liberale kiesvereeniging te doen vallen, dusdoende hun intrede in den
gemeenteraad van het Vlaamsche Gent onmogelijk makend. Dit was hun reeds gelukt
met den gewezen burgemeesler van Gent, den heer Lippens en den bekenden
hoogleeraar Paul Fredericq.
Twaalf jaar lang hadden de liberale Gentsche Vlamingen, met een lankmoedigheid,
die betreurenswaardig begon te worden, die vernedering verdragen, van tijd tot tijd
hadden zij wel teekenen van verzet laten zien, waren er zelfs toe overgegaan een
Vlaamsche kiesvereeniging te stichten, maar deze trad nooit handelend op en een
krachtdadige poging werd niet door hen aangewend om aan een toestand een einde
te stellen, die dreigde het bestuur van het Vlaamsche Gent in handen te brengen van
personen, welke verklaarde vijanden van het Vlaamsche volk waren, welke minachting
koesterden voor de Nederlandsche taal en er op uit waren om den Franschen invloed
in Vlaanderen nog meer te versterken dan reeds het geval was.
Het gebeurde met Professor Vercoullie deed nochtans de maat overloopen; het
wekte beroering in alle Vlaamsche middens; het was een slag in het aangezicht van
heel het Vlaamsche volk. Er moest gehandeld worden, wilde men niet het bewijs
leveren, dat alle wilskracht uit de Vlamingen verdwenen was, dat zij alle besef van
eigenwaarde verloren hadden en dat zij aanspraak mochten maken op den niet zeer
benijdenswaardigen naam van ‘lafaards’.
Pogingen werden aangewend om het bestuur van de ‘Liberale Associatie’ op de
vorming van de kandidatenlijst te doen terug te komen; te vergeefs; stappen werden
gedaan om te verkrijgen, dat deze lijst met drie Vlaamschgezinde kandidaten werd
aangevuld; eveneens te vergeefs. En toen de anti-Vlaamschgezinden verstokt bleven
in hun vijandschap jegens alles wat Vlaamsch was, besloot men een ordewoord uit
te vaardigen, waarbij den kiezers aanbevolen werd bij de verkiezing gebruik te maken
van het recht, dat de kieswet hun toekent en alleen voor die kandidaten te stemmen,
welke hun door de leiders van de liberale Vlamingen te Gent zouden worden
aangeduid. Er moet gezegd worden, dat dezen alles behalve fanatiek te werk zijn
gegaan bij de schifting van de kandidaten en dat zij, met alle schakeeringen van het
Gentsche liberalisme rekening houdend, onder de aangeprezen kandidaten zelfs
eenige ‘vulgarisateurs’ begrepen hadden.
Een niet genoegzaam te waardeeren steun mochten zij vinden in den heer Julius
Hoste te Brussel, die zijn twee bladen D e V l a a m s c h e G a z e t en H e t l a a t s t e
N i e u w s ter beschikking van de Vlamingen gesteld had, wien, door zijn wakker
optreden, zijn flinke houding het leeuwenaandeel in de overwinning toekomt en wien
een hartelijk woord van warme hulde hier niet mag worden onthouden. De vier
personen, die zich als de hevigste Vlaamschhaters hadden doen kennen, werden
geboycotteerd en den Vlaamschen kiezers werd aangeraden hun stemmen niet aan
dezen te schenken.
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En de uitslag van de verkiezing was een overwinning op heel de linie: de vier heeren
in kwestie zijn gevallen, dank zij het trouw opgevolgde ordewoord, dank zij de
voorkeurstemmen door het kiezerskorps aan de aanbevolen kandidaten gegeven. De
meest bevoorrechte Vlaamsche kandidaat bekomt ruim vier duizend stemmen meer
dan de Franschgezinde, die het kleinste aantal stemmen verkregen heeft. En bij de
hulde hier aan den heer Hoste gebracht, moet ook een woord van lof gesproken
worden voor de Gentsche liberale Vlaamsche voormannen, die nu zoo goed hun
plicht begrepen hebben en niet in het minst voor de Vlaamsche kiezers, welke hun
waardigheid als Vlamingen hoog hebben gehouden. Door hun daad hebben zij aan
het Franskiljonisme te Gent een gevoeligen slag toegebracht.
De uitslag van deze verkiezing is leerrijk in meer dan één opzicht: in de eerste
plaats werd er door bewezen, hoe noodzakelijk het bestaan van een Vlaamsch dagblad
is, dat van geen politieke partij afhangt en dat juist door zijn onafhankelijkheid in
staat is om vrij te spreken en vrij te handelen. Want het is zoo goed als zeker, dat
zonder het krachtdadig optreden van H e t l a a t s t e N i e u w s de uitslag een geheel
andere zou geweest zijn. Vervolgens werd het bewijs geleverd hoe onmisbaar voor
een Vlaamsche werking in een kiesstrijd het recht tot het uitbrengen van
voorkeurstemmen is. In Vlaamschgezind opzicht zou het een ramp zijn, indien ooit,
bij een wijziging van de gemeentekieswet - en die staat ons in een nabije toekomst
te wachten - het recht om te ‘panacheeren’ uit de wet moest worden geschrapt en
deze op dezelfde leest moest worden geschoeid als de kieswet voor de wetgevende
lichamen, die het ‘panacheeren’ niet toelaat. In dit laatste geval zou men te Gent niet
den behaalden uitslag verkregen hebben. En het is Vlaamsche plicht, te bewerken,
dat bij een mogelijke wijziging van de kieswet en bij het inbrengen daarin van de
evenredige vertegenwoordiging een stelsel gevonden wordt, dat het ‘panacheeren’
veroorlooft. Daarenboven is de verkiezing te Gent een voorbeeld, dat, waar het noodig
mocht zijn, ook in de toekomst in andere Vlaamsche steden moet worden gevolgd.
De Vlamingen hebben een verkiezing in handen, wanneer zij slechts willen.
Bovendien werd eens te meer bewezen, dat de Vlaamsche strijd een volksbeweging,
een nagenoeg zuiver democratische beweging is, aangezien hier de werking van de
aristocratische Franschgezinden te niet werd gedaan door de tegenwerking van den
Vlaamschen volksman en den kleinen Vlaamschen burger.
Een eerste gevolg van de verkiezing zal zijn het stichten van een ‘Liberale
democratische Vereeniging’, die bij volgende verkiezingen het recht zal opeischen
haar eigen kandidaten te stellen, terwijl overigens te verwachten is, dat het bestuur
van het Vlaamsche Gent, dat nog al erg verfranscht is, in de toekomst een overwegend
Vlaamsche kleur zal krijgen.
Was het dus te veel gezegd, toen in het begin van deze maandelijksche kroniek
beweerd werd, dat het gebeurde te Gent een datum is in den Vlaamschen taalstrijd?
En is die zegepraal, uiting van den Vlaamschen volkswil, niet te danken aan de
wilskracht, die aan den dag werd gelegd? Is het geen stap nader tot het doel, dat van
de Vlamingen de meesters in hun eigen land moet maken?
***
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Bij de inwijding van den nieuwen schouwburg van het N e d e r l a n d s c h l y r i s c h
To o n e e l te Antwerpen op 17 October j.l., had het bestuur van Groep België het
als zijn plicht aangezien om hulde te brengen aan degenen, die deze instelling in het
leven hebben geroepen, de heeren Edward Keurvels en Hendrik Fontaine, en aan
den man, die sedert het ontstaan van het N.L.T. onafgebroken aan die instelling is
verbonden gebleven, den heer Bernard Tokkie.
Bij monde van den heer Pol de Mont, voorzitter van de Groep, werd hun die hulde
gebracht en ieder een toepasselijk adres aangeboden, in marokijn gebonden, en op
de persen van het Plantijn-Museum gedrukt, waarvoor het Stadsbestuur welwillend
de toelating had verstrekt. Ook aan het Antwerpsche Gemeentebestuur werden
woorden van dank uitgebracht voor alles wat het gedaan heeft om de Nederlandsche
muzikaal-dramatische kunst in stand te houden en te bevorderen.
Het Bestuur van Groep Nederland had zich bij die betooging aangesloten door het
zenden van een uitgebreid telegram, waarin eveneens de hooger aangeduide gevoelens
werden uitgedrukt.
Verschillende Takken van het Verbond hadden zich bij die plechtigheid laten
vertegenwoordigen.

In Memoriam.
Drie van onze beschermende leden ontvielen ons: de Eerw. heer Geerts, rustend
pastoor te Turnhout; de heer Van Hombeek, burgemeester te Berchem; de heer Leo
baron De Bethune, volksvertegenwoordiger, schepene der stad Aalst. Vooral dit
laatste is voor onze Beweging een gevoelig verlies.
De heer baron De Bethune meende het oprecht goed met ons Verbond. Bij de
viering van het 10-jarig bestaan van het Verbond te Aalst, sprak hij, namens den
Gemeenteraad der stad, zijne waardeering uit voor onze Vereeniging en het door
haar nagestreefde doel. Deze edelman was niet alleen Vlaamschgezind in
verkiezingstijd, als zoovelen. Wij wisten, dat hij verklaard had, dat, al zou hij de
eenige geweest zijn om voor het wetsvoorstel Coremans te stemmen, hij het zou
gedaan hebben. Een treffende trek van hem is deze: den dood te gemoet gaande, had
hij aan zijn dokter geschreven, dat hij voor het wetsvoorstel wou komen stemmen.
Zijn dokter, een beproefd Vlaamsch strijder, heeft hem dit laatste offer niet laten
brengen.
Aan de families bieden wij onze eerbiedige deelneming in hunnen rouw.

Uit onze Takken.
C h a r l e r o i . Zondag, 20en Oktober, werd een begin gemaakt met de sedert lang
besloten voordrachtavonden. Het was de heer Kessler, leeraar aan 't Atheneum te St.
Gillis, die deze voordrachtavonden opende met een ‘praatje’ over Tony Bergmann.
Spreker genoot algemeenen bijval. Dank zij zijn traag spreken konden de Waalsche
leden - voor wie onze Tak vooral een middel tot beoefening van onze moedertaal is
- hem goed begrijpen. De vergadering was niet talrijk, doch puik. De Tak verheugt
zich in een toenemenden bloei, die thans zeker ondernemingen mogelijk maakt
waarvan vroeger geen sprake kon zijn. 't Gestrooide zaad begint eindelijk op te
schieten!
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L i e r . Den 8en October werd een uitstekend geslaagd feest in den stadsschouwburg
‘Vredenberg’ gegeven.
Dichter Pol de Mont, de gevierde Antwerpsche redenaar, voorzitter van Groep
België, trad op met een inleidende voordracht en zette in flinke bewoordingen de rol
van het Verbond uiteen. Daarna schetste hij de beteekenis van het lied in de
wereldgeschiedenis en besprak hij het werk van den Westvlaamschen liederendichter
René De Clercq en van den talentvollen vertolker der gedichten, den Lierschen
toondichter Jaak Opsomer. De begaafde spreker hield bijna anderhalf uur de
belangstelling van het publiek gaande, dat het slot van de rede op luide
bijvalsbetuigingen onthaalde.
En wat te zeggen van de kunstvolle liederen van
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den zoo diep voelenden, zoo fijn nuanceerenden toondichter Jaak Opsomer?
Elk lied was een meesterstukje in zijn soort.
Mej. Sohns van het Nederlandsch Lyrisch Tooneel te Antwerpen en de heer Moes,
eerste tenor van denzelfden schouwburg, vertolkten de liederen op een wijze, die
hun aller bijval won.
Het publiek was zeer talrijk opgekomen. De zaal, die zoowat 400 zitplaatsen bevat,
was bomvol en het is zoo goed als zeker, dat dit flinke pfopaganda-feest indruk heeft
gemaakt en invloed zal oefenen.

Jaarverslag van den Gentschen Tak.
Geslapen heeft onze Tak niet, al liet hij in lang van zich niet hooren. Met kalme
vastheid heeft hij zijn vroeger bedrijvige werkzaamheid gedurende het jaar 1906-1907
voortgezet.
In de eerste plaats ijverde het bestuur voor betere spoorwegverbinding tusschen
Antwerpen en Gent, de beide hoofdsteden van Vlaanderen: het verkeer gebeurt te
traag en het materiaal is ouderwetsch. Door den Tak werden de beide onder-voorzitters
Prof. Vercoullie en K. Lybaert bij den Minister van Spoorwegen afgevaardigd om
hem opmerkzaam te maken op dezen onhoudbaren toestand, nadeelig voor den handel
tusschen de beide steden en voor de verstandelijke betrekkingen tusschen de inwoners.
Van den Vlaamschen Minister Helleputte ontvingen ze de belofte van een genegen
onderzoek, maar nog werd niets ter verbetering gedaan.
Om de maand kwam geregeld het talrijk bestuur bijeen om te beraadslagen over
doelmatig aan te wenden middelen, die het lager onderwijs in Gent zouden behoeden
tegen de indringende verfransching.
Onder de algemeene feestvergaderingen valt vooreerst te wijzen op die gehouden
tot verheerlijking van De Ruijter, over wiens leven, karakter en groote daden Professor
Blok uit Leiden, onder veel bijvalbewijzen, handelde.
Pastoor Hugo Verriest kwam eveneens de leden en hunne familie vergasten op
een causerie zooals alléén deze kunstenaar-met-het-woord houden kan: hij sprak
over Albrecht Rodenbach, den jongen dichter, dien de Vlamingen a.s. jaar met een
standbeeld zullen verheerlijken.
Ook onze uitstekende redenaar Pol de Mont had de goedheid op een algemeene
vergadering een voordracht te houden over het ontstaan van het lied. Op haar
voordrachtavond, vooral met het ernstig gedeelte, verwierf mevrouw
Arntzen-Wafelbakker hier zooals elders, veel goedkeuring. Lambrecht Lambrechts
kwam later de leden en hun huisgezin meer bekend maken met het Vlaamsche lied.
Mejuffer Billiet stond hem hierin bij door het zingen van liederen.
In de letterkundige afdeeling mochten we mej. v.d. Gracht uit Utrecht hooren,
wier voordracht van Vondels M a e g h d e n een kermis was voor het oor en den geest
der toehoorders. Leerrijk waren de gezellige avondvergaderingen door de letterkundige
afdeeling om de veertien dagen belegd, en waar meestal leden optraden om van hun
wetenschap aan anderen mee te deelen. Zoo luisterden we aandachtig naar de
voordrachten over Ta a l e n To n g v a l door M. Basse, over H e t Wo n d e r j a a r
t e G e n t door V. Fris, over B i l d e r d i j k door O. van Hauwaert, over
P l a n t e n a a r d r i j k s k u n d e i n d e d u i n e n door Prof. De Bruyne, over
R o m e i n s c h e O u d h e i d s k u n d e door J. de Decker, over P e r u door A. Borms,
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die er pas vandaan kwam, en waren we o.m. gelukkig de voorlezing te hooren van
g e d i c h t e n door René de Clercq en van het drama D e S t e r k s t e door G. de
Mey.
Reeds werden maatregelen getroffen om de a.s. wintervergadering aantrekkelijk
en belangrijk te maken. Een bibliotheek van de nieuwste Nederlandsche werken zal
gevormd worden, en tevens zal, naast de inrichting der veertiendaagsche letterkundige
voordrachten, ook nog om de veertien dagen een gezellige vergadering belegd worden,
waar de leden met elkaar zullen spreken over een bepaald letterkundig onderwerp
of een pas verschenen boek.
Reeds werden, op zeer boeiende wijze door den heer Van Hauwaert besproken:
B o l l e k e n van Cyriel Buysse en de P h i l o s o o f v a n 't S a s h u i s door Maurits
Sabbe, terwijl de heer Basse den Ta a l s t r i j d i n O u d -E n g e l a n d b e s p r a k
en daarin troostgronden voor den Vlaming vond. Immers, de taalstrijd in
Oud-Engeland duurde 500 jaar vóór de zegepraal van het Engelsch op het Fransch
voldongen was.
De vergaderingen der Letterkundige Afdeeling worden zeer goed gevolgd: een
50-tal personen iedere week. De Afdeeling heeft een piano aangeschaft en nu wordt
iedere wekelijksche vergadering door de voordracht van enkele mooie liederen
opgevroolijkt.

Postzegelafdeeling.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondent meldden zich aan de heeren W. de Boer,
Pretoria; Dr. Van Everdingen, Rotterdam.
I n z e n d i n g e n . Bezendingen mochten we in dank ontvangen van: F.M. Knobel,
Consul-Generaal der Nederlanden, Pretoria; S.P. van Gent, Bethlehem, Oranje Rivier
Kolonie; Gelderman, Den Haag (12.000 gesorteerd); Dr. Van Everdingen, Rotterdam
(25.000).
Ve r k o o p . Een belangstellend lid van het Verbond uit Haarlem verzoekt, dat we
ook aan leden van het Verbond, die verzamelen, zouden verkoopen. Zeer stellig
willen we dat en tot matige prijzen. Leden van het Verbond, die dus zouden willen
koopen worden verzocht zich bij ondergeteekende aan te melden en op te geven wat
ze verlangen. Zijn we daarvan voorzien, dan zenden we dadelijk. Zoo niet houden
we aanteekening van het gewenschte. Van het aantal belangstellenden zal het afhangen
of we spoedig in staat zijn lijsten te drukken van hetgeen we in voorraad hebben.
R u i l . Ruilen doen we ook. Europeesche b.v. tegen overzeesche. Naar Pretoria
ging een bezending met dat doel ter waarde van fr. 33.
Wa a r m e e m e n o n s h e l p e n k a n . Eerst en vooral met toezending van
postzegels natuurlijk; waardevolle het liefst. Het toezenden van de postzegels,
afgeweekt en gesorteerd spaart ons ontzaglijke moeite. Dan met opgave van adressen
van postzegelverzamelaars, het liefst van zulke, die koopen. Met opgave of toezending
van postzegeltijdschriften, opgave van maatschappijen van postzegelverzamelaars;
postzegelbeurzen, met lokaal waar die gehouden worden.
V r a a g . Wie helpt ons aan De Ruijter-postzegels en Tuberculose-postzegels,
Surinaamsche van 1907 van 15 cents tot 2½ gulden? Met medewerking van de 6000
leden van Groep Nederland zal het zoo heel moeilijk niet zijn ons daarvan een flinken
voorraad te bezorgen. Mej. Cato Reynvaan, Villa ‘Uthem’, Aerdenhout, Haarlem;
de heeren Quanjer, Westerdokstr. 4 boven, Amsterdam; C. Plokhooy, 17 Stationsplein,
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Den Haag; Dr. W. van Everdingen, 206 Mathenesserlaan, Rotterdam; C. van Son,
81 Wijnstraat, Dordrecht, zullen ze wel gaarne voor ons in ontvangst nemen.
Gaarne kregen we een correspondent of correspondente in iedere gemeente in
Nederland. Wie helpt ons werk steunen?
B u i t e n l a n d . Leden in overzeesche landen kunnen postzegels voor ons zenden
aan:
Mevr. B. Pannekoek-Nyman, Meester Cornelis, Java;
Mej. Olga Insinger, Loucqsor, Egypte;
Mej. Maggie Louw, ‘Harmonie’, Stellenbosch, Kaap-Kolonie;
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Hulshoff Pol, c.o. Messrs. Massink, Rangoon, Birma;
Huysman, Bus 1330, Johanesburg, Transvaal;
Koomans, Secretaris A.N.V., Potchefstroom, Transvaal;
W. de Boer, Bus 207, Pretoria, Transvaal;
Herman Pinedo Panama;
Fr. Oudschans Dentz, Secretaris A.N.V., Paramaribo, Suriname.
De Secretaris van Groep België,
H. MEERT.

Een Nederlandsche Turnvereniging te Brussel.
‘Jong Brussel’ is de eerste turnkring in de Belgische hoofdstad, welke uitsluitelik
Nederlands-Vlaams van karakter is. Indien het ontstaan van zo een kring eerst nu
komt dan is dit wegens de moeilikheid. Antwerpen en Gent zijn Centra voor
Nederlandse opleiding van voorturners en turnleiders - Brussel niet. Het is dus alleen
bij toeval dat de nodige, leidende kracht aanwezig is. We moeten er dus dubbel van
houden en het zodanig schikken dat uit de schoot van de nieuwe vereniging een
kracht uitga, welke Vlaams Brabant voor de toekomst vrijwaart van die karigheid
aan leidend personeel.
In de strijd tot handhaving en ontwikkeling van eigen volkskracht en volksaard is
de turnbeweging een machtige hefboom.
Al wie het in Brussel wel meent daarmee, verricht uitstekend werk met de jonge
vereniging te steunen: hetzij met aangeving van turnende leden, hetzij stoffelike
bescherming.
Aanmelding bij de heer De Sadeleer, Zwedenstraat 54 te Brussel.

Zuid-Afrika.
Vrijstaatsche Vrouwenvereeniging in Bethlehem.
Misschien stellen de lezers en lezeressen van Neerlandia er belang in, 't een en ander
omtrent bovengenoemde vereeniging te hooren.
Zooals men wellicht weet bestaan in Zuid-Afrika nog twee andere
Vrouwenvereenigingen, die in hoofdzaak hetzelfde doel in hare statuten geschreven
hebben als de Vrijstaatsche Vrouwenvereeniging.
Het zijn de Vrouwenfederatie en de Afrikaansche Christelijke Vrouwenvereeniging,
die hoofdzakelijk in de Kaapkolonie zetelt.
Mogelijk is de dag niet ver meer, dat de Vrouwenvereeniging van Bethlehem zich
bij de laatst genoemde vereeniging zal aansluiten.
Art. 1 van de statuten onzer vereeniging luidt:
Het doel van de Vrijstaatsche Vrouwenvereeniging is het doen en bevorderen van
alles, wat de Godsdienstige, zedelijke en stoffelijke verheffing van ons volk, in 't
bizonder van de jeugd beoogt.
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De middelen, waartoe zij tot dit doel tracht te geraken, worden o.a. genoemd onder
c., d., e. en f. van art. 2:
c. door het vervullen met liefde en eerbied voor onze taal;
d. door het leeren waardeeren en opwekken tot elken eerlijken arbeid;
e. door het op een oordeelkundige wijze betrachten van hulpvaardigheid en
liefdadigheid;
f. door het oprichten en steunen van inrichtingen en cursussen voor het beoefenen
van verschillende vakken, waardoor het jonge geslacht zich een eervol en nuttig
bestaan in de samenleving zal kunnen verzekeren.
De Vrouwenvereeniging heeft gedurende haar bijna éénjarig bestaan getracht
genoemde regels na te leven.
Haar eerste werk was hulp te verleenen aan het weeshuis in Bethlehem, na den
oorlog door mevr. Theron, de predikantsvrouw, gesticht.
Een vijftigtal weezen iederen dag te huisvesten, te voeden en te kleeden, is geen
kleinigheid; vooral, wanneer er geen vaste inkomsten zijn, maar de huishouding moet
gaande gehouden worden door giften in geld of in natura. Daarbij komt, dat vele
Burgers zelf verarmd zijn door den oorlog en in elk dorp groote gedruktheid in zaken
heerscht.
De Vrouwenvereeniging hield 'n collecte in Bethlehem zelf en zond links en rechts
lijsten uit, om geld in te zamelen, voornamelijk voor den bouw van 'n nieuw weeshuis.
Tot nu toe zijn de weezen nog altijd in 'n oud woonhuis gehuisvest, dat voor
wees-inrichting zoo ongeschikt mogelijk is. Ook stichtte de vereeniging 'n naaikrans,
die iederen Maandag om de 14 dagen ten huize van een der leden bijeenkomt en
waar eerst ook gewerkt is voor de weezen, later voor 'n te houden bazaar.
Nu iets over wat de vereeniging tracht te doen voor 't behoud der taal.
Zij heeft besloten, dat op hare ‘gezellige bijeenkomsten’ (ik weet geen beter woord,
‘soirée’ is al even on-Hollandsch, als 't hier gebruikelijke woord ‘social’ of
‘conversatione’)*) a l l e e n H o l l a n d s c h e n u m m e r s op 't programma zullen
staan.
Stel u de uitvoering van dat besluit niet te gemakkelijk voor, lezer!
Wie toch zijn de medewerksters en -werkers aan zoo'n concert? Jongelieden en
jonge dames, die hun opvoeding gekregen hebben in Seminariums, Girls High Schools
enz. en die geleerd hebben, dat de Engelsche taal fatsoenlijk, 't Hollandsch de
‘Kitchen’ taal is.
Is het te verwonderen, dat zij den neus optrekken voor Hollandsch, maar altijd
bereid zijn hun Engelsche ‘songs’ en ‘recitations’ ten beste te geven.
Dikwijls is ook 't struikelblok, dat er geen goede Hollandsche zangnummers,
zoowel voor koor als solo, voorhanden zijn.
Intusschen, eens is de vereeniging er in geslaagd 'n gezelligen avond te geven,
met 'n geheel Hollandsch programma, dat zeer in den smaak viel.
En zij hoopt op 19 Oct. weer daarin te slagen, daar zij dan haar eerste jaarfeest
viert.
O.a. wordt dan door 'n twintigtal kleine kinderen ‘Sneeuwwitje’ gespeeld. De
vraag door een der kleinen aan mij gedaan, bij een der oefeningen: ‘Moeten we
Hollandsch zingen op de ‘stage?’ bewijst wel, hoe ongewoon het voor hen is.
*) Waarom niet a v o n d ; in Nederland spreekt men van kunstavond, muziekavond,
liederenavond, voordrachtavond enz.
Red.
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Ook op de maandelijksche vergaderingen der vereeniging wordt a l t i j d
H o l l a n d s c h g e s p r o k e n . De vereeniging verheugt zich nu ook in het bezit van
een Hollandsche bibliotheek.
Door de goedheid van de Boeken-Commissie van het Alg. Ned. Verbond ontvingen
wij 'n kist prachtige boeken. Ik kan niet zeggen, dat er reeds 'n d r u k gebruik van
gemaakt wordt, maar aldoende leert men ook genot vinden in goede lectuur.
Mej. Dina Tourie is de bibliothecaris; deze jonge dame studeert op kosten der
vereeniging voor onderwijzeres, onder voorwaarde, dat zij minstens 2 jaar onderwijs
zal moeten geven. Nog hebben eenige leden 'n prijs beschikbaar gesteld voor die
leerling uit
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't district Bethelhem, die 't hoogste aantal punten behaalt bij 't eerstvolgende
taalbond-examen.
Op 19 Oct. heeft verder de vereeniging 'n tentoonstelling uitgeschreven van alle
mogelijke voorwerpen en kleedingstukken, door de Burgers tijdens den oorlog
gemaakt. Ik vermoed, dat er wonderen van handigheid en slimheid voor den dag
zullen komen en wanneer de Redactie 't toestaat, zal ik gaarne na afloop een en ander
in Neerlandia over die tentoonstelling vertellen.
En eindelijk: De vereeniging heeft stappen gedaan, om ook in Bethlehem 'n spinen weefschool gevestigd te krijgen naar 't model van mej. E. Hobhouse. Iedereen is
er van overtuigd, dat er iets moet gedaan worden om de armen in 't algemeen, en de
arme meisjes en vrouwen in 't bizonder, n i e t te helpen in den gewonen zin met geld
of kleeren, maar om haar aan 't werk te krijgen; zij moeten leeren inzien, dat arbeid
niet verlaagt, maar veredelt. Het oprichten van bovengenoemde school is daartoe 'n
poging.
Wel zijn er vele bezwaren aan verbonden, vooral van geldelijken aard, spinnewielen
en weefgetouwen zijn tamelijik duur, en de kas is z e e r slecht voorzien, maar wij
zullen ‘'n plan maken’ en hopen ook op 19 October de school te openen.
Wanneer ik nu nog vertel, dat met a.s. Kerstmis de vereeniging 'n Kerstboomfeest
wil geven aan a l l e arme kinderen uit 't district, waarbij de pas opgerichte
zangvereeniging eenige Kerstliederen zal zingen, dan geloof ik het voornaamste
onzer vereeniging verteld te hebben.
Voorzitster is mevr. Theron; vice-voorzitster mevr. A.B. Wessels;
penningmeesteresse mevr. Jan Brand-Wessels, terwijl de ondergeteekende secretaresse
is.
A.H. VAN GENT - KESLER.
B e t h l e h e m , (Trans Oranje), Sept. 1907.

Afrikaansche Letterkunde.
Ou Daniel, het tooneelspel van onzen landgenoot H. Oost te Pretoria, blijft de
Afrikaanders boeien. Onlangs werd het weer te Ermelo, in Transvaal, opgevoerd en
had ook daar succes.
Nu vinden wij in de Volkstem ‘een geachte medewerker’ met veel lof spreken
over Afrikaansche schetsen van den heer Lub, ook al een Nederlander, die ze te
Pretoria in de Nederlandsche Vereeniging zelf voorlas.
Zou 't Nederlandsch voor den Afrikaander een vreemde taal kunnen wezen, gelijk
er enkelen wel beweerd hebben, als het Afrikaansch den Nederlander zoo na ligt,
dat hij er goed letterkundig werk in leveren kan?
Wat voor den heer Oost wel vleiend is: niet alleen prijzen Afrikaanders om strijd
zijn Ou Daniel, in de Transvaal Leader van 3 October hebben wij een artikel gelezen
van prof. John Purves, hoogleeraar aan het University College te Johannesburg, over
het spel van de Afrikaanse Toneel Vereniging, uit Pretoria, te Ermelo. En die heeft,
behalve voor dat spel in 't algemeen, vooral lof voor 's heeren Oost's Afrikaansch
tooneelwerk.
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Prof. Purves bezorgde ons in zijn uitvoerig opstel, waarin hij zich een smaakvol
criticus toont, nog een verrassing: hij haalt aan wat Willem Kloos in 1881 over de
Nederlandsche letterkunde van het voorafgaande tijdperk zegt! Kloos als autoriteit
door een Engelsch professor aangehaald in de Transvaal Leader, is dat niet
opmerkelijk?

Suriname.
Gezelleavond.
De overgroote meerderheid der leden kende Guido Gezelle, de Vlaamsche
dichter-priester òf zeer weinig, òf geheel niet en daarom besloot het Bestuur dezer
Groep pogingen in het werk te stellen om onder de Roomsch-Katholieke geestelijkheid
iemand te vinden, die in Paramaribo den Zuid-Nederlandschen zanger bekend wilde
maken.
En ten volle is dit gelukt!
De Eerwaarde Pater A. Verheggen nam welwillend deze taak op zich en kweet
zich daarvan op uitnemende wijze in eene boeiende en bezielende studie. De warme
geestdrift van den spreker deed weldadig aan en de aanhoudende toejuichingen van
een overvolle zaal waren welverdiend.
Pater Verheggen droeg o.a. voor de volgende verzen: 't Was de ure, dat de leeuwerk
zoet; Hoe stille is 't als de donder dreegt; Het ruischen van het riet; Wintermuggen;
De blommen; Winternacht; De wilde wind; Casselkoeien; Meezen; Hoe zeere vallen
ze af.
Met stijgende geestdrift en meesleepend vuur stortte de spreker zijn bewondering
uit voor den Vlaamschen Bard, blijkbaar zijn lievelingsdichter, en met kracht en
overtuiging ried hij allen aan Gezelle tot hun levensgezel te kiezen, daar deze in elke
omstandigheid tot het gemoed weet te spreken.
De toejuichingen kenden geen grenzen en eindigden niet alvorens de Eerwaarde
heer zich weer voor het opgetogen publiek had vertoond.
De Hollandsche zangnummers van mevr. De Vries-Robles, door mevr. Charlouis
begeleid en de 2e Rhapsodie Hongroise van Liszt, door laatstgenoemde dame ten
gehoore gebracht, oogstten eveneens grooten bijval.
Met lof werd in de plaatselijke bladen van dezen kunstavond gewaagd en het
Verbond met het welslagen geluk gewenscht.
Het Bestuur van de Groep Suriname erkent dankbaar de bereidwilligheid der leden
om mede te werken en belangeloos en met geestdrift hunne krachten te geven en
spreekt ook openlijk dien dank in ons maandblad uit aan hen, die den Gezelleavond
zoo schitterend hebben doen slagen.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
***
Op Donderdag 26 Sept. hield de Groep Suriname een algemeene vergadering. Door
de opengevallen plaats van Ds. Hoekstra was aan de orde de keuze van een nieuw
bestuurslid. Candidaten van het Bestuur waren de heeren D. Fernandes Jr. en J.M.
da Costa. Met 22 stemmen werd gekozen de heer J.M. da Costa.
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Ned.-Antillen.
Van het Groepsbestuur.
Het leven van het A.N.V. ging op onze eilanden gedurende deze maanden zijn
gewonen rustigen gang. Veel naar buiten sprekende dingen kwamen niet voor.
Tweemaal, in Januari en in Februari, vergaderde het Groepsbestuur. 21 Februari had
de algemeene jaarvergadering plaats. Lang valt hier niet over te spreken. De rust, al
was het een ‘bezige rust’ werd niet verstoord.
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De beide nieuwe vertegenwoordigers van onze Groep in het Hoofdbestuur namen
hunne benoeming aan. De jaarverslagen der boekerijen van het A.N.V. op de eilanden
Aruba en Bonaire werden ingeleverd, en naar het Hoofdbestuur opgezonden, om in
Neerlandia te worden opgenomen. Wij kunnen dus hier daarover kort zijn, en volstaan
met aan te stippen, dat er nog steeds groote behoefte op Bonaire bestaat aan lectuur
voor jongere kinderen en aan geschikte Hollandsche tooneelstukjes voor kinderen.
De nu aanwezige kinderboeken gaan nog wel wat boven de bevatting van de jeugd.
Het Groepsbestuur besloot hierom, gedurende een jaar voor elke boekerij op de
eilanden een jaargang van het Tijdschrift voor kinderen ‘Ons Thuis’ te bestellen.
Blijkt dit aan de verwachting te voldoen, dan kan er mede worden voortgegaan.
In de Januari-vergadering werd de heer H.P. de Vries tot bestuurslid benoemd.
Een besluit, dat wellicht veel er toe kan bijdragen, de sympathie voor het A.N.V.
in de kolonie te verhoogen, werd op de vergadering van Januari met algemeene
stemmen genomen, n.l. om, eerst als proef gedurende één jaar, een bedrag van f 500.
- beschikbaar te stellen voor jongelieden, die op de andere eilanden der kolonie van
meer uitgebreid onderwijs verstoken zijn, om hen in staat te stellen hunne opleiding
op het hoofdeiland te komen voltooien. Slaagt de proef, en laat de toestand van de
kas het toe, dan zullen wij ook volgende jaren trachten, zulk een som voor dit doel
beschikbaar te stellen.
Een plan, op de vergadering van Januari geopperd, om aan de scholen en
ziekenhuizen een portret van H.M. de Koningin in lijst toe te zenden, stuitte af op
de kosten, die voor de lijsten zouden moeten worden gemaakt. Er werd derhalve
besloten de portretten zonder lijst te verstrekken.
Op de bestuursvergadering van Februari werden de volgens het rooster aftredende
bestuursleden, de heeren Boomgaart, Van der Veen Zeppenfeldt en Henriquez allen
herkozen, en besloten, dat de samenstelling van het bestuur zou blijven zooals ze dit
jaar was geweest.
Ten slotte moge nog vermeld worden, dat het op de algemeene jaarvergadering
in Februari bleek, dat het A.N.V. zich in onze kolonie weer op meerdere belangstelling
en sympathie mag rekenen.
De gewone werkzaamheden der jaarvergadering behoeven niet nader te worden
in herinnering gebracht. Het jaarverslag werd gelezen en goedgekeurd. De rekening
en verantwoording van den penningmeester werd nagezien en bleek in orde te zijn.
Met een goed vertrouwen op de toekomst werd het nieuwe jaar voor het A.N.V.
ingegaan.

Ingezonden.
Nederlands in Zuid-Nederland.
Dr. Fokker's oppervlakkig oordeel in het vorige Neerlandia-nummer verwondert me
en ergert me. Sedert 1901 heeft Dr. Fokker d r i e maal in Vlaams-België Nederlands
trachten te spreken, maar met ongelukkig gevolg. En waarom die poging? Niet uit
volle overtuiging, dat 't de natuurlikste zaak van de wereld is, dat 'n Nederlander in
Zuid-Nederland zijn moedertaal spreekt, niet omdat hij met de geschiedenis van Z.
en N. Nederland en hun droeve scheiding voor ogen in Maerlant's, Ruusbroec's,
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Vondel's en Gezelle's taal de eigen moedertaal ziet en hoort, maar ‘na een aangenaam
gesprek en op aansporen’ van de heer Wannijn, die Dr. Fokker in 1901 te Nijmegen
leerde kennen, en die, als ik mij niet vergis, nu niet meer zo boud zou spreken, als
hij 't te Nijmegen gedaan heeft. Dr. Fokker nu spreekt uit ervaring, ik ook. Als ik
enigszins kan, ga ik jaarliks naar Z. Nederland, dat ik, hoe nader ik 't leer kennen, al
harteliker ga liefhebben als een deel van eigen land en volk. Ten Noorden van de
taalgrens heb ik nooit nog Frans behoeven te spreken, als 'n paar keer in Brussel,
eens in 'n winkel bij 'n Waal, met wie ik toen, omdat ik volhield, 'n heel gesprek over
de Vlaamse Beweging gevoerd heb, en wel eens tegen 'n enkele kosmopolitiese
kelner, die me niet verstond - eens ook in 'n trein tusschen Antwerpen en Esschen,
toen 'n blijkbaar Waalse kondukteur mij niet begrijpen wilde of kon. Overal waar ik
in Oost- en West-Vlaanderen op het platteland geweest ben - Brabant en Limburg
bezocht ik nog niet - overal, ook in de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen,
Kortrijk, Yperen, Doornik, Ronse, Oudenaarden, Veurne en Brussel sprak ik uit
beginsel nooit Frans, in hotels niet, in winkels noch op straat. Maar ik deed altijd
mijn best langzaam en zuiver geartikuleerd Nederlands te spreken. Altijd nog ben
ik begrepen en begreep ik de bevolking, soms met wat inspanning en goede wil, maar
ten slotte begreep ik ze best en was 't steeds weer 'n blijde verrassing, dat we elkaar
toch goed konden verstaan. Maar 't gebrek van veel Noord-Nederlanders is de slordige
vlugge uitspraak en dan is er gevaar, dat men niet begrepen wordt. Tot in 1907 is
Roemer Visscher's woord waarheid: ‘Dats een beklaaglik ding, dat wij Neerlanders,
die alle andere spraken zo wel konnen leren, eigen aangeboren taal zo onhebbelik
spreken’.
Wordt Dr. Fokker in Vlaanderen niet ‘voor vol gehouden’, als hij zijn moedertaal
spreekt, heeft hij dan geen gevoel van eigenwaarde, dat hem boven valse schaamte
verheft? En het gevoelvolle woord van 'n edel man als Jan van Rijswijck zo te onpas,
zo averechts, ik zou haast zeggen, zo onkies gebruiken, dat ergert me. Zie, Dr. Fokker,
hier is niet veel te redeneren en te bewijzen, maar zaak is hier met de daad te tonen,
dat men hart heeft voor de moedertaal, waar en door wie ook ze gesproken wordt.
Laten wij, Noord-Nederlanders, nu maar niet altijd dadelik klaar staan met 'n oordeel
uit de hoogte over die Vlaamse strijd dit of dat, maar de hand in eigen boezem steken
en in de eerste plaats de Jan Saliegeest bij onszelf er uit kloppen. Is 't niet belachelik,
neen, is 't niet droevig, dat 'n Noord-Nederlander in 't volle heerlike bezit van zijn
moedertaal, dat hij voor heeft op de Zuid-Nederlander, dadelik in zijn schulp kruipt,
zodra hij, spreekt hij die taal bij een verwant volk, ‘niet voor vol’ wordt aangezien?
D u r v e n wij dan niet onszelf zijn?
Op hart komt 't aan. Dr. Fokker, op hart en karakter!
Dr. J. ALEIDA NIJLAND.
A m s t e r d a m , 23 Okt. '07.

Zeer Geachte Redactie,
Het is u misschien bekend dat wij, in den school der Brusselsche afdeeling van het
Willemsfonds, eene commissie gevormd hebben, om de noodige gelden bijeen te
zamelen voor de plaatsing van een steen in den gevel van het huis, waar Multatuli,
vijftig jaar geleden, zijn Max Havelaar schreef. De betrekkelijk geringe som, hiertoe
noodig, is gemakkelijk bijeen te brengen. Wij zouden echter gaarne rekenen op eene
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algemeene medewerking van alle Nederlanders, die de nagedachtenis van den grooten
schrijver wenschen in eere te houden.
Zou het machtig Algemeen Nederlandsch Verbond, wat Holland betreft, ons niet
in onze pogingen willen steunen? Wij weten dat het ook een aantal leden
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telt die zeker weinig sympathie gevoelen voor hem, die zoo velen aanstoot heeft
gegeven; maar wij wenschen uilsluitend hulde te brengen aan den man die in onze
Nederlandsche letteren zulk eene hooge plaats inneemt.
Een korte mededeeling van ons pogen, in Neerlandia, met een bericht, dat de
vrijwillige giften kunnen opgezonden worden aan? (zekere personen, die er zich wel
mede willen belasten), zou, dunkt ons, niemand kunnen kwetsen en ons eene
algemeene medewerking verzekeren.
Met de diepste hoogachting
Uw dw.,
H.N. VAN KALKEN.
B r u s s e l , Oct. 1907.
Gemakshalve kunnen zij, die iets voor dit doel over hebben, het sturen aan den
Administrateur van het Verbond, Wijnstraat 81, Dordrecht, die voor opzending zal
zorgen.
Red.

Het Hollandsch in Japan.
Naar aanleiding van het ingezonden stukje Ter Herinnering op blz. 148 van
Neerlandia, wil ik nog eenige bijzonderheden mededeelen over de rol die onze taal
tot voor 50-60 jaar in Japan speelde.
Een japansch geleerde vertelde in een artikel in het ‘Berliner Tageblatt’, eenige
maanden geleden, dat een paar eeuwen lang het hollandsch de eenige Europeesche
taal was, die men in Japan kende.
Voortdurend werden op bevel der japansche regeering allerlei boeken van
hollandsche geleerden over zeevaart, genees- en heelkunde en andere wetenschappen
in het japansch vertaald; onzen moedigen zeevaarders van een paar eeuwen geleden
komt de lof toe hieraan de eerste stoot gegeven te hebben.
Voorts deelde bovenvermelde japansche geleerde mede, dat toen een 50-60 jaren
geleden de japansche regeering het noodig en nuttig achtte met de werken van duitsche
geleerden kennis te maken, en er niemand in Japan te vinden was, die duitsch kende,
deze taal eerst uit hollandsche boeken, die duitsche spraakleer behandelden, geleerd
moest worden. Toen er een paar Japanners op deze wijze met de duitsche taal genoeg
bekend waren, werden de duitsche boeken eerst in het hollandsch, en van het
hollandsch in het japansch overgezet.
Voorts naar aanleiding van het artikel ‘Een holl. kolonie in Centraal-Azië’, blz.
151, het volgende:
Wa a r h e i d is waarschijnlijk alles in het artikel van den Amerikaan, behalve
wanneer hij spreekt van ‘hollandschen’ eeredienst en van een neef in Holland, die
een kist sigaren gezonden had.
Er zijn n.l. in zeer veel plaatsen in Centraal-Azië midden onder Sarten,
Turkenmenen, en andere Mohammedaansche volken en rassen, kolonies van echte
Russen, die door de regeering daarheen verbannen zijn, om des geloofs wille.
Zooals bekend is, zijn in Rusland zeer veel godsdienstige sekten ontstaan,
gedeeltelijk onder invloed van engelsche sekten, als Baptisten, Methodisten enz.,
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gedeeltelijk ook als gevolg van den zeer gevoelden innerlijken geloofsdrang der
Russen.
Deze sekten staan bijna alle op zeer streng doorgevoerden
Kalvinistisch-Protestantschen grondslag, de meeste gaan nog veel verder en ontkennen
staatsgezag, priesterschap en andere steunpilaren der hedendaagsche maatschappij.
De meeste aanhangers dezer sekten, die den militairen dienst, het brandewijndrinken
(de kurk waarop de Russische financiën drijven, evenals in ons vaderland), het gezag
van de ambtenaren en priesters, het belasting betalen als onwettig veroordeelden,
daarentegen verplicht onderwijs, reinheid van lichaam en geest, matigheid in alles
voorstonden, werden geleidelijk naar Siberië en later naar de nieuw veroverde
Centraal-Aziatische gewesten verbannen, waar zij doorgaans tot welvaart kwamen,
hetgeen in het vaderland het geval niet kon zijn.
Ik heb zelf dikwijls gelegenheid gehad met die kolonisten kennis te maken en kan
bevestigen, dat zij allen de zoogenaamde oud-hollandsche deugden van zindelijkheid,
geloovigheid, vlijt en orde bezitten, in tegenstelling met de vuile, aan den drank
verslaafde, bijgeloovige, onwetende Russen in de dorpen van Rusland.
De geschiedenis met de geurige sigaren van nederl.-indische tabak, die een neef
(zeker een heel verre neef uit den tijd van Noach) uit Holland aan het dorpshoofd
gestuurd had, geloof ik niet; daar eerstens hoegenaamd geene familie- of andere
betrekkingen bestaan tusschen die kolonisten en Nederland, ten tweede, die kolonisten
volbloed afschaffers zijn en niet rooken en ten derde het kolossaal hooge invoerrecht
op sigaren in Rusland, n.l. van 7 roebel 20 kopeken per russisch pond (van 4 hektogr.)
het onmogelijk maakt voor die eenvoudige boeren er geurige sigaren op na te houden
voor amerikaansche en andere reizigers, die hen toevallig eens opzoeken.
Het spreekwoord is dus hier bewaarheid: ‘die veel reist, kan veel liegen’.
C.C.J. VAN DER KLAAUW.
S o r a u , 24 Oktober 1907.
Zeer Geachte Redactie,
Vergunt mij, naar aanleiding van den brief van den heer Max van Hulsteyn,
opgenomen in het Augustus-nummer van Neerlandia, u het volgende ter plaatsing
aan te bieden.
Ik doe dit vooral, omdat ik meen, dat men zich verkeerde, wellicht
afschrikwekkende voorstellingen zou kunnen maken omtrent de duurte van het leven
hier te lande. Immers als het als algemeene waarheid moet gelden, dat een jongmensch
hier slechts zuinig kan rondkomen met een maandelijksch loon van 120 tot 150 pesos
papier, (1 peso = f 1.10), zooals de heer Van Hulsteyn beweert, dan is er aanleiding
te over om iemand bang te maken naar hier te komen, want dit is het loon wat hier
slechts aan bekwame en ijverige ambachtslieden en machinisten wordt betaald op
fabrieken en rivierbooten, terwijl het bij de spoorwegmaatschappijen in enkele
gevallen tot 200 pesos opklimt, doch daartegenover voor de territories, noordelijke
en westelijke provincies, lager is in 't algemeen.
Waarheid echter is, dat de levenswijze hier duurder is dan in het vaderland, i n d i e n
men n.l. gelijk dáár leven wil, en dit geldt vooral de versche en ingelegde groenten,
wollen kleederen en hoofdzakkelijk als men tot de levensbenoodigdheden wil rekenen
- hetgeen ik niet doe - het bezoeken van schouwburgen en andere publieke
vermakelijkheden, om van andere inrichtingen maar niet te spreken.
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Zoo ken ik hier mannen, geen gezin hebbende, bekwaam in hun vak, een goed
loon verdienende, die niet alleen dit geheel besteden, doch bovendien nog hier en
daar schulden maken; en tevens ken ik hier huisvaders van gezinnen met kleine
kinderen, waaronder daglooners, die van een maandelijksch inkomen van 80 tot 150
pesos, niet alleen vrij goed er van eten en zich kleeden, doch bovendien weten zich
er een eigen huisje van over te houden, of eenig geld in de bank te brengen.
Van kantoor-toestanden, personeel en hunne levensomstandigheden kan ik niet
medespreken, daar ik er te weinig kennis van heb, doch wel weet ik, dat door sommige
kantoormenschen veel geld verkwist wordt op voor hen zelf zeer nadeelige wijze.
Uit mijne ervaring van achttien jaren als daglooner, werkbaas en opzichter in een
zevental provincies,
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waarvan ruim vijftien jaren hier te Rosario, meen ik met vrijmoedigheid te mogen
aanraden, èn jonge lieden, èn huisvaders, m i t s gezond, met goeden wil en
bekwaamheid, 't zij voor ruwen arbeid of als vakmannen - een zeer enkel ambacht
uitgesloten - zoo zij met den besten wil in het vaderland bijna niet rond kunnen komen
- indien hun dit mogelijk is - naar hier te komen. Over 't algemeen genomen is hier
eene goede toekomst voor den werkman. Bij aankomst moet men zich dadelijk
wenden tot een onzer vertegenwoordigers, b.v. in Buenos Aires, waar het de
Consul-Generaal, de heer L. van Riet (thans met verlof in Nederland) en te dezer
stede waar het de Consul, de heer G.J. van Oppen is, waar men welwillend wordt
ingelicht en geraden, vooral als men het Spaansch niet kan spreken.
Op dit alleen wil ik nog den nadruk leggen: de verleiding tot een slecht,
ongebonden, zich zelf en zijne positie verwoestend leven is hier ontzaglijk groot,
doch oppassende en bekwame werklieden zijn hier gezocht en vinden gewoonlijk
plaats daar de werkgevers deze gaarne aannemen.
J.J. VAN IJSSELDIJK,
lid van het Alg. Ned. Verbond.
R o s a r i o d e S a n t a F é , 28 Aug. 1907.
Hooggeachte Redactie,
Ik heb heden het voorrecht en het genoegen u toe te zenden een exemplaar van mijn
boek ‘Opstellen mijner Jongelingsjaren’, Holland, Mich., 1905, en een herdruk van
een Engelsch artikel, ‘Religion as Functional, Metaphysical, and Normative’.*) De
toezending van het Hollandsch boek en het Engelsch artikel duidt op twee zaken:
behoud en beoefening der moedertaal, en aanleering en gebruik der Engelsche taal.
Neerlandia en het Algemeen Nederlandsch Verbond kunnen niet onverschillig wezen
voor wat wij Nederlanders in de Ver. Staten zijn en doen. Daarom zou ik gaarne èn
boek èn artikel behandeld zien in Neerlandia, niet wegens de inzichten en
overtuigingen, doch van wege het belang der Nederlandsche taal en van den
Nederlandschen stam in ons leven en streven.
Het boek is, zooals de inhoud te kennen geeft, eene verzameling van
nieuwsblad-artikelen, gedurende een zes à zevental jaren geplaatst in vier
verschillende Hollandsche weekbladen in dit land. Oorspronkelijk niet geschreven
voor den boekvorm, heb ik ze om hun eigenaardig karakter en doorloopend beginsel
bijeengebracht onder den naam van Opstellen. In 't begin van 1906 kwam het boek
uit, op eigen kosten, daar de boekhandelaars het niet durfden wagen; het werd
welwillend en gunstig door de Holl. Amerikaansche pers ontvangen, maar vond
weinig aftrek, zooals bijna alle Nederl. boekwerken hier uitgegeven. De Nederlanders
in Amerika lezen zeer weinig; 'n preek, of iets van dien aard, anders bijkans niets.
Het Engelsch artikel vond plaats in het Juni-nummer van de ‘American Journal of
Religious Psychology and Education’, Worcester, Mass., en is het tweede artikel in
de Engelsche taal door mij gepubliceerd. Meer wetenschappetijk van aard is ook de
geest van het artikel anders dan die van de ‘Opstellen’. Binnenkort zal het beoordeeld
*) Voor leden van het Verbond ter lezing beschikbaar.
Red.
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worden door een philosophisch tijdschrift, waarin o.m. ook een Hollander van
afkomst, Prof. B.H. Bode, van de Universiteit van Wisconsin, schrijft.
De schrijver werd in 1877 te Uithuizermeeden, Groningen, geboren; kwam in
1891 naar Amerika, eerst in Michigan, de laatste 12 jaar in Chicago. In Nederland
had ik de bijzondere school doorgeloopen; in Amerika ontving ik onderwijs op
publieke school, handelschool en Universiteit.
Tijdens een vijfjarig verblijf aan de Universiteit van Chicago had ik het genoegen
twee Hollandsche vereenigingen in 't leven te roepen, de Dutsch Society’ en de
‘Knickerbocker Club’, de eerste gemengd, de tweede voor mannen alleen. Op 't
oogenblik bestaat er geen Dutch Club aan de Universiteit alhier, maar de mogelijkheid
ervan is ons in 1904-5-6 duidelijk gebleken. Wij Nederlanders in Chicago koesteren
zelfs de hoop van eenmaal een Hollandschen stoel hier te hebben, waarvan de
Nederlandsche taal, de Ned. geschiedenis, de Ned. letterkunde, onderwezen worden.
Doch dit is nog stille hoop; ik meen u vooreerst genoeg feiten gegeven te hebben om
u aan te toonen, dat het Nederlandsch bloed in Amerika niet kruipt, maar ons vrij
door de aderen stroomt, niet in stille afzondering verloopt, maar ook de
Amerikaansche wereld bespoelt en bevochtigt. U zult wel weten, geachte Redactie,
om leven in de dorre doodsbeenderen van feiten te blazen, ze te begrijpen en in
verband te brengen met de wederopleving van den Nederlandschen stam over het
rond der aarde. Bij voorbaat u dankend voor behandeling van de ‘Opstellen’ in
Neerlandia, verblijf ik, na hartelijke groete,
Uw dw. dnr.,
ALBERTUS OOSTERHEERDT.
C h i c a g o , Ill. N.-A., 11 Oct. 1907.
WelEd. Heer.
Gedurende de vele jaren, die ik in den vreemde heb doorgebracht, heb ik tot mijn
spijt moeten ondervinden, dat de Nederlander, in, den vreemde een dubbele persoon
wordt. De eerste is de Nederlander, zoolang hij met vreemden verkeert en hij bluffen
kan met de vreemde taal te kunnen spreken.
De tweede persoon is de anti-Nederlander zoodra hij een landgenoot ontmoet.
Het is overbodig om in kleinigheden te treden; dit zou mij te ver voeren.
Ik wil alleen nog dit hierbij voegen, dat voor hem, die verplicht is, om welke reden
dan ook, altijd in den vreemde te verkeeren, het ontzettend aangenaam is, wanneer
hij weer eens zijn eigen taal hoort spreken en nog aangenamer wanneer hij met den
landgenoot even zou kunnen praten, hem eenig nieuws vragen omtrent het vaderland
enz. enz. Maar helaas, de landgenoot voelt daar niet voor!
Ik heb in verschillende plaatsen verkeerd, waar vele Hollanders wonen; ik heb
nog nooit de gelegenheid gehad om mij bij eene Hollandsche club aan te sluiten,
omdat er geene bestond of dat die geen levensvatbaarheid had.
Sedert 8 jaren leef ik in Zwitserland. Er wonen hier vele landgenooten. Slechts
éénmaal is eene poging aangewend in Lausanne, tijdens het huwelijk van Hare
Majesteit, om aldaar eene Vereeniging tot stand te brengen. Kort na de geboorte was
zij dood.
Als ik daarbij andere naties vergelijk!
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De Zwitsers b.v. wat vormen die niet een sterken band in den vreemde, meest allen
ondersteund door hunne regeering, zoowel zedelijk als geldelijk! Wat doen de
vertegenwoordigers van de Hollandsche Regeering om de landgenooten te groepeeren.
Ternauwernood weet men dat zij er zijn!
U begrijpt dat ik onder deze omstandigheden naast mijn vaderlandsliefde een
gevoel van tegenzin heb voor mijn landgenooten, en ik kan onmogelijk deel uitmaken
van eene vereeniging, die stellig haar best doet om juist tegen te gaan, wat ik op het
oogenblik heb aangetoond, doch hetgeen ik beschouw als
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paarlen voor de zwijnen (natuurlijk bij wijze van spreken en zonder vergelijkingen
te maken).
In plaats van mijne bijdragen aan uw Verbond te geven, laat ik er nu van profiteeren
de Hollandsche Inrichting te Davos.
Met de meeste achting,
Uw dv.,
M. DENTZ.
Genève.
Men kan op verschillende wijzen zijne bedenkingen tegen een lidmaatschap kenbaar
maken, en de heer Dentz heeft er eene gekozen. Oppervlakkig beschouwd zou men
echter geneigd zijn te gelooven dat hij zich heeft vergist, en juist heeft willen
aantoonen waarom hij wèl lid heeft willen blijven van een Verbond, dat bestrijdt
hetgeen hij zoo afkeurt en nog wel zoo terecht. Zou het dan toch nog niet een
vergissing kunnen zijn?
Red.
G r o n i n g e n , 30 Sept. 1907.
M. de R.!
Van een mijner kennissen ontving ik, met een hoogst belangwekkende beschrijving
van de feesten ter eere van het huwelijk van den kroonprins van Djokja, de volgende
spijslijst van den toen gehouden feestmaaltijd.
Dîner
à l'occasion du mariage
du Prince héritier de Djocjakarta
Samedi 1e 17 Aôut 1907.
Paté de volaille
Filet de boeuf à la jardinière
Sauce champignons
Asperges, sauce Hollandaise
Compôte varieé
Salade au jambon ou saumon
Pommes de terre frites
Pouding diplomate
Gâteau populair Djocjakarta
Gâteau spécial kraton.
Deze zonderlinge deftigdoenerij is te meer bevreemdend als men weet, dat de
uitnoodigingen voor dit feest in het Nederlandsch door den Resident zijn
rondgezonden.
Wat de Fransche namen der gerechten betreft, wil ik uwe aandacht nog even
vestigen op het: ‘Gâteau spécial kraton’, - blijkbaar ontbreekt in de Fransche
woordenboeken eene uitdrukking voor: ‘Indische Spekkoek’ en heeft men er zich
aldus met eene handigheid afgemaakt.
J. TIDEMAN.
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Allerlei en mededeelingen.
Alg. Secretariaat.
Als Algemeen Secretaris-Penningmeester is, in plaats van den heer P.J. de Kanter,
opgetreden: de heer M r . W. D i c k e , Singel 157, Dordrecht.

Statutenwijziging.
Bij Kon. Besluit van 29 Oct. j.l. is de wijziging der Statuten van 't A.N.V. aangenomen
op de alg. vergadering van 26 Juni dezes jaars, goedgekeurd.
De wijziging werd opgenomen in het Juli-nummer.
De Statuten zullen worden herdrukt en binnen kort verkrijgbaar worden gesteld.

Bonaire-nummer.
Het December-nummer zal geheel gewijd zijn aan Bonaire.
Aan onze vaste medewerkers wordt daarom verzocht voor dit nummer geen
bijdragen te zenden.

Draagteeken.
Reeds meermalen is de wenschelijkheid uitgesproken van een draagteeken voor de
leden van het A.N.V.
Het Hoofdbestuur is niet overtuigd van de wenschelijkheid, maar wil gaarne het
zijne doen om zulk een teeken verkrijgbaar te stellen, indien er voldoende vraag naar
komt.
Zijn er soms leden, die er iets voor voelen en een ontwerp kunnen aanbieden, met
aanwijzing hoe misbruik zou kunnen worden voorkomen
Adres: Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht.

Ned. Handelsbelangen in Japan.
Onze vertegenwoordiger te Tokyo denkt half Dec. in Nederland te komen en is gaarne
bereid in het belang van handel en nijverheid inlichtingen te geven.
Zijn tijdelijk adres zal nader worden bekend gemaakt.

Adresverandering.
De heer Frans van Laar, penningmeester van den Antwerpschen Tak is verhuisd naar
Juliaan Dillenstraat 10.

Lezing over Nederland.
De heer J.A.J. de Villiers, werkzaam aan de boekerij van het Britsch Museum en
Zuid-Afrikaander van geboorte, heeft 24 October in het City of London College een
lezing met lichtbeelden over Nederland gehouden.
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Pronken met eens anders veeren.
Uit een brief van den heer K.A. James (Ned.-Indië):
In de Week (Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam) van 13 Juli j.l., No. 15, blz. 230
komt een artikel voor nopens het werk der normaliseering van de gele rivier in China,
dat aan een Nederlandsche maatschappij is gegund.
Tot mijne verbazing echter las ik in die Woche van 17 Augustus d.a.v. No. 33,
blz. 1466 de beschrijving eener fotografie met onderschrift ‘Deutsche pionierarbeit
im fernen Osten: Ein nach China bestimmter Baggerschleppzug in der Nordsee’,
waarbij brutaalweg dezelfde namen der baggermolens ‘Colonia’ en ‘Rhenania’
(gebouwd opvolgend te Amsterdam en te Leiden), en van den hopperzuiger ‘Cycloop’
werden genoemd.
De afvaart der baggermolens was van Emden, wat klopt met het artikel van de
Week en nu heeft de Woche een Duitsche onderneming er maar van gemaakt. Ik
vermoed, dat de Nederlanders te Emden voor de Duitsche regeering een werk hebben
uit te voeren gehad, van daar, dat de baggermolens van die plaats zijn vertrokken.
Vermits mij dit Nederlandsche werk in China belangrijk genoeg voorkomt om
ook de eer van den naam er van te hebben, verzoek ik u van dit ‘Pronken met een
anders veeren’ der Duitschers in Neerlandia melding te maken.

Een plaats aan het S.A. College.
Het South African College te Kaapstad heeft een hoogleeraar voor het Nederlandsch
noodig. Het zoekt dien in Nederland. De voorwaarden, die het aanbiedt,

Neerlandia. Jaargang 11

184
zijn gunstig, en de werkkring lijkt ons in meer dan een opzicht schoon. Mocht een
Nederlander van de bovenste plank er voor te vinden zijn!
De redactie van Neerlandia geeft belanghebbenden gaarne inlichtingen.

Vrachtsnorder.
Onder den invloed van de Engelsche scheepvaart in onze havens gaat men hier te
lande de stoombooten, die niet tusschen vaste havens loopen, maar overal heengaan,
waar zij vracht kunnen vinden, meer en meer ‘tramps’ noemen. In de Nieuwe
Rotterdamsche Courant werd er onlangs aan herinnerd, dat wij van ouds voor die
booten den naam vrachtzoekers of, schilderachtiger nog, vrachtsnorders hebben. Die
namen dan behouden!

Japan en Nederland.
Bij het sluiten van het vredescongres in den Haag herdacht de heer Tsoedzoeki, de
eerste afgezant van Japan, de drie eeuwen van vriendschap, die zijn land aan
Nederland gebonden hebben. Langen tijd vertegenwoordigde Nederland voor Japan
de Westersche beschaving en tot eenige tientallen jaren geleden duidden de Japanners
alle Europeanen met den naam Hollander aan.

Waardeering
Uit de Kamper Courant:
Zij wil er toch maar matig meer in, de klacht dat de Hollandsche jongens bij honk
blijven. Telkens wanneer wij een aflevering inzien van Neerlandia het orgaan van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, treft het ons hoe overal op de wereld
landgenooten blijken gevestigd te zijn. Naarmate dat Verbond meer gekend en dus
meer gewaardeerd wordt, duiken van alle kanten Hollanders op om te zeggen dat zij
óók wel willen meewerken en zullen zien andere landgenooten uit de buurt eveneens
over te halen.

Holland op zijn malst.
Ter gelegenheid van Koningin's verjaardag gaf 't Westersch Harmoniekorps in de
Spaarndammerstraat te Amsterdam een uitvoering geheel bestaande uit... Fransche
nummers.
Op een der pilaren voor den ingang van Hotel Central, Den Haag, staat
a r r i v é e -s c h e l .
De Redacteur van Onze Kunst te Antwerpen, ontving uit Den Haag een brief met 't
volgend adres:
Monsieur Paul Buschmann, Anvers.
De afzender heeft dan ook een ‘Fine art gallery’ in The Hague.

Neerlandia. Jaargang 11

Te laat geboren.
De Nieuwe Zutpensche Courant heeft eenige artikelen gewijd aan Groot-Nederland.
De geest die het A.N.V. bezielt straalt er in door, o.a. waar gezegd wordt:
‘Amerika is voor onze taal een verloren terrein. Dit is te bejammeren, omdat het
waarschijnlijk anders had kunnen zijn, indien wij in vroeger eeuwen b.v. iets hadden
gehad, als het Alg. Ned. Verbond, om de belangen onzer taal buiten de grenzen te
behartigen’.

Aan de leden te Eindhoven.
Door uw mede-lid, den heer P. Raymakers, villa ‘Willemstein’, zullen pogingen
worden aangewend om het ledental te Eindhoven uit te breiden en tot stichting eener
afdeeling te komen. Zijn poging wordt in uw aller medewerking aanbevolen.
Laat Eindhoven hel voorbeeld geven hoe ook in het Zuiden des lands de beginselen
van het A.N.V. doordringen.

Een verkiezingsbiljet in Nederland!
Vaalser Wähler aufgepasst! Wer auf den Kandidaten H. Habels, Fabriksinhaber in
Vylen, seine Stimme abgibt, arbeitet ohne Kapital mit zur Beförderung der so höchst
notwendigen Bahnverbindung Vaals-Wylré. Also Vaalser Wähler, alle treu zur
Wahlurne am Montag den 16 September.

Uit Caracas.
Uit een ons toegezonden nummer van El Imparcial blijkt, dat Koningin's verjaardag
te Caracas met opgewektheid is gevierd.
De heer De Réus, Ned. Zaakgelastigde, was gastheer. Namens H.M. overhandigde
hij den heer N.F. Hellmund, bij deze gelegenheid de orde van den Ned. Leeuw.

Het Ned. in de Wetenschap.
Uit een artikel van dr. H. Burger in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde:
Dat de omgang met de Vlaamsche natuuronderzoekers en geneeskundigen voor
Noord-Nederland van groot nut moet zijn, dit staat bij mij onbetwistbaar vast.
Tusschen den druk der groote volken, tusschen wereldtalen, die wij, zooal niet vlot
kunnen spreken, toch in ieder geval gemakkelijk lezen en verstaan, komt onze
nationale zelfstandigheid en onze taal maar al te vaak jammerlijk in de knel. Wat
een mengelmoes spreken somwijlen zelfs hooggeleerden, wanneer zij de geneeskunde
- voor hen een raslooze bastaard - hebben te onderwijzen; welk een droevig
Nederlandsch laten onze geneeskundige schrijvers drukken, helaas niet bij
uitzondering!
Onze redactie acht het sinds vele jaren haren plicht, ten opzichte van den inhoud
van haar blad taalzuiverend op te treden, waar zij kan. Het is geen zeldzaamheid, dat
wij, zonder eenigen tegenstand van den op dit punt gemeenlijk hoogst onverschilligen
schrijver, uit één enkel stuk eenige honderde bastaarden en onnoodige kunsttermen
door goede Nederlandsche woorden vervangen. Evenwel om licht te begrijpen redenen
kan deze taalzuivering slechts zeer onvolledig geschieden en bieden ook wij, in onze
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kolommen, aan de lezers nog al te vaak ergerlijke taalkundige contrabande aan.
Werkelijke verbetering kan slechts ontstaan, wanneer bij onze geneeskundigen zelf
het gevoel voor den vorm ontwaakt. En daartoe kan de omgang met de op dit punt
zeer wakkere Vlamingen veel bijdragen.
Een enkel voorbeeld: op het werk-programma der geneeskundige afdeeling van
het Brugsche congres van 1906 stond een voordracht aangekondigd over: ‘Hetgeen
de zieke gevoelt, wanneer men zijn ribbekas beklopt’. Deze ‘ribbekas’, bij ons in
deftige taal ongewoon, moge ons even doen glimlachen, ik vraag met welke woorden
zou deze zelfde voordracht wel zijn aangekondigd op het programma van een onzer
Noord-Nederlandsche congressen? Het antwoord ligt voor de hand: ‘Subjectieve
sensaties van den patiënt bij percussie van den thorax’! Over zaken van smaak is het
nutteloos twisten; mijn voorkeur is gansch en al voor den Vlaming.

Uit Johannesburg.
De Holl. Club te Johannesburg houdt, meestal elke maand, een voordrachtavond.
Op een ons toegezonden programma komen o.a. nummers voor van Hélène
Lapidoth-Swarth, Multatuli, Falkland en De Genestet.
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Reclamekaarten A.N.V.

Ingezonden onder Motto I. Eervolle vermelding. Inzender: de heer J van Dam, Rotterdam De kiekjes
links en rechts van het cirkelvlak zijn Dordtsche stadsgezichten.

Ingezonden onder motto Stameenheid.
Bekroond met den 1en prijs.
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Inzender: de heer Johan B. Schreiner, Amsterdam.

Ingezonden onder motto: Voor het Dietsch bestaan.
Eervolle vermelding.
Inzender: de heer F.H. Bach, Groningen.

Neerlandia. Jaargang 11

186

Prijsvragen.
De Vlaamsche Academie heeft voor 1908 verschillende prijsvragen op kunst-, taal-,
geschiedkundig en onderwijsgebied uitgeschreven.
Inlichtingen verschaft de bestendige secretaris, de heer Edw. Gailliard, Gent.

Afd. Rotterdam.
De liederenavonden voor het volk zijn deze maand weer hervat. Het plan bestaat om
een proef te nemen met de toelating van jonge mannen.

Amsterdamsche Studenten Afdeeling.
Maandag 28 October heeft na een inleidend woord van den eere-voorzitter, Prof. J.
te Winkel, de heer K.J.L. Alberdinck Thym zijn Bezoek bij Thijs Maris en stukken
uit zijn Rembrandtbundel gelezen voor de leden der Amst. Stud.-Afd. De secret,
schrijft:
‘Wij hebben een Van Deyssel-avond gehad, welke voor aen spreker en voor onze
afdeeling een groot succes is geweest. Door de niet genoeg te waardeeren
belangeloosheid van den heer Alberdinck Thym waren wij in staat onzen leden zulk
een avond te bieden’.

Delftsch Studenten Corps.
Aangezien eerstdaags tot oprichting eener studenten-afdeeling zal worden overgegaan,
verzoekt de ondergeteekende den D.S.C. leden van het A.N.V. dringend, wegens
hun verspreidheid over verschillende afdeelingen, zich mondeling of schriftelijk
bekend te maken bij ondergeteekende.
D.W. VAN DAM, Oude Delft 70.

Amst. Afd. Jong Nederland.
Dinsdag 12 Nov. is deze afdeeling opgericht, op aanstichting der heeren C.P. Gunning
en J.W. te Winkel. Prof. J. te Winkel hield voor een 300-tal jongelieden een rede
over 't A.N.V. in de aula van 't Gymnasium, voor deze gelegenheid welwillend
afgestaan.
Deze rede zal worden gedrukt en verspreid.

Vertegenwoordiger K.M.A.
Als vertegenwoordiger van het A.N.V. aan de K.M.A. te Breda is opgetreden den
heer G. Fabius, cadet-sergeant der Artillerie.

Briefwisseling met Vlaanderen in het Nederlandsch
De directeur van Artis, lid van het A.N.V., meldt dat hij brieven uit Vlaanderen, ook
al zijn ze in het Fransch gesteld, steeds in het Nederlandsch beantwoordt.
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Wie volgt hem in deze goede gewoonte na?

De nationale bloem.
Een Afrikaansch lid van het A.N.V. vraagt, welke de nationale bloem van Holland
is, zooals de chrysanthemum die van Japan is.
Antw.: Men ziet bij nationale feesten in ons land veel de oranjebloem dragen,
hoewel zij nooit, voorzoover wij weten, als nationale bloem is aangenomen. Wel
heeft Nicolaas Beets haar indertijd als zoodanig voorgesteld.

Adres van Zuid-Afr. studenten.
De Zuid-Afrikaansche studenten in Holland hebben zich met een uitvoerig adres tot
de Parlementsleden in de Kaap en Transvaal gewend om te vragen ook andere graden
als die der Engelsche Hoogescholen in Zuid-Afrika te erkennen.

Sporttaal.
De Nederlandsche verslaggever van de Volkstem (Pretoria), schrijft:
Een paar Afrikaanse studenten uit Engeland ontmoetten op reis in Holland
een paar geestdriftige Hollandse voetbalspelers. Dit was voor de twee
partijen natuurlik dadelik een aanknopingspunt voor het gesprek. Al
spoedig vroegen de Afrikaners hoe de Hollandse vereniging genoemd
werd, waarvan hun nieuwe vrienden deel uitmaakten. De D. Football Club,
was 't antwoord. ‘En wij waren leden van onze v o e t b a l v e r e n i g i n g ’
merkten de Afrikaners droog op. Toen keken de Hollanders mekaar aan
en vroegen zich af, waarom hun vereniging dan een Engelse naam droeg.
Het was eigenlik de eerste maal dat zij dit bespeurden.
Ja, wanneer zal er eens opruiming gehouden worden onder de Engelsche en andere
vreemde namen van onze voetbalvereenigingen! Dordtsche, Haarlemsche en nog
andere Football Clubs, Quick of Be-Quick (er zijn er vier of vijf, of misschien meer
die zoo heeten), Swift, Velocitas (vereeniging van cadetten, die geen Latijn kennen),
enz. Is 't niet dwaas?
En dan nog altijd in de verslagen van de meeste bladen een druk gepraat over
‘score’ en ‘keeper’ en ‘corner’ en het malle ‘supporters’, en de rest. Een sportblad
werd 't onlangs te erg en verzocht zijn verslaggevers, zich toch in het Hollandsch uit
te drukken. Dat heeft iets geholpen.
De voetbalverslagen in Ons Land, een blad verschijnend in de Engelsche
Kaapkolonie, geven heel wat beter Nederlandsch dan die in Nederlandsche bladen
(met eenige loffelijke uitzonderingen).

Plantennamen.
Met aandrang vestigen wij de aandacht van de leden van ons Verbond op een uitgave
van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (W. Versluys), n.l. het
Wo o r d e n b o e k d e r N e d e r l a n d s c h e Vo l k s n a m e n v a n P l a n t e n ,
uit de gegevens, verzameld door de commissie voor Nederlandsche plantennamen,
bewerkt door H. B e u k e l s , secretaris der commissie.
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De wetenschappelijke beteekenis van dit werk, waarin blijkbaar met groote vlijt
een schier overstelpend materiaal bijeengebracht en gerangschikt is, laten wij hier
ter zijde, maar wat een genot is het voor ieder, die zijn taal mint, hier den
verbijsterenden rijkdom van het Nederlandsch uitgestald te zien in die vele
tienduizenden namen, door het spelende vernuft en de verbeeldingskracht van ons
volk uitgedacht voor de bloemen en planten, waarmede het vertrouwelijk geleefd
heeft en nog leeft, als het niet in barre steden opgesloten zit en hun namen zelfs niet
meer kent!
Een voorbeeld. De Monnikskap (Aconitum Napellust) heet in de verschillende
streken van Nederland Adam-en-Eva, Adam-en-Eva-in't-koetske, Blaumutskes,
Blauskoent(s)jes, Blauslufkes, Blauwe Lupine, Blauwe monnikskap,
Dokter-in-den-wagen, Duifjes-voor-een-wagentje, Duifkens Duivelskruid,
Duvel(s)kruid, Helmbloem, Helmblôme, Huwelijksbootjes, Huzarenmutsen,
Hijnders-en-seaskes (Friesch = paarden-en-sjezen), Hijnders-en-weintsjes (Fr. =
paarden-en-wagen jes), Koetsen-paarden, Kurassiersmuts, Monnikskap, Muiltjes,
Paard-en-wagen, Papenmuts, Paterskap, Poppenschoenen, Schippersmuts,
Schoenen-en-muilen, Schoentjes, Sjeaskeblom, Skoentjes-en-moeltsjes,
Skoentjes-en-toffeltsjes, Slofkes-en-skoentsjes, Venuswagen, Wolfsdood, IJzerhoed.
Deze namen leven nog. Bij Kilaen vindt men nog den ouden naam Wolfswortel.
En dan in Vlaanderen, behalve eenigszins gewijzigde vormen van eenige hierboven
genoemde namen: Begijne(n)kappen, Boere(n)-kapruin, Kapuciene(n)kapkens,
Kempische kappen.
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Wat een verscheidenheid! En dan hadden we gemakkelijk andere voorbeelden kunnen
kiezen, die meer verschil opleveren.
De commissie, die dit groote werk volbracht heeft, werd op het einde van 1902
aangesteld. De namen der leden mogen hier genoemd worden: Dr. M. Greshoff,
voorzitler; H. Heukels, secretaris; Dr. A.C. Oudemans, penningmeester; Dr. H.J.
Calkoen, Prof. Dr. H.J. Gallée, Dr. A.J.M. Garjeanne, H.L. Gerth van Wijk, E.
Heimans, Prof. Dr. J. Mac Leod, J.P. Thijsse. Niet minder dan een 120 vaderlandsche
beoefenaars van plantkunde en van taalkunde hebben de commissie geholpen. De
regeering gaf haar steun voor deze uitgave. En zoo is al wat Nederlandsch spreekt
een kostelijk boek rijker geworden.

Afrikaansche Beeldspraak.
Dr. A.F. Malherbe heeft onlangs in een voordracht de aandacht gevestigd on den
rijkdom van beelden in de Afrikaansche taal. Ziehier eenige staaltjes:
Voor dood gaan zegt de Afrikaander: sijn blus is uit, bokveld toe gaan, van di gras
af, touw op goi, kop uittrek (de twee laatste uitdrukkingen zijn aan den ossewagen
ontleend).
Voor de idee van ‘slaan’ - zegt dr. Malherbe - bestaan er een menigte uitdrukkingen,
als: op zijn bas gee, op di bakkes of oge speul, tamelêtjies krij, streepsuiker gee,
inpeper, insout, uitkwint, inklim, roskam, iemand opskep, laat grond eet. (Gelijk men
ziet, heeft het Afrikaansch verscheiden van die uitdrukkingen uit het Nederlandsch.)
Voor de idee van ‘vlug’: klauwe in di grond slaan, laat glij, laat skraap, laat skeur,
di bakke insit, laat spat, laat spalk, laat spaander, enz.
Uitdrukkingen aan ossen of ossewagen ontleend zijn: touw op goi, o'er di touw
trap (fout begaan), touwwijs (goed ingewijd, van 'n os gesegd wat al mak is in di
juk), hotagter hê (moeilikhede deurstaan), saamgaan als o'erige jukskei (van min
beduiding wees en net gebruikt indien absoluut nodig), di agteros kom oek in di kraal
(selfs di langsame bereik sijn doel).
Twee beelden voor ‘pronk’ zijn: knipmes rij en sekelnek rij (in beide gevallen is
gedacht aan den kromgebogen nek van een paard).
Aan een opstel in het tijdschrift Ons Klijntji, November 1899, ontleent dr. Malherbe
o.a. een reeks uitdrukkingen voor dronken zijn. Bij de bekende Nederlandsche heeft
de Afrikaander er nog heel wat van eigen vinding gevoegd. Ziehier de lijst.
Hij is agterstevoor op di pêrd, di akkers werk met hom, hij is hoog aan,
hij is aangeklam, hij is aangebrand, hij het di balie omgeskop, sijn bene
is lam, hij het teveel bessies geëet, hij was in di biervat, met di bottel speul,
di bottel soen, te veul van di bottel hou, in di bottel kijk, 'n dop steek, 'n
dop te veul in hê, in di dop kijk, di dop was te groot, bo in di druiwetakke
wees, baing druiwe geëet, een teveul in hê, hij kan nie eenbeentjie staan
nie, so dronk als 'n eentjie, in di emmer sit, di ellenboog lig, di vlieg is in
di wijn geval, hij is vrolik, diep in di fles kijk, sijn vlerke hang, hij het
vaak, teveel gespree, hij is getik, hij is gekwes, gedouw, gethee, diep in
di glas kijk, di grond is ongelijk, hij het di horries, hij is hoenderkop, hij
het 'n hotnotjie doodgeslaan, sterk sonder kragt, sijn kruisi was te sterk,
di kereltjie met di kurkhoed soen (mooi beeld ver uit di bottel of kan drink),
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sijn wijsheid is in di kan, nie gewend keldersleutel te dra nie, di korrels
werk met hom, di kromhout werk met hom (krom wingerdstok), di karba
lig, in di kalbas kijk, kromhoutsop drink, sijn kruis is slap, lawaaiwater
drink, lekker wees, lekkerlijf wees, sijn lewer is nat, hij en di leeuw was
deurmakaar, in di mos kijk, nat gere'end in di mooi weer, nat gegoi, hij
houw nuwejaar, di hele pad is sijne, di pad is te smal, hij is papsagt, di
rooiwater het hom baas geraak, teveul sterkwater in hê, sijn snapsie was
te groot, hij het 'n sooppie in, hij het 'n goeie slier weg, hij is geswawel,
spraaksaam, swaarhoofdig, sijn thee was te sterk, hij is hoog in di takke,
hij trap hoog en laag, o'er di touw trap, sijn tong is te swaar, hij het tiermelk
gedrink, tussen hemel en aarde wees, in di tros pik, di tier het hom gebijt,
deur di wingerd loop, di wereld draai, di wereld is onderstebo, hij is 'n
wijnvlieg, di ijsterhout werk met hom.
Niet zoo lang is het aantal woorden voor bedriegen, iemand beet nemen, maar het
zijn er nog heel wat. Ziehier eenige ervan:
Iemand agterom spring, om di bos loop, iemand laat vastbrand, hij het 'n
kinkel in di touw, iemand 'n kalbas ver 'n komkommer gee, iemand pijpkan,
in di riem laat trap, enz.
Van iemand die verliefd is, uit vrijen gaat:
Hij goi anker, goi hoepel, lê daar aan, hou aandskool, op di aandtoggi
wees, ergens draad span, sijn draai maak, vlerksleep, ganse sonder vere
soek, nie om di hondjie nie maar om di halsbandjie, hij hou sijn lijf jakhals,
hij gaan kortnek vo'elstruis vang, hij wil kanarie vang, hij hou sijn lijf
knipmes daar, kop is vol muisneste, hij wil 'n rolplek maak, hij wil soetland
sit, daar is 'n trekplijster, hij soek skape, ens.
Met trots wijst dr. Malherbe voorts op de groote woordvormende kracht van het
Afrikaansch. Als voorbeeld geeft hij eenige namen van planten en dieren, op eigen
bodem ontstaan en in den volksmond levende:
Dierbenaminge naar kleure of kenmerkende tekene: rinkhals, rooilap,
blesbok, witvoet, tierbont, ha'elbont, blouwskimmel, rooiskimmel,
sweetvos, ligtvos.
Name van struike en bossies: agtda'egeneesbossie, kattekruie, fijnkruie,
gansiekeurtjies, pampierblom, sonneblom, sewejaarties, kanniedood, ens.

Het Hollandsch aan de Goudkust.
Van denzelfden half bloed, van wien in het Juninummer een brief werd opgenomen,
is ook dit schrijven:
C a p e C o a s t , 26 Juni 1907.
WelEdele Heer.
Uw brief van 27 Mei l.l. in antwoord op de mijnen is in mijn bezit, permitteer mij u
te danken voor transferreeren mijner bestelling.
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Insluitend is mijn portret, volgens UEdelen's aanvraag, ik hoop dat het u zal wel
bevallen.
E.P. is nogf in dit planeet, en geniet de beste gezondheid. - Ik heb nog liefde voor
de driekleur, en de Nederlandsche taal, especiaal voor de Hollanders, aan wien ik
verschuldigd ben voor mijn half educatie. - Is de Heer D. Demmers Lz., een
Rotterdammer nog in het leven? dezen man was mijn leermeester, ik diende hem
toen hij zich op de Goudkust bevondt in de hoedanigheid van een huisknect.
Al uw kennissen hebben mij verzocht hun beste wenschen aan UEdele te
convejeeren.
Met mijn beste groeten
Hoogachtend,
UEd. Dienstwillige dienaar,
HERMAN FORSON.
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Haagsch-Hollandsch.
De Avondpost van 15 Sept. l.l. geeft de volgende beschrijving van de pas geopende
‘Princess' Room’: waarin wij enkele woorden spatieeren:
Beneden is een l u n c h r o o m , t e a r o o m enz. Een deel der 1e e t a g e is afgehuurd
door een automobielenclub, die er haar secretariaat vestigen, zal; verder is daar een
damesr o o m , op de 2e é t a g e woning, met apart trapgat in de Hartogstraat voor de
automobielclub.
In het s o u s t e r r a i n bevinden zich wijnkelder, magazijn, verwarming, c o u r
d e m a n g e r , bierkelder enz.

10 Oude Ned. Liederen, door Fl. van Duyse.
Verschenen is de tweede druk van 10 oude Nederlandsche Liederen, bewerkt door
Fl. van Duyse.
Het is de 10de uitgave van 't A.N.V.
Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Groeps-Secretarissen tegen inzending van 55
ct. (voor België 1.10 fr.) en bij de Administratie van het A.N.V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.
Voor niet-leden is de prijs f 1. - (2 fr.).
Deze exemplaren zijn in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij den muziekhandelaar
G.H. van Eck, Vlamingstraat, Den Haag; in België bij den heer H. Meert, Spiegelstraat
20, Gent.
De bundel is zeer net gedrukt en 50 blz. groot.
Voorin staan deze woorden:
‘Er is geene plaats in Nederland of Vlaamsch-België, hoe klein ook, of er zijn wel
vier menschen te vinden, die deze liederen kunnen uitvoeren.
Het zijn geen concertstukken, die sterk bezette koren, goed geschoolde stemmen
eischen: ze zijn de uiting van een volk, dat zingen wil, ons eigen volk, dat zóó zijne
ziel uitspreekt.
En daarom verdienen ze, door elk gekend en gezongen te worden’.
De eerste druk was in een paar maanden uitverkocht.

Hulde Telegram.
Door het Dag. Best. van Groep Nederland werd 16 October j.l. volgend telegram
verzonden:
Burgemeester van Antwerpen,
Nederlandsch Lyrisch Tooneel,
Kunstlei.
Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond, de nagedachtenis van
Peter Benoit hoogelijk eerende, als schepper van de Vlaamsche muzikaaldramatische
kunst, brengt hulde aan de karaktervolle mannen, Keurvels Fontaine en Tokkie, die
het Nederlandsch Lyrisch Tooneel hebben opgericht en geschraagd.
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Zij spreekt eveneens hare ongeveinsde bewondering uit over de wijze, waarop het
Antwerpsch Gemeentebestuur de Vlaamsche dramatische muziek den weg ter volle
ontwikkeling heeft gebaand, door onbekrompen steun bij de stichting van een nieuwen
schouwburg.
Zij spreekt haar hoop en haar vertrouwen uit op den stijgenden bloei der
Antwerpsche Kunstinstelling, waar voor het eerst in eigen huis de eigen taal werd
gehoord, ter begeleiding van de muziek van eigen Nederlandsche en Vlaamsche
toondichters.

Bladvulling.
Zoekt vrij uw baat bij medicijn, maar op de plaatsbewijzen der tramlijn Rotterdam
- Hoeksche Waard leest men: controlestrook, i n t e n e m e n door den
controleerenden beambte.

Afd. Zoutpansberg.
Door de afdeeling Zoutpansberg van het A.N.V. is een boekerij gesticht, waartoe
enkele leden een zeventig boeken hebben beschikbaar gesteld.
Zoodra het reglement dezer afdeeling door het Hoofdbestuur zal zijn goedgekeurd,
zal er een algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waartoe men
Consul-Generaal Knobel zal uitnoodigen.
Op 31 Augustus werd te Pietersburg, de hoofdstad van het district Zoutpansberg,
onder de leden van het Verbond een geldinzameling gehouden en door den heer Van
den Burg als oudste ingezetene onder de Nederlanders, namens de Zoutpansbergsche
Hollanders, een kabelgram van gelukwensch aan de Koningin gezonden, waarop een
kabelgram van dankbetuiging van den adjudant van H.M. werd ontvangen.
Naar aanleiding van een gezelligen avond door de Afrikaansche Vrouwen Federatie
te Pietersburg gegeven, waarbij te veel Engelsch werd gehoord, heeft het A.N.V. te
Pietersburg aangeboden deze Afrikaansche Vereeniging aan Hollandsche en
Afrikaansche muziekstukken en voordrachten te helpen.

Hollands-Afrikaanse Liederbundel.
In het begin van December zal onder bovenstaanden naam een verzameling van 66
liederen verschijnen, met veler medewerking bijeengebracht door Dr. N. Mansvelt,
in opdracht van de Ned. Zuid-Afr. Vereeniging. De prijs zal voor Zuid-Afrika 2 sh.
6 d. bedragen, in stevigen band.

Leidsche Studenten-Afdeeling.
Getreden uit het Bestuur de heeren A. Welcker en C. de Leeuw.
Gekozen tot leden van het Bestuur de heeren P.E. Gerke en W.H. van Helsdingen.

Aanvulling der sprekerslijst.
Mej. Johanna van Peski, Koningin Emma Kade 96, 's Gravenhage.
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Voordrachtavond: Gedichten van Vondel, Multatuli, Hélène Lapidoth-Swarth,
(Roemeensche balladen), Fr. van Eeden, Betsy Juta, Ada Negri, Marie Boddaert,
Guido Gezelle, Jeanette Nyhuis.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
Dr. H.D. Benjamins, vroeger Inspecteur van het Onderwijs, Paramaribo (thans
in Holland).
V.F.J. Boumeester, vroeger 1e Luit. Inf., Adjudant van Z.Exc. den Gouverneur,
Paramaribo (thans in Holland).
Dr. H. Engler, vroeger Willemstraat 93, Den Haag.
A. Sommer, vroeger Paramaribo.
P.A. Vledder, vroeger Schotersingel 21, Haarlem.
Em. Roelens, vroeger Benguela-Augola (Westkust-Afrika).
A. Hendrickx, vroeger Scheldestraat 72, Antwerpen.
Lambrechts, vroeger Van Arteveldestraat of Vlagstraat, Antwerpen.
Culp, vroeger Nieuwpoortstraat 26, Gent.
C.J. van Schreever, vroeger Kaiser Friedrichstrasse 54, Charlottenburg bij
Berlijn.
Wegens plaatsgebrek moet de eerste bijeenkomst der Holl. Belgische
Commissie onbesproken blijven.
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Inleiding
door Luit. J.A. Snijders Jr.
Het is met groote vreugde, dat het Bestuur der-Groep Nederlandsche Antillen de
verschijning begroet van dit Bonaire-nummer. In het moederland is het
Curaçao-nummer allerwege

Negerjongen van Bonaire.
(Foto Soublette.)

met groote belangstelling ontvangen; 7500 exemplaren zijn over de geheele wereld
verspreid geworden en geen Nederlander, die aanspraak maakt op den naam van
ontwikkeld man, kan thans nog onbekendheid voorwenden omtrent het eiland Curaçao
en de toestanden, welke daar heerschen.
Moge onzen arbeid warme belangstelling voor onze kolonie hebben gewekt.
Was de onbekendheid omtrent het hoofdeiland groot, hoeveel te erger is dat niet
het geval met de overige eilanden der kolonie! Hoe weinigen weten in Holland iets
af van Bonaire! En is het niet onze plicht ons goed op de hoogte te stellen van onze
koloniën en de daar heerschende toestanden.
Moeten wij niet medeleven met onze broeders, indien wij verlangen, dat ook zij
belang blijven stellen in het moederland?
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Het Verbond moet een keten vormen, die alle takken van den Nederlandschen
stam over de geheele wereld met elkaar vereenigt; een keten wier schakels
onverbreekbaar zijn.
Moge ook door dit Bonaire-nummer weder zulk een schakel in dien keten worden
gevormd.
Geen vier jaar geleden was het Verbond nog geheel onbekend op Bonaire. Als
vertegenwoordiger van het Verbond in deze kolonie wendde ik mij in Juni 1904 tot
den Hoog Edel Gestrengen heer A.E.J. van den Brandhof, gezaghebber van het eiland,
met het verzoek om de belangstelling voor het Verbond onder de bewoners te willen
opwekken. Dank zij zijn krachtige medewerking, gelukte het reeds dadelijk 9 leden
voor het Verbond te winnen en verklaarde de heer C.J. Krijt, hoofd der openbare
school zich bereid als vertegenwoordiger te willen optreden. Ook werd al dadelijk
op verzoek van den heer Van den Brandhof de hulp der Boeken-Commissie
ingeroepen tot het oprichten eener boekerij op Bonaire.
Zoo werd de hand dus flink aan den ploeg geslagen.
Het aantal leden nam gestadig toe en dank zij de groote toewijding en ijver,
waarmede de heer Krijt de Verbondsbelangen behartigt, is Bonaire op de ledenlijst
onzer Groep thans goed vertegenwoordigd. Welk een beschamend voorbeeld is hier
door dit kleine eiland gegeven aan vele grootere gemeenten in het moederland zelf.
Teneinde het eiland en zijne bewoners beter te leeren kennen, alsmede om de leden
meer bekend te maken met onze beginselen, hen op te wekken tot de samenstelling
van een Bonaire-nummer en hiervoor gegevens te verzamelen, werd door mij in
overleg met den heer Krijt besloten tot een propagandareis naar Bonaire.
Den 23sten October des avonds te 10 uur aanvaardde ik de reis met de
C h r i s t i a n s t e d . Om half vijf lag het schip bijna onbeweeglijk en begreep ik, dat
wij het doelonzer reis nabij waren
Daar lag het eiland voor ons, zich donker afteekenende tegen den mooien
sterrenhemel. Links ziet men den Brandarisberg, rechts verliest zich de lage kust van
het zuidelijk gedeelte des eilands in zee. Recht voor ons uit zien we de lichten van
de ‘Kortenaer’, ons oorlogsschip, dat hier zijn anker heeft laten vallen.
De zon rijst statig omhoog, het wordt al lichter en lichter en daar verschijnt het
geheele landschap voor ons in den vollen glans der morgenzon. De zee is zoo kalm,
als geleek zij eene rivier en het schijnt ons
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toe of we ons plotseling overgebracht zien naar een plekje in Holland op een onzer
groote stroomen, waar de nette huizen, met hunne roode en blauwe daken en hunne
aardige dakvensters, zich op een dijk langs de rivier uitstrekken. Het is hier echter
geen dijk, door menschenhanden vervaardigd, doch geheel gevormd door de natuur
uit koraal en het ligt voor de hand, dat de hoofdplaats van dit eiland daar den naam
Kralendijk aan te danken heeft.
Het geheel maakt een netten en liefelijken indruk en onze driekleur, die op het
oude fortje wappert, behoeft ons niet te zeggen, dat we hier in eene Hollandsche
kolonie zijn.
Onze voorouders hebben ook hier op dit eilandje hun Hollandsch stempel gedrukt.
Zou de geest der bewoners ook nog zoo Hollandsch zijn?
We zullen dit spoedig weten.
Vlak over ons bevindt zich het groote ruime gezaghebbershuis, daarnaast het fort
en aan weerszijden van beide strekt zich het plaatsje langs zee uit. Heel in de verte
van het laatste huis, zien we de Roode Kruisvlag waaien. Het is het huis van dr. Belle,
die zich zoo even met een sloepje naar boord heeft laten brengen om zich te
overtuigen, dat we geen gele koorts medegebracht hebben. Al zou de naam van het
eiland ons doen denken, dat de menschen hier allen gezond moesten zijn, toch kan
de frissche lucht, die over het eiland waait, niet alles doen en heeft men ook hier een
dokter noodig om de gezondheid er bij de bewoners in te houden.
Wanneer ik u vertel, dat dr. Belle de eenige dokter op het eiland is en moet waken
over de gezondheid van pl. m. 6000 menschen, daarbij dikwijls uren lang in de
brandende zon te paard moet zitten om zijne zieken te bezoeken, dan zult ge u wel
kunnen voorstellen, dat de dokter van Bonaire geen gemakkelijke taak heeft en wel
over een ijzersterk gestel moet kunnen beschikken. Men kan hier niet zeggen: ‘het
geld verzoet den arbeid’, want het jaarlijksch traktement, aan deze betrekking
verbonden, bedraagt slechts f 2500.
Dr. Belle maakt zich ook nog verdienstelijk door zijne groote belangstelling in de
visscherij en de schildpaddenteelt.
Nadat de dokter toestemming gegeven had van boord te gaan, verlieten we de
‘Christiansted’ en eenige oogenblikken later bevond ik mij onder het gastvrije dak
van den heer H. Statius Muller, waarnemend gezaghebber, in wiens familiekring ik
eenige aangename dagen zou doorbrengen.
Van het gezaghebbershuis af heeft men een fraai uitzicht op zee, op Klein-Bonaire,
op de hoofdstraat van Kralendijk en op het meer landwaarts in gelegen Roomsche
kerkje met school en omringende nette huisjes.
Daar het bij hooge uitzondering wat geregend had, zag het geheele landschap er
nogal frisch uit, terwijl zelfs eenige schapen deden alsof zij met smaak aan 't grazen
waren.
Toch krijgt men dadelijk den indruk, dat het eiland meer begroeid is dan het
Oostelijk gedeelte van Curaçao. Wel heeft men daar de mooie hofjes met heerlijke
vruchtboomen, doch daar buiten is alles kaal en dor en hebben de bergen eene
roodbruine kleur, terwijl er geen sprietje op groeit. Hier zijn ook de bergen meer
begroeid met divi-diviboomen en cactus (cardouches).
De eerste indruk van het plaatsje moge niet ongunstig zijn; het is alles slechts
schijn. Een eenigszins langer verblijf zal u daarvan overtuigen. Zie, al die nette huizen
en huisjes, het zijn alle slechts overblijfselen van vroegere welvaart.
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Op onze wandeling langs de zee komen we langs huisjes, welke niet meer zijn
dan ruïnes, dakloos en met ingevallen muren. Het is een bewijs, dat de eigenaars niet
meer bij machte waren hunne kleine woning te onderhouden en haar ten slotte maar
verlaten hebben. Ook zien we nog eenige kleine barkjes op stapel staan. Met het
maken van die kleine kustvaartuigjes werd vroeger nog wat verdiend. Zij werden
zelfs in voorraad gemaakt en in Venezuela verkocht. Dat is nu ook uit en men zal
zich waarschijnlijk niet eens meer de moeite geven, die enkele, welke nog op stapel
staan, te voltooien. Wel is de toestand treurig. Het land brengt bijna niets op en ook
bijna alle andere bronnen van bestaan zijn verdwenen.
Is het wonder, dat er thans onder de bevolking van Bonaire bij hoog en laag eene
sombere stemming heerscht en dat er zijn, die ontevreden worden en die
ontevredenheid zelfs uiten in bittere verwijten tegen het moederland?
Doch Goddank! Niet allen denken er zoo over; de meesten hebben nog vertrouwen
in het moederland, zij hebben onze driekleur nog lief en zijn zich bewust van de
groote vrijheid, welke zij onder die vlag genieten en van het voorrecht om Nederlander
te zijn.
En ook bij de anderen zijn die bittere gevoelens nog niet zoo diep geworteld, zooals
mij gedurende mim verblijf op Curaçao en Bonaire duidelijk gebleken is.
Eenige dagen, na mijne komst vereenigden zich ten huize van den heer Krijt een
60-tal dames en heeren, allen leden van het Verbond of belangstellenden en had ik
daar het voorrecht voor dit gezelschap eene voordracht te mogen houden. Dr Belle
opende den avond met het oude Wilhelmus op de piano en daarna nam de heer Krijt
het woord om mede te deelen, dat ik gekomen was om de inwoners van Bonaire
bekend te maken met het streven van het Verbond, uiteen te zetten, waarom zelfs op
Bonaire de Hollandsche taal reden van bestaan heeft en wat men op dit eiland zou
kunnen doen om de zaak van het Verbond te bevorderen. Daarna werd door mij het
woord gevoerd.
Met voldoening zie ik op dien avond terug. Het was een echt Hollandsche avond.
Allen spraken zeer beschaafd Hollandsch en al kan ik niet ontkennen, dat de dames
wel eens een Papiamentsch woordje met elkaar wisselden, het algemeen gesprek
werd toch in onze taal gevoerd. Er heerschte eene prettige stemming. De heer G.W.
Hellmund luisterde den avond op met zijn fonograaf en toen de heer Krijt zich aan
de piano zette en de tonen eener wals of danza door de zaal deed weerklinken, ja
toen kwamen ook de beenen der danslustigen nog in beweging.
Van mijn verblijf op Bonaire heb ik ook gebruik gemaakt om de scholen te
Kralendijk te bezoeken en de gezaghebber was zoo vriendelijk mij daarheen te
vergezellen. Wat de gebouwen en hunne inrichting betreft steekt de R.-C. zusterschool
gunstig af bij de openbare school, doch we zullen hier niet over uitweiden, aangezien
het onderwijs hierna nog afzonderlijk besproken zal worden. Alleen wil ik als mijne
persoonlijke meening nog mededeelen, dat op beide scholen de kennis van het
Hollandsch bij de oudere kinderen, dus die van 10 à 12 jaar, zeer meeviel. Zij lazen
zeer aardig en uit de vragen, welke hun gedaan werden door onderwijzers of ook
wel door den heer Statius Muller en mij, bleek duidelijk, dat zij het gelezene begrepen.
De meeste kinderen, doch vooral de meisjes schrijven zeer netjes. Ook het rekenen
in de Hollandsche taal was aardig om bij te wonen. Den ijverigen heer Krijt wensch
ik hier toe, dat zijne school spoedig de voorgestelde verbeteringen moge ondergaan.
Dat zal het onderwijs in hooge mate ten goede komen.
In de openbare school bevindt zich ook de boekerij van het Verbond, waarvan 73
nummers geschonken werden door den heer Van den Brandhof, terwijl van Pastoor
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Euwens ook eenige boeken ten geschenke ontvangen werden. Een blik in het register
toont u aan, dat van de boekerij veel gebruik wordt gemaakt en er reeds behoefte
bestaat aan uitbreiding vooral van kinderboeken (leeftijd 8-10 jaar). Ook hier dus
weer een bewijs, dat onze taal niet verwaarloosd wordt.
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Het was op eene middag-wandeling, toen plotseling een Hollandsch liedje mij in de
ooren klonk, hetwelk gezongen door vele lieve kinderstemmetjes een machtigen
indruk op mij maakte. Het waren de kinderen in de openbare

Ruïnes.
(Foto van den heer Krijt)

school, die zongen van 't geitje, een dier bekende kinderliedjes van Worp met woorden
van Goeverneur
Den laatsten dag van mijn verblijf werdbesteedaan een tocht naar Rincón. 's
Morgens vroeg, half 6 reeds, kwam de heer Krijt mij halen en reden we er van door,
genietende van de frissche morgenlucht en de afwisselende natuurtafereelen, die zich
achtereenvolgens aan ons oog voordeden
Het scheen 's nachts overal flink geregend te hebben, hetgeen de hoop op betere
dagen weder levendig deed worden. Op sommige plaatsen waren de menschen bezig
aan 't planten en op andere stak de

Waterwerken te Goeroe Bo eroe.
(Foto van den heer De Joncheere.)

mais reeds een weinig boven den grond. Men beschuldigt de bevolking hier wel eens
van weinig energie te hebben; toont zij integendeel niet veel volharding te bezitten,
door telkens na eene regenbui maar weder met nieuwen moed te gaan zaaien, in het
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bijna zekere vooruitzicht door de straks weer invallende droogte den oogst weer te
zien mislukken?
Op onzen weg komen we nog langs de door het gouvernement pas aangelegde
waterwerken van Goeroe-Boeroe en ongeveer 8 uur bereiken we Rincón, dat in een
dal zeer liefelijk gelegen is. We worden hier op hartelijke wijze ontvangen door
Pastoor Krugers. Niet lang vertoeven we echter in de pastorie, want we zijn hier
gekomen om wat te zien en eenige kiekjes te nemen. We loopen het dorp door om
eerst een bezoek te brengen bij den distriktmeester en hebben dan tevens op onze
wandeling de gelegenheid een indruk van onze omgeving te krijgen. Ook hier weder
armoede en gebrek aan voedsel en water. Dikwijls moeten de menschen 1½ uur
loopen om een blikje water te halen.
Is het niet een wonder, dat de meeste menschen er nog zoo zindelijk en netjes
uitzien? Ook de huisjes maken een goeden indruk. Toch treffen we ook hier weder
eenige ruïnes aan. Er waren vele zieken, doordat kort geleden een 70 arbeiders uit
Suriname teruggekeerd waren. Zij hadden hun land en hun gezin verlaten om aan
den spoorweg te werken, doch de Curaçaosche neger, gewend aan het droge klimaat
was niet bestand tegen de vochtige binnenlanden van

Neerlandia. Jaargang 11

192
Suriname. De malaria begon onder hen te woeden en slachtoffers te eischen. Zij
moesten terugkeeren naar hun land, waar velen ziek en met een ondermijnd gestel
aankwamen. Wel hebben zij nog een gedeelte van het daar verdiende geld
overgehouden; doch hoe spoedig zal dat niet uitgegeven zijn om voedsel en
versterkende middelen te koopen, welke hier bijna niet te krijgen zijn.
Pastoor Krugers was hier pas een maand en had in dien korten tijd al meer dooden
begraven dan zijn voorganger in een jaar. Hoe jammer, dat de proef mislukt is en de
Curaçaonaar in Suriname niet aarden kan. Indien zulks goed gegaan ware, welk eene
uitkomst zou dit voor deze arme bevolking geweest zijn en ook voor Suriname, dat
zulk eene behoefte aan werkkrachten heeft.
De naam van Pastoor Euwens (toen wegens gezondheidsredenen met verlof naar
Nederland vertrokken) zal hier bij deze arme bevolking steeds in dankbare herinnering
blijken. Niet alleen was hij hun aller geestelijke herder, doch ook in het dagelijksch
leven leefde hij met hen als een vader onder zijne kinderen. In de tijden van zware
beproeving hield hij bij die menschen den moed er in, hij spoorde ze aan putten te
maken en tanken te graven, waarin zich het regenwater zal kunnen verzamelen,
terwijl hij zelf de leiding van het werk op zich nam. Pastoor Euwens zullen zij niet
vergeten, zijn naam is in aller harten gegrift.
Wat zijn die menschen, ondanks al hun gebrek en ellende nog tevreden. Vriendelijk
groeten zij ons en beleefd antwoorden zij op onze vragen. Een aalmoes vragen doen
zij niet, doch stopt men den kinderen iets in de handen, dan is een dankbare blik en
een vriendelijk gezicht der ouders onze belooning. Wat een zachtaardig volk, die
negers op onze eilanden. Met hardheid krijgt men niets van hen gedaan, met zachtheid
alles. De grootste neger kan niet tegen een hard woord. Wat zou er op zulk een
eilandje in den Indischen archipel terecht komen van den gezaghebber met zijne acht
marechaussées en de kleine blanke bevolking? Zou men in zulke tijden van armoede
en gebrek alles niet op een goeden dag uitgemoord en leeggegplunderd vinden?
Daarvoor behoeft men op onze eilanden niet bevreesd te zijn; overal kan men zich
veilig bewegen. In dat opzicht onderscheidt zich de bevolking onzer eilanden ook
gunstig van die der andere Antillen.
We lieten ons den weg wijzen naar de woning van den distrikt-meester. Hoe groot
was mijne verwondering, toen men ons bracht voor eene gewone negerhut, maar nog
meer verbaasd was ik, toen ik na kennismaking bemerkte, dat in die hut een man
woonde van groote beschaving en algemeene ontwikkeling.
Deze leeft daar onder uiterst eenvoudige omstandigheden van een traktementje
van 400 gulden, kort geleden vermeerderd met eene toelage van f 150 voor de
postspaarbank. Diep medelijden gevoelde ik voor dien braven huisvader, toen hij
mij zijne levensgeschiedenis vertelde en toen ik zijn beide knapen aanzag, die behalve
hun vader en den Pastoor nooit een beschaafd mensch spreken. Wat moet er van die
arme jongens terecht komen? Gelukkig bestaat het vooruitzicht, dat de
levensomstandigheden van deze menschen, die beter tijden gekend hebben, eenigszins
verbeterd worden.
Als een staaltje van kinderlijkheid der bevolking, vertelde de distrikt-meester ons
op een wandeling, waarbij de verschillende putten en tanken werden bezichtigd, dat
in vroeger jaren bij het maken van een put, men reeds zeer diep gekomen was, zonder
water te krijgen. Op een goeden dag weigerden de menschen om dieper te graven,
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want... ze hadden de hanen aan de andere zijde der aarde reeds hooren kraaien en nu
waren zij bevreesd, dat zij bij verder graven door het gat zouden vallen.
Na onzen tocht keerden we terug naar de woning van den distrikt-meester. In eene
hut tegenover de woning is zijn kantoor, waarin we o.a. een brandkast opmerkten,
bestemd voor de gelden der postspaarbank.
Welk eene bittere ironie! Een brandkast om de spaarpenningen te bewaren van
eene bevolking, welke bijna niet te eten heeft. Toch is zulks een goede maatregel
van het Bestuur. Mochten de regens aanhouden en mocht de bevolking eens een
goeden oogst hebben, dan zullen de menschen misschien in staat zijn een duitje over
te houden. Is er geene gelegenheid tot sparen, dan wordt alles opgemaakt. Nu zullen
misschien velen door den goeden invloed van den Pastoor en den distrikt-meester
hun geld naar de spaarbank brengen en bewaren voor tijden van gebrek, die zeker
weer komen zullen.
's Avonds kwamen wij in Kralendijk terug. Den volgenden morgen was het uur
van vertrek geslagen. Ik zou de terugreis aanvaarden met een klein barkje en om half
negen kwam de schipper melden, dat hij tot vertrek gereed was. Na een hartelijk
afscheid van de familie Statius Muller, die mij zoo gastvrij ontvangen had en den
heer Krijt, die mij gedurende mijn verblijf op zulk eene welwillende wijze ter zijde
stond, begaf ik mij met een roeibootje naar de E m i l i a , welke op korten afstand
van den steiger voor anker lag. Ik kan niet ontkennen, dat ik mij, altijd last van
zeeziekte hebbende, met eenigen angst aan boord begaf, in het vooruitzicht den
geheelen dag met zulk een klein scheepje op zee te moeten zwalken.
De E m i l i a is een dier kleine vaartuigjes, welke tusschen Curaçao, Bonaire en
Aruba, en ook wel naar de kust van Venezuela varen en welke meestal geladen zijn
met zakken divi-divi en houtskool.
Fornuizen en kachels kent men hier niet. Men kookt hier algemeen op
houtskool-komforen en verwonderlijk is het hoe eene kokki op enkele dier komforen
een geheelen maaltijd kan bereiden. Die houtskool wordt veel gebrand op Bonaire,
welk eiland zooals ik reeds medegedeeld heb, veel meer met laag houtgewas begroeid
is dan Curaçao. In het begin der week komen die scheepjes de haven van Willemstad
binnen en ziet men de kokkis uit de stad voor de geheele week een of meer zakken
kolen koopen. De E m i l i a was goed vol geladen en ik koos me een zitplaatsje achter
op een kist. De bemanning, bestaande uit den kapitein en vier matrozen was gelijk
met mij aan boord gekomen. De zeilen werden geheschen, het anker werd gelicht en
spoegig begonnen we ons van de kust te verwijderen. De kapitein, een jonge man,
breed geschouderd en sterk gespierd, nan het roer en gaf zijne bevelen aan de vier
matrozen, zijnde vier negerjongens, welken hij aanspraak met ‘jonke man’, een
woord, dat in het Papiamento heel veel gebruikt wordt. De meeste woorden in het
Papiamento, welke in verband staan met eenig ambacht of bedrijf zijn van het
Hollandsch afgeleid. Zoo hoorde ik van tijd tot tijd het bevel: ‘Jonke man oen poko
loef’, hetgeen beteekent: ‘jongmensch een beetje loeven’. Van Bonaire naar Curaçao
heeft men met zulk een scheepje meestal eene voorspoedige reis. Men heeft stroom
en wind mede en in 6 of 7 uren is men thuis. Omgekeerd gaat de reis minder vlugt,
aangezien men dan tegen stroom en wind moet opwerken.
We verwijderen ons al meer en meer van de kust, de huizen worden al kleiner en
kleiner, en eindelijk teekent zich het eiland als eene donkere vlek tegen den horizon
af.
Met een dankbaar gevoel heb ik Bonaire verlaten; dankbaar voor de hartelijkheid
waarmede ik door alle inwoners ben ontvangen geworden en dankbaar door het besef,
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dat ik het mijne er toe heb mogen bijdragen om den band tusschen onze broeders
daarginds en het moederland een weinig nauwer aan te halen.
Hiermede eindig ik de beschrijving mijner reis naar Bonaire, vreezende reeds te
veel van het geduld van den lezer gevergd te hebben.
Moge dit Bonaire-nummer met evenveel belangstel-
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ling in het moederland

Pastoor Euwens van Rincón met zinj menschen bezig een tank te graven.
(Foto van Pater Hendriks.)

ontvangen worden als het Curaçao-nummer.
Aan allen, die tot de samenstelling van dit Bonaire-nummer hebben megewerkt
wordt ten slotte namens het Groepsbestuur een woord van hartelijken danktoegeroepen
door den Secretaris.
Willemstad, 15 Nov. '05.

Historisch overzich van het eiland Bonaire
door Pastoor P.A. Euwens.
Eigenlijk kan men zeggen, dat Bonaire geen afzonderlijke geschiedenis heeft. Als
onderdeel der Nederlandsch West-Indische eilanden heeft het dezelfde geschiedenis,
wat de hoofdlijnen aangaat, als Curaçao. Slechts weinige malen komt het voor, dat
er een licht valt op dit onaanzienlijk eiland. Op deze lichtpunten wil ik meer bijzonder
de aandacht vestigen.
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Bonaire (of gelijk het tijdens de Spaansche overheersching genoemd werd:
Buen-Aire) beteekent letterlijk:

Druipsteengrot op Bolivia.
(Foto van den heer Hellmund.)

g o e d e l u c h t . Het is buiten twijfel, dat het klimaat van het eiland zeer gezond is.
Doch geen enkele reden bestaat er, waarom het dien naam meer zou verdienen, dan
Curaçao en Aruba, die slechts weinige graden westelijker liggen en waar geheel
hetzelfde klimaat heerscht als op dit eiland De ware reden voor deze bevoorrechting
ligt in het duister. Niet onmogelijk is het echter, dat deze naam van Caraïbischen
oorsprong en later door de Spanjaarden verbasterd is.
De eerste maal dat er van Bonaire wordt melding gemaakt is in een brief van J u a n
d e A m p i é s omstreeks het jaar 1525. Belast met het toezichtover deze eilanden
(factor) geeft hij aan Koning Karel V van Spanje verslag van den toestand. Ook
O v i e d o in zijn werk: H i s t o r i a g e n e r a l d e l a s I n d i a s (1540) maakt
gewag van den naam en de ligging des eilands Niet veel meer dan de naam van
Bonaire komen wij te weten uit een oude reisbeschrijving van J.E. G o t t f r i e d ,
Vo y a g i e n n a a r O o s t - e n We s t -I n d i ë n , die als eenige bijzonderheid
aanstipt, dat kapitein M i d d l e t o n , commandant van een Engelsch oorlogsschip in
1601 hier voor anker kwam. Meer nauwkeurige berichten uit dezen tijd ontbreken.
Er is alleen bekend, dat het eiland, evenals Curaçao en Aruba, bij de ontdekking
bewoond was door Indianen of Caraïben, waarvan
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hier en daar nog de sporen zijn overgebleven. Zoo herbergt het Ethnographisch
Museum te Leiden eenige steenen beitels en hamers, die hier zijn opgedolven. Zoo
vindt men nog op het Noord-Westelijk deel van Bonaire in een grot op de plantage
F o n t e i n , verder in de zoogenaamde S p e l o n k op de plantage B o l i v i a , en op
een rotsblok bij Onima eenige hieroglyphische opschriften en teekeningen, die uit
dezen tijd dagteekenen.
Van meer belang, vooal in een bijdrage voor N e e r l a n d i a , het orgaan van het
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 is, dat de eerste kennismaking onzer
kolonie met de Hollanders op Bonaire plaats greep. Van die eerste
ontdekkingsreizigers en veroveraars mag men echter niet verwachten, dat die
kennismaking bijzonder hartelijk was of eerbied afdwong.
Het was nog in de eerste dagen der oprichting (3 Juni 1621) der West-Indische
Compagnie. De oorlog maakte net onmogelijk, het onontheerlijke zout uit Portugal
te betrekken. Dit was de voornaamste reden, dat men een begeerig oog sloeg naar
West-Indië, waar, zooals bekend was, op P u n t a d e A r a y a (bij Cumana op de
kust van Venezuela) en op de eilanden B o n a i r e en S a i n t -M a r t i n uitstekend
zout gewonnen werd. De eerst bekende tocht naar Bonaire werd volbracht in 1623
door eenige Hollanders, die in P u n t a d e A r a y a een lading zout hadden
ingenomen. Van deze wordt verder enkel vermeld, dat zij op Bonaire een lading
verfhout kapten. Desgelijks nog in hetzelfde jaar eenige Compagnie's schepen, ‘die
daar mede roodt houdt afbrachten’.
Na zijn mislukten aanslag op het eiland P u e r t o -R i c o in October 1625 zette
B o u d e w i j n H e n d r i c k s z ., burgemeester van Edam, koers naar Bonaire, waar
hij den 10en Febr. 1626 aankwam, daags daarna eenig volk aan wal zette en ‘wel
hondert soo schapen als lammeren bequam, behalve deghenen, die zij aan landt
slachten en aelen’.
B o u d e w i j n rekte zijn verblijf tot na Paschen, in welken tijd zijn troepen
gelegenheid vonden, ‘een groote stapel ghehackt hout, omtrent anderhalf uyre van
't strandt’ en wederom een honderdtal schapen buit te maken en langs het strand
eenig pokhout te kappen. Na deze lading te hebben ingescheept, zette de admiraal
11 Spanjaarden en Portugeezen, die hij op zijn reizen had gevangen genomen, hier
aan wal en vertrok den 17den April. Een dergelijk bezoek viel het eiland ten deel
van den vice-admiraal J o o s t v a n T r a p p e n , bijgenaamd B a n c k e r t , die van
den 8en tot den 24en Januari 1628 de bemanning hier bezighield met het kappen van
verfhouit, waarvan hij ‘omtrent twintich last’, zooveel als zijn schip laden kon,
medenam.
Onder gelijke omstandigheden werd Bonaire den 20en Januari 1630 door admiraal
P i e t e r A d r i a a n s z , aangedaan. Het dorp, door de Spanjaarden gesticht, werd
geheel verlaten gevonden. Blijkbaar hielden de bewoners zich schuil. Want van de
twee Hollandsche schippers, op weg naar dit dorp afgedwaald, werd de een
doodgeslagen, de andere zwaar gewond. Om die reden liet de admiraal alle
woonhuizen op het eiland in brand steken en verwoesten. Op hun terugtocht werden
de troepen gevolgd door de Spanjaarden en de inboorlingen, doch deze - ‘niet sterck
ghenoech wesende of te niet dervende onse troupen attaqueren’ - bepaalden zich er
toe, het hooge gras, waar de troupen doorheen moesten trekken, in brand te steken,
‘verhopende de onse te versmoren’. Maar zij namen hun weg door het bosch, leden
in het geheel geen schade en vertrokken den 24en van Bonaire.
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Geen nieuwe tocht staat geboekt vóór 1634, toen J o a n n e s v a n Wa l b e e k
en P i e r r e l e G r a n d den 3en Juli hier met hun schepen landden en tevergeefs
trachtten eenige gevangenen te maken, om van dezen iets naders omtrent Curaçao
te vernemen. Op dien dag en opnieuw den 25en Juli werd op Bonaire de aanslag op
Curaçao voorbereid (zie het Curaçao-nummer) waardoor de eilanden Curaçao, Bonaire
en Aruba voor goed onder beheer der West-Indische Compagnie geraakten.
***
De eerste, eenigszins nauwkeurige beschrijving van het eiland vinden wij
opgeteekend in de ‘New voyage round the World’ van den Engelschman W.
D a m p i e r , die in November 1681, na een bezoek aan R i o d e l a H a c h e
(Columbië) aldus verhaalt: ‘Wij verlieten Curaçao en te Bonaire komende, vonden
wij een Hollandsch vaartuig, dat van Europa kwam en waarmede wij een gedeelte
onzer suiker tegen leeftocht verruilden’.
‘Hier (Bonaire) staan eenige huizen niet meer dan een kwartier uurs landwaarts
in van de aanlegplaats. Er is een commandeur en 7 of 8 soldaten. Deze soldaten
hebben bij vredestijd weinig anders te doen, dan te eten en te slapen. Zij houden
nooit wacht, dan ten tijde van oorlog’.
‘Verder zijn er nog vijf of zes Indiaansche huisgezinnen. Deze Indianen zijn
akkerlieden en planten mais en Guineesch koren, alsmede jams en aardappelen, doch
hun voornaamste werk is veehoeden. Want dit eiland is overvloedig van geiten
voorzien, van welken jaarlijks een groote menigte ingezouten naar Curaçao gezonden
wordt. Daar zijn ook eenige paarden, stieren en koeien, maar nooit heb ik er schapen
gezien, hoewel ik het gansche eiland bezocht heb. De Zuidzijde is vlak en laag land.
Daar zijn verscheidene soorten van boomen, doch geen, die heel hoog zijn. Bij de
huizen is een kleine springbron, waarvan de inwoners zich bedienen, hoewel het
water zwartachtig is. Aan het Westeinde van het eiland is een goede fontein van
versch water, alwaar drie of vier Indiaansche huisgezinnen wonen, maar op geen
andere plaats ziet men zoet water of huizen. Aan de Zuidzijde, dicht bij het Oosteinde
is een goede zoutpan, alwaar de Hollandsche vaartuigen het zout halen’.
Op de nauwkeurigheid dezer beschrijving valt niets af te dingen. Ook nu nog is
Bonaire bekend in de kolonie om het gezouten en gedroogd geitenvleesch, dat p o r k i
of s a l ó n genoemd wordt. Het aantal schapen is ook heden ten dage nog zeer gering.
Bij uitzondering ontmoet men er een. Moeilijker is het, tegenwoordig nog ‘de
springbron met zijn zwartachtig water’ ‘bij de huizen een kwartier uurs landwaarts
in van de aanlegplaats’ - dus in de buurt van D e n t é r a , de oorspronkelijke
nederzetting der vroegere bewoners - aan te wijzen. Het blijkt ook, dat ten tijde van
D a m p i e r , de vallei van het tegenwoordige R i n c ó n nog niet bewoond was.
Na de inbezitname van Curaçao door de Hollanders in 1634 vloeit de geschiedenis
van Bonaire samen met die van het hoofdeiland onzer kolonie.
In vergelijking echter met Curaçao was en bleef Bonaire geheel onbeduidend,
niettegenstaande het overigens voor z e i l s c h e p e n veel gunstiger lag dan Curaçao.
‘Want, zoo zegt D n s G.B. B o s c h , in zijn R e i z e n i n We s t -I n d i ë (1827),
een vaartuig van Curaçao naar Europa vertrekkende, rekent een voorspoedige of
langdurige reis grootendeels, naarmate het meer of minder gelukkig de
M o n a p a s s a g e (het kanaal tusschen Puerto-Rico en St. Domingo) bereikt. De
Westpunt van Curaçao moetende omzeilen, komt het meestal b e n e d e n dien
doortocht terecht, terwijl het vaartuig van Bonaire komende, méér dan één graad
Oostelijker is, en daardoor met ruimer zeilen op denzelven aanhouden kan.
Inzonderheid ligt Bonaire gunstiger, wegens de gemakkelijkheid, waarmede men
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vandaar op de vruchtbare bovenkust van Venezuela handelen kan. Curaçao ligt
daarvoor te zeer beneden den wind, en heeft slechts de onbelangrijke provincie Coro
in het voor deel... Het nederzetten van handelshuizen op Bonaire
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Oud. Indiaansche opschriften op Bonaire bij Onima, door den Z.E.H.A.J. van Koolwijk, destijds
pastoor van Rincon, in 1875 nageteekend. A. aan de Noordzijde van ‘Ceroeplat’ ten N.O. van Onima;
B. op den ‘Ceroeplat’ bij de Grot; C. op een rotsblok van de ‘Ceroeplat’; D. aan de Oostzijde van de
rots van ‘Ceroeplat’.
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werd evenwel door het Gouvernement zelve niet geduld; bijzondere personen mochten
er geen vast eigendom bezitten. Het geheele eiland bleef niets meer dan een
landsplantage, anders zou de handel op Curaçao benadeeld zijn geworden en het
bestuur en administratie een grootere uitgebreidheid vereischt hebben. Had Bonaire
een haven gehad, gelijk Curaçao, het zou waarschijnlijk de voorkeur boven het laatste
verkregen hebben en de hoofdplaats der Curaçaosche eilanden geworden zijn. Bonaire
heeft echter slechts een open reede, waar de vaartuigen alleen bij Oosten- en
Noordenwind een veilige ankerplaats hebben. Komt echter de wind uit het Zuiden
of Westen, dan is er weinig hoop, dat zij voor stranding zullen bewaard blijven, want
in geval genoemde wind h e v i g aankomt, zitten de vaartuigen oogenblikkelijk op
het strand, en bij k a l m t e kunnen zij geen zeil maken, om te beproeven in zee te
komen en drijven zij langzaam op den wal’.
Uit de gouvernements-publicatie van het jaar 1737 kan men zien, dat Bonaire destijds
ook als strafkolonie dienst deed. Vrije negers en mulatten, die op Curaçao een
onteerend vonnis hadden opgeloopen, werden voor korteren of langeren tijd naar
Bonaire verbannen en tot het zwaar en ongezond slavenwerk in de zoutpannen
veroordeeld.
Gedurende de geheele XVIIIe eeuw tot aan de afschaffing der slavernij in 1863
was het eiland niet veel meer dan een groote gouvernemntsplantage. Aan het hoofd
stond een Commandeur. Over het Noord-Westelijk deel hield meer bepaald de
vice-commandeur het toezicht. Beiden hadden een groot aantal vrije Indianen en
negerslaven onder hun bevelen, die uitsluitend belast waren met den aanplant van
mais, met houtkap, zoutgaren, kalkbranden en het hoeden van het vee. Geregeld
waren eenige gouletten in dienst, om de producten naar Curaçao te vervoeren.
Tegenover zeer geringe uitgaven stonden zeer belangrijke inkomsten. Het allerbeste
wordt de toestand en de geringe beteekenis van Bonaire gedurende dit tijdperk gekend
uit de instructie voor den nieuwen commandeur T h e u n i s D i r k s z . K o c k bij
zijn aanstelling in 1756*).
Art. 1. Eerstelijk zal hij op aankomste ende naar voorstellinge het commando over
't geseijde Eijland Bonayre ende alle des Ed: Comp: Effecten aldaar aanvaarden.
Art. 2. Sal hij goed toeversigt neemen op alle des Ed: Comp: Effecten principaal
de negrosslaven ende goede sorge dragen, dat deselve in dangereuse tijden, bijtijds
van hun werk afgenoomen ende onder 't geleijde van eenige ruijters gebragt werden,
daar de meeste boschadiën sijn, ende de beste gelegentheijd is, om haar te versteeken
ende te verbergen, opdat geene van deselve in vijands handen komen te vervallen,
gelijk diverse malen tot groot nadeel van de Ed: Comp: is geschied, sullende meede
die neeger ofte negros, die de minste onwilligheijt betonen, om haar te verbergen in
boeijens gelegt ende per eerste occagie herwaards (Curaçao) gesonden werden.
Art. 3. De onder hem gestelde manschap alsmeede de Indianen en negros sal hij
in goede discipline ende tugt houden, dragende sorge, dat de poste behoorlijk beset
ende uijtkuijken wel voorsien sijn, omme niet onverhoeds te werden overrompeld.
Art. 4. Werd hem 't cultiveeren van de plantagies en landerijen van de Ed: Comp:
aldaar serieuselijk gerecommandeert voornamenlijk het planten van de mais en
cattoen, mitsgaders 't trecken van 't zout, ende soutpan schoon gemaakt werden,
*) Koloniaal Archief. Plakkaten 1756, No. 10.
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sonder belet van de plantingh van de mais, opdat 't zout op sijn tijd en rijp sijnde
getrocken werd.
Art. 5. Sal hij goede en behoorlijke agt slaan op des Ed: Comp: groot en klijn vee,
en dat de vellen, huijden en smeer telkens van 't geslagte vee met de vaartuijgen
afgezonden werden.
Art. 6. Sal hij van de gestalte, gelegentheijt en toestand van 't Eijland successievelijk
kennisse geeven, alsmeede van de andere voorvallende saaken, geene uijtgesondert,
principaal eenige tijdinge van vijandelijke voorneemens krijgende.
Art. 7. Sal hij de behoorlijke vuuren besorgen, soo boven als beneden, in gevalle
eenige vijandelijke vaartuijgen aldaar onder 't Land leggende off kruijsende sullen
wesen, bij dagh te rooken, en bij nagt te vuuren en dat daardoor niet alleen dit Eijland
(Curaçao), maar onse gaande en komende vaartuijgen gewaarschuwd mogen werden.
Art. 8. Sal hij van 't gemelde Eijland (Bonaire) per herwaards (Curaçao)
opkomende, althoos 't commando aan J o a n n e s G e i j s e n overgeven beneevens
een schriftelijke ordre, van 't geene in sijn absentie sal moeten werden verrigt.
Art. 9. Sal hij aan gemelden J o a n n e s G e i j s e n besorgen een Indiaan tot sijn
dienst, om van al 't geene er mogte voorvallen aan die sijde van 't Eijland, daar
denselve J o a n n e s G e i j s e n woonaghtigh is (h.i. Noord-Westzijde) instantelijk
aan hem commandeur kennisse te geeven.
Art. 10. Sal hij niet vermoogen eenig coraal (d.i. een omheind terrein voor) van
schapen of cabrieten (geiten) te houden op 't voorsz. Eijland, min nogh gedogen, dat
sulx door eenige der Comp: bediendens aldaar werden gedaan.
Art. 11. Laatstelijk sal hij commandeur op alles goede toesigt houden, 't intrest
van de Ed: Ind: Comp: behartigen ende alle moeijelijkheden en disordres tragten
voor te koomen ende sigh gedragen, als een goed en vigiland commandeur schuldig
is en behoord te doen.
In het fort ‘A m s t e r d a m ’ op Curaçao den 2 Februarij 1756.
J. FAESCH, g o u v e r n e u r .
Te r o r d o n n a n t i e
LAURENS LAAN, p r o v i s . s e c r e t .’
Eenige nadere verklaring van het 7e art. - Meer begrijpelijk wordt ons de inhoud er
van door een later besluit van den Raad van Curaçao in 1803, toen van den kant der
Engelschen een aanslag op Curaçao gevreesd werd: ‘om in cas van aanval dea
B r a n d a r i s op te steeken’, en nog duidelijker uit de instructie, die in 1805 aan den
nieuwen vice-commandeur van Bonaire werd afgegeven: ‘Hij zal zorgen, de
B r a n d à r i s s e n , zoo boven als beneden, altoos van het noodige hout te voorzien,
om dezelven bij een aannadering van vijandelijke schepen, te kunnen in brand steken,
niet alleen tot waarschuwing van dit eiland (Curaçao), maar ook voor de gaande en
komende vaartuigen’.
Wij hebben dus hier eigenlijk te doen met een voorlooper van M a r c o n i , met
een zeer primitieve toepassing van den telegraaf zonder draad.
De B r a n d a r i s is de hoogste berg op het Noord-Westelijk gedeelte van Bonaire.
De laagste top is 177 M., de hoogste 254 M. Daar Bonaire slechts door een kanaal
van 7 Geogr. mijlen breedte van Curaçao gescheiden is, kan men hier bij helder weer
den B r a n d a r i s (of zooals het volk hem noemt den B l a n d á l ) zeer goed
onderscheiden. Bonaire ligt Noord-Oostelijk van Curaçao. En daar de zeilschepen,
om bij Curaçao te komen, gebruik makend van den Noord-Oostpassaatwind, zich
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langs Bonaire door stroom en wind laten afdrijven, werden vijandelijke schepen daar
meestal het eerst opgemerkt. De bedoeling was derhalve, om, zoodra verdachte
schepen werden waargenomen, onmiddellijk het altijd aanwezige hout tegen de
helling van den berg in brand te steken, om overdag door rook -, des nachts door
vuurseinen het hoofdeiland en de kruisende schepen intijds te waarschuwen. Naar
men wil, zou aan dien mat-
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regel deze berg zijn naam ontleend hebben n.l. B r a n d á r i s = B r a n d d a a r i s *).
Toen de Engelschen zich op Nieuwjaarsdag 1807 bij verrassing van Curaçao meester
maakten, kwam tegelijk met de andere eilanden ook Bonaire onder Engelsche vlag.
Na deze vreemde overheersching, die tot Maart 1816 voortduurde, bleef het eiland
tot op dezen dag deel uitmaken van de kolonie Curaçao en de Nederlandsche
bezittingen in West-Indië.
Ook gedurende de eerste helft van de vorige eeuw bleef Bonaire nog, wat het altijd
geweest was: gouvernements-plantage. Want al was ook het vroeger verbod, om
handelshuizen op het eiland op te richten, in den laatsten tijd niet meer zoo streng
gehandhaafd, toch stond de gelegenheid, om vrij handel te drijven, te weinig open,
zoolang de geheele productie van het eiland feitelijk in handen was van het
gouvernement. Na de afschaffing der slavernij in 1863 echter bleek de koloniale kas
bij deze wijze van administratie bijna evenveel schade te lijden, als ze vroeger winst
had behaald. Daarom werden in 1868 de domeingoederen van Bonaire in 4 groote
kavelingen verdeeld, die bij publieken verkoop bijna f 82.000 opbrachten. Het eilandje
Klein-Bonaire, 600 H.A. groot, ging voor f 8000 in handen van particulieren over.
De verkoop der zoutpannen, in 1868 wegens te lage aanbiedingen ingehouden, kwam
eerst in 1872 tot stand.
R i n c ó n -B o n a i r e .

Kralendijk, de hoofdplaats van Bonaire, en omstreken
door C.J. Krijt.
Bonaire ligt op pl. m. 10 geogr. mijlen Oost-Noord-Oostwaarts van Curaçao, tusschen
68o 35 en 68o 20 W.L. en tusschen 12o 4 en 12o 26 N.B. Bij den N.-O. passaatwind,
die hier immer waait, is eene reis van Curaçao naar Bonaire met zeilgelegenheid
eene ware kwelling en duurt onder gewone omstandigheden gemiddeld een etmaal,
waar tegenover staat, dat, in omgekeerd geval, de duur dier reis op de helft kan
gerekend worden. In uiterlijken vorm gelijkt Bonaire zeer veel op de grillige gedaante
eener laars, evenals Italië. Van zee uit gezien valt ons terstond op, dat het eiland in
het Westen vrij hoog is en naar het Oosten laag afloopt. Voor zooverre er sprake kan
zijn van plantengroei, doet zich het Westelijk gedeelte gunstiger voor dan het
Oostelijk.
In de lengte strekt het zich uit van het Noord-Westen naar het Zuid-Oosten en is
van Noord- tot Zuidpunt vijf geographische mijlen lang en een half tot anderhalve
mijl breed. De geheele oppervlakte bedraagt 4.50 vierk. geogr. mijl. De kortste afstand
van Bonaire tot de kust van Venezuela is in Zuid-Westlijke richting 12½ geogr. mijl.
Ongeveer op het midden van de lengte des eilanas ligt aan de Westzijde op een
afstand van ¼ geogr. mijl het eilandje Klein-Bonaire, pl. m. 600 H.A. groot, zeer
laag en met kreupelhout begroeid. Het is in particulieren eigendom, doch dient bij
voorkomende gelegenheden als quarantaine-station. Een viertal brokken muur wijzen
*) Sinds ik echter vernam, dat de vuurtoren op Terschelling eveneens den naam van Brandáris
draagt, is er wel eenige twijfel over de juistheid dezer afleiding in mij opgekomen. Kan een
der lezers van Neerlandia mij ook inlichten, sinds wanneer en waarom die vuurtoren van
Terschelling dien naam draagt?
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nog de plaats aan waar eertijds het quarantaine-gebouwtje stond. Het eilandje wordt
overigens slechts gebruikt als een uitstekende en betrekkelijk veilige plaats voor
geitenfokkerij. Enkele natuurlijke putten voorzien bij droogte de dieren van water.
Recht tegenover dit eilandje ligt de hoofdplaats van Bonaire, die sinds het jaar 1830
den naam van K r a l e n d i j k draagt, gelegen aan een baai, welke een veilige
ankerplaats voor de schepen oplevert. Over het algemeen hebben Zuiden Westkust
goede ankerplaatsen. Raadzaam is het echter Noord- en Oostkust te mijden.
Het zij mij vergund, u als gids bij een uitstapje door en om Kralendijk te geleiden.
Vrienden, bereidwillig om ons wagen en paard te leenen, zijn er genoeg. Punt van
uitgang: steiger. Deze steiger is pl. m. 20 M. lang en dient tot aanlegplaats van de
scheepjes met weinig diepgang. Een grootere en vooral breedere overdekte steiger,
op ijzeren pijlers, zou van groot gemak zijn, want groote vaartuigen zouden dan ook
daar kunnen aanleggen. IJzeren pijlers, omdat de houten nu in korten tijd door den
paalworm zijn vernietigd. Onwillekeurig slaan wij den blik op Kralendijks reê.
Rechts, tegenover den steiger, ligt een klein onaanzienlijk fort met een viertal
ouderwetsche kanonnen en een torentje, waarin het havenlicht. Daarnaast, recht
tegenover den steiger, het gouvernementsgebouw, dagteekenend van omstreeks het
jaar 1840. Fraai is het juist niet dat vierkante blok, waarvan het beneden gedeelte
verdeeld is in kantoren voor den Gezaghebber en Griffier, benevens entrepôt, terwijl
het bovengedeelte de woning van den Gezaghebber is. Aan de Zuidzijde langs het
strand staan een aantal woonhuizen, evenzoo aan de Noordzijde, doch in betere orde
en regelmaat. Maar laat ons instappen! Dat huisje, dicht bij den steiger, is het
douane-kantoor. Rechts van u ziet u terstond een verhoogden weg of dam, leidende
naar de R.-K. Kerk. Dit gedeelte en nagenoeg het geheel Zuid-Westelijk gedeelte is
een effen en laag onbegroeid terrein, gevormd uit koraalsteenen en kalkformatie. Dit
gebouwtje met zijn houten toren is 't Protestantsche Kerkje in 1847 met ondersteuning
van het Gouvernement door bemiddeling van Ds. Meijer, opgetrokken. Daarnaast
de openbare lagere school, waarover later. Beide gebouwen met die fraaie woning
voor ons sluiten een flink plein in, waarop met Koninginne-dag de volksspelen
worden gehouden. Nu krijgen wij een rechten en goeden weg voor ons, in 't begin
begrensd door goede woonhuizen, verderop door vele en daaronder zeer groote
winkels. Weder een weg of dam leidende naar de R.-K. Kerk. Wij slaan dien in en
komen voor de kerk, een vrij groot, doch hoogst eenvoudig gebouw, waarnaast links
een flinke, groote R.-K. school en rechts de pastorie. De kerk is door den Eerw. heer
J.B. Eisenbeil in 1829 voltooid, onder den naam van Sint Bernarduskerk. In 1852
werd de pastorie bijgebouwd, terwijl de school van jongeren datum is. Om alles heen
ligt een menigte huizen verspreid. Op eenigen afstand Zuid-Westwaarts sluiten zich
de buurtschappen Nikibóko en Téra korrá (roode aarde) daarbij aan. Wij gaan echter
Noordwaarts, komen voorbij het R.-K. kerkhof en zijn na een kwartiertje rijdens in
het dorpje Deentéra.
Deentéra (letterlijk: in het land of binnenland) is de oorspronkelijke nederzetting
op dit eiland, het eerste dorp der Indianen reeds vóór de komst der Hollanders. Enkele
steenen woonhuizen veraangenamen hier het oog te midden van die menigte
armoedige hutten van gevlochten takken met leem bepleisterd en met daken van
maisstroo. Hier ook stond tot 1829 een hulpkerkje, waarin godsdienstoefening werd
gehouden door een sacristein en diens vrouw, menschen uit het volk, terwijl nu en
dan een Priester van Curaçao overkwam om te doopen. Het eenige overblijfsel is
een steenen deel of vloer. Het terrein ondergaat nu een heele verandering. Allengs
zich verheffend, ziet men Oost- en Noordwaarts de gezichteinder door een heuvelrij
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afgesloten. Meer naar het Noorden vindt men nog ter linkerzijde van den weg een
klein bevolkingscentrum, genaamd koenoekoe biëeuw. Verderop voert de weg naar
het dorp Rincón.
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Een uitstapje naar de Zoutpannen der Lage Westkust
door C.J. Krijt.
's Morgens vroeg staat ons wagentje weer op zijn oude plaats, voor het huis van den
Gezaghebber.

Fort van Kralendijk en een gedeelte van het Gezaghebbershuis.
(Foto van den heer Krijt.)

Achter het Gouvernementsgebouw om gaan wij Zuidwaarts. Links uitgestrekte
vlakten, welke bij regenweer

BONAIRE.
Gezicht op de noofdplaats Kralendijk.
(Foto de Jonckeere.)

onder water staan. In het verschiet een boschje met steeds frischgroene mangrove
boomen in ziltigen grond. Rechts enkele goedonderhouden woningen in grillige
wanorde neer gezet. De vele ruïnes wijzen u op verval. De weg buigt een weinig
naar het Oosten om. Van huizen geen spoor. Rechts een stilstaand water of poel, naar
men zegt, drijfzand. Uit enkele gaten in den grond scheppen de behoeftigen met
blikje of nap het water. Onder zwaar mangrove geboomte, naderen wij de B l a u w e
P a n , waarvan in de laatste jaren geen zout wordt gewonnen, omdat de afstand van
de pannen tot het strand te groot is en kosten van verscheping daardoor te hoog
zouden loopen. Een vierkante zuil, indertijd blauw, wijst ons deze pan aan. Voor den
opzichter staat er een enkele woning, ruim, maar slecht onderhouden. We gaan verder.
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Kalmpjes rolt ons karretje over den harden zandgrond, hier en daar onder water, om
spoedig de W i t t e P a n in 't zicht te krijgen. We zien heel wat pannen, waarnaast
enkele zouthoopjes, kruiwagens, meer naar het strand groote hoopen, waaruit we de
gevolgtrekking maken, dat hier nog kortelings is geoogst en spoedig met verder
binnenhalen van het zout zal worden doorgegaan. De vele rancho's zeggen u ook,
dat hier vele arbeiders hebben gehuisd.
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Rancho's zijn lage hutjes met een paar latten en takken in elkaar gezet, waar men al
bukkend en kruipend in en uit kan gaan. Een ruim gebouw, dat spoedig zal worden
hersteld, dient tot woonplaats van wachter en tijdelijke opzichters; een w i t t e zuil
bepaalde den naam dezer pan.
De weg wordt nu minder fraai.
Al hortend en stootend gaat het verder en het duurt een heel poosje eer wij ons
einddoel, de O r a n j e p a n hebben bereikt,

Breede straat.
(Foto van den heer Krijf.)

waar wij door den Administrateur der onderneming, den heer H.J.C.B. Hellmund,
welkom worden geheeten.
De zoutpannen O r a n j e , W i t t e en B l a u w e pan, in vroegere jaren
Gouvernements eigendom, thans in bezit van de N a a m l o o z e Ve n n o o t s c h a p
Z o u t -E x p l o i t a t i e - en C u l t u u r -O n d e r n e m i n g e n ‘B o n a i r e ’, beslaan
een heele oppervlakte. Oranje pan ruim 27 H.A., Witte pan bijna 15 H.A. en Blauwe
pan ongeveer 10 H.A. Voeg hieraan nog pl. m. 200 H.A. gronds toe en u krijgt als
totaal pl. m. 252 H.A. Op de O.P. zijn 79 pannen in bewerking, op de W.P. 48. Er
zijn nog meer

De R.C. Kerk ‘St. Bernardus’.
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(Foto van Pater Hendriks)

zulke pannen, maar zij wachten op schoonmaak.
Dat er nog honderden pannen kunnen worden aangelegd, wijst op de uitgestrektheid
van de gronden. Een juiste grootte der pannen of bakken is moeilijk te geven. Zijn
er al pannen van zeker 20 M. in 't vierkant, weer andere beslaan geenvierde dier
oppervlakte. De bakken hier zijn ten naastenbij 8 d.m. diep, die op de W.P. zoowat
6 dM. De bodem is een vaste leemgrond, 't best te vergelijken met sommige
dorschvloeren in Nederland. Door een kanaal in verbinding met deze worden de
bakken tot den rand gevuld, waarna de toevoer wordt afgedamd. Het verdere verloop
blijft nu aan de zon best toevertrouwd. Na een paar weken bemerkt men, dat het
water een roode kleur aanneemt; op den bodem zet zich zout. Na een paar maanden
is het zout rijp en kan geschept worden. In 't voorbijgaan zij gezegd, dat op de W.P.
de bakken worden gevuld uit het zoogenaamd P e k e l m e e r . Nu staat een bedrijvigen
tijd voor de deur. Zoowel mannen als vrouwen hebben thans een flinke broodwinning.
Honderd en meer lui ziet men gewapend met schop en piek (een soort van houweel)
voorzichtig het zout uit de pan lichten, op de kruiwagens laden en aan hoopjes
brengen, om te worden gemeten. Vervolgens worden er groote hoopen gevormd en
flink aangestampt om bij regen het oplossen der kristallen te voorkomen. Het op O.
en B.P. gewonnen zout is over 't algemeen vrij grof en zwaar. Blijven de regens wat
uit, dan zijn twee oogsten 's jaars geen zeldzaamheid, eene opbrengst van pl m.
70 000 vaten, waarvan de O.P. 45.000 aanbrengt de W.P. 25.000.
En wordt nu voor die hoeveelheid genoegzame afzet gevonden? Het grootste
gedeelte gaat naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, minder hoeveelheid
naar Bovenwindsche eilanden. Is de productie in verlijking met vroegere jaren (den
Slaventijd) eenigszins verbeterd, in den prijs daarentegen is sterke daling gekomen.
Gevoegelijk kan worden aangenomen, dat die thans de helft van vroeger bedraagt.
Vijf en zestig cent per vat is thans een mooie prijs te noemen, terwijl vroeger f 1.75
geen zeldzaamheid was. Ja, er zijn zelfs jaren geweest, dat het zout met f 2.50 per
vat werd betaald.
Weigeren d beenen u den dienst niet, dan zullen wij Bonaire's vuurtoren eens
wat nader beschouwen.
Laatdewandeling u niet afschrikken, een kwartiertje brengt u er. Een flink stuk
metselwerk, die toren! Acht en zestig jaren reeds spreidt hij zijn waarschuwend licht
over de zee tot op een afstand van 12 mijlen uit.
't Was onder commandeur K. Schotborgh, dat dit gebouw door den heer Graham
werd opgetrokken en den 22en Augustus 1837 brandde voor het eerst het licht. De
toren staat op Bonaire's Z.O. punt, heeft 6 verdiepingen en een hoogte van bijna 23
M. De gebouwtjes naast den toren, zijn de woning van den opzichter en zijn helper,
die hier een zeer eenzaam leven leiden.
Terug naar de O.P., er valt nog meer te zien.
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We treffen het, er ligt juist een flinke driemaster te laden. Van een der groote hoopen
wordt het zout door mannen afgehakt, door vrouwen in zakjes geschept en in
kruiwagens in de groote zoutbooten geladen, die het op hare beurt naar het schip
brengen. Deze booten, gewoonlijk een 5-tal, liggen aan 2 losse steigers, voor zoo'n
gelegenheid opgeslagen. Aan de W.P. is een vaste steiger. Deze wijze van verscheping
geeft vertraging en hooge kosten, te voorkomen, indien mettertijd de karretjes op
verplaatsbaar spoor in gebruik worden gesteld. Het hoofdgebouw met zijn winkel,
bergplaatsen enz., heeft een geheele verjongingskuur ondergaan; alles is hersteld en
in de verf gezet. Ook op deze pan ziet men vele rancho's, heel vredig en gezellig
naast elkaar gelegen.
We hebben nu zoowat alles gezien en in 't kort besproken. We zeggen den heer
Hellmund beleefdelijk dank voor de ons gegeven inlichtingen en de wandeling,
bestijgen ons voertuig en slaan den terugweg in naar de stad, die wij in bijna 40
minuten bereiken.

Een tochtje naar Lac, langs de plantage Bacuna
door C.J. Krijt.
Op een vroegen Zaterdagmorgen was de heer R.T. Muskus, eigenaar van de plantage
Bacuna wel zoo vriendelijk mij in zijn wagentje mede te nemen en mij het een en
ander van zijn buiten te vertellen. We slaan den weg naar Nikiboko in, houden echter
meer Zuid-Oostelijk aan en laten Téra kora en Mundo Nobo (nieuwe wereld)
Westwaarts liggen. De weg is op sommige plaatsen erg steenachtig. Hier en daar een
enkele woning en hut, waarbij eenige akkers, doch overigens is alles bijna wildernis,
waarin de cactus weelderig opschiet. Als stoffeering enkele geiten en een paar ezels
of varkens. Onze weg buigt zich zoetjesaan naar links om. Rechts van ons leidt een
andere weg naar de putten van Wanápa. Dit zijn echter geen putten, doch veeleer
bronnen, waarin het water wel niet tot den rand opborrelt, maar die toch steeds bij
felste droogte voldoende water geven voor zeker de halve bevolking van Bonaire.
Van den vroegen morgen tot den laten middag ziet men er drijvers en drijfsters met
karren en ezels, beladen met vaatjes of blikken, gaan en komen en zonder dat
vermindering van water is te bespeuren. Het water is voorts van goeden smaak. Door
't Gouvernement is om het geheel een muur gemetseld, ter voorkoming van
verontreiniging. Reeds menigmaal is het plan geopperd, of het geen zaak zou zijn
eene leiding daarvan daan naar de stad aan te leggen en het water dan zoo goedkoop
mogelijk den minderen man te verkoopen. Na een flink half uur staan wij voor het
hek, waarop heel duidelijk B a c u n a te lezen staat en in 't papiamentsch: Toegang
verboden. Vrijwel onnoodig, daar het hek behoorlijk is gesloten. Nog een flink ritje,
wederom door een hek, en ten laatste naderen wij het nette woonhuis met omliggende
stallen, wagenhuis, wachtershuisjes, schapen- en geitenkralen.
Bacuna is gelegen in het Zuid-Oostelijk gedeelte van het eiland en heeft eene
oppervlakte van pl. m. 325 H.A. Het terrein ligt te midden van gouvernementsgronden
en is daarvan gescheiden door een goedgesloten haag. Behalve vier wellen, waarin
uitstekend water en in flinke hoeveelheid, zijn er nog acht putten. Twee hiervan
geven een minder bruikbaar water. Kosten zijn dus niet gespaard om de plaats van
water te voorzien. Op een der putten staat een windmolen, die het water in bakken
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oppompt voor het vee. Op een anderen put staat ook eene pomp, die het voorloopig
nog zonder molen stellen moet. Vanaf genoemden molen heeft men een prachtig
vergezicht op de Caraïbische Zee en een binnenbaai, 't Lac geheeten.
Bacuna's gronden zijn in verschillende stukken verdeeld. Ongeveer 1/20 gedeelte
wordt flink bewerkt, bemest en geploegd. Ruim 30 H.A. zijn beplant met de aloë en
nog steeds wordt met dezen aanleg voortgegaan. Het overige gedeelte is bosch- en
weidegrond. De divi-divi teelt er weelderig en daar er scherp toezicht wordt gehouden
bij den pluk, is Bacuna's divi-divi peul op de Europeesche markt welbekend en
gezocht. Daar de heer Muskus zich in 't bijzonder toelegt op de veeteelt, vooral de
veredeling van het geitenras, worden geen kosten en moeiten ontzien om tot dit doel
te geraken. De weidegronden zijn daartoe in meerdere stukken verdeeld en omheind.
In het geheel zijn er zoowat een 60-tal schapen, een paar paarden en ruim 700 geiten.
Deze geiten zijn over verscheidene kralen verdeeld, naar gelang van grootte der
dieren, melkopbrengst, enz.
De fraaiste beesten staan onder aanvoering van een Angora-bok, uit Amerika. Dit
heerschap vertegenwoordigt eene waarde van f 155. -. Het is hem anders niet aan te
zien, nu hij is geschoren; doch in zijn zijdenachtig pakje gestoken wil men 't wel
gelooven. Voorts staan er troepen onder rasbokken van de Kanarische eilanden, in
Venezuela opgekocht, en van Calcutta, uit Barbados ontvangen. Zoudt u wel willen
gelooven, dat daar vierhonderd guldens rondwandelen? De melk-opbrengst is lang
niet evenredig aan het getal dieren, omdat zoo weinig mogelijk wordt gemolken, ten
einde flinke dieren te krijgen.
Aan slachtvee gaan jaarlijks zoowat 200 stuks naar Curaçao, terwijl voor het
gekruisd Angora-ras heel wat afnemers worden gevonden. Voeg hieraan toe 5 à 600
zakken mest en ruim 600 zakken divi-divi en er is zoowat alles van Bacuna
opgenoemd.
En de aloë dan? Deze heeft nog niets kunnen opbrengen: ze is nog te klein om te
worden gesneden.
Verlaten wij thans Bacuna om een half uurtje verder in Zuid-Oostelijke richting
langs Bacuna's omheining door te rijden naar de genoemde binnenbaai L a c . 't Gaat
langzaam, want de weg, zoo er nog sprake is van weg, gaat over scherp koraal. Daar
zien wij een paar verlaten zoutpannen, waaraan de aanlegger geen verdere kosten
heeft kunnen besteden dan aan afdamming. We zijn aan den ingang der baai, die vrij
nauw is te noemen. De baai zelf is echter ruim en in het heldere, kalme water leven
heel wat vischsoorten, van den gevreesden haai af tot het kleine sardijntje. Hier zou
een liefhebber van visschen zijn hart kunnen ophalen, wanneer de visch niet te
kieskeurig was en niet de voorkeur gaf aan het levend aas, dat haar hier als 't ware
in den bek zwemt. Het geheele binnenwater is van de zee gescheiden door koraalrif
en lage rotsblokken, waartegen de golven breken.
Een eenzame visschershut, een paar visschers in hun rank bootje, ziedaar alles,
wat ons oog bespeurt. Een enkele meeuw of pelikaan komt met zijn schril geluid de
stilte breken. Een gedeelte der boschgronden (laag houtgewas) om Lac is particulier
eigendom. De eigenaar haalt er houtskool en kalk uit. Bij Zuiden- en Westenwinden,
wanneer het voor de schepen op Kralendijk's reê minder veilig is, vinden zij hier een
rustige ankerplaats. Voor vaartuigen van grooten diepgang is Lac echter niet
genaakbaar.
Onder 't terugrijden vertelt de heer Muskus mij nog op m'n vraag, dat hij Bonaire's
veestapel schat op 20.000 geiten, 2000 schapen, 80 runderen, 1800 ezels en 50 paarden
en voegt daaraan toe: Bonaire mag niets ongedaan laten, om de geitenteelt te
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bevorderen en den divi-divi boom te sparen en steeds meerdere aan te planten. Dit
is en blijft zijn rijkdom. Zoo pratende komen wij in stad terug. Hoogst voldaan en
dankbaar neem ik afscheid van mijn vrien delijken geleider.
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De tegenwoordige economische toestand van Bonaire
door Pastoor P.A. Euwens.
In den loop der vorige eeuw, of liever sinds de afschaffing der

Kabrietenkraal op Bacuna.
(Foto van den heer Krijt.)

slavernij in 1863 is Bonaire in menig opzicht veranderd.
1. De b e v o l k i n g is aanmerkelijktoegenomen.
In 1828 bedroeg het aantal der inwoners 1476, die als volgt verdeeld waren: 90
blanken, 839 vrije lieden (Indianen en kleurlingen), 137 negerslaven in particulier
eigendom en 410 gouvernementsslaven. In 1833 was het aantal inwoners weer
verminderd tot 1348. Sinds dien tijd is het gestadig toegenomen. In 1863 bedroeghet
reeds 3250, waaronder ruim 700 slaven waren, die dat jaar hun vrijheid kregen. Op
1 Januari 1903 gaf de officieele opgave 5737 inwoners.

Verscheping van zout aan de Oranjepan.
(Foto van den heer Hellmund.)
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Het is echter zeker, dat dit o f f i c i e e l e cijfer weinig betrouwbaar en te groot is.
Want alleen geboorte- en sterfgevallen worden hier in den B u r g e r l i j k e n S t a n d
geboekt. Vermeerdering of afname door vestiging of vertrek komt in de statistieken
onzer kolonie geheel niet in aanmerking. Nagenoeg de geheele bevolking belijdt den
Roomsch-Katholieken Godsdienst, want hoogstens 80 inwoners zijn Protestant.
2. Met den aanwas der bevolking hield het bouwen van n i e u w e h u i z e n gelijken
tred.
Bejaarde inwoners van het eiland herinneren zich nog zeer goed, hoe in hun jongen
tijd 't fort en 't gouvernementshuis op Kralendijk nagenoeg de eenige gebouwen
waren in die omgeving. Slechts cactusstruiken groeiden ter plaatse, waar zich nu een
lange rij huizen aan weerszijden van het fort uitstrekt. In diezelfde mate zijn ook de
buurtschappen D e n t é r a , N i k e b ó k i , Te r a C o r á en vooral het dorp R i n c ó n
uitgebreid. Op Kralendijk zijn die woningen bijna allen naar een vast model uit
bergsteen en klei opgetrokken, met kalk bepleisterd en geel of grijs gekleurd. In die
buurtschappen zijn het meerendeel der huizen niet veel meer dan hutten, soms van
ruwe planken getimmerd en met zink bedekt, meestal echter van rijshout gevlochten,
met leem bestreken en met een dak van maisstroo.
3. Men zou verwachten, dat met de toename der bevolking ook de m i d d e l e n
van bestaan
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waren verbeterd. Eer valt het tegendeel te constateeren.
Er is een tijd geweest, dat Bonaire dicht begroeid was met heestergewas en laag
geboomte. Zelfs nu, nadat jaren lang overal in het wild is weggekapt, steekt Bonaire
in dit opzicht nog gunstig af bij de twee naburige eilanden. Reeds in den tijd der
Spanjaarden leverde B. jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid hout, waarvan het
Braziliehout, ook stokvischof rood verfhout (H a e m a t o x y l o n B r a z i l e n s e )
genaamd en het pokhout (G u a y a c u m o f f i c i n a l e ) handelswaarde bezaten. Na
de inbezitname der kolonie door de Engelschen in 1807 ontsloegen zich de nieuwe
overheerschers van de zorg van toezicht en administratie over Bonaire, door het
geheele eiland aan een zekeren heer F o u l k e , een Noord-Amerikaanschen koopman
op Curaçao, tegen f 4000 's jaars te verpachten. Tegenover de verplichting om 's
lands slaven te onderhouden, ontving F o u l k e het vrij gebruik over alles, wat het
eiland opleverde. Het spreekt van zelf, dat de pachter bij zulk een overeenkomst geen
schade leed. Vooral het kostbaar hout moest het in die mate ontgelden, dat het den
schijn had, alsof het uitgeroeid moest worden. Toen in 1816 de kolonie weer in
Holland's bezit kwam, werd een commissie naar B. gezonden, om den toestand op
te nemen. Toch bleek echter de voorraad Braziliehout nog zóó groot, dat er naar ruwe
schatting jaarlijks nog 400 ton (van 1000 K.G.) tegen f 100 per ton zou kunnen gekapt
worden. In het jaar 1823 werd zelfs voor een waarde van f 59.000 (de prijs was
inmiddels gestegen) verscheept. Allengs verminderde de voorraad, de marktprijzen
daalden. In het jaar 1863 bedroeg de uitvoer slechts 93½ ton, in 1866 weer 213½
ton. Voor de jaren 1882, 1883 en 1884 vond ik resp. 237 ton, 4 en 55 ton aangegeven.
Een opgaaf van lateren datum vond ik niet meer geboekt. Sinds eenige jaren heeft
alle uitvoer van dit hout opgehouden. Al de dikke en zware stammen van Brazilieen pokhout zijn geveld. Op vele plaatsen ziet men nog een spichtig stammetje. Doch
bij den langzamen groei van dit hout en de tegenwoordige grootere bevolking, in
aanmerking genomen ook, dat alle timmerhout van Noord-Amerika moet worden
ingevoerd, is het geenszins te verwonderen, dat die weinige stammetjes maar zelden
den vollen wasdom bereiken, niettegenstaande de strenge straffen van
gouvernementswege op het kappen van boomen uitgevaardigd.
Ook wordt op B. veel h o u t s k o o l gebrand, en hieraan vallen jaarlijks heel wat
boomen ten offer. Wel is waar wordt een permit, om houtskool te branden, in de
laatste jaren niet gemakkelijk gegeven, terwijl bovendien toch slechts minderwaardig
hout - zooals doode stammen en takken en oude boomstronken - daarvoor m a g
gebruikt worden. Eensdeels echter is het gouvernement in tijden van misoogst en
gebrek dikwijls gedwongen, aan de noodlijdende bevolking een dergelijk permit uit
te reiken. Andersdeels valt het niet zoo bijster moeieliik ook zonder permit klaar te
komen bij de onmogelijkheid voor het plaatselijk bestuur, om scherp toezicht te
houden. Jaarlijks worden ongeveer 30.000 zakken houtskool van B. naar Curaçao
uitgevoerd, ongerekend nog de hoeveelheid, die op het eiland verbruikt wordt. Hoe
langer zoo meer neemt de boomgroei ook op B. af. Plaatsen, die bij
menschengeheugenis nog dicht begroeid waren, zijn nu dor en kaal. Reeds in de
naaste toekomst zal het gebeuren, dat het eiland ter nauwernood brandhout en
houtskool voor eigen verbruik zal kunnen opleveren.
Een andere boomsoort is door veranderde toestanden aan een spoedigen en zekeren
ondergang ontsnapt. De h o e k o e , ook s j e n g ó l genaamd (Caesalpinia Saponaria?)
verschafte vroeger een uitstekend surrogaat voor zeep. De bast van dezen boom werd
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geraspt en voor 7½ ct. per kan verkocht. Sedert echter uit Noord-Amerika de stangen
zeep worden ingevoerd, heeft ook dit middel van bestaan voor de bevolking
uitgediend.
De eenige boom, die over het geheele eiland, maar voornamelijk op het
Noord-Westelijk deel in onnoemelijk aantal voorkomt en toch vrijwel gespaard, zelfs
in eere wordt gehouden, is de d i v i -d i v i b o o m (C a e s a l p i n i a C o r i a r i a ).
Zelden bereikt deze boom een hoogte, die grooter is dan 4 à 5 Meter. Ook in den
droogen tijd prijkt hij in groenen tooi, die dan door het opgejaagde stof veelal een
vaalgrijze -, in den regentijd echter een helder, frisch groene tint aanneemt. Doorgaans
zijn de takken door de kracht van den Noord-Oostpassaat in tegenovergestelde richting
gekromd. Het hout is verbazend hard. De boom groeit buitengemeen langzaam. Naar
het zeggen, brengt hij eerst op 15-jarigen leeftijd vrucht voort. Aan de felste droogte
biedt hij meestal weerstand. In de nabijheid van dammen of waterreservoirs geplaatst,
rotten de wortels en sterft de boom. Ook vele en langdurige regens bederven de
vruchten aan den boom. Zijn waarde bestaat in de vrucht, een korte, breede peul, die,
onrijp, een lichtgroene kleur heeft en de beide uiteinden S-vormig kromt. Tot volle
rijpheid gekomen, gaat de kleur tot kastanjebruin over. Deze r i j p e , bijna zwarte
vrucht bevat een zeer hoog gehalte aan looistof. Sinds R a d e r s , de verdienstelijke
gouverneur van Curaçao (van 1836-1847) de handelswaarde van deze peul bekend
maakte, is de d i v i -d i v i (de w á t a p á n a is de oude inlandsche naam) van een
onschatbare waarde geworden voor onze arme eilandbewoners. Overal wordt deze
boom in 't wild aangetroffen, op alle gouvernementsgronden staat aan ieder het
plukken vrij. Daardoor verschaft de divi-divioogst dikwijls aan de arme bevolking
het eenige middel van bestaan, voornamelijk wanneer de maisoogst mislukt en nergens
werk te vinden is, zooals het laatst verloopen jaar het geval was.
Is de peul nagenoeg tot volle rijpheid gekomen, dan kan men alom, in 't bijzonder
nà schooltijd, kinderen in groepjes zien rondzwerven, allen voorzien van een langen
stok met haak (om de takken naar beneden te buigen) en een doek of zak, om de
divi-divipeulen in te zamelen. En nog vóór zij 's avonds huiswaarts keeren, wordt
de buit bij opkoopers afgewogen en tegen 2½ soms 3 cts. per pond verkocht, of liever
tegen maismeel ingeruild. Menigmaal is de f o e n s j e (maisbrij) van dit meel gemaakt,
het e e r s t e voedsel, wat die kinderen dien dag ontvangen.
Men kan ongeveer op drie, soms vier oogsten per jaar rekenen. Ook tusschentijds
treft men altijd hier en daar enkele boomen, die nog vruchten dragen, zoodat pluk
en uitvoer bijna nooit geheel ophouden. Het is jammer, dat velen die peulen dikwijls
nog onrijp en groen afplukken en dan door roosteren enz. een kunstmatige zwarte
kleur weten te geven. Bij de wet is dit verboden, zelfs op straffe van boete en
gevangenis. Want het looistofgehalte en dus ook de handelswaarde van dergelijke
peulen is veel geringer. Feitelijk is die handelwijze dus een bedriegelijke namaak en
vervalsching van koopwaar. En het spreekt van zelf, dat dit de divi-divi van Bonaire
in discrediet brengt, den handel schaadt en de eigen belangen der arme bevolking
benadeelt. Doch de honger nijpt en de nood dwingt haar niet zelden deze wet te
overtreden.
Terwijl in 1863 op B. de productie 62½ ton, in 1866 slechts 33¾ ton bedroeg, was
de uitvoer van divi-divi in de jaren 1900, 1901 en 1902 reeds tot resp. 487, 544 en
852 ton gestegen. Op het eiland wisselt de waarde van f 60 tot f 80 per ton. Aan den
fiscus wordt f 4 per ton voor uitvoerrechten betaald. Aan vervoer naar Curacao
berekent men van f 3 tot f 4 per ton van 1000 K.G. De eigenlijke markt voor dit artikel
is Hamburg, in den laatsten tijd begint ook New-York mede te dingen. De divi-divi
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van onze kolonie staat steeds hooger genoteerd dan die van Columbië en Trinidad
enz.
De zorgeloosheid der bevolking en de langzame groei van den boom waren
blijkbaar oorzaak, dat tot
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heden er geen werk van gemaakt werd, dezen waardevollen boom in cultuur te
brengen. In Holland schijnt de divi-divi als looistof bij de leerfabrikatie nog weinig
bekend en in gebruik te zijn. Dezelfde peul wordt in den laatsten tijd ook tot kleuren
verfstof verwerkt.
Pogingen, om n i e u w e b r o n n e n v a n i n k o m s t e n op het eiland te openen,
zijn er niet aangewend of niet op die wijze, dat er succes van te hopen viel. Toch
vermoed ik, dat een degelijk en systematisch geologisch onderzoek van den bodem
wel iets aan het licht zou brengen,

Aan de Wasch. (Foto van Pater Hendriks.)

dat meer hoop kon geven op de toekomst. Want het toeval of een zeer oppervlakkig
onderzoek heeft nu reeds op
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Mais fijn maken.
(Foto van Pater Hendriks)

vele plaatsen het bestaan van phosphaatbeddingen aangetoond. Onbeslist echter is
nog de vraag, of de hoeveelheid en het gehalte een exploitatie loonend maken. Ook
ertsen, die het vorig jaar bij het graven van een put en tanki (waterreservoir) op de
terreinen van S l a c h t b a a i werden opgedolven, wettigen het vermoeden, dat Bonaire
wellicht rijke goudaders in zijn schoot verborgenhoudt.
Voorshands evenwel blijfteen nauwkeurig en deskundig onderzoek dezer terreinen
gewenscht. Mocht dit onderzoek gunstig uitvallen, dan zou de exploitatie der mijnen
aan honderden mannen werk en verdiensten kunnen verschaffen. Elke arbeid, hoe
zwaar ook, zelfs in de mijnen is hun welkom.
Toen een 20 à 30 jaar geleden de ontginning van phosphaat op Klein-Curaçao, en
op Santa-Bárbara (Curaçao) en later der kopermijnen op Tocácas-Arayo (Venezuela)
in vollen gang was, leverde Bonaire daarvoor het grootst aantal werklieden.
Onder de tegenwoordige omstandigheden is het dubbel te betreuren, dat, wegens
den beperkten afzet,
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Toilet maken.

geen grootere uitbreiding kan gegeven worden aan de z o u t i n d u s t r i e . Zou de
Regeering van het Moederland besluiten vrijstelling van invoerrechten te verleenen
aan zout uit onze kolonie, dan was een vas-
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te afzet gevonden, en zou het niet gebeuren gelijk het vorig jaar, dat pl. m. 30.000
vaten zout aan de Salignes van S l a c h t b a a i onverkocht bleven liggen en dat er
nagenoeg in het geheel niet gewerkt werd, om nieuw zout te garen. Gedurende de 3
of 4 maanden van den zoutoogst geeft deze industrie in de zoutpannen aan tal van
handen werk. Toch moet men niet uit het oog verliezen, dat deze arbeid zwaar en
ongezond, en voor hen, die reeds op leeftijd of niet van jongs af daaraan gewoon
zijn, niet vol te houden is. Daarbij liggen de zoutpannen van de z o u t -e x p l o i t a t i e
e n c u l t u u r -o n d e r n e m i n g ‘B o n a i r e ’ en van de plantage S l a c h t b a a i op
een vrij aanzienlijken afstand van de centra van bevolking en worden daar over het
algemeen de meest primitieve maatregelen in het belang der zedelijkheid
verwaarloosd, zoodat alleen de armste en ruwste klasse van menschen dit werk
verrichten.
Als men zich dus ten slotte afvraagt, waarvan de bevolking van Bonaire leeft en
welke haar vaste middelen van bestaan zijn, dan staat men feitelijk voor een
onoplosbaar raadsel. Zondert men hoogstens een 50-tal gezinnen uit, dan zijn alle
overigen geheel of gedeeltelijk van den landbouw afhankelijk. Die landbouw bepaalt
zich bijna uitsluitend tot den maïs-aanplant. Hoogst zelden levert deze een rijken en
overvloedigen oogst. Toch is deze nog alleen voor eigen huishoudelijk gebruik en
nooit voor uitvoer bestemd. Bijna even dikwijls mislukt deze oogst geheel en al. In
zulk een jaar van wanoogst, gelijk in 1905, heerscht er armoede en nijpend gebrek.
Bonaire heeft geen enkele andere industrie. Het vlechten van stroohoeden wordt
hier veel minder dan op Curaçao beoefend. Het is ook minder loonend. Niet altijd is
het vlechtstroo voorradig. Daarenboven moet het van Curaçao aangebracht en moeten
de afgewerkte hoeden weer daarheen uitgevoerd worden, zoodat het materiaal er
duurder, de hoeden lager in prijs zijn. Geen enkele bekwame werkster kan bij
rusteloozen arbeid meer dan één dubbeltje daags er mede verdienen.
Met uitzondering van een drietal schoenmakers is er op Bonaire geen enkele
ambachtsman, die het geheele jaar door vast en geregeld werk vindt. Geen kleermaker,
geen timmerman of metselaar kan 3 of 4 maanden aan werkdagen in een jaar bij
elkander tellen. Staat er bij uitzondering aan de werf een vaartuig op stapel, dan is
het voor de daaraan verbonden timmerlieden een gouden tijd.
Voorloopig en wie weet voor hoe langen tijd, zal men zich moeten tevreden stellen,
met zeer geringe en ongeregelde verdiensten. Elke n i e u w e industrie van hoe
geringen omvang ook, zal voor het eiland een weldaad en een aanwinst zijn. Daarom
is het te minder begrijpelijk, waarom het gouvernement niet met meer energie de
s i s a l c u l t u u r bevordert en doorzet. De agáve (sisal of pita), komt overal in 't wild
voor. Er zijn op het eiland enkele personen, die op zeer eenvoudige wijze de bladeren
weten te ontvezelen en een hooger percentage aan vezelstof winnen, dan bij machinaal
werken mogelijk is. Het produkt is van uitmuntende hoedanigheid en op de markt
in New-York zouden scheepsladingen tegen 125 dollars per ton kunnen geplaatst
worden. Bijna al het touw, dat de inlanders gebruiken, wordt op het eiland gewonnen.
N u is de produktie nog veel te gering, dan dat aan uitvoer kan gedacht worden.
Honderden H.A. echter kunnen met agave in cultuur worden gebracht. Wanneer
hierbij de werkwijze, op Aruba bij de aloë gebruikelijk, werd toegepast, zou aan
menig huisgezin werk en een aardig voordeeltje in den schoot vallen. Later zou men
er toe kunnen overgaan een centraalfabriek - misschien op coöperatieven grondslag
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met aandeel in de winst - op te richten, waar de kleine landbouwer zijn petabladeren
kon afleveren en waar tal van werklieden in de fabriek een plaats zouden vinden.
Vergeleken met Aruba is op Bonaire de aanplant van a l o ë zeer gering. Vergis
ik mij niet, dan is sinds een paar jaren de aloë onzer eilanden ook in de
N e d e r l a n d s c h e P h a r m a c o p o e a opgenomen en het daaraan wellicht toe te
schrijven, dat in den laatsten tijd de prijzen ietwat gestegen en ook op Bonaire meer
gronden met aloë beplant worden. Doch de werkloonen bij den aloëoogst zijn uiterst
laag en niet geëvenredigd aan den arbeid, die verlangd wordt. Een vrouw, die een
geheelen dag aloë afsnijdt en het sap laat uitdruipen, kan per dag ruim één tobbe met
dit sap vullen en verdient dan iets meer dan 30 cts. daags. Soms liggen die aloëvelden
op een uur afstands van de woningen. Na één dag werkens hebben zij haar handen
aan de doornen geheel opengereten, terwijl het scherpe vocht de wonden uitbijt. Toch
was er het vorig jaar nog liefhebberij te over voor dit werk, alhoewel door de felle
droogte de aloë weinig saprijk was en men per dag ter nauwernood ½ of ¾ tobbe
kon vullen. Een dagloon dus van 15 à 20 cts. was nog aanlokkelijk.
Slotsom is, dat vele krachtige mannen elders werk gaan zoeken, sommigen als
matroos op barken in de vaart op Venezuela, Columbië, San Domingo of Curaçao,
anderen als los werkman op de koffie- en cacaoplantages in Venezuela. De meesten
echter, vrij van elken band en vèr van hun familie, leiden daar een verkwistend leven,
worden soms noodgedwongen betrokken in de revoluties of keeren geheel
gedemoraliseerd weder.
In het begin van 1904 gingen ongeveer 200 mannen van Bonaire naar Suriname,
om daar te gaan werken aan den kolonialen spoorweg naar het Lawagebied. In
November zijn zij wedergekeerd, allen ziek, ondermijnend en geknakt door hevige
malariakoortsen. Velen hunner zijn gestorven.
Het jaar 1905 was wegens totaal mislukken van den maisoogst en gebrek aan werk,
voor Bonaire een jaar van armoede en ellende. Toen de toestand onhoudbaar geworden
was, kwam het gouvernement eenigermate te hulp en verschafte werk. Eenige velden
werden met aloë in cultuur gebracht, tanki's (waterreservoirs) gegraven en dammen
aangelegd. Gedurende 13 weken werd er van Mei tot Augustus o.a. te R i n c ó n door
30 à 40 menschen gewerkt. Om zooveel doenlijk allen ter wille te zijn, mocht ieder
slechts één week aan het werk blijven. Na afloop der werkzaamheden, of liever toen
de beschikbaar gestelde som verbruikt was, stonden nog 50 personen op de lijst, die
nog niet eens een beurt gekregen hadden. Aan de mannen was daarvoor f 0.50, aan
de vrouwen f 0.30 per dag aan arbeidsloon uitbetaald.
Voorwaar de toestand van Bonaire is wel treurig en ook de toekomst weinig
hoopvol.

Handel, Scheepvaart, Nijverheid
door C.J. Krijt.
Elke plaats, stad of vlek heeft haren handel, hoe gering ook, zoo ook Bonaire, getuige
de vele groote en zelfs fraaie winkelgebouwen. Die handel wordt uitgeoefend zoowel
door rijk als arm, blanke als kleurling, eigen volk als vreemdeling (de Armeniër), en
allen vinden daarbij hun brood. Moeilijk is het echter, dien handel nader te
omschrijven. De lezer zal zich dus moeten tevreden stellen met een droge opsomming
van inkomende en uitgaande artikelen.
De enkele oogsten, die hier nog worden binnengehaald, voorzien lang niet in de
behoeften van de bevolking, van daar, dat alle zaken uit den vreemde moeten worden
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aangebracht. In de eerste plaats komt het maismeel, waarvan de bevolking zich eene
soort van brij bereidt, foenchi geheeten, en die den hoofdschotel van elken maaltijd
uitmaakt. Men kan gerust aannemen, dat, in droge tijden, jaarlijks 4000 vaten of
zakken uit Amerika worden aangevoerd. Tarwe-
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en roggemeel, zoete en gewone aardappelen, beschuit, boonen en erwten, gedroogde
visch, stijfsel, petroleum, aarde- en glaswerk, meubelen, katoentjes en fijnere stoffen,
in één woord, alle noodzakelijke behoeften, moeten van elders komen. Voeg hierbij
sigaretten, sigaren, tabak, dranken, vooral groote hoeveelheden jenever en rum, en
u komt al spoedig tot eene waarde van pl. m. f 150.000 's jaars. Enkele zaken, zooals
hardhout, schildpad (caret), huiden enz. gewoonlijk uit Venezuela aangebracht, zijn
wederom voor uitvoer bestemd en in tijden van verwikkelingen in genoemd land,
vinden heel wat levensbehoeften in bootjes haar weg daarheen. Zulke tijden brengen
op Bonaire veel vertier en wat beter is - geld in de zakken der kooplui.
Is het dus al moeilijk een grens te trekken tusschen al wat wel, en niet wordt
ingevoerd, de artikelen, welke hier worden uitgevoerd, zijn beter na te gaan. Reeds
in den slaventijd werden hier cochenille- en campêche-hout geteeld, en werd zout
gewonnen, welke voortbrengselen in Europa en elders goede markten

Schip op stapel op de werf van den heer Hellmund.
(Foto van den heer Krijt.)

vonden. De aloë wierp prachtige winsten af, totdat er zoo'n sterke prijsvermindering
kwam, dat verdere aanplant gestaakt werd en de reeds verbouwde velden werden
verwaarloosd. Eerst in de laatste twee jaren zijn de prijzen weer een weinig in de
hoogte gegaan, vinden weer enkelen hun broodwinning in het opvangen en de
bereiding van aloë-hars. Een waarde van f 2000 's jaars is niet te hoog berekend. Een
vreemdeling wist met steenbakken een aardig winstje te halen. Sedert 1896 is dit
werk gestaakt. Zou het door een doortastend persoon weer niet met goed gevolg ter
hand kunnen worden genomen?
Nu komen wij aan Bonaire's beste uitvoer-artikel, de divi-divi-peul, die menig
arme den mond vult. Terecht wordt door velen deze peul bestempeld met den naam
van ‘Bonaire's cacao’. De divi-divi-boom toch is een ware schat voor het droge eiland
en zijne peulen zijn op de Europeesche markten wel bekend en gezocht, dank een
plaatselijke keur, waarbij slechte soort niet mag worden uitgevoerd. In een goed jaar,
een jaar van niet te zware regens, is een uitvoer van 600 ton, vertegenwoordigende
eene waarde van f 30.000 geen zeldzaamheid. Na de divi-divi komt het zout als
belangrijk uitvoer-artikel, waarvan het leeuwenaandeel door de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika wordt verbruikt. In de laatste jaren bedroeg de gemiddelde
uitvoer 's jaars 95.800 H.L., een waarde hebbende van f 45.984. Op de Engelsche
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Bovenwindsche Eilanden is naar geiten- en schapenmest in den regentijd goede
vraag, dan worden heel wat ladingen hier verscheept. Jaarlijks pl. m. 21.000 vaten,
eene waarde van f 4200, wil voor het arme Bonaire heel wat zeggen.
Noem ik nu nog beenderen, oud koper, schapenen geitenvellen, schapenwol, grove
stroohoeden, caret (uit Venezuela aangevoerd), Brazilie- en hardhout, dan ben ik zoo
wat aan 't eind van mijn lijst. Aan geitenvellen gaan tennaastenbij elk jaar 6000 K.G.
tot een waarde van f 3000 uit. Naar Curaçao wordt nog uitgevoerd brandhout,
houtskool, kalk, geiten en schapen, een enkel paard of rund, hier aangevoerde
schildpadden en gezouten visch, gedroogd vleesch (salons) en 20 à 30 stuks ezels
naar een Engelsch of Fransch eiland.
Den lezer zij medegedeeld, dat de in dit opstelletje genoemde prijzen der koopwaren
door het Gouvernement bepaald en opgegeven zijn. Dit tot becijfering van
verschuldigden accijns voor in- en uitvoer.
Bij het doorlezen van dit stukje zult u wel reeds hebben opgemerkt, dat Bonaire's
nijverheid niet veel heeft te beduiden. Het vlechten van stroohoeden is hier niet zoo
algemeen als op Curaçao, terwijl de hoedanigheid van het geleverde werk ook al
minder is. Heeft Curaçao zijn scheepstimmerwerven, ook hier worden heel wat roeien zeilbooten, kottertjes en schoeners gebouwd, zonder dat men iets, wat op een werf
lijkt, waarneemt. En toch wordt hier fraai en degelijk werk geleverd en jaarlijks
loopen heel wat vaartuigen van stapel, meest met het oog op den handel met
Venezuela's kusten en de vaart tusschen Curaçao en hier. Voor het bouwen van
schoeners mogen de heeren J.W.T. Hellmund, N.E. Craane en C.R. Debrot genoemd
worden. Eerstgenoemde scheepsbouwmeester mocht zelfs op de Curaçaosche
tentoonstelling met de inzending zijner scheepsmodellen de gouden medaille
verwerven. Jammer, dat deze tak van nijverheid een gevoeligen slag heeft geleden
door den genomen maatregel van Castro, Venezuela's president, waarbij de vaart op
zijn land voor Nederlandsche zeilvaartuigen uit Curaçao, Bonaire en Aruba is
verboden. Dat den handel in 't algemeen daardoor de nekslag is toegebracht, is
duidelijk. Hier, zoowel als op Curaçao en Aruba, vinden honderden hun bestaan in
genoemde kustvaart en nu zijn alle scheepseigenaars gedoemd òf hunne schepen
daar (op Venezuela), te laten òf ze hier vast te meren. Elk middel wordt door Castro
uitgedacht en toegepast om de kolonie Curaçao ten onder te brengen.
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Nederlandsche vaartuigen in Nederlandsche wateren zijn niet veilig voor de vele
Venezuelaansche kustwachters, die zich niet ontzien die scheepjes aan te houden,
ja, zelfs op te brengen.
Onwillekeurig ben ik weer van mijn onderwerp afgedwaald. Ik had nog moeten
vertellen, dat de gebroeders Marchena, elk voor eigen rekening, ook heel wat
zeilbooten vervaardigen en voor de vischvangst van de hand doen. De kottertjes
onderhouden meer de gemeenschap tusschen Bonaire en het hoofdeiland.
Koopmansgoederen gaan en komen met die schuitjes en tegen eene vergoeding
van f 2.50 is men eerste klas passagier, mits men zorge voor eigen kost en drinkwater.
Nu zoo'n reisje naar Curaçao is zoo erg niet; 's nachts om 10 uur weg, 's morgens
vroeg ter bestemming, dat gaat best. Sinds Juli 1905 is door bemiddeling van onzen
Landvoogd een stoomverbinding tot stand gebracht. Met de Hamburg-Amerika Lijn
is voor f 20.000 een overeenkomst gesloten, zoodat tweemaal in de maand (eens om
de 10 en dan om de 20 dagen) het eiland door een stoomertje, de ‘Christiansted’
wordt aangedaan. Kon de boot nu nog om de 14 dagen hier zijn (en deze
tusschenruimte is zelfs nog te groot), dan zou de Maatschappij wellicht aan vracht
nog eenig voordeel kunnen halen. Nu echter wordt betwijfeld, of zij zelfs hare kosten
dekt en hoort men reeds zeggen, dat de overeenkomst zal worden opgezegd. Men
koestert echter de hoop, dat de stoombooten der K.W.I.M. bij uit- en thuisreis het
eiland zullen aandoen, waarbij door deze Maatschappij al heel weinig zou zijn te
verliezen. Integendeel! Zij zou er bij winnen. Hare stoomers toch vervoeren de
goederen regelrecht van en naar Europa, van en naar Amerika. Zij ook doen
Venezuela's kustplaatsen aan, ze zijn dus voor Bonaire ‘de’ booten. Tot bereiking
van dit doel is dan ook door de meeste kooplui hier aan de Maatschappij der K.W.I.M.
een schrijven verzonden. Wij vertrouwen, dat aan hun verlangen door de
Nederlandsche Maatschappij zal worden tegemoet gekomen. 't Ligt voor de hand,
dat Curaçao met dit plan volstrekt niet is ingenomen. Voor vele kooplui daar zou dit
een aardig duitje aan commissie, enz. minder zijn. Maar mag hiermede rekening
worden gehouden, indien zulks ten voordeele komt van eigen land en volk, waar de
armoede toch al zoo heerscht?

Iets over de Visscherij op Bonaire
door Dr. J. Boeke.
Uit de andere artikelen is wel reeds duidelijk gebleken, dat op Bonaire een vrij groote
klasse van behoeftigen woont. Over dit feit behoef ik hier niet uit te weiden. Laten
wij nu de middelen, waardoor deze behoeftigen in hun onderhoud trachten te voorzien,
wat nader beschouwen.
Evenals voor de beide andere Benedenwindsche Eilanden is voor de geheele natuur
op Bonaire kenmerkend het volkomen afwezig zijn van zoet water. Geen beek kabbelt
langs den weg of schiet schuimend van de kalkrotsen, de rooien, door de goede
zorgen van den Gezaghebber van krachtige dammen voorzien, liggen gedurende
bijna het geheele jaar droog en veranderen slechts korten tijd, na een groote regenbui
in bruischende, alles met zich voerende stroomen. Hier en daar wordt wel in de diepte
der rotsen een wel van zoet water gevonden, maar over het algemeen kan men zeggen,
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dat zoet water, voor zoover het voor de visscherij van eenig belang kan zijn, volslagen
afwezig is. De visscherij bepaalt zich dan ook uitsluitend tot zeevisscherij.
De gelegenheid tot het uitoefenen van dit bedrijf is bij Bonaire ruimschoots
voorhanden.
In de eerste plaats heeft men voor Kralendijk, de hoofdplaats van Bonaire, de vrij
ondiepe, zandige reede, in het Noord-Oosten door het eiland zelf, aan de andere zijde
door Klein-Bonaire beschut. Langs den oever van 8 tot 10 vadem diep, en verderop
niet dieper dan 40 tot 50 vaam (eerst ten N.-W. van Paloeleche vindt men grootere
diepten), in vergelijking tot het verdere water om deze eilanden vrij rustig, biedt deze
reede een gunstige gelegenheid voor de visscherij aan. Toch wordt hiervan niet zeer
veel gebruik gemaakt. De eigenlijke vischgronden voor de visschers van Bonaire
liggen elders. Er bestond, tijdens mijn bezoek aan Bonaire, slechts één groot net, een
treknet van pl. m. 100 vaam lang en 3 tot 4 vaam diep. Daarmede werd door den
eigenaar en 6 of 7 visschers overal langs den oever, waar slechts een ondiepe zandige
bodem een gunstige gelegenheid aanbood, gevischt, langs de reede tot aan Paloeleche,
aan de Zuidzijde tot bij Punt Vierkant, aan de Salina, doch ook op de andere, zoo
dadelijk te beschrijven vischgronden in Slagbaai en in het Lac. Buiten deze visscherij
wordt overal op Bonaire slechts door middel van lijnen en hoeken of met vischfuiken
gevischt. Het aas voor deze visscherij wordt, gelijk overal elders op de
Benedenwindsche Eilanden door middel van het werpnet (taraai) gevangen, en
daarvoor biedt de reede, met zijn rijkdom van kleine visch, clupeidus, mugiliden,
carangiden, gerres- en xysthaema soorten, een gunstige gelegenheid.
Ten slotte worden op de reede, in het vrij ondiepe water langs den oever, door
verscheidene visschers fuiken, uit bamboe gevlochten (canasters) uitgezet, die, zooals
mij bij eigen aanschouwing bleek, dikwijls een vrij aardige hoeveelheid visch,
bodianus-soorten (‘poeroentsjie’), neomaenis- en epinephelus-soorten (‘corra, carpitan,
bers, sjierkie’) enz. opleveren.
Zooals ik zeide, liggen echter de voornaamste vischgronden van Bonaire elders.
In de eerste plaats in en bij den grooten diep in het land indringenden, door een lang
rif, dat slechts een nauwen uitgang overlaat, beschutten inham aan de Oostkust van
het eiland. In het zoute, doch ondiepe water van dit meer dat een zandigen of
modderigen bodem bezit, bijna overal door magrove-bosschen omzoomd is, en een
rijkdom van dierlijk en plantaardig voedsel voor de visschen bevat, komen een
menigte visschen voor, wel niet van het grootste soort, maar zeer goede marktvisschen,
en dank zij het ondiepe water kunnen zij met behulp van het werpnet gemakkelijk
gevangen worden. Ook fuiken worden, of liever werden vroeger, veel in het Lac
uitgezet. Tijdens mijn bezoek aan het eiland werd dit zeer weinig gedaan, daar de
meeste fuiken stuk waren, en de visschers geen geld hadden zich nieuwe aan te
schaffen.
Ook buiten den ingang van het Lac, in volle zee, die hier, waar de wind, niet door
het land tegengehouden, met volle kracht blaast, vrij onstuimig is, wordt veel gevischt.
In de slingerende, schommelende bootjes zitten daar de visschers met de 50 tot 60
vaam lange lijnen, aan het einde van een ‘baristille’ met 3 tot 4 hoeken gewapend,
in de hand, of kruisen met het ‘sleepaas’ achter de boot heen en weer langs de kust.
De gevangen visch wordt te Kralendijk zelf aan den man gebracht, of als zij in groote
hoeveelheid gevangen wordt, naar Curaçao gebracht.
Niet alleen voor visschen, ook voor krabben en kreeften en verschillende
schelpdieren, blijkt het Lac een goede woonplaats te zijn.
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Ook in het Lagoen, een vrij ondiepen inham aan de Oostkust, ten N. van het Lac,
wordt wel gevischt, doch slechts op enkele tijden en niet geregeld.
In de 4e plaats wordt nu aan de Westkust, vooral in de baai aan den voet van den
Brandaris, de vrij diep in het land indringende Slagbaai, gevischt. Van een geleibrief
(permit) van den Gezaghebber voorzien, trekken de bootjes daar 6 tot 8 dagen heen,
en zoowel in de baai als daarbuiten, meer naar het Noorden soms tot aan Boca Bartool
toe, en zuidelijk
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tot aan de Noordwestpunt van Klein Bonaire trekken zij rond, visschen met sleepaas,
of met dieplijn, zonder vasten regel, doch het meer van het toeval latende afhangen,
of zij hier of daar iets langer willen blijven. De gevangen visch wordt aan boord
gezouten, en zoo naar Kralendijk of Curaçao vervoerd.
De baaien en inhammen van de Westkust van het eiland hebben echter over het
algemeen voor de vischvangst een eenigszins slechten naam, omdat de visch, die
daar gevangen wordt, veel meer dan die welke aan de Oostkust leeft, volgens de
visschers ‘sjwatie’ vergiftig zou zijn. Vooral die visschien, die dicht onder den wal
gevangen worden, de ‘pieska di piedra’ zouden sterk vergiftig zijn. Dat er vergiftige
visschen zijn (bepaalde sardijnen bijv.) schijnt mij zeker toe. Voor een groot deel
echter berusten de opgaven, die men overal op de eilanden, niet alleen de
Benedenwindsche, maar ook de Bovenwindsche Eilanden, te hooren krijgt, op
bijgeloof en op overdreven verhalen.
De eigenlijke vischgronden van Bonaire liggen elders, en wel bij de aan Venezuela
toebehoorende Roques-eilanden, Aves-eilanden en Orchila.
Dit is een groep rotsachtige, doch lage eilanden, op sommige plaatsen zandig van
strand, met koraalriffen omzoomd, die om hun kusten in zee een groote hoeveelheid
visch herbergen en op het land een gunstige gelegenheid aanbieden tot het vangen
van schildpadden (vooràl in vroeger jaren) en het zoeken van de eieren van
zeemeeuwen (‘boebi’ eieren).
Vooral in vroeger jaren gingen tal van visschers, niet alleen van het naburige
Bonaire, en van Curaçao, maar ook van een onzer Bovenwindsche Eilanden Saba,
daar met hunne schuitjes heen, en keerden na langeren of korteren tijd met rijken
buit terug.
Tegenwoordig echter heeft Venezuela officieel het beheer over deze eilanden
aanvaard, een Gouverneur er over aangesteld, en daarmede de visscherij op die
eilanden sterk doen achteruitgaan. De visschers van onze Hollandsche Eilanden
mogen er nu slechts visschen, als zij van een ‘permit’ voorzien zijn, dat te La Guaira
moet worden gehaald, slechts voor een maand geldig is, en de eerste maal, waarop
het gevraagd wordt, ongeveer f 6. - kost. Verder mogen zij het voor 't conserveeren
benoodigde zout niet meer van Bonaire of Curaçao medenemen, maar het, tengevolge
van 't zout-monopolie in Venezuela, in dat land zelf (meestal in La Guaira) koopen.
Ook moet de visch dan in diezelfde plaats aan de markt gebracht worden. Een en
ander heeft tengevolge gehad, dat de visscherij op deze eilanden zeer is ingekrompen,
en slechts een klein gedeelte van de groote winsten afwerpt, die er in vroeger tijden
mede werden verkregen
Toch gaan elk jaar nog een 20 à 30 visschersbootjes naar de Roques-eilanden met
50 tot 60 man er op. Zij gaan meestal in October, en blijven een half jaar of langer
om en bij die eilanden visschen, en brengen dan telkens als een bootje een ton of
anderhalve ton gezouten visch bijeen heeft, die naar La Guaira of Puerto Cabello. In
den regel komen zij de Kerstdagen in den huiselijken kring doorbrengen.
Er wordt daar gevischt op een diepte van 40 tot 60 vadem, meest met een
zoogenaamde ‘barastille’ of ‘bastille’, een onder aan de lange lijn bevestigd
halvemaanvormig stuk ijzerdraad, waaraan 4 tot 6 hoeken aan een dwarstouw
bevestigd zijn, of ook wel door middel van een gewone dieplijn.
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Vroeger kwamen zoowel op Bonaire en Klein-Bonaire als op de Roques-eilanden
schildpadden, de eetbare ‘groene’ schildpad en de om zijn kostbare schilden zoo
gezochte Karetschildpad, in grooten getale voor.
Deels door het onoordeelkundig vangen van deze dieren in te groot aantal, deels
door het uitgraven van de eieren, worden deze dieren langzaam maar zeker uitgeroeid.
Reeds nu zijn zij in veel geringer aantal voorhanden dan vroeger, en, worden geene
maatregelen genomen, om aan deze verwoesting paal en perk te stellen, dan zal
binnen korten tijd deze vroeger zoo winstgevende tak van de visscherij grootendeels
tot het verledene behooren.
Leiden.

Schildpadden
door Pastoor P.A. Euwens.
Sinds tal van jaren is men goed op weg de schildpad uit te moorden. Op de kusten
onzer eilanden begint zij reeds een groote zeldzaamheid te worden. Werp me niet
tegen, dat b.v. op Aruba ze soms volop verkrijgbaar is. Want deze voorraad wordt
daar bijna uitsluitend van Los Teques (Venezuela) aangevoerd. De overtocht vereischt
slechts korten tijd en de visschers kunnen er op rekenen hun koopwaar kwijt te raken,
die vandaar verder door Arubiaansche barkjes op Curaçao wordt ter markt gebracht.
In verhouding tot de navraag is die wekelijksche aanvoer op Curaçao echter zeer
gering te noemen. Men moet reeds een paar dagen te voren zijn bestelling hebben
gedaan of tot de geregelde afnemers behooren, wil men elken Vrijdag dit West-Indisch
zeebanket op zijn tafel zien. Wij willen de kronijken eens naslaan en vragen of deze
ons niet kunnen zeggen, wat er vroeger op Curaçao aan schildpad werd aangevoerd.
Er bestaat uit het jaar 1737 een gouvernements-publicatie, die in dezen eenig licht
geeft:
Wij J u a n P e d r o v a n C o l l e n ,
Gouverneur dezer en de onderhorige eilanden allen dengenen, die dezen
zullen zien of te hooren lezen, salut, doen te weten:
Alzoo het slachten van schildpadden in deze stad, zoo in de straten als aan
den waterkant veroorzaakt een vehementen stank, hetgeen voor de goede
ingezetenen in dit seizoen onverdragelijk is, en de dat wij volkomen
geintentioneerd zijn, omme op de menigvuldige klachten, die deswegens
zijn gedaan, goede voorziening te doen, zoo is 't, dat wij gouverneur bij
dezen ons placcaat, willekeuren en ordonneeren, dat van nu voortaan het
slachten van Schildpadden zal moeten geschieden buiten de steenen
Padspoort, onder of beneden het fort Schrikkenburg aan het binnenwater*),
en op geen andere plaats op een boeten van 25 stukken van achten; en de
opdat niemand hier van ignorantie pretendeere, lasten en de bevelen wij
dat deze zal worden gepubliceerd ende geaffigeerd daar het behoort, alzoo
wij zulks ten beste en omme onze goede ingezetenen van alle
inconveniënten te ontheffen, hebben noodig geoordeeld te behooren.
Aldus gepubliceerd enz. 8en October 1737.
JUAN PEDRO VAN COLLEN.
Te r o r d a n n a n t i e v a n d e z e l v e n
GERRIT SULS, s e c r e t . p r o v .
*) Het fort Schrikkenburg was een der laatste bastions, dat den Oostelijken stads-walmuur
aan de zijde van het Waaigat afsloot.
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N u zoudt ge weken lang de stad moeten afloopen, om het slachten van één enkele
schildpad te kunnen waarnemen. To e n scheen het geen weelde, zich een geheele
schildpad voor zijn middagmaal aan te schaffen. N u is men tevreden met een inkoop
van een paar pond op de twee of drie plaatsen waar ze verkocht worden.
Hebt ge wel eens opgemerkt bij het doorkruisen van de steegjes onzer stad, hoeveel
schildpadschalen bij de houtskoolverkoopsters voor den ingang harer woning soms
liggen opgestapeld, waarin zij voor de
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waarde van een paar plak de stukjes hebben afgeteld? Die schalen dragen de sporen
van jarenlangen diensttijd. In hun groote menigte zijn ook zij de stomme getuigen,
dat de schildpadvangst eens betere dagen gekend heeft.
Een der oorzaken, die volgens sommiger bewering, het hare heeft bijgedragen, de
schildpad van de kust van Bonaire te verjagen, is de wijze waarop jaren achtereen
daar die vischvangst werd uitgeoefend. Die methode dagteekent uit de dagen, dat de
Bonairianen nog bij menigte werk vonden in de kopermijnen van Tocácas
(Venezuela). Alleen ten gevolge van het onverantwoordelijk gebrekkig toezicht der
Engelsche directie gelukte het den werklieden zich daar de dynamietpatronen in
menigte toe te eigenen, die vervolgens na hun terugkeer op hun eiland hetzij voor
de pret bij wijze van klappertjes, of als schietpatroon bij de vischvangst werden
afgestoken. Zulk een patroon, kort voor de ontploffing in het water geworpen, doodde
of bedwelmde de visschen over een groote oppervlakte en gaf doorgaans een rijke
vangst. Naar men wil, zou de schrik de dieren sinds dien tijd van deze kust verjaagd
hebben. Ik geloof echter niet, dat er veel waarde aan die bewering te hechten is.
Onwaarschijnlijk dunkt het mij, dat dit nog zoo langen tijd zou náwerken. Bovendien
worden zij nog enkele malen aan het strand van de noordzijde gevangen.
De eigenlijke ware oorzaak van de vermindering van de schildpad, is het opsporen
en buitmaken van de eieren van het dier. En dit nu moet noodzakelijkerwijze tot hun
totale uitroeiing en vernietiging leiden.
Iets naders omtrent de natuurlijke historie van de schildpad en de wijze, waarop
zij door onze eilandbewoners gevangen wordt, zal dit duidelijk maken.
De bijzonderheden, die ik hier mededeel, kunnen wellicht den toets van een streng
wetenschappelijke critiek niet doorstaan. Zij zijn niet anders dan eenige gegevens,
die ik uit den mond onzer visschers heb opgeteekend.
Het is een dwaling, dat de zee-schildpad zich uitsluitend met visch voedt. Door
haar betrekkelijk loggen en tragen gang zijn zij niet eens in staat deze met succes te
achtervolgen. Integendeel de gewone e e t b a r e o f r e u z e n s c h i l d p a d
(C h e l o n i a m y d a s ) voedt zich alleen met zeewier, sponsen of andere zeeplanten;
de k a r è t s c h i l d p a d (C h e l o n i a i m b r i c a t a ) echter ook met weeken andere
dieren der lagere klassen. Deze beide genoemde soorten zijn in onze kolonie de meest
bekende, die het veelvuldigst in deze wateren of der nabuurschap worden aangetroffen.
Beide zijn door zeer duidelijke kenmerken van elkander onderscheiden. De kop van
de karètschildpad loopt spitser toe, eenigszins gelijkend op den snavel van een
papegaai, terwijl de andere soort een veel meer ronden bek heeft. Het rugschild van
de gewone e e t b a r e schildpad is min of meer plat en vrij effen, terwijl de karèt
daarentegen een meer gewelfd, naar het midden ietwat spits toeloopend pantser heeft.
Zijn wetenschappelijke naam (C h e l o n i a i m b r i c a t a ) ontleent het dier aan
de dikke hoornplaten, die bij wijze van dakpannen (i m b r e x = dakpan) over elkander
heen steken. Dit bovenpantser bestaat steeds uit 13 dergelijke over elkander stekende
hoornplaten, die in den omtrek van den kop 't grootst en geleidelijk naar den staart
kleiner worden. Dit bekleedsel heeft die mooie, zachte, bruine, doorschijnende kleur,
algemeen bekend door de sieraden van schildpad of karèt, die ervan gemaakt worden.
Een vijftig jaren geleden vertegenwoordigde het karèt nog een handelswaarde van
een dubloen (f 40. -) per pond, nu is het tot f 12. - à f 15. - per pond gedaald*). Uit het
*) Onlangs werd mij verzekerd, dat kort geleden een visscher van Bonaire voor een waarde
van pl. m. f 1000. - aan karèt verkocht had.
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feit, dat somwijlen schildpadden gevangen worden, wier pantser eenigszins week en
zacht is, vermoedt men, dat het dier soms dit bekleedsel verwisselt. Ja, men heeft er
reeds een middel op gevonden, om, ook zonder het dier te dooden, het op kunstmatige
wijze van de kostbare hoornplaten, die 't rugschild bedekken, te berooven, hetzij
door dit schild te verwarmen, of de hoornplaten met een warm ijzer of mes op te
lichten. Het borstschild is geel van kleur en waardeloos. Bij de e e t b a r e schildpad
is dit wit, vandaar dat deze soort in onze kolonie algemeen als t o r t u g a b l a n c o e
bekend staat.
Deze is ook de eenige soort, die op Curaçao v o o r d e c o n s u m p t i e wordt
aangevoerd. Daar het dier, na gevangen te zijn, verscheidene dagen in leven blijft,
komt deze schildpad dan ook nog levend ter markt. Pater Labat**) verzekert zelfs, dat
zij tot 15 à 20 dagen in leven kunnen blijven, mits men ze, op den rug gekeerd in de
schaduw bewaart en 4 à 5 maal daags met frisch water besproeit. Zij worden in die
dagen echter zeer mager. Zelfs in Londen worden, vooral tegen de Paaschdagen,
reusachtige exemplaren van de Engelsche Antillen aangebracht en nog levend op de
groote vischmarkt in de Farrington street verkocht.
Van de karètschildpad ziet men op Curaçao zelden een levend exemplaar en ik
geloof niet, dat het vleesch er van verkocht wordt. Ik zou het eten ervan ook niet
durven aanraden. Maar er bestaat ook weinig kans op. Want de eigenlijke waarde
van de karètschildpad schuilt in de kostbare hoornplaten. Daarom wordt het dier,
zoodra het gevangen is, gedood, 't schild van het bekleedsel ontdaan, en het vleesch
ter plaatse alleen door de visschers gegeten. Hierbij moet echter wel eenige voorzorg
in acht genomen. Labat verklaart (blz. 91), dat dit vleesch sterk lax-eerend werkt,
groote bloedzweren en hevige koorts veroorzaakt, doch dat men na 18 of 20 dagen
bij een sterk lichaamsgestel daarvan volkomen herstelt en daarna veel frisscher en
gezonder zich gevoelt, dan ooit te voren. Hij staaft dit door voorbeelden uit eigen
ondervinding. De oorzaak hiervan scheen den schrijver evenwel onbekend te zijn.
De visschers onzer eilanden eten het vleesch echter zeer dikwijls, en ondervinden
toch slechts in zeer geringe mate deze kwade gevolgen. De karètschildpad heeft een
soort van klier in de hartstreek. Deze klier nu veroorzaakt de ziekte. Wanneer men
bij het slachten van het dier deze klier voorzichtig uitsnijdt, zonder dat de inhoud
ervan het vleesch besmet, kan men zonder gevaar het vleesch eten. De schildpad is
buitengewoon vet. Dit vet wordt tot olie gekookt, die een uitstekend geneesmiddel
heet te zijn tegen brandwonden. Aan de kust van Venezuela komt nog een ander
soort van schildpad voor, door de visschers k a w á m a genoemd. Deze heeft nog
v i e r dergelijke klieren meer, één bij elke vin. Het vleesch is minder goed, doch
wordt gegeten, mits men er aan denkt dezelfde maatregel van voorzichtigheid te
nemen. De k a w á m a is kenbaar aan den bijzonder grooten kop. Nog treft men aldaar
eveneens een soort aan, die zij t o r t u g a d r i e -k i e l noemen, omdat het rugpantser
van dit dier over de geheele lengte drie parallel loopende bogen of welvingen (kielen)
vertoont. Het vleesch er van wordt echter niet gegeten
Nog een ander verschil tusschen de C h e l o n i a m y d a s en C h e l o n i a
i m b r i c a t a dient vermeld. Gewoonlijk zullen alleen de mannen van het vak het
opmerken. De eieren van de laatste zijn iets kleiner, witter van kleur en fijner van
schil. Ook het spoor, dat de laatste in het zeestrand achterlaat, is kleiner. En zoo
komen wij van zelf tot een andere eigenaardigheid van de schildpad.
Het dier leeft zoowel in zee als op het land.
**) Nieuwe reizen naar de Fransche eilanden van America van 1693-1706. Deel I. Blz. 93.
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Bij voorkeur bewoont het de ondiepe plaatsen der zee. Dit is zeer natuurlijk. Want
zij moet op den bo-

Neerlandia. Jaargang 11

209
dem der zee haar voedsel van wier en planten zoeken, en tevens telkens aan de
oppervlakte komen om adem te halen. Aan land komt zij bijna alleen om haar eieren
te leggen. Daarvoor zoekt zij een zacht glooiend zeestrand met fijn oeverzand.
Dientengevolge zijn zeer vele plaatsen onzer kusten voor de schildpad onbewoonbaar,
want de groote diepte der zee en de hooge, steile brandings-terrassen aldaar,
beantwoorden niet aan haar levenswijze.
Van Januari tot Mei heeft de paring plaats. Het mannetje en het wijfje blijven dan
gedurende een maand lang bij elkander, drijven aan de oppervlakte rond, eten niet,
worden zeer mager en zijn in dien toestand zonder moeite te vangen.
In den tijd, die verloopt van Mei tot Augustus komt het wijfje naar het strand, om
haar eieren te leggen. Dit geschiedt tot vijf maal, telkens met een tusschenruimte van
16 of 19 dagen ongeveer, naar gelang ze op ondiepe of meer diepere plaatsen der
zee haar voedsel moet zoeken. Bij de eerste legging is het aantal eieren het grootst.
Labat beweert tot 250 stuks, volgens mijn zegsman van 180 tot 200 stuks, en dit getal
wordt bij elke volgende legging minder. De eieren hebben de grootte van een kaatsbal
of kippenei, doch zijn zuiver rond. Nog versch vertoont de schaal eenige plooien of
gelijk Labat dit uitdrukt, ziet zij er uit als nagemaakt perkament, doch allengs wordt
dit vlies strakker gespannen. Na 15 dagen is het embryo reeds zeer duidelijk
waarneembaar, dat na 40 dagen volwassen is, de schaal doorbreekt, het zand boven
zich wegkrabbelt, en onmiddellijk door eigen instinct den grooten waterplas opzoekt.
In den beginne voedt het zich aan de oppervlakte met groen en zeewier. De bovenste
eieren komen altijd het eerst uit. Heeft het wijfje haar eieren gelegd, dan bekommert
zij zich volstrekt niet meer noch om de eieren, noch om de jongen.
Merkwaardig zijn wel de toebereidselen en de wijze waarop zij haar eieren legt.
Soms gebeurt het, dat ze aan land komt, rondloopt en zoekt en toch weer
onverrichterzake te water gaat. Men kan er dan zeker van zijn, dat ze den volgenden
dag tegen zonsondergang terugkeert. Na wat rondgeloopen, en gezocht, en in alle
richtingen rondgestaard te hebben als om zich te vergewissen, dat er geen onraad is,
plaatst zij zich in positie. Met de voorpooten stilstaand, graaft zij met de eene achtervin
het zand in het rond weg, terwijl telkens de andere achterpoot onmiddellijk toeschiet,
om het losse zeezand voor instorten tegen te houden. Langzamerhand daalt het
achterlichaam steeds dieper, totdat het dier een bijna staande houding heeft. Hiermede
zijn de toebereidselen ten einde. Zij legt in den gegraven kuil haar eieren, waar van
de eerste laag in het natte zand of liever zoo goed als in het water komt te liggen.
Daarna schraapt ze met de voorvinnen het uitgedolven zand naar zich toe, om de
eieren te bedekken en den kuil te sluiten. Opmerkelijk is nog, hoe de schildpad de
laatste sporen van den gesloten kuil weet weg te werken. Zij verheft haar log en
zwaar lichaam zoo hoog mogelijk op haar vier pooten en laat zoo verscheidene malen
het platte borstschild op het losse zand neerploffen, om den grond aan te stampen en
gelijk te maken. Zij is daarna blijkbaar uiterst vermoeid van haar werk, rust op de
plek uit en zoekt vervolgens haar andere element weer op. Dank het minder scherp
gehoor van de schildpad, valt het den visschers zeer gemakkelijk haar bij dit werk
te bespieden en te vangen. Ja, men weet haar zelfs zoo zeer te verschalken, dat men
achter haar heensluipt, fluks in de richting van den kuil, waarin zij bezig is haar
eieren te leggen, een anderen kuil graaft en de eieren één voor één opvangt, zonder
dat het dier er iets van bemerkt. Heeft zij ten slotte al haar eieren gelegd, dan werpt
men de schildpad met een forschen ruk op haar rug en zij is gevangen; ontvluchten
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is dan onmogelijk. Aan de karètschildpad wier rugschild meer bolvormig is, gelukt
het toch soms nog te ontkomen. Daarom legt men eenige groote steenen rondom
haar; zoodat zij zich niet kan omwentelen. Zij, die op eierenroof uitgaan, bedienen
zich van een langen puntigen stok, die men in schuine richting, op goed geluk af hier
en daar in het losse oeverzand steekt. Bij het uittrekken van dien stok bemerkt men
dan terstond, of men doel getroffen heeft. Eenige eieren gaan bij die proef natuurlijk
altijd verloren. Wil men echter de jonge schildpadden bemachtigen, dan stapelt men
een ringmuur van losse steenen in wijden kring rondom den broedkuil. Daar de jonge
dieren dien muur niet kunnen overklimmen, vallen zij den visschers in handen. Vooral
om jonge karètschildpadden te bemachtigen, wordt deze methode toegepast. Heeft
men een goede plaats en ruimte ter zijner beschikking, dan kan men deze jonge dieren
gemakkelijk opkweeken, mits men zorg draagt het zeewater dagelijks te ververschen
en ze met moeskruiden of zeewier en stukjes visch te voeden*).
Het ligt voor de hand, dat dit buitmaken der schildpadeieren langzamerhand tot
de geheele uitroeiing van deze nuttige dieren moet leiden. Nog erger is, dat deze roof
niet alleen geschiedt, om de eieren te eten of te verkoopen, maar niet zelden uit pure
baldadigheid of vernielzucht. Doch het zal niet gemakkelijk zijn, een practisch
afdoend middel te vinden, om deze rooverijen tegen te gaan, tenzij men er eerst in
mocht slagen de visschers of de baldadige jeugd te overtuigen van het groote nadeel,
dat zij zich zelven berokkenen door de schildpadden uit te roeien.
Een derde reden, die van zeer veel invloed is geweest op den achteruitgang der
schildpadvangst in onze kolonie, moet gezocht worden in de belemmering van den
kant van Venezuela (Zie het artikel over de Visscherij), die onze visschers deels
ontmoedigd, deels hun bedrijf onmogelijk heeft gemaakt. Dezelfde maatregelen
hebben ook onze visschers van Saba van daar verdreven.
In vroeger jaren plachten de Sabaneezen op de Roque binnen veilige reê de
gevreesde orkaanmaanden door te brengen. In dien gedwongen rusttijd maakten zij
nog een aardige winst door zich met visch- en schildpadvangst onledig te houden.
Nu is hun dit vrijwel onmogelijk gemaakt, en zij komen dus sinds tal van jaren niet
meer.
Voor onze eilanden, vooral voor Bonaire, waar zoo bitter weinig te verdienen valt,
is het dus van het grootste gewicht, dat de visscherij op die eilanden zoo niet vrij en
onbelemmerd, althans op voordeeliger voorwaarden, kan worden uitgeoefend.
Zou de diplomatie niet met een goed woordje de belangen onzer arme visschers
kunnen bepleiten? Ik vrees, dat het weinig succes zal hebben. Bij den tegenwoordigen,
hoogst gespannen toestand, en zoolang in Venezuela enkel dictatoriale willekeur den
boventoon voert, zal met dat land een handelstractaat, waarop men vertrouwen kan,
geheel en al tot de onmogelijkheden behooren.
***
De meest gebruikelijke wijze van schildpadden vangen geschiedt door netten. Op
plaatsen van ten hoogste 5 vadem diepte worden netten van ongeveer 10 M. lengte
gebezigd. Op ondiepe plaatsen, waar niet meer dan één vadem water staat, werkt
men met netten van 30 tot 40 M. lengte. Deze worden op eenigen afstand van de
plaatsen, waar de dieren hun voedsel komen zoeken, uitgespannen. Soms bindt men,
om hen te verschalken, een houten blok in den vorm van een schildpad, in de netten
vast.
*) Bij den heer dr. H. Belle, gouvernements-geneesheer van Bonaire kan men een mooie collectie
van jonge karètschildpadden zien van verschillende grootte en leeftijd. Ook in hun
gevangenschap leven en groeien deze dieren, blijkbaar zeer voorspoedig.
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Een andere wijze van vangen wordt op zeer ondiepe plaatsen in praktijk gebracht.
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Tusschen en in de nabijheid dier eilanden zijn uitgestrekte riffen en banken.
De schildpadden, die zich daar ophouden, worden door kloppen en stampen in de
canoa opgeschrikt en vervolgens opgejaagd. Drie of vier sterke roeiers zetten in de
boot het dier rusteloos achterna, zoodat het geen oogenblik den tijd heeft aan de
oppervlakte te komen, om adem te scheppen. Is 't dier ten slotte doodelijk vermoeid,
dan draait het meestal eenige malen rond of duikt, maar wordt dan door een der
roeiers, die fluks over boord is gesprongen, opgepikt en in de canoa getild.
Meestal doodt men de karètschildpad terstond, het vleesch er van is daar ter plaatse
het gewone voedsel der visschers, het vet wordt tot olie of traan gekookt. De eigenlijke
e e t b a r e s c h i l d p a d (C h e l o n i a m y d a s ) bewaart men in vijvers, gevormd
door natuurlijke inhammen, die door steenhoopen en palen worden afgesloten.
Geregeld voorziet men de dieren van zeewier, tot zoolang een boot hen nog levend
naar La Guaira overbrengt. Vooral voor de hotels van Caracas is de schildpad een
gezochte lekkernij, die goed betaald wordt. De soort van middelmatige grootte heeft
fijner en malscher vleesch en is daarom meer in trek.
De jacht op deze dieren door middel van h a r p o e n e n , zooals vroeger bij de oude
Caraïben gebruikelijk was (Labat, I blz. 37.), wordt maar weinig meer in toepassing
gebracht.
***
Wat kan er nu van Gouvernementswege tot herleving en opbloei van de
schildpadvangst en teelt in onze kolonie gedaan worden?
Behalve hetgeen ik reeds hier en daar terloops heb opgemerkt, meen ik, dat het
minstens aanbeveling verdient, zoo niet noodzakelijk is, na een nauwgezet deskundig
onderzoek en gemeenschappelijk overleg der bevoegde autoriteiten er toe over te
gaan, op één of elk onzer eilanden b.v. in af te sluiten baaien of inhammen een
kunstmatige cultuur van beide soorten schildpad in het leven te roepen. De
onderneming heeft zeker haar eigenaardige moeilijkheden, doch men beschouwe dit
plan niet als een utopie. Ziehier een uittreksel van de A n n u a l R e p o r t s o n t h e
We s t -I n d i a n C o l o n i e s f o r 1 9 0 3 . (Bahamas):
Een belangrijk vraagstuk over het uitbroeien van schildpad-eieren en telen van jonge
schildpadden is nu opgelost en te Inagua reeds in uitvoering. Hierover is het volgende
rapport uitgebracht:
‘De schildpad-industrie verkeert in een bloeienden toestand. De uitmonding van
de kreek is omheind en er zijn kweekerijen gemaakt van jonge schildpadden. Groote
hoeveelheden schildpad-eieren zijn bijeenverzameld en tusschen zand in vaten gelegd
om te worden uitgebroeid. Het broeiproces duurt 6 weken. Verscheidene honderden
jonge schildpadden zijn tot nu toe reeds uitgebroeid en in kweekerijen overgebracht,
waar zij gedurende ongeveer twee weken gevoed worden, tot zij oud en sterk genoeg
zijn, om hun eigen voedsel te zoeken’.
Er is wel iets ten nadeele gezegd van deze teelt in zoover zij in verband staat met
de sponsend-industrie. Daarom is er nu een commissie benoemd, om den
tegenwoordigen toestand van de sponsenbedden en de schildpad-visscherij te
onderzoeken en aan het Gouvernement die maatregelen aan de hand te doen, die
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mogelijk en noodzakelijk zullen blijken, om den achteruitgang der sponsenbedden
te voorkomen en den voorraad schildpadden te behouden.
Men vergete niet, dat dit rapport al over het jaar 1903 loopt.
Aangezien in onze kolonie nergens een sponsen-visscherij bestaat, heeft dit
eventueel bezwaar zeker voor hier volstrekt niets te beteekenen. Ik hoop nu spoedig
te vernemen, dat hetzij van Gouvernements-wege of door particulieren door proeven
of iets van dien aard getoond wordt, dat men deze onderneming ernstig wil ter harte
nemen.
R i n c ó n -B o n a i r e , Mei 1905.

Ons Bestuur, Rechts-, Postwezen, enz.
door C.J. Krijt.
Bonaire wordt bestuurd door een Gezaghebber, door den Koning (Koningin) benoemd.
De Gezaghebber heeft zich te houden aan zijne instructie en ontvangt de bevelen
van den Gouverneur van Curaçao. Hij zorgt voor rust, orde en veiligheid, maakt
plaatselijke keuren, die door den Gouverneur bekrachtigd worden, na den Raad van
Bestuur daarover gehoord te hebben. In het dagelijksche bestuur wordt de
Gezaghebber bijgestaan door twee landraden, gekozen door de stemgerechtigden of
kiesbevoegden, voor den tijd van vier jaren.
Stemgerechtigd of kiesbevoegd is ieder ingezetene van het mannelijk geslacht en
meerderjarig, die tenminste een jaar en zes weken op het eiland heeft gewoond en
aldaar aan vaste goederen of vaartuigen een eigendom bezit van tenminste f 500 of
ambtenaar in kolonialen dienst is of geweest is met verkregen eervol ontslag of
pensioen, of
na in dienst te zijn geweest bij 's lands zee- of landmacht tenminste den rang van
onder-officier heeft bekleed en eervol is ontslagen, of
na in schutterlijken dienst te zijn geweest met den rang van onder-officier, eervol
daaruit is afgevoerd, of die een wetenschappelijken graad of titel bezitten.
Om tot Landraad benoemd te kunnen worden moet men zijn van het mannelijk
geslacht, meerderjarig, in het volle genot der rechten van ingezetene en tenminste
gedurende de twee laatst voorgaande jaren bewoner zijn van het eiland, waar de
benoeming gedaan moet worden.
(P.B. Anno 1869 No. 24).
Te zamen met den Gezaghebber vormen zij den Raad van Politie. Deze geeft
bericht en raad in alle zaken het eiland betreffende, draagt zorg voor wegen, wateren,
bruggen, enz., heeft oppertoezicht over het armwezen, is belast met het toezicht op
het openbaar en bijzonder onderwijs en mag plaatselijke keuren maken. Een zijner
leden is belast met het bijhouden der boeken van den burgerlijken stand en
bevolkingsregisters. Bij ontstentenis van den Gezaghebber valt het oudste
Landraadslid in. Bonaire is voorts verdeeld in vier districten, aan het hoofd waarvan
een districtmeester.
Orde en rust worden gehandhaafd door een waarnemend brigadier, twee
maréchaussées en vijf veldwachters, die onder de bevelen staan van hun hoofd, den
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. In het 4e district, Rincón, staat de daar
gestationeerde veldwachter of maréchaussée onder den districtmeester, die daar ook
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belast is met de werkzaamheden van hulp-ambtenaar van den burgerlijken stand en
sinds korten tijd met die van den postspaarbank-dienst.
In aanmerking genomen, dat Bonaire's bevolking uiterst rustig en vreedzaam is,
kan deze politiemacht voldoende genoemd worden. Toch blijft uitbreiding gewenscht,
wil men nog op andere plaatsen een wachtpost hebben, wat soms in de dagen van
Paschen en Kerstmis wel noodig is.
Burgerlijke zaken en strafzaken worden hier afgedaan door het Kantongerecht,
bestaande uit: den Gezaghebber als Kantonrechter, den Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie en den Griffier. Voorts zijn er nog twee plaatsvervangende Kantonrechters.
Het

Neerlandia. Jaargang 11

211
Kantongerecht behandelt slechts die zaken, waarin geen schuldvorderingen boven
de drie honderd gulden voorkomen en geen gevangenisstraf boven de zes maanden
of geldboeten boven de f 300, te zamen of ieder afzonderlijk.
Bonaire bezit ook zijn hulp-postkantoor. De postspaarbank is eerst in 1905 in 't
leven geroepen. Nog

Gezicht op de plantage Slagbaai. (Foto van den heer Krijt.)

eene verbetering is ons ten goede gekomen, n.l.: de gelegenheid om rechtstreeks van
hier uit postwissels

Een bruidstoet. (Foto van Luit. Zimmermann.)

tot een bedrag van twee honderd en vijftig gulden naar andere landen te kunnen
zenden. Voorts is het vooruitzicht geopend op een binnenlandschen postdienst en
pakkettendienst. Waaraan echter behoefte bestaat is aan een
Gouvernements-brievenbesteller. Nu krijgt men zijn brieven tehuis bezorgd, na
volmacht en tegen een kleine vergoeding door een particulier en wel door den
Parijzenaar, den quarantaine-loods, Monsieur Vitté.
En hoe is voor de zieke armen zorg gedragen? Een Gouvernements-geneeskundige
is met deze uiterst zware taak belast. Dit vindt nu wel niet zijn oorzaak in de vele
ziektegevallen, doch wel in de groote afstanden, welke de dokter heeft af te leggen.
Van Gouvernementswege is een bedrag van f 300 uitgetrokken voor geneesmiddelen
aan onvermogenden, die op vertoon van een ‘bewijs van onvermogen’ dus kosteloos
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geneeskundige behandeling en medicijnen genieten. In bijzondere gevallen, zooals
b.v. advies uitbrengen aan den Gezaghebber omtrent het nemen van
quarantainemaatregelen enz. wordt een Raad van Gezondheid belegd, onder
voorzitterschap van den Gouvernementsgeneeskundige met een landraad en en den
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie.
Een der beste middelen om het streven van het A.N.V. te bevorderen is:
Leden werven.

Neerlandia. Jaargang 11

212

Een uitstapje naar Slagbaai
door C.J. Krijt.
Toevallig werd mij door den heer J.J. Debrot, eigenaar der plantage Slagbaai, op het
N.-W. deel van Bonaire, gevraagd of ik voor een uitstapje daarheen zou te vinden
zijn. Dat behoefde geen tweemaal te worden gevraagd, met beide handen werd het
voorstel aangenomen. Onze reis, want we zouden over zee gaan, werd vastgesteld
op een Zondag en 's mornens ten 8 ure gingen wij met de ‘Aurea’, schoener van den
heer Debrot, van uit Kralendijk onder zeil. Deze schoener, een flink, net vaartuig,
deed zijn naam van ‘snelzeiler’ geen oneer aan; in vijf kwartier stapten wij op Slagbaai
aan wal. 't Dient gezegd, dat een stijve bries ons steeds had begunstigd.
Slagbaai is wel de grootste plantage van het eiland. Zij vormt het Noord-Westelijk
gedeelte en beslaat eene oppervlakte van ruim 6000 H.A. De aanlegplaats, een niet
te groote baai, is zelfs voor schepen van grooten diepgang veilig, uitgezonderd bij
Westenwind. Rechts is zij begrensd door een steilen rotswand, waarop overblijfselen
van een gebouw. Ouden van dagen weten te vertellen, dat daar in vroegere jaren een
fort heeft gestaan en in de baai door Engelschen en Nederlanders een gevecht zou
zijn geleverd, vandaar den naam S l a g b a a i (?!)
Door de uitgestrektheid van het terrein vindt men er zoowel bosch-, wei- als
bouwgrond. Hoeveel grond er op bewerking wacht, zou ik u zelfs bij benadering niet
kunnen opgeven. De boschgronden leveren Braziliehout, hardhout, constructiehout
voor schepen en divi-divi. Ook hier is 't weer de divi-divi-boom, die voordeel
aanbrengt. Er kan gerekend worden op 40 à 50 ton 's jaars uitvoer. Enkele aloë-velden
wachten op bewerking. Op de weidegronden grazen klein en groot vee, meest in
verwilderden staat, terwijl vijf putten voorzien in het benoodigde water.
Ten naastenbij wordt het getal geiten geschat op 6000, dat der schapen op 1000,
dat der koeien op 80, terwijl een 20-tal paarden en pl. m. 1000 ezels dit lijstje
volmaken. Het eenige voordeel, dat hiervan wordt getrokken, is de verkoop van
geiten en enkele schapen.
De landbouw wordt op de plantage uitgeoefend door de enkele opzichters en vaste
werkers, die bij oogst de maisstokken aan den eigenaar moeten afgeven. De
zoutpannen, die men op Slagbaai vindt, zijn van jongeren datum. Zoowat een 6 H.A.
zijn in pannen, ik geloof een 6-tal, omgezet. Heel wat meer grond leent zich tot
zoutpan, doch daar de tegenwoordige productie reeds ruim voldoende is, worden er
niet meer aangelegd. De jaarlijksche opbrengst bedraagt pl. m. 35.000 vaten. 't Zout
is grof en zwaar. De pannen worden gevoed door een pekelmeer, een binnenwater
en daar de pannen nog al ver van de ladingsplaats af liggen, is een kanaal gegraven,
om de noodige hoeveelheid in groote booten dicht bij den steiger te kunnen brengen,
van waar ze verder met karretjes op spoor in de zoutbooten ter verscheping wordt
gelost. De niet benoodigde hoeveelheid wordt tijdelijk op een houten plat opgestapeld.
De geheele uitvoer van de plantage S l a g b a a i bedroeg over het jaar 1904: 6869
zakken houtskool, 25.846 vaten zout, 69.000 bossen brandhout, 1000 K.G. hardhout,
17.872 K.G. divi-divi, 3193 vaten geitenmest, 1043 geiten, 826 geitenvellen enz.
Na de wandeling wat uitgerust en het schoenertje opgezocht, dat ons bij zevenen
weer in Kralendijk bracht. Hierbij mijn dank aan den heer Debrot voor zijn aangenaam
reisje, zijne gastvrijheid en zijn inlichtingen.
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Steunt eigen handel en nijverheid!

Het openbaar lager onderwijs op Bonaire
door C.J. Krijt.
Het juiste jaar op te geven, waarin de landsschool door het Gouvernement werd
geopend, is mij niet mogelijk. Hoewel er in het verslag over het beheer van den Staat
der kolonie uit 1856 reeds gesproken wordt van eene landsschool, bezocht door 38
kinderen, meest van slaven, heb ik niet kunnen nagaan in welk jaar het Gouvernement
zijn eersten onderwijzer heeft aangesteld. Wat men mij dienaangaande wist mede te
deelen, bepaalde zich hiertoe, dat ongeveer een 35 jaar geleden de heer W.T.
Meinhardt aan het hoofd stond der landsschool, bijgestaan door een kweekeling, uit
eigen zak bekostigd. De school werd gehouden in het zelfde gebouw, thans nog in
gebruik. Het had echter toen een verdieping tot woning van den onderwijzer. Later
werd die verdieping onder Gezaghebber Wagner afgebroken en aan de school den
tegenwoordigen vorm gegeven, die verre van doelmatig en fraai is te noemen.
Vóór genoemden heer Meinhardt was Bonaire echter niet geheel van onderwijs
verstoken. De R.-K. Geestelijkheid gaf reeds haar onderricht, terwijl bijzondere
meesters, zonder juist onderwijzer te zijn, hunne kennis aan het jeugdig geslacht
meedeelden, o.a. de heeren J. Boom, P. Prince en M. Schotborgh. In 1884 werd aan
het te geven onderwijs op de landsschool een vasten vorm gegeven en bepaald, dat
het onderwijs omvatten zou: lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsch, aardrijkskunde
en vormleer. Aan het hoofd der school zou staan een onderwijzer der derde klasse
met een traktement van f 800 tot f 1800, bijgestaan door een kweekeling(e) met f 300
tot f 600 als toelage, terwijl het hoofd voorts een derde klas onderwijzer(es), zou
worden toegevoegd, indien het getal kinderen 120 of daarboven bedroeg.
In 1893 werden de traktementen verlaagd, zoodat thans slechts een maximum van
f 1600 kan worden bereikt.
Als opvolger van den heer Meinhardt worden genoemd de heeren W. van Eps, W.
van der Ree, A.G. Brauns. Toen kwam in 1897 ondergeteekende. Uit de verschillende
jaarverslagen der school blijkt, dat het cijfer der schoolkomende kinderen nog al
eens daling en rijzing onderging. Het grootst aantal kinderen, negertjes, kleurlingen
en blanken is nooit boven de 130 geweest, waarvan slechts gedeelte tot de blanken
behoort. Het onderwijs is geheel kosteloos, terwijl voorts in alle schoolbehoeften
van de kleinen wordt voorzien. Hiertoe is eene jaarlijksche som van f 200
uitgetrokken, later op mijn verzoek vermeerderd met f 25 voor prijsjes, ter bevordering
van getrouw schoolbezoek. Werden bij mijne komst die schoolbehoeften uit Curaçao
ontvangen, thans (ook op mijn verzoek) wordt de jaarlijksche bestelling door mij,
na verkregen goedkeuring van den Raad van Politie, tevens school-commissie,
rechtstreeks in Nederland gedaan. Pogingen, om enkele gegoede leerlingen eene
kleine vergoeding te laten betalen, leden steeds schipbreuk. De vele moeilijkheden
in aanmerking genomen, waarmede de onderwijzer hier te kampen heeft, kan het
onderwijs eene vergelijking met Curaçao best door staan. En dat die moeilijkheden
geen schimmen zijn, getuigen een paar voorbeelden.
De kinderen (ik heb nu die der lagere klasse op 't oog) komen gewoonlijk met hun
7e jaar op school en beschouwen zich na de eerste H. Communie, d.i. op 12- of
13-jarigen leeftijd, als volleerd. Dit is dus een schooltijd van zes jaren, zal men
zeggen, waarin een vlugge leerling dus juist de zes klassen, waaruit de school bestaat,

Neerlandia. Jaargang 11

zou kunnen doorloopen. Wat wil echter het geval? Van die 6 jaren wonen de leerlingen
gewoonlijk slechts 4 jaren de lessen bij. Velen is dit niet ten kwade te duiden.
Armoede dwingt hen
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hunne ouders in den arbeid bij te staan, ook al iets mee te verdienen. Anderen
ontbreekt de noodige kleeding en voedsel. Ze willen dus wel, maar kunnen niet. Een
ander gedeelte echter komt school naar eigen verkiezing; de ouders letten daar niet
op of storen er zich niet aan. En wordt zoo'n ouder daarop gewezen, dan krijgt de
onderwijzer tot bescheid: ‘Ik kan er niets aan doen, mijn jongen wil niet’ en treedt
de onderwijzer wat krasser op, dan wordt hem de bedreiging toegevoegd: ‘Als meester
't zoo niet wil, dan plaats ik mijn jongen op de Zusterschool’
Is een jongen nog al vlug van begrip en kan hij na een jaartje zelf zijn naam netjes
schrijven, tien tegen één, dat hij van school wordt genomen om te gaan varen. Bijna
alle jongens toch worden òf varensgezel òf visscher. Hun een flink ambacht te leeren,
schijnt zelfs niet bij de ouders op te komen.

Plein voor de Protestantsche Kerk en de Openbare School, gedurende een muziekuitvoering. (Foto
van den heer Krijt.)

Een andere groote moeilijkheid is het Nederlandsch, dat voor de kinderen een
struikelblok is en door de ouders als iets zonder nut wordt beschouwd. Men kan de
huisgezinnen tellen, waar in het dagelijksch leven het Hollandsch wordt gesproken.
De kleintjes hooren dus slechts de enkele uren, dat zij op school zijn, die taal. Den
overigen tijd bedienen zij zich van de landstaal, het papiamentsch. Ik zeide zoo even,
dat vele ouders, en hieronder uit den gegoeden stand, het aanleeren
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De R. C Bijzondere School. (Foto van den heer Krijt.)

van het Nederlandsch beschouwen als tijdverspilling. Wat toch, zeggen zij, ‘heeft
mijn jongen op lateren leeftijd aan zijn Hollandsch, tenzij hij in Gouvernementsdienst
gaat, en slechts weinigen zijn hiertoe geroepen. Spaansch en Engelsch heeft hij
noodig, dat zijn de talen, die hem den kost zullen geven. Daarmede komt hij hier in
de West en over de geheele wereld terecht. Wordt alle briefwisseling met Amerika
en Europa niet gevoerd in het Spaansch?’
Veel kan ik hiertegen niet inbrengen. I k streef naar verspreiding van de
Nederlandsche taal in een Nederlandsche kolonie, z i j zoeken hun later voordeel.
Daarbij komt nog, dat de landstaal zich aansluit bij het Spaansch, terwijl het
Hollandsch daaraan geheel vreemd is. Dit sluit niet uit, dat men in beschaafde kringen
met zijn Hollandsch niet terecht komt, integendeel, het is mij juist opgevallen, dat
men in gezelschap wel degelijk het Hollandsch spreken kan en zelfs goed, maar men
komt er zoo gauw niet toe.
Uitgezonderd des Zaterdags, zijn de schooluren van half negen tot half drie, met
een speeltijd van één uur. Hieraan is voor de meisjes 3 maal 's weeks nog een uur
toegevoegd voor onderricht in de nuttige handwerken, waaronder het stroovlechten,
haar gegeven door een dame, die hiervoor een toelage geniet van f 120 's jaars. In
werkelijkheid kan er eerst tegen half tien sprake zijn van geregeld onderwijs, daar
dan eerst de kleintjes van de leering komen.
Er zijn twee vacanties, een in September en een in December, te zamen één maand.
Elk half jaar wordt de school door de schoolcommissie bezocht, ten einde de
gemaakte vorderingen na te gaan. Dan ook moet door mij een in duplo opgemaakt
verslag van de school worden ingediend.
In het begin van dit opstelletje deelde ik u reeds mede, dat het schoolgebouw fraai
noch doelmatig is en had daar kunnen bijvoegen: ook te klein. Onze tegenwoordige
Landvoogd was hiervan ten volle overtuigd en daar het onderwijs Z.H. Ed. Gestrenge
nauw ter harte ligt, wordt alles in 't werk gesteld het onderwijs te bevorderen. Er mag
dan ook wel een ruime som op de begrooting van Bonaire worden gebracht om de
school naar de eischen des tijds te verbouwen en haar tevens van nieuwe schoolbanken
te voorzien. De nu in gebruik zijnde dateeren van het jaar nul en voldoen in 't geheel
niet aan de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Sinds November 1905 is mij een onderwijzer uit Nederland met de landbouw-akte
toegevoegd,
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ten einde meer stelselmatig aan het jonge geslacht den veldarbeid bekend te maken,
daar de landman hier steeds naar oude gewoonte zijne velden bearbeidt. Ook dit heeft
Bonaire den Gouverneur te danken.

Het Bijzonder Onderwijs op Bonaire
door M. Victor Zwijsen.
De geschiedenis van het Bijzonder Onderwijs dagteekent van het jaar 1844. In dat
jaar wendde zich de toenmalige gezaghebber van Bonaire tot Mgr. M. Nieuwindt,
apostolisch vicaris van Curaçao, met het verzoek eenige zusters van het Pensionaat
te Curaçao te mogen ontvangen, ten einde zich te belasten met het onderwijs der
arme kinderen, die toen op Bonaire van alle onderwijs verstoken waren. Uit gebrek
aan de noodige fondsen, kon toen dat plan niet uitgevoerd worden.
In 1848 werd op de koloniale begrooting f 800 uitgetrokken voor het oprichten
eener school op Bonaire. Dit gaf aan Mgr. Nieuwindt aanleiding, zich tot den
toenmaligen Gouverneur van Curaçao te wenden met het verzoek,... ‘dat het mij
vergund worde op het onderhoorige eiland Bonaire eene school voor kinderen van
beide geslachten, zonder onderscheid van godsdienstige belijdenis, onder het bestuur
der bovengenoemde zusters op te rigten, waar behalve het onderwijs in de Nederl.
taal, schrijven en rekenen, ook aan de meisjes onderrigt in de vrouwelijke handwerken
zal gegeven worden, terwijl aan gezegde zusters voor haar onderhoud eene jaarlijksche
toelage van f 800 gegeven worde... Het zal, mijns erachtens, niet noodig zijn te
betoogen, dat een school door zusters gedirigeerd te Bonaire, niet alleen met de
wenschen der bewoners waarschijnlijk het meest overeenkomt, maar ook boven eene
andere door een particulier gehouden te prefereeren is, daar zij stabiliteit bezit, op
welke die van eenen particulier, het zij door overlijden of verandering van meer
lucratieve betrekkingen der onderwijzers minder rekenen kan... Ook zullen de zusters
bovendien eene bewaarschool oprigten gelijk aan die welke in het Moederland met
zooveel vrucht bestaan, en althans op Bonaire zoo hoogst nuttig zoude wezen voor
die kleine kinderen, wier moeders zich den geheelen dag op het land aan den arbeid
bevinden en alzoo hare kleinen zonder opzigt te huis moeten laten’*).
Op dit verzoek werd door den toenmaligen Gouverneur afwijzend beschikt. De
belangen van het onderwijs op het bijna geheel Katholieke Bonaire schenen hem
beter toevertrouwd aan een protestantsch onderwijzer.
In 1851 den 18den Nov. herhaalde Mgr. Nieuwindt zijn verzoek, doch bood nu
aan, de bovengemelde school op te richten z o n d e r b e z w a a r d e r k o l o n i a l e
k a s , ‘dewijl op de landsschool te Bonaire slechts zeer weinige arme kinderen worden
toegelaten en alzoo vele R.-C. kinderen aldaar van alle onderwijs verstoken blijven
en zonder eenig onderrigt rondzwerven’.
Bij Gouvernements-beschikking van 19 Dec. 1851, No. 439/13 werd dit belangeloos
verzoek toegestaan.
Voorloopig echter werden er nog geene zusters toegelaten en werd in Augustus
1852 een contract aangegaan met een verdienstelijk onderwijzer op Curaçao, den
heer M a r c e l l u s J o a n n e s v a n G i j z e l e n , die behoorlijk gediplomeerd was
en reeds op Santa Rosa zijne sporen verdiend had.
*) Kopieboek, 1848. Archief van het vicariaat van Curaçao. Dl. IV.
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Tot 1 Jan. zou hij bij den Z.Eerw. Pastoor inwonen, doch na 1 Jan. vrije woning
genieten, plus f 400 (zegge vierhonderd) tractement, eene onbeduidende som
voorzeker en verre van geëvenredigd aan de verdiensten van den heer Van Gijzelen,
doch de middelen der Missie lieten niet toe aan ruimer bezoldiging te denken. Hij
zou zich daarvoor belasten, behalve met het gewone schoolonderwijs, ook naar zijn
vermogen met het houden van catechismus en als koster fungeeren.
Dit bleef zoo tot 1855. Toen verscheen den 18den Oct. de volgende
Gouvernements-beschikking (P.B. 692/16) De Gouverneur a.i. Gelezen enz.
Gezien de beschikking enz.
Heeft goedgevonden en verstaan: tot het onderwijs in de particuliere school voor
R.-C. arme kinderen te Bonaire toe te laten de zusters van Liefdadigheid, welke door
den heer Bisschop Nieuwindt daartoe zullen worden bestemd, met bepaling echter,
dat die school, gelijk vroeger, is en zal blijven onderworpen aan de ter plaatse
geldende verordeningen op het stuk van onderwijs.
De Gouverneur enz.
Weldra vertrokken de eerste zusters naar Bonaire, waar zij de grondslagen legden
van een der grootste scholen in het vicariaat van Curaçao, die te Kralendijk aan de
Playa van Bonaire. Langzaam heeft zij zich ontwikkeld tot wat zij nu is; slechts ééne
zaak is te betreuren, dat n.l. er niet meerdere zusters kunnen gezonden worden om
de leergrage jeugd van Bonaire het weinige mede te geven, wat zij op haren levensweg
noodig heeft. Evenals op Curaçao, staat het getal onderwijzeressen ter nauwernood
in verhouding tot het aantal kinderen. Men kan zulks betreuren, maar 't is een niet te
loochenen feit.
Er is op Bonaire nog eene andere gemeente, of liever: centrum van bevolking;
want gemeenten bestaan hier niet; 't is het verafgelegen R i n c ó n of, zooals men in
't Hollandsch zou zeggen: H o e k . Hier zou ik de pen willen hebben van Hildebrand,
om eens duidelijk te beschrijven ‘hoe ver het was en hoe warm’, voor hem, die dien
afgelegen hoek wil bereiken.
Rincón ligt in een keteldal, waar de divi-diviboom veelvuldig voorkomt en de
huisjes dan ook, gegroepeerd rondom de kerk, verscholen liggen onder het groen,
iets, wat na zooveel dorheid het oog aangenaam aandoet. Zal ook hier in dien
eenzamen, afgelegen ‘hoek’ nog onderwijs gegeven worden? Wie heeft den moed
gehad zich hier te vestigen zoover van de beschaafde wereld, die heelemaal zou
kunnen vergaan zonder dat men er hier iets van zou merken?
Het torentje der kerk zegt u reeds, dat hier een R.-C. priester woont; en waar die
woont, daar is ook eene school. Ook hier hebben zich twee zusters gevestigd, die
alles verzakend, wat de wereld kan geven, zich wijden, jaar in jaar uit, aan de zware
taak, eenige kennis te pompen in de hoofden en harten dier verlaten natuurkinderen.
Zij wonen hier van het jaar 1866 af, zooals blijkt uit een brief van den toenmaligen
administrator van het vicariaat van Curaçao, den Hoog Eerw. heer J.C. Schermer,
aan den Gouverneur*): ‘Ik heb de eer ter kennis van UH.Ed.G. te brengen, dat ik
UH.Ed.G. besluit No. 342/4 heb ontvangen. Ik begin met UH.Ed.G. mijn oprechten
dank te betuigen voor de zoo gunstige beschikking, waarbij de som van f 1489 reeds
n u beschikbaar is gesteld tot het doen veranderen van de oude kerk aan den R i n c ó n
op Bonaire in een schoolgebouw’. Verder belooft Z.H.Eerw., dat zoodra de zusters,
die bij eerste scheepsgelegenheid uit Holland verwacht worden, zijn aangekomen,
er een aanvang zal gemaakt worden met het geven van onderwijs in het
nieuw-ingerichte schoolgebouw.
*) Kopieboek 1866. Dl. IX.
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Sinds dien tijd hebben de zusters daar met toewijding hare taak vervuld en
onberekenbaar veel bijdra-
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gen tot de beschaving der ruwe bergbewoners en tot verzachting der niet minder
ruwe, onder hen heerschende zeden.
In dat zelfde gebouw werd het onderwijs gegeven, tot dat in 1895 de Z.Eerw.
Pastoor J. Meijknecht, een Hagenaar van geboorte, gedeeltelijk uit eigen middelen,
gedeeltelijk gesteund door het Gouvernement en het vicariaat, een nieuw
schoolgebouw optrok, dat thans nog is het uitgangspunt van beschaving en
zedelijkheid in Rincón, en waar in 1905 in het geheel 261 kinderen onderwijs
ontvingen.
Men onderschatte dien beschavenden invloed niet. Dat Bonaire eene zoo rustige
onderworpen bevolking bezit (en hetzelfde kan men zeggen van de overige eilanden),
dat zij slechts door een handjevol politieagenten in bedwang wordt gehouden, - wij
aarzelen niet dit toe te schrijven aan den verzachtenden en veredelenden invloed, die
uitgaat van de zustersschool. Daar wordt de ruwe jeugd geleid door zachte
vrouwenhand en van jongs af gewoon gemaakt zich aan orde en tucht te onderwerpen,
eerbiedig op te zien naar de meerderen, en te leven volgens goddelijke en menschelijke
wetten. Vandaar, dat wij op onze eilanden hebben, dat trouwe, opgeruimde,
onderworpen geslacht van negers, dat zoo gunstig afsteekt bij de zwarte broeders in
de Fransche en Engelsche koloniën. Dat dit geen ijdele bewering is, bleek mij verleden
jaar, toen ik in P o r t -o f -S p a i n (Trinidad), aan eenige voorname ingezetenen dier
Engelsche kolonie den toestand van Curaçao, Bonaire en Aruba uiteenzette en hun
mededeelde, hoe droog en armoedig hier alles was. Eenparig verklaarde men mij,
dat, als zulk een toestand op Trinidad intrad of op welk der Engelsche Antillen ook,
de negers reeds lang alle ‘farms’, magazijnen en landhuizen zouden geplunderd en
plat gebrand hebben. Ten bewijze wees men mij met den vinger op de nog rookende
puinen van het stadhuis van Port-of-Spain, dat in een volksoploop was in brand
gestoken, terwijl de Gouverneur en alle raadsleden er in waren, alleen, omdat de
Gouverneur hun niet zooveel water van de waterleiding wilde toestaan, als zij
meenden noodig te hebben.
Inderdaad men kan den neger wel een steilen hoed opzetten en hem manchetten
aandoen, in één woord, er oogenschijnlijk een heer van maken, maar hem beschaven,
hem maken tot een ordelievend, werkzaam, onderworpen lid der maatschappij, dat
krijgt men niet gedaan, tenzij door opvoeding van geest en hart, niet van één geslacht,
maar van de elkander opvolgende geslachten.
Maar tot die opvoeding behoort een moed en een geduld, die niet bij iedereen
gevonden worden, doch die men vindt bij die eenvoudige zusters, die in de wereld
dikwijls behoorden tot familiën, waar zij in welstand konden leven, doch dat alles
verlieten, om hier in de eenzaamheid zich te wijden aan het heil van haar zwarten
evennaaste.
Men moet hier in dit eenzame Rincón zijn, om ten volle het onpractische te
begrijpen van belemmerende maatregelen der Regeering. Waren er
onderwijzerskrachten genoeg, die gelijk in Holland, er naar hunkeren, een plaatsje
te bemachtigen, ja, dan zou het Gouvernement gerechtigd zijn, zijne eischen te stellen;
maar nu het Gouvernement onmogelijk beschaafde personen vinden kan, die zich
hier van de buitenwereld willen afsluiten, moest het dankbaar zijn, dat er nog personen
zijn, die zulk eene afsluiting voor hun evenmensch over hebben.
Welk ontwikkeld onderwijzer of onderwijzeres, die met veel studie en moeite
zijne diploma's behaald heeft en zich een toekomst droomt, zal hier de vrucht van
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zijn studie komen begraven? Zelfs niet al geeft hem de Regeering een dubbel salaris;
omdat het leven voor zoo iemand hier onmogelijk is, of hij moest voor kluizenaar
geboren zijn. Laat dus de Regeering voorzichtig zijn in het stellen van hare eischen;
zij zouden voor gevolg kunnen hebben, dat het onderwijs in plaats van bevorderd,
doodgedrukt zou worden. En dat is toch zeker de bedoeling niet.
Laat dat onderwijs niet volmaakt zijn, toegegeven. Ook toegegeven, dat het peil
niet zoo hoog is als in Holland of in de hoofdplaatsen der kolonie. Maar zijn hier
ook de behoeften dezelfde? Dat zal men toch wel niet beweren in eene streek, waar
nog de volgende zaken ontbreken: 10. Gemeentelijke indeeling; 20. Kadaster; 30.
Lijkschouw; 40. Postwezen; 50. Gediplomeerde vroedvrouwen, enz. enz.
Wij noodigen daarom allen, die meenen, dat het noodig is, voor de buiten-districten
onzer kolonie dezelfde eischen te stellen als voor Willemstad, beleefdelijk uit, eens
een reisje te maken naar Rincón op Bonaire, en ik geloof, dat zij bij hun terugkeer
eene illusie minder rijk zullen zijn.
C u r a ç a o . Januari 1906.

Koninginnedag op Bonaire 1905
door C.J. Krijt.
Waar ter wereld zich slechts enkele Hollanders bevinden, daar kan men verzekerd
zijn, dat de jaardag van onze geliefde Koningin Wilhelmina niet ongemerkt
voorbijgaat. Hoe klein ook de plaats, hoe gering ook de vermakelijkheden, elke
vreemdeling zal op den 31en Augustus kunnen zien, dat er iets bijzonders aan de
hand is. Hij hoeft slechts te kijken naar die vroolijke gezichten van jong en oud, rijk
en arm. Ook op Bonaire wordt die dag in vroolijkheid gesleten. Wat ik u echter nu
vertellen ga, slaat in 't bijzonder op de viering van den 31en Augustus van 1905.
Reeds een paar maanden van te voren had zich, daartoe uitgenoodigd door den
Gezaghebber, eene commissie gevormd tot regeling der volksfeesten. Die commissie
bestond uit een voorzitter, den Eerw. heer F. Hendriks, kapelaan; een secretaris, den
heer A. Thielen, een penningmeester, den heer dr. H. Belle en de heeren leden J.A.R.
Herrera, G.W. Hellmund en ondergeteekende, terwijl den heer Gezaghebber het
eere-voorzitterschap was aangeboden.
Nu is van Gouvernementswege tot het houden van het volksfeest f 100 uitgetrokken,
vroeger slechts f 50. Met honderd gulden kan niet veel gedaan worden. Daarom
werden van de ingezetenen ook bijdragen gevraagd. In het geheel kon nu beschikt
worden over ruim f 200.
Behalve het altijd weerkeerende spriet- en zakloopen, mastklimmen, zou het
glanspunt zijn: Plechtige rondgang in statiewagen van H.M. Koningin Wilhelmina
met Prins Gemaal, hofdames, adjudanten en jonkers, voorgesteld door jongens en
meisjes der meergegoeden, terwijl de minder gegoeden hunne kinderen in hun beste
pakje moesten steken, om de wacht te vormen. Jongens, in 't bezit van paard of ezel,
moesten als ruiter komen.
Een dochtertje van den heer Hellmund, oud 7 jaar, zou Koningin zijn, mijn oudste
jongen, 8 jaar, Hendrik geheeten, zou Prins Hendrik voorstellen, terwijl het den
ouders der andere kleintjes werd, overgelaten, of zij voor die gelegenheid een
hofdame, strooister, adjudant of jonker wilden geven.
Wat drukte hier, wat zorg daar! Er werd gepast, genaaid, getimmerd. Winkels
werden plat geloopen, bestellingen in Curaçao gedaan. Kleederdrachten opgezocht
en besproken! Er werden liedjes geleerd en gezongen! Er werd in het gelid geloopen!
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En zoo zoetjes aan naderde de groote dag. Zou het zonnetje ons in den steek laten?
Onnoodige vrees!
Den 31en Augustus verrees de zon in vollen luister en beloofde ons een fraaien,
doch tevens snik-heeten dag. Voor dag en dauw was heel Bonaire op de been en
spoedde zich naar de Bijzondere School, de plaats van samenkomst. Om half acht
klepperden
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de beide torenklokken met blij geklingel den feestdag in en had de stoet zich als volgt
opgesteld: Een tiental ruiters, jongens op ezels, opende den stoet, daarna zeker een
zestig jongens en meisjes, twee aan twee, allen voorzien van oranjestrik of lint en
wapperende oranjevaantjes, vervolgens de muziek, bestaande uit een paar jammerende
violen, bekken, triangel en trom, en dan de statiekoets. Bereidwillig was ons daartoe
door den heer J.W.T. Hellmund een grooten, platten vrachtwagen afgestaan. Hierop
was een soort van troon getimmerd voor H. Majesteit en den Prins Gemaal en een
twintig bankjes voor het gevolg. Het geheel was met groen, bloemen en doek versierd
en overdekt door een hemel met het Nederlandsche wapen en de noodige vlaggen.
De Koningin in kroningsgewaad, Prins Hendrik als admiraal, beiden beschermd
door de Nederlandsche Maagd, aan beide zijden de adjudanten en meer naar voren
hofdames, strooisters en jonkers. Prachtig, niet waar? En dat alles getrokken door
een flinken muil, ook al kosteloos afgestaan door den heer R.T. Muskus. Achter den
statiewagen wederom kinderen met vlaggetjes. De stoet werd gesloten door ruiterij.
Voor dat de stoet zich in beweging zette, werd het Vorstelijk Paar door mevr. Belle
onder eene korte toespraak een ruiker aangeboden. En nu, voorwaarts! Onder vroolijk
gezang ging het langs Kralendijk's hoofdweg naar de woning van den Gezaghebber
A.E.J. van den Brandhof. Hier werd een halve cirkel gevormd met den wagen in het
midden. Het Koninginnelied werd ingezet. Een flinke toespraak van onzen wakkeren
voorzitter, antwoord hierop van den Gezaghebber. Het Volkslied tot besluit.
De stoet zette zich weer in beweging, thans naar het feestterrein. Voor de Koningin
en Haar Gemaal, gevolg en genoodigden was een keurig versierde en overdekte
ruimte afgesloten. Heel gauw waren de verschillende wedstrijden in vollen gang.
Tegen één uur begaf de optocht zich naar de Bijzondere School, waar de
versnaperingen werden uitgedeeld. Aan de feestcommissie werd door de Eerwaarde
Zusters krachtig en liefdevol hulp verleend. 's Middags vier uur werden de wedstrijden
hervat. Acht uur 's avonds waren de feestelijkheden afgeloopen. De vermoeienissen
werden niet geteld daar, waar wij het volk en vooral de kinderen een aangenamen
dag bezorgden en zoo de liefde voor ons Vorstenhuis konden ophouden en
aanwakkeren.
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Doena mi oen soenchi

Een Negerhut
door M. Victor Zwijsen.
Arm zijn is in deze streken niet zoo erg als in Holland. De behoeften zijn hier minder;
't is waar, honger is een scherp zwaard, maar men heeft hier niet te lijden van koude,
die in Holland de armoede zoo vreeselijk maakt.
Aan kleeren bestaat zeer weinig behoefte, zoodat het geen zeldzaamheid is de
kinderen in Adamspakje te zien rondloopen. Zoo'n dreumes van een jaar of zes stond
onlangs in den deurstijl van zijns vaders woning. Gewoonlijk vluchten ze in dien
toestand voor den blanke; maar deze dreumes bleef staan. Vermanend en bestraffend
hief ik mijn wijsvinger op. De kleine las in mijn blik afkeuring. Dat verdroeg hij
niet. Hij snelde naar binnen, om eenige oogenblikken later terug te komen met een
stroohoed op zoo'n hoofd. Hij had mijne vermanende handbeweging opgevat als
eene waarschuwing, niet bloothoofds in de zon te staan. Iets anders kwam niet in
zijn jeugdig brein op. Wijl koude hier onbekend is, is er ook geen verwarming noodig,
geen deksel, geen kachel, geen bedden; 't weinige brandhout, dat er noodig is, vindt
men wel in wat men hier betitelt met den weidschen naam van ‘bosch’, doch dat van
bosch nog minder weg heeft dan een Noord-Brabantsche of Geldersche heide.
Dientengevolge zijn, althans in de buitendistricten, de woningen zoo luchtig
mogelijk, de wanden van vlechtwerk, bestreken met leem, dat in de zon hard wordt,
het dak van mais-stroo. Dat geeft wel eens aanleiding tot een kluchtig tooneeltje.
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Onlangs ontbrak een arbeider des morgens op z'n werk. Was hij ziek, of dronken, of
onwillig? Niets van dat alles Weldra bleek, dat een troep geiten zich te goed hadden
gedaan aan het dak van zijn stulpje. Ongelooflijk; toch waar. Die vlugge klimmers
waren op roof uit geweest en bij gebrek aan wat beters, aten ze den man het dak
boven zijn hoofd weg. Toen hij 's morgens ontwaakte richtte zijn oog zich ten hemel,
doch niet om God te danken, maar om te vragen: Waar is mijn dak gebleven? De
laatste cabrieten (geiten), die nog bezig waren, gaven hem spoedig het antwoord.
Hoe er zoo'n negerhut van binnen uitziet? Zouden wij het wagen zoo'n heiligdom
even binnen te dringen? Volg mij. Een bel of klopper is er niet. Waar zouden ze ook
voor dienen? De deur staat altijd open. Wij overschrijden nauwelijks den drempel,
of eene vriendelijke zwarte dame verschijnt. Zij lijkt respectabel door haar gewicht
en haren omvang; want, ofschoon ze het niet breed heeft, laat ze het toch breed
hangen. Weldra is zij omringd door een drie of viertal schuchtere kleintjes, die,
weldra stouter geworden, uwe hand grijpen en tegen uw wil en dank daarop met
mond en neus drukken en achterlaten de bewijzen hunner toegenegenheid. Zult ge
geen stoel nemen? Och, die is er niet. Veeg daar dat hoopje vischgraten van die kist.
Ga daarop zitten. Juist achter u op de hoogte van uw hoofd is eene wesp, hier
m a r i b o m b a geheeten, haar nest aan 't maken tegen een balk. Laat ze maar stilletjes
begaan; want als gij ze stoort en ze steekt u, dan kunt ge bijna zeker een lichte koorts
verwachten; die volgt bijna altijd op haar steek. Naast u ziet ge op den wand eene
eindelooze processie van kleine miertjes, die af en aan loopen. Zij dragen een grooten
dooden kever bij zijn pooten en voelhorens omhoog tegen den steilen wand naar
heur hoog en droog gelegen adelaarsnest. Kort daarbij ziet gij eene reusachtige spin,
die zonder overdrijving, van poot tot poot, 8 à 10 centimeters meet. Maak ze niet
dood, al zoudt ge kunnen en durven; want zij is de vriendin des huizes, omdat zij de
aarts-vijandin is van weer ander ongedierte.
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De slaapkamer is van het woonvertrek gescheiden door een linnen of papieren schot;
het bed is ruim genoeg om den ‘zeven slapers’ een nachtverblijf te bezorgen; want
dat bed is de grond.
Verschoon mij eene beschrijving te geven van hetgeen in zulk eene negerhut verder
gevonden wordt; het tart de stoutste verbeelding door zijne verscheidenheid en dat
alles in eene zoo kleine ruimte, dat men er zich nauwelijks in keeren of wenden kan.
Waar is de keuken? Och, die is er ook niet. Het kleinste kind zit met zijn volle
hand te eten uit eene calabas met brei (foensje) of eenig ander preparaat. Waar komt
dat kooksel vandaan? Zonder den minsten twijfel uit de grootste keuken der wereld,
want die keuken is de openlucht. Daar, buiten de hut, liggen een paar steenen, die
den pot of het blikje dragen; een vuurtje daaronder, en klaar is moeder met haar
middagmaal.
Als men het leven onzer negers nagaat, moet men zeggen, dat de mensch op den
keper beschouwd, toch met weinig het leven kan houden, ja zelfs sterk en pootig kan
zijn. Wat hebben wij ons in Europa met al onze beschaving eene menigte behoeften
gemaakt, die ons het leven lastig en toch niet lustig maken!

Allerlei en mededeelingen.
De Ned. Taal op de Antillen.
De heer J.A. Snijders te Willemstad op Curaçao heeft in de Vragen van den Dag een
opstel geschreven over de ‘Nederlandsche taal op de Benedenwindsche Eilanden
onzer kolonie Curaçao’. Het is er met onze taal en dientengevolge met het
Nederlandsche karakter van die eilanden, naar de heer Snijders schrijft, maar treurig
gesteld. De volgende middelen zouden, volgens hem, in hooge mate kunnen strekken,
om de kolonie te nationaliseeren en tevens uit haar verval op te heffen:
‘1e. Samenwerking van alle Hollanders en Curaçaonaars;
2e. Verbetering van het openbaar onderwijs;
3e. Het in ruime mate beschikbaar stellen van studiebeurzen, door het
Gouvernement, met het doel, Curaçaosche jongelieden in staat te stellen hunne
verdere opleiding in Nederland te ontvangen;
4e. Verbetering van de positie der jonge ambtenaren en hunne eerste opleiding in
Nederland, door hen daar de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te
laten doorloopen;
5e. Van staatswege de oprichting van eene ambachtsschool in het stadsdistrict;
6e. De invoering in de geheele kolonie van de vereenvoudige schrijftaal
(Kollewijnsche spelling);
7e. Uitbereiding van het aantal schooljaren in de buitendistricten;
8e. Invoering van leerplicht;
9e. Betere ondersteuning door den staat van het R.-K. bijzonder onderwijs;
10e. Studiebeurzen van staatswege voor jongens en meisjes van Aruba en Bonaire,
om op Curaçao uitgebreider onderwijs te kunnen ontvangen’.

Holland op zijn best.
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Uit een schrijven, gedagteekend 31 Oct. Brazilië:
Ook zijn verscheidene Hollandsche familiën voor Brazil (Rio Grande do Sol)
gekontrakteerd. De Braziliaansche bladen noemen het een zegen. Men heeft hier
zeer veel respekt en vriendschap voor Holland. Een Hollander kan alles, weet alles
en kan geen fouten maken. De Hollanders hebben Holland gemaakt, van de zee
weggenomen, ontworsteld. Wat een volk! is hun uitroep, en ze nemen den hoed af.

Navolging.
Uit een schrijven van den heer N.J. Beversen te Milaan:
Gaarne ook wil ik toetreden als lid van het Alg. Ned. Verbond. Ik vind het een
voortreffelijke instelling. Gisteren vertelde ik aan een Hongaarsche dame over doel
en streven van deze over de gansche wereld verbreide echt Nederlandsche vereeniging
en zij besloot dadelijk aan invloedrijke verwanten in haar vaderland daarover te
schrijven en hen aan te sporen, op ons voorbeeld hetzelfde te doen voor de
Hongaarsche taal en belangen.

Uit Philadelphia.
Negen Hollanders, allen studenten aan de Universiteit van Pennsilvania, hebben zich
vereenigd in een club, die den naam draagt van ‘The Holland Dental Club of the
University of Pennsilvania’.
De heer J. Bierens, vertegenwoordiger van het Alg. Ned. Verbond, werd benoemd
tot eersten voorzitter.
Het doel der club is: het hoog houden van onze nationaliteit, in het bijzonder aan
de Universiteit.

Uit Rosario.
Onder het motto ‘Onze Moedertaal is de schoonste Taal’, is door den heer G.A.
Gulden, onzen vertegenwoordiger te Rorario een rondschrijven gezonden aan onze
stamgenooten aldaar van den volgenden inhoud:
Bij dezen heb ik het genoegen u mede te deelen, dat de Boeken-Commissie van het
Algemeen Nederlandsch Verbond de goedheid heeft gehad ons een kist prachtige
leesboeken te zenden.
Deze boekerij is geplaatst op het kantoor van den ondergeteekende, M a i p u No.
765, en zal iederen Zaterdagmiddag van 4-5 geopend zijn.
De heer N o o r d e n b o s heeft welwillend op zich genomen dat uur aanwezig te
zijn, ten einde ieder op aanvraag boeken ter lezing te verstrekken.
Mijn innige wensch is, dat een druk gebruik gemaakt worde van deze boekerij;
dat zij velen menig aangenaam uurtje verschafte, en dat zij de liefde voor onze
schoone Moedertaal versterke.

Uit Johannesburg.
Met groote ingenomenheid vermelden wij, dat als begunstigende leden van het A.N.V.
zijn toegetreden de heeren:
Louis Botha, Eerste Minister van Transvaal;
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Johan Rissik, Minister van Landen en Naturellenzaken; en
Dr. F.E.T. Krause, Lid van den Volksraad.
Wij danken deze toetredingen aan de bemiddeling van den heer D. Krabman.

Studie aan Nederlandsche Hoogescholen en Rijks-Inrichtingen van
onderwijs.
Aan degenen, die inlichtingen wenschen betreffende de studie aan de volgende
Nederlandsche Hoogescholen en Rijks-Inrichtingen van Onderwijs, worden deze
kosteloos verstrekt door de volgende commissie, samengesteld door de
Studenten-Afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond:
Voor de Rijks-Universiteit te Leiden en voor algemeene inlichtingen: A. Wekker,
Morschweg 24, Leiden;
voor de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam: J.R. Kollewijn, Ruischstraat
10, Amsterdam;
voor de Vrije Universiteit te Amsterdam: D. Rumpff, Keizersgracht 162,
Amsterdam;
voor de Rijks-Universiteit te Utrecht: J. Baart de la Faille, Mariaplaats 18, Utrecht;
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voor de Technische Hoogeschool te Delft: W.M. Roessingh van Iterson, Koornmarkt
65, Delft;
voor de Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht: Den Secretaris van het Veterinair
Stud.-Corps ‘Absyrtus’, adres Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht;
voor de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en de
Rijks-Landbouwschool te Wageningen: (Voorloopig) A. Welcker, Morschweg 24,
Leiden.

Holland op zijn malst.
- Neerlandia ontvangt uit Indië klachten over het belachelijke feit, dat een Hollandsche
firma in onze eigen Oost doosjes chocolade en zoogenaamde kattentongetjes invoert
met het opschrift: Langues de chat, Chocolat, Diplôme d'Honneur.
- Eveneens klachten over een jamfabriek, die haar blikjes naar Ned.-Indië verzendt
met geheel Engelsche opschriften, hoewel de verbruikers voor 9/10 Nederlanders
zijn.
- Door de werkplaatsen bij de Hembrug worden jaarlijks in deze maand kisten met
wapenen enz. verzonden naar de verschillende gemeenten i n Nederland, waar
inspectie der Landweerplichtigen wordt gehouden, ten einde de manschappen, die
dat jaar overgegaan zijn naar de Landweer, te voorzien van geweren enz.
Op de kisten, die aan het station Zaandam ter verzending worden aangeboden,
wordt het volgende adres gevonden:
Chemin de fer Hollandais Petite Vitesse de Zaandam à......
(Vad.)
- Op een Haagschen sigarenwinkel staat de volgende mededeeling:
Celebrated Transvaal tobacco and cigarettes to be sold her.

Raad voor de Feestdagen.
Laten alle leden van het A.N.V. alleen Nederlandsche gelukwenschen koopen of
schrijven.
In winkels late men merken, dat men van gelukwenschen in vreemde talen niet
gediend is.

Aanvulling der sprekerslijst.
Mej. Toos Hoog, Malakkastraat 21, 's Gravenhage.
Voordrachtavond: Gedichten van Vondel, Van Eeden, Jan Luyken, Bilderdijk,
Guido Gezelle, Marie Boddaert, Pol de Mont e.a.
Fragmenten uit groote werken.
Mevr. J.H.M. van Loon - van den Berge, Bergweg 140, Rotterdam.
Voordrachten in Zeeuwsch dialect.
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Leidsche Studentenafdeeling.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
R.H. de Vos van Steenwijk, voorzitter;
H.C. Leemhorst, onder-voorzitter;
W.H. van Helsdingen, schrijver, Hooge Rijndijk 18;
A.Th. Neeb, penningmeester;
P.H. Fromberg, P.E. Gerke en J.J. van Walsem, commissarissen.

Jongeliedenafdeeling te Amsterdam.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
J.W. te Winkel, voorzitter, Keizersgracht 48, zitting hebbend voor het Stedelijk
Gymnasium;
Mej. M.J. Kuiper, schrijfster, 1e Helmersstraat 106, zitting hebbend voor het
Stedelijk Gymnasium;
D.J. Rigterink, penningmeester, 2e Helmersstraat 111, zitting hebbend voor de
Openbare Handelsschool;
Overige bestuursleden: J.H. de Man, Heerengracht 175, zitting hebbend voor de
1e H.B.S. met 5-jarigen cursus;
A.G. van Baumhauer, Vossiusstraat 12, zitting hebbend voor de 2e H.B.S. met
5-jarigen cursus;
Mej. H.J. Mul, Rietlanden 76, zitting hebbend voor de 3e H.B.S. met 5-jarigen
cursus.
Den leden van de verschillende scholen wordt verzocht zich met de bestuursleden
op hun school in verbinding te stellen. Op de scholen die nog niet in het bestuur
vertegenwoordigd zijn, zullen vertegenwoordigers van het Alg. Ned. Verbond
benoemd worden.
Verder maken wij u er opmerkzaam op, dat de heer C.P. Gunning, Van Eeghenstraat
86, zich bereid heeft verklaard boeken in ontvangst te nemen voor de
Boeken-Commissie van het A.N.V. te Rotterdam.

St. Nicolaasfeest der Ned. Ver. te Parijs.
De heer B. Weerenbeck, Secretaris, schrijft:
't Was Zaterdag, den 7 Dec., een aardig gezicht in de sierlijk ingerichte vergaderzaal
der Nederlandsche Vereeniging ‘Neerlandia’ te Parijs. Men zag daar bij het
schitterende kroonlicht de Hollandsche en Fransche vlaggen, met veel smaak den
grooten zaalspiegel omgehangen en van links naar rechts, en van rechts naar links
en van alle hoeken der zaal naar het schoone met bloemen versierde middenpunt van
het plafond volgde het oog de smaakvolle guirlandes. Niet alleen de versiering der
prettige zaal der Rue de Richelieu 85, zetel der Vereeniging ‘Neerlandia’, verraste
den bezoeker aangenaam. De meeste leden, dames, zoowel als heeren met hun
kinderen waren aanwezig, te meer daar verschillende begunstigende leden hunne
deelname aan het feest beloofd hadden. Allen waren dan ook in feestelijke stemming.
Op oud-Hollandsche manier kwam St. Nicolaas met Piet den knecht den Hollanders
ook hier in Parijs een bezoek brengen. Hij kwam zien, wie de koek en wie de gard
verdiend had; hij kwam de Vereeniging, met name den President, een wel verdiend
woord van dank en lof, en een hooggewaardeerd woord van hoop en vertrouwen op
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de toekomst toespreken; hij kwam ook om de kinderen en - laten we het maar eerlijk
bekennen - zelfs de groote kinderen nog eens echt te laten grabbelen.
Het kleine zoontje van den President hield een' berijmde toespraak tot St. Nicolaas,
die ook op rijm antwoordde. De President, de heer Wiegant, alsmede de heer Ch.
Snabilié, dagblad-correspondent te Parijs, betoonden in hunne korte, maar van geest
en genoegen tintelende redevoeringen, dat de Nederlandsche Vereeniging ‘Neerlandia’
te Parijs, nog slechts sinds korten tijd bestaande en met verscheidene moeilijkheden,
aan een groote stad als Parijs en een wisselend ledental eigen, desniettegenstaande
bewijzen van levensvatbaarheid had gegeven. Er is gewerkt geworden, om het den
in Parijs wonenden Hollander gemakkelijk en aangenaam te maken; te midden der
vele vreemde vermakelijkheden en vreugden, toch ook dat echt Hollandsche huiselijk
en vriendelijk samenzijn niet te vergeten, en hem Hollander te doen blijven naar hart
en geest.
De Vereeniging ‘Neerlandia’, die zeer in aanzien is bij de autoriteiten en bij de
gezeten leden der Hollandsche kolonie te Parijs, telt slechts weinig leden, want er
wordt streng op gelet, wie in haren kring treedt, doch de leden die er zijn, scheppen
voor den Hollander een werkelijk Tehuis, te midden der groote wereldstad.
Dien avond was alles op zijn Hollandsch, er werd voorgedragen, gezongen, gedansd
en gespeeld, en het daglicht was reeds in aantocht, toen de laatste leden van elkander
afscheid namen. Allen waren meer dan tevreden over het schoone, aangename en
nuttige dat zij gehoord en gezien hadden en zeer zeker zal deze St. Nicolaasavond
lang in aller geheugen voortleven.
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